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Indledning
Det, der får mig til at skrive denne bog, er de mange spørgsmål, jeg møder
hos mennesker, når jeg rejser rundt i Danmark og holder møder. Det er 28
år siden min kone, Anne‐Lise, og jeg begyndte at arbejde som missionærer.
Vi rejste til Afrika i 1963 og har i årene siden da forkyndt evangeliet for
både afrikanere og danskere og mange andre.
Overalt dukker de samme spørgsmål op, og vi mærker, at særlig i de sidste
par år, hvor vi har virket herhjemme i Danmark, har der været akut behov
for ʺFørstehjælpʺ til mennesker, som er meget usikre og spekulerer meget
over livet og fremtiden.
ʺHvorfor lever jeg?ʺ
ʺHvad skal man tro på?
Jeg ved, der er en eller anden stor magt, der står bag alt, men hvordan kan
man vide, hvad der er det rigtige at tro på?ʺ
ʺEr alle religioner ikke lige gode?ʺ
ʺJeg har gået i kirke i mange år, men kan man vide, om man er frelst?ʺ
ʺKan man vide med sikkerhed, om man kommer i Himmelen engang?ʺ
ʺHvad er forskellen på Kristendom og alle de andre religioner?ʺ
Disse og mange andre spørgsmål møder jeg, og jeg vil gerne svare på noget
af dette i denne bog. Jeg beder Gud om, at også du, kære læser, må få
sikkerhed i din tro, når du har læst bogen.
Vi lever i en meget alvorlig tid, hvor mange er lidt ængstelige for
fremtiden. Vi føler, det er de store politikere, der bestemmer over vore liv.
Hvordan skal det gå for den kommende generation, vore børn og
børnebørn?
Jeg vil begynde med at fortælle, hvordan jeg selv fandt sandheden, som har
givet mig tryghed og glæde gennem mere end 40 år. Jeg har tit ʺtrådt ved
siden afʺ og er langt fra fuldkommen, men jeg er sikker i min tro, og jeg vil
bruge hele mit liv til at fortælle andre om denne tro.
Du vil måske blive forbavset, mens du læser. Men et godt, gammelt ord
siger: ʺDu skal kende træet på dets frugter!ʺ
Den rette tro giver de rette frugter.
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1. Kapitel

Ung og usikker
Jeg gik rundt mellem de store maskiner i min fars savværk. Jeg elskede at
arbejde med træ, og siden jeg var en stor dreng, havde jeg været med til
lidt af hvert på savværket. Jeg havde det meget godt sammen med
arbejderne. Vi fik en øl og en smøg i pauserne, og alt gik sin vante gang.
Min far var meget svagelig, og der havde været sygdom i min familie helt
fra før, jeg blev født. Men mine forældre var kristne, og særlig min fars
bønner gjorde stort indtryk på mig. Selv om hans liv havde været fyldt
med prøvelser, havde han en meget stærk tro på Gud og holdt andagter for
os hver eneste dag. Mine forældre gjorde, hvad de kunne, for at føre mig
ind i den kristne tro. Jeg havde gået i søndagsskole og været KFUM
spejder. Jeg havde hørt om frelse og fortabelse, og jeg havde været med i
kirke utallige gange. Jeg må indrømme, at jeg kedede mig. Jeg satte mig
bagerst i kirken under gudstjenesterne og må med skam sige, at mine
initialer vist endnu i dag er ridset ind i kirkebænken derhjemme. Jeg måtte
have noget at få tiden til at gå med, til gudstjenesten var færdig. Jeg gik
kun med for ikke at gøre mine forældre kede af det.
Det kneb for min mor at styre mig, så på et tidspunkt blev jeg sendt ud at
arbejde for en bondemand, hvor jeg skulle lære at bestille noget og komme
lidt på afstand af det hele derhjemme.
Det gik meget godt, men senere kom jeg til at arbejde for en anden
landmand, som jeg vidste gik i kirke. Jeg opdagede, at han var ond ved
hestene, så jeg fik afsky for kristendom i den tid, jeg var der. Jeg begyndte
at tro, at sådan var de fleste kristne nok, så det var ikke noget for mig at
være kristen.
Jeg kendte andre kristne, som altid skændtes, og andre steder havde jeg set
en hel del andet, som gjorde, at jeg hellere ville holde mig væk fra troen på
Gud. Desuden syntes jeg, det var kedeligt og ikke noget for unge
mennesker.
Jeg havde min harmonika og drømte om en stor motorcykel. Senere fik jeg
kammerater, som jeg kunne more mig med, så det var nok for mig.
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Efterhånden, som jeg blev ældre, dukkede spørgsmålet om mit indre liv og
min fremtid op i mig, men jeg syntes, livet var en stræben efter at blive til
noget stort, og jeg ville hellere ud at more mig.
I min fritid søgte jeg ud sammen med kammeraterne, og det var mine
forældre ikke så glade for, da de var bange for, jeg skulle komme ud i
noget, der ikke var så godt. Selv vidste jeg godt, at jeg var på vej til det.
Inderst inde havde jeg dog en længsel efter Gud, men det skød jeg tilside.
Når livet var for trivielt, tænkte jeg på, om der virkelig ikke var noget andet
at leve for end dette liv, men jeg havde ikke noget svar på det.
En aften, efter at have været ude at more mig sammen med andre unge, var
der gæster i mit hjem. Der sad en ung mand på kanten af køkkenbordet og
spillede guitar og sang.
Det lød meget godt, syntes jeg, så jeg satte mig ned og snakkede med ham.
Han var så glad og tilfreds at se på og snakke med, så jeg spurgte ham efter
en tid, om han altid var så glad, for så måtte det da være dejligt at leve.
Han forklarede mig, at hans liv var blevet dejligt at leve, efter at han havde
lært Jesus at kende og overgivet sig helt til Ham. Han spurgte, om jeg ikke
troede på Jesus.
ʺJo,ʺ sagde jeg, ʺdet gør jeg da. Jeg er da ikke nogen hedning, men jeg tror
vist ikke, sådan som du gør.ʺ Han var rigtig god at snakke med, så det
endte med, at jeg fulgte ham på vej, da han skulle hjem. Vi cyklede ud ad
landevejen, mens han fortalte mig om sin tro, som havde fyldt hele hans
tilværelse med mening og glæde.
Han kunne svare på alle mine spørgsmål, og han forklarede mig, at man
måtte tro helt personligt på Jesus, bede Ham om tilgivelse for sin synd for
at få det godt og blive en glad kristen.
Han fortalte mig, at der står i Johannes 1: 12, at alle dem, som tog imod
Jesus, gav Han magt til at være Guds børn.
Det lød meget let, så jeg troede ikke, det kunne være så enkelt og ligetil,
men jeg lyttede interesseret.
Da jeg kom hjem efter cykelturen, tænkte jeg, at det kunne da være godt
nok at prøve. Der var ingen, der kunne se mig og høre mig, så jeg bøjede
mine knæ ved sofaen inde på mit værelse og sagde:
ʺJesus, hvis du er til, så vis mig det! Jeg vil bede dig om tilgivelse for al min
synd. Jeg vil give mit liv til dig, og du må komme ind i mit hjerte.ʺ
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Der skete tilsyneladende ikke noget, så jeg gik i seng og lagde mig til at
sove.
Næste morgen stod jeg op som sædvanligt og gik ud til arbejdet på
savværket.
Op ad formiddagen skulle vi have en pause, og jeg blev budt på en øl. Vi
måtte have lidt for at holde humøret oppe, så jeg var lige ved at tage imod
flasken, da der var noget inde i mig, der sagde:
ʺNu behøver du ikke drikke øl mere for at blive i godt humør. Nu er du en
kristen.ʺ
Jeg sagde til de andre, at jeg ikke ville have nogen øl. Det gentog sig flere
gange i løbet af dagen, så de spurgte mig til sidst, om jeg var blevet hellig.
Jeg stod nu der overfor at skulle bekende, hvad jeg havde besluttet, så jeg
sagde, at det var jeg.
ʺDet skal vi snart få pillet af digʺ, sagde de. ʺDet plejer ikke at holde ret
længe, og dem, der er missionske, er ikke et hak bedre end andre, snarere
værre, så det er ikke noget for dig.ʺ
Jeg forklarede dem, at jeg ikke var blevet ʺmissionskʺ, sådan som de mente,
men at jeg var blevet en kristen, som mente noget med det. De grinede
bare.
I det samme mærkede jeg, at der kom en glæde og fred vældende ind over
mig, som jeg aldrig havde kendt til før.
Når jeg nu, 40 år efter, tænker tilbage på det, kan jeg stadig mærke den
følelse, jeg fik den dag.
Jeg tænkte ikke så meget på, om det var det rigtige eller det forkerte, jeg
troede på. Jeg vidste bare, at den Jesus, som jeg havde bedt til, havde fyldt
mig med en overnaturlig glæde. Jeg var sikker på at komme til himlen på
den tro, og hele mit liv blev forandret.
I stedet for at gå ud med kammeraterne, blev jeg så ivrig efter, at de skulle
kende Jesus, så jeg gik ind til ballerne og på krostuerne, hvor jeg før havde
siddet, og fortalte dem om Jesus og gav dem traktater, som fortalte om
Jesus. Jeg blev smidt ud mange gange, og alle troede, at jeg var blevet
tosset.
Jeg vidste selv, at nu var min synd tilgivet, og jeg havde fred med Gud. Jo
mere tryg og sikker følte jeg mig i mit indre. Jeg kunne pludselig se, at der
er forskel på, om man har en ydre facade af kristendom, om man bare går i
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kirke for at gå i kirke, eller man har en levende tro på Jesus, som forvandler
ens liv fuldstændig og giver kraft og glæde.
Jeg fik nye venner. Den unge mand, der havde fortalt mig om Jesus,
inviterede mig sammen med andre unge, han kendte. Der var langt at
cykle for at komme sammen med andre unge kristne dengang, men jeg var
ligeglad med afstanden. Jeg cyklede tit 60 km for at komme til et møde,
hvor jeg kunne være sammen med mine nye venner.
Der gik en tid, hvor jeg havde det fantastisk godt. Men på et tidspunkt fik
jeg så meget arbejde, at jeg ikke fik så meget tid til at læse i min Bibel og gå
til møder. Jeg kom på afstand af Gud, og uden at jeg tænkte over det, kom
jeg ind i ʺmit gamle livʺ igen med andre venner og interesser.
Jeg fik en motorcykel og fræsede rundt. Udadtil så jeg ud til at have det
sjovt, men min fred var væk. Jeg forsøgte at finde Gud igen, men det var
ikke let, og nu havde jeg fået andre venner, som trak den forkerte vej. Det
endte med, jeg blev en slagsbror og kom længere og længere væk fra Gud.
Til sidst var det så utilfredsstillende for mig, at jeg flyttede væk fra min
hjemegn og fik arbejde i København.
Der blev jeg klar over, at det eneste, jeg inderst inde ønskede, var at komme
tilbage til troen på Jesus Kristus. Jeg søgte ind i en kirke, hvor min faster
kom, og der gav jeg igen mit liv til Gud og bad Jesus om at frelse mig.
Det var fantastisk for mig at opleve, at Gud er barmhjertig. Han tilgiver og
glemmer, at man har været utro. Så snart man af et ærligt hjerte beder Ham
om tilgivelse for sin synd, renser Han hjertet, så man bliver fri og glad igen.
Jeg begyndte at læse meget i Bibelen og bede til Gud, og jeg fik en meget
stærk og sikker grund under mig igen. Den har holdt siden, og jeg er glad
for, at jeg kan fortælle til alle, at Gud er en kærlig FAR, som tilgiver og
renser ens samvittighed og fylder en med en sikker tro og tryghed.
Der var ingen fordømmelse inde i mit hjerte mere. Jeg blev også klar over,
at man ikke kan bygge sit liv på, hvad man føler, men at man skal tage
imod alt det, Gud siger i Ordet, i tro. Så fungerer det!
Siden har det været min største lyst at fortælle andre om Jesus, og jeg har
set tusinder af usikre og uvidende mennesker komme og bede til Gud på
samme måde, som jeg selv gjorde, og de har fået den samme fred og glæde,
som jeg fik. Deres liv har fået indhold og mening, og de er sikre på, hvor de
skal tilbringe evigheden.
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Vrangbilleder
Djævelen vil vildlede os og få os bort fra Gud. Han bruger alle metoder for
at forvirre os. I mange år har Danmark været et såkaldt kristent land. Men
de fleste danskere har fået et forkert billede af kristendom, præcis som jeg
selv havde. Man tror, livet med Gud er trist og kedeligt. Så må man ikke
det ene, og så skal man absolut gøre det andet.
Når kristne mennesker ikke lever efter Bibelen og beder til Gud hver dag,
bliver de let religiøse, d.v.s. de får en facade, som ikke er virkelig, ægte
kristendom, og de giver da andre mennesker det indtryk, at sådan er
kristendom. Der er skabt mange former og trosretninger, som ikke har ret
med de bibelske retningslinier at gøre. Og i de senere år er der kommet
mange forskellige fremmede religioner og trosretninger ind i Danmark, så
mange mennesker er helt forvirrede.
Fordi vi alle har et tomrum inde i vore hjerter, som råber efter Gud og efter
noget at leve for af åndelig værdi, søger mange nu ind i okkulte ting og
bliver ført vild på mange forskellige måder.
Vi bliver nødt til at gå tilbage og se, hvad Bibelen siger, før vi kan finde
frem til den tro, der gør os sikre og tilfredse, og som giver evigt liv.
Det er kun, når man lever i tæt fællesskab med Gud gennem Hans ord,
man kan leve et glad, lykkeligt kristenliv, som giver andre et billede af
sandheden, Jesus. Jesus siger selv, at når vi farer vild, er det fordi, vi ikke
kender skriften og heller ikke kender Guds kraft. Jeg vil derfor i korte træk
fortælle dig, hvad Bibelen i virkeligheden lærer os om vejen til frelse og
evigt liv. Jeg vil også vise dig nogle af de vildfarelser, der er i vort land i
denne tid, for at advare dig, så du ikke skal ende dit liv i fortabelsen.
Du kan få en sikker tro på, om du er på ret vej, og om du er frelst og
kommer til himmelen.
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2. Kapitel

Det er synd for danskerne
Jeg føler en meget stor nød for mine landsmænd, danskerne. I mange år
følge min kone og jeg kald til Afrika, og vi troede, vi skulle bo der resten af
livet for at fortælle afrikanerne om Jesus. Men efter 25 års virke med
mission i Afrika følte vi et meget klart kald fra Gud til at rejse hjem og
vidne om vor tro på Jesus til vor egen “stamme” danskerne.
I begyndelsen tænkte vi: “Jamen, Danmark er jo et kristent land! Alle i
Danmark har da hørt om Jesus.” Men efter at have boet her nogle år,
oplever vi, at det, åndeligt set, går ned ad bakke for mange.
Der er stor forvirring om, hvad man skal tro på, og mange involverer sig i
okkulte ting og bliver påvirket af de onde ånder uden at vide, hvad det er,
der sker. De åndsmagter, som florerer i Afrika og andre hedningelande,
vælter ind over vort land, Danmark, nu. Hedenskabet, som fandtes under
vikingetiden, kommer tilbage, Mange tror i dag på gamle afguder og
dyrker dem. Man havde aldrig troet det muligt i vort civiliserede samfund!
Børnene i skolerne får ikke længere et sandt billede af Bibelen som Guds
suveræne ord. Afrikanerne ved mere om Gud, end danskerne gør!
På grund af afkristningen, opstår der et stort tomrum i mange menneskers
hjerter, og vi synes især, det er synd for børnene og de unge. De bliver
snydt for det velsignede budskab om Jesus.
De søger ind i okkulte ting for at fylde deres hjerters tomhed med noget
åndeligt. Den kommende generation, som skal lede vort land i fremtiden,
kender ikke Gud som deres far, og de kender ikke Jesus som Frelseren og
den, der kan give evigt liv og glæde.
Mennesker er fulde af frygt og skyldfølelse, og man prøver, som Eva og
Adam i Dens have, at dække sin “nøgenhed” med forskellige ting, fordi
deres samvittighed fortæller dem, at der er noget helt galt.
Vi føler også for vort eget vedkommende, at vi må leve meget i samfund
med Gud hele tiden for at blive bevaret fra alt ondt.
Til gengæld får vi en meget stor styrke fra Ham, når vi holder os til Hans
ord. Derfor vil vi også være med til at styrke dig, som læser, og lede dig
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ind i et nært forhold til Gud, så du kan føle dig stærk og sikke i din tro i
den alvorlige tid, vi nu er inde i.
Det er synd for de danskere, der bruger menneskelige og djævelske
metoder for at komme bort fra Guds vilje og dække sig for Gud og blive
befriet fra skyld og sygdom. De bliver blot ført endnu længere ud i mørke,
depression og afmagt, jo længere de prøver at gå ad egne veje.
Der er kun redning og lægedom, sejr og kraft at få for de oprigtige
mennesker, som vil søge sandheden! Den, der af et ærligt hjerte søger, skal
finde.
Hvad er Sandheden?
Mange søger ind i sig selv eller i forskellige ideologier for at finde
sandheden. Men Bibelen har svaret på det mennesker søger:
Jesus Kristus er Sandheden. Gennem troen på Ham kommer du ind på den
rette vej, og ved Ham får du evigt liv.
Det har du sikkert hørt før, men det er måske ikke rigtig blevet klart for
dig, at det er sandt. Derfor vil jeg gerne forklare dig, hvorfor netop Jesus er
den eneste vej til frelse og evigt liv.
Jeg vil senere i bogen lade dig få en del vidnesbyrd fra mennesker, som har
prøvet alle mulige andre veje og blot er endt i større og større mørke. Og
jeg vil give dig vidnesbyrd om, hvordan Jesus, Guds Søn, er den eneste, der
kan redde os fra fortabelse, synd og mørke.
Vidnesbyrdet om Jesus fra andre religioner
Alle fremmede religioner vil godt indrømme, at Jesus var en god mand, en
profet sendt af Gud og en fantastisk personlighed. Men de vil ikke gå med
til at kalde Ham Guds Søn. De gør alt, hvad de kan, for at modbevise det.
De vil heller ikke tro på, at en jomfru fødte Jesus, Guds Søn til jorden ved
Helligåndens kraft.
De vil ikke tro på Jesus som en del af Guddommen. De vil heller ikke
godtage, at Jesus, Guds Søn døde på korset for at frelse os alle fra vore
synder, og at Han opstod fra de døde og lever i dag.
De fornægter, at Jesus sendte Helligånden til jorden og virker iblandt os i
dag.
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Hvorfor vil de ikke tro på alt dette, når de dog tror på mange overnaturlige
fænomener og mirakler?
Fordi Satan blænder deres øjne. Han alene vil være Gud. Han vil eje og
besætte mennesker, og hans eneste mål er at herske over dem, slagte og
ødelægge dem og alt Guds øvrige skaberværk.
Alt dette skal vi senere komme nærmere ind på, så du kan skelne mellem
de mange ting, der vælter ind over vort land i dag.
Guds vidnesbyrd
Vi finder mange steder i Bibelen, der vidner om, at Jesus er Guds Søn, og
Gud Fader vidner selv meget klart om, at Jesus er Kristus, Guds salvede,
enbårne Søn i Matt. 3: 17, da Jesus blev døbt af Johannes:
“Og se, der lød en røst fra Himlene: Det er min elskede Søn, i Ham har jeg
fundet velbehag!” Senere i Matt. 17: 5 læser vi om, at Jesus havde taget
nogle af sine disciple med op på et højt bjerg. Deroppe blev Jesus
forvandlet for deres øjne, Hans åsyn strålede som solen, og Hans klæder
blev hvide som lyset. Pludselig overskyggede en lysende sky dem, og der
lød en røst fra skyen: “Det er min elskede Søn, i Ham har jeg fundet
velbehag. Hør Ham!”
Der var store menneskeskarer på Jesu tid, der hørte på Ham, og tusinder
kom til troen og blev frelste og helbredte ved Hans ord. Men farisæerne var
misundelige og forhindrede Jesu gerning, og til sidst sørgede de for, at Han
blev korsfæstet.
Jesus beviste derefter, at Han var Guds Søn, ved at Han opstod fra de døde.
Døden og Dødsriget kunne ikke holde Ham, Han opstod, og blev set af sine
disciple efter Hans opstandelse.
Han lever i dag ved Guds højre hånd, hvor Han går i forbøn for os alle. I
dag kan millioner af kristne vidne om, at Han er Guds Søn, og Han lever,
fordi de ved troen på Ham har fundet frelse og udfrielse fra synd og
sygdom.
Alle andre religionsstiftere er døde, men Jesus Kristus lever i dag!
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Han løste syndeproblemet
Helt siden Adams og Evas fald i Edens have, har syndeproblemet plaget
mennesker. Man vil næsten gøre hvad som helst for at blive frelst og befriet
fra fordømmelse og skyld.
Dette udnytter Satan, så han gennem mange forskellige religioner maner
folk til at overholde forskellige strenge love og gøre en masse gerninger for
at blive fri for synden. Men problemerne vokser blot større.
I Joh. 1: 29 siger Johannes Døberen, da Jesus kommer gående på stranden:
“Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd!”
Vi kan aldrig blive befriet fra vore synder ved gerninger. Men Gud elskede
os så højt, at Han gav os sin Søn. Da Jesus døde på Golgata, tog Han al vor
synd på sig. Tro det, og tak Gud for det, så vil du opleve, at din
skyldfølelse og synd forsvinder ud af dit sind og dine tanker.
Hør, hvad du kan gøre lige nu!
Jeg vil gerne hjælpe dig, allerede her i begyndelsen af bogen, til at blive
sikker i troen på Jesus. Så vil du få meget mere ud af resten af det, jeg
skriver. Du har måske kaldt dig en kristen i mange år men aldrig været helt
sikker på, om du er frelst og fri fra din synd. Du er måske ikke helt sikker
på, hvad der vil ske med dig, når du engang skal dø. Det er muligt for dig
at blive sikker!
Det er vigtigt for dig, at du har din sag i orden med Gud og mennesker nu,
hvis du skal kunne leve i fremtiden som et lykkeligt, stærkt menneske, der
ikke er bange, hverken for at leve eller dø!
Først af alt:
Tilgiv de mennesker, der har skuffet og såret dig! Prøv at lade være med at
give alt det, du har oplevet, skylden for, at du har det, som du har det i
dag. Jesus siger, at du må tilgive andre, hvis du selv vil tilgives. Det beder
du i Fadervor!
Nu drejer det hele sig om Gud og dig!
Når du en dag skal stå foran Guds trone, hjælper det ikke, at du fortæller
om alt det, andre gjorde imod dig. Da er det kun Gud og dig, det handler
om!
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Du kan sige det højt til Gud der, hvor du er nu: “Jeg vil tilgive dem, der har
såret mig!”
Dernæst:
Bed en enkel bøn til Gud! Ikke inde i dit hjerte, men med dine egne ord
som en åben bekendelse til Gud: “Kære Gud, jeg beder dig om tilgivelse for
al min synd! Jeg vil bede dig om at rense mit hjerte fra alt ondt i Jesu blod,
og jeg vil takke dig, fordi du sendte Jesus for at frelse mig!
Jeg ønsker at tage imod Jesus som min Frelser. Tak, at du har hørt denne
bøn!”
Gud har sagt, at vi må blive som børn for at komme ind i Hans rige. Du
behøver ikke lave om på dig selv, men du må komme, som du er, til Gud.
Når du har bedt denne bøn, vil jeg give dig nogle ord fra Bibelen, som er
dine:
“Alle dem, som tog imod Jesus, gav Han magt til at blive Guds børn.” Joh.
1: 12.
“Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver
os vore synder og renser os fra al uretfærdighed!”
Sig: “Tak, kære Gud, fordi jeg må være dit barn ved troen på Jesus. Tak, at
jeg er ren i mit hjerte nu.” Nu skal du regne med:
Du er et Guds barn!
Gud har tilgivet dig al din synd og al din uretfærdighed! Ikke fordi du føler
en hel masse, men fordi Hans ord siger det!
Fra nu af skal du tage imod Guds ord, som om det er til dig!
Jesus siger, at du er blevet født på ny, blevet en ny skabning, når du tror på
Ham. Du er nu inde i lysets rige. Dette kan du læse i 2. Kor. 5: 17:
“Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se,
noget nyt er blevet til!” Fordi du har søgt Gud i tro, har Han forvandlet dit
liv. Den, som tror på Ham, dømmes ikke. Du har taget imod lyset fra Gud,
og du er nu et lysets barn. Dette kan du læse om i Joh. 3.
Nu skal du gøre det, som jeg gjorde, og som jeg fortalte dig i det første
kapitel af bogen:
Regn dig selv som en kristen, selv om du ikke føler noget!
Du er nu blevet medlem af Guds store familie, et barn af Gud. Du er blevet
et lem på Kristi legeme, og dette skal du regne dig som!
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Du får beviser for det, efterhånden som du bekender det. Glæden vil
komme ind i dit hjerte, når du lever dit liv efter det, du tror i dit hjerte.
Da vil du få fred og sikkerhed i troen på Jesus, og Han vil selv vise dig, at
Han er med dig.
Forleden søndag var en kvinde til et af vore møder. Hun gav sit liv til
Jesus. Og med det samme bad hun om forbøn for sin søn, som levede et
sørgeligt liv i mange forskellige laster og havde det meget svært.
Da vi talte til mødet søndagen efter i den samme kirke, var sønnen kommet
med til møde.
Da han hørte Guds ord, og der blev budt frem til forbøn, kom han med det
samme frem foran talerstolen og græd, og nogle venner hjalp ham med at
bede til Gud om frelse. Han bad den samme bøn, som jeg lige har omtalt.
Der skete noget vidunderligt, da han begyndte at tage imod sit nye liv i tro
og leve efter det. Han blev løst fra sine laster og fik en dyb glæde ind i sit
hjerte.
Da han søgte arbejde en uge efter, hjalp Gud ham til at få netop det arbejde,
han så gerne ville have.
Må Gud bevare ham! Han stråler af glæde og fred, og hans mor ikke
mindre!
Til slut:
Hvis du har overgivet dig selv til Gud nu, så skal du også få lov til at
opleve Hans hjælp og bevarende magt. Gud skåner dig ikke for prøvelser
og vanskeligheder, men Han hjælper dig igennem dem, hvis du lever med
Hans ord og beder til Ham.
Begynd nu at læse din Bibel! Er den lidt støvet eller måske lagt meget langt
væk, så find den frem, og lad den ligge fremme, så du hver dag kan “spise”
af Guds åndelige mad til dig.
Bed til Gud som et barn, der er fyldt med tillid og tro. Gud er din far og
bedste ven. Han er interesseret i dig og elsker dig. Det vil Han vise dig
fremover, når du søger Ham.
Søg sammen med venner, som er levende i troen på Jesus. Det er meget
vigtigt, at du omgås kristne, som kan styrke dig i troen på Jesus. Søg ind i
en kirke, hvor du føler dig godt hjemme, og vær trofast. Så vil Gud
beskytte dig og styrke dig hver dag.
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3. Kapitel

Vigtigt at vide
Er det virkelig så enkelt og let at blive frelst og få fred med Gud?
Ja, så enkelt er det! Hør her:
Der skete noget meget fantastisk for en tid siden, som var et stærkt
vidnesbyrd for mig selv og for mange andre om, at Gud frelser og udfrier
enhver, som tror, i det øjeblik man overgiver sig til Ham.
Der var en mand, der ringede til mig på mit kontor en dag. Han var
desperat.
”Jeg har prøvet at ringe til TV for at komme til at tale med nogen, som kan
hjælpe mig og min kone,” sagde dan. ”Vi har det forfærdeligt, og vi har set
jer på TV‐skærmen og hørt om, at Jesus kan frelse og udfri mennesker. Det
vil vi gerne opleve!”
Det viste sig, at denne mand havde været bundet af alkohol i 20 år, og han
havde mistet sin forretning og meget andet på grund af alkohol‐djævelen.
Han havde prøvet alt, hvad der fandtes af afvænningskure og terapier,
men intet hjalp. Hans familie var ulykkelig, og nerverne var meget
tyndslidte.
Det var svært at finde et tidspunkt, hvor vi kunne mødes, men han var
meget ivrig efter, at det skulle ske hurtigt.
”Kom på onsdag kl. 10,” sagde jeg. Det var det eneste tidspunkt, vi kunne
finde, og jeg vidste, at vores bedegruppe i menigheden skulle samles på det
tidspunkt, så det passede fint!
”Vi kommer på onsdag kl. 10 og bliver frelst!” sagde manden.
Og han og hans kone kom.
Jeg talte med dem begge og forklarede dem frelsens vej ved troen på Jesus,
og jeg fortalte dem, hvordan de skulle bede, som jeg har beskrevet det i
denne bog. De var begge indforstået med dette, og de gjorde nøjagtig, som
jeg underviste dem om og troede på Guds ord om frelse og udfrielse.
Det tog ikke lang tid og var ikke spor indviklet. Troen på Jesus var der, og
de bekendte begge denne tro ved at lægge deres liv i Jesu hænder.
Underet skete! Manden blev udfriet fra sin drukkenskab, og de blev begge
frelst ved troen på Jesus. Et helt nyt liv begyndte.
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De har siden holdt fast ved Jesus. Der har været prøvelser og nedture. Men
hver gang, de er kommet til Jesus med problemerne, er der blevet sejr og
genoprettelse for dem begge.
De priser i dag Jesus for Hans vidunderlige nåde og barmhjertighed. 20 års
mareridt er slut. De er nu ivrige efter at lede andre til Jesus! Ingen
menneskelig terapi og ingen død religion kunne hjælpe disse mennesker.
Jesus er Vejen, Sandheden og Livet, også for dig og for os alle.
Du må vide, hvorfor det netop er Jesus, du skal tro på som din Frelser.
Mange mennesker siger: ”Enhver bliver salig i sin tro!” Det er ikke rigtigt,
og det er ikke en sætning, der står i Bibelen. De falske religioner håner os
med, at vi dyrker mange guder, fordi vi tror på Gud Fader, Søn og
Helligånd.
De siger: ”Vi har én gud! I dyrker en gudefamilie!” Det kan lyde rigtigt,
men lad dig ikke føre vild. Der er én Gud, og jeg vil forklare dig om Ham.
Satan vil lede dig vild, hvis ikke du holder fast ved Bibelens lære om Gud.
Derfor må du tage dig tid til at læse dette kapitel grundigt.
Gud Fader er din skaber
Han er en personlighed, som skabte Adam og formede Eva til ham. Du vil
høre de falske lærere sige, at Gud er en kraft, men Han er ikke en person.
Bibelen lærer, at Gud er en person, og vi er skabt i Hans billede. Han sidder
på sin trone i Himlen. Læs Åbenbaringsbogen kapitel 4, og der vil du få et
indblik i Himlens herlighed og høre om Gud, som sidder på sin trone med
alle de himmelske væsener omkring tronen. De råber: ”Hellig, hellig, hellig
er Herren, Gud, den Almægtige, Han som var, og som er, og som
kommer!”
I Daniel 7: 9‐10 står der om Gud som en person, og der står mange steder i
Bibelen, at Gud udrækker sin arm til frelse for mennesker. Når Han rejser
sig, splittes Hans fjender. Han har øjne at se med og ører at høre med. Han
skuer ud over jorden for at se, om der er nogen, der søger Ham. Gud er din
Far, og du er Hans barn!
Guds ord
Helt fra 1. Kapitel i Bibelen hører vi om, hvor vigtigt det var, når Gud
sagde noget. Der udgik ord af Hans mund, og så blev verden skabt! Hans
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ord er så mægtigt, at selv et åndepust fra Ham omstyrter og dræber Hans
fjender.
Læg mærke til Guds ord! Hele vor frelse afhænger af, om vi lytter til Hans
ord, om vi tror på Hans ord og handler efter det.
Gud talte til Adam og Eva. De ville ikke følge Hans ord, og de måtte
straffes for det, som når en far straffer ulydige børn.
Gud talte derefter i kærlighed og med autoritet til de mennesker, der kom
efter Adam og Eva.
Dem, der lyttede til Gud og handlede efter Hans ord, blev reddet og
hjulpet. Guds velsignelse og redning følger Hans ord. Og Hans Ånd er
over og i Hans ord. Da Gud skabte himmelen og jorden, svævede Guds
Ånd over vandene. Så snart Gud talte, virkede Ordet og Ånden sammen,
og alt blev skabt ved denne mægtige enhed. Dette kalder vi
”Treenigheden”, d.v.s. tre, der er enige: Gud, Hans ord Jesus og Hans Ånd.
Guds ord gennem Moses
Da mennesker ikke ville følge Guds ord, gav Han de ti bud til Moses. Gud
sagde da: ”Hvis I følger disse mine ord og bud, skal I leve og blive
velsignet!”
Gud lod Moses forstå, hvor vigtigt Ordet fra Ham var, i 5. Mos. 11: 18:
”Læg jer de ord, jeg her siger på sinde; I skal binde dem om jeres hånd som
et tegn, og de skal sidde på jeres pande som et mærke. Lær jeres sønner
dem, fremsig dem, både når du er hjemme, og når de er ude, når du går i
seng, og når du står op. Du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i
dine porte”.
Med andre ord: Guds ord skulle påvirke deres hjerter, deres handlinger,
deres familieliv og deres hjem. Så ville det gå dem vel.
Gud gav ikke sine love for at slå mennesker med dem. Han gav dem i
kærlighed til Israels folk for at beskytte dem imod det onde.
Det var leveregler, som for dem virkede ligesom færdselsregler. Følger vi
alle færdselsreglerne, når vi går eller kører i trafikken, er det til hjælp og
beskyttelse for os. Ikke fordi myndighederne vil være onde overfor os, men
for at hjælpe og beskytte os og hele samfundet. Sådan ønsker Gud at give
os leveregler, som beskytter os og er til gavn og glæde for os.
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Mange siger i dag: ”Hvis Gud er kærlig, hvorfor tillader Han så, at så
mange onde ting sker?”
Gud er kærlig. Når du følger Hans kærlige leveregler, går det dig godt, og
et land, som lever efter Guds love og anordninger, lever under Guds
velsignelse og kærlighed.
Men mange vælger at vende Gud og Hans ord ryggen og leve efter deres
egne regler. Derfor kommer der forbandelse ned over dem og deres børn.
Hele lande kommer under forbandelse, fordi de vælger at udrydde troen
på Guds ord af landet og dets love. Så mennesker og regeringer må tage
skylden for al den ondskab, vi ser i verden i dag!
Gud gav sit ord til Israels folk gennem Moses, men de ville ikke følge dem.
Der var kun en lille del af folket som adlød Gud. Derfor blev der kaos og
nød, og kun de få, en lille rest, oplevede Guds hjælp og beskyttelse.
Guds ord gennem profeterne
I Det gamle Testamente kan du læse videre om, at Guds Ånd kom ned over
enkeltpersoner, profeterne. De fik Guds ord direkte fra Ham, og de bragte
budskaberne videre til Israels folk. Gud talte i kærlighed, og når folket var
ulydigt, talte Han i vrede. Han talte for at opdrage og hjælpe sit folk.
Dog var der stadig kun få, der adlød Guds ord.
Ordet blev kød
Så skete det største, der er sket i hele menneskehedens historie:
Gud kom selv ned til os på jorden! Han sendte SIT ORD, for at vi skulle
lytte til Ham og tro og følge Ham. Jesus er Guds ord! Alt, hvad Han sagde,
og alt, hvad Han gjorde, er Gud selv, der har talt til os og virket iblandt os.
Jesus har mange navne. Han blev også kaldt Immanuel d.v.s. ”Gud med
os!” Matt. 1: 23.
Derfor sagde Gud: ”Hør Ham!”
Gud kalder Jesus sin Søn. Det ser vi i Hebræerbrevet 1: 5:
”Du er min Søn, jeg har født dig i dag!”
Gud Fader kalder selv Jesus for Gud i vers 8 i samme kapitel:
”‐ og Han siger til Sønnen: ”Din trone, Gud, står til evig tid, dit
kongescepter er retfærdighedens scepter. Du elskede ret og hadede uret,
derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige.”
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Og Gud fortsætter med at bevidne, at Jesus var med som Guds ord ved
skabelsen:
”Du, Herre, grundlagde i begyndelsen jorden, himlen er dine hænders
værk. De går til grunde, men du består. …. Du er den samme, dine år får
aldrig ende.”
De falske religioner vil ikke godkende Jesus som Gud. De vil ikke bekende
med deres mund, at Han er Guds søn og dermed er guddommelig og evig.
Men i Hebr. 1 står der tydeligt, hvor mægtig Jesus er, og at Han er Gud
selv, der er kommet ned til os: ”Mangfoldige gange og på mangfoldige
måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved
dagenes ende har Han talt til os gennem sin Søn, hvem Han har indsat som
arving til alle ting, ved hvem Han også har skabt verden. Han er Guds
herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og Han bærer alt med sit
mægtige ord.”
Derfor er det vigtigt, vi lytter til Jesus, tror på Ham og adlyder Ham.
Jesus siger selv i Matt. 7: 14, at enhver, der hører det, Han siger og handler
efter det, skal være som en, der bygger sit hus på klippegrund. Selv om
prøvelser og vanskeligheder kommer ind over hans liv, skal han ikke rystes
eller gå til grunde. Det at bygge på Ordet er frelse og redning for os!
Husk, at Jesus er Guds Søn! Antikristelige kræfter arbejder intenst på at
tage dette faktum bort, fordi de selv ønsker at være Gud.
Læs i Johannes 1, hvor der står:
”I begyndelsen var Ordet (Jesus), og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved Ham, og uden Ham blev
intet til af det , som er. I Ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset
skinner i mørket, og mørket greb det ikke.”
Det samme står i vers 14 i Joh. 1:
”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Hans herlighed, en
herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og
sandhed.”
Enhver, der fornægter, at Jesus Kristus er Guds Søn, er antikristelig!
”Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus?
Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen. Enhver, som fornægter
Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, der bekender Sønnen, har også
Faderen.” 1. Joh. 2: 22‐23.
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Så klart taler Bibelen! Og så klar en bekendelse må vi også have. Så kan du
bedømme, hvem du taler med eller diskuterer kristendom med, og hvilken
ånd, de har. Jeg vil senere komme ind på, hvem vi i dag møder, som er
antikristelige. Men først er det vigtigt, at du er helt sikker på, at Jesus er
den eneste vej til Gud. Han er Gud selv, kommet til os i menneskeligt køds
skikkelse. Han talte i templet som tolvårig, og alle de gamle lærde mænd
undredes over den visdom, Han talte med. Han kendte Guds ord. Han er
selv Guds ord. Han og Faderen er fuldkommen ét!
Jesus forklarer os selv dette i Joh. 5: 19‐24:
”Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre;
for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. For Faderen elsker
Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør; og han skal vise ham endnu
større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom Faderen oprejser de døde
og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil.
Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til
Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke
ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.”
Kære ven, jeg indprenter dig disse skriftsteder, da jeg ved, du får brug for
at huske dem i fremtiden. Vildfarelserne kommer ind over os, og vi må
bygge på Guds ord for ikke at blive ført vild.
Når Jesus talte, undredes folk. Der var skaberkraft, kærlighed og
guddommelig autoritet i hans ord.
Andre sagde: ”Hvem er dog Han. Han taler med sådan en myndighed, at
både storme og sø adlyder Ham?”
Andre sagde til Jesus: ”Sig blot et ord, så bliver min tjener rask.”
Andre rørte ved fligen af Hans kappe, og de blev helbredt. Når Ordet
kommer ind i dig, bliver du et nyt menneske, fordi det er Gud selv, der ved
sin Ånd bor i dig.
Tag imod et velsignet ord fra Jesus om, at Gud selv vil bo i dig:
”Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham,
og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.” Joh. 14: 23.
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Er det ikke vidunderligt?
Hold følgende fast i dit hjerte og i dine tanker:
Gud Fader og Hans Søn, Jesus Kristus er ét. Guds Ånd fylder dem begge.
De bor i dig, når du tager imod det og holder fast ved Guds ord. Du kan
kun blive frelst og bevaret gennem troen på dette evangelium!
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4. Kapitel

Blodet vidner
Vi stod over for en meget vanskelig opgave i Afrika for mange år siden.
Der var nogle kristne, der havde bragt en besat mand til os og bad om
forbøn for ham. Vi forstod, at vi måtte gøre det samme, som Jesus gjorde,
når nogen bragte besatte til Ham: Vi måtte uddrive de onde ånder.
Vi tog manden ind i kirken og samledes med nogle af vore præster og
begyndte at bede for manden og byde de onde ånder at forlade ham. Men
der gik lang tid, uden at der skete nogen ting.
Pludselig begyndte en at synge et lille vers: ”O, dit blod, dit dyre blod, som
renser fra al synd! Satans magt er brudt ved Jesu dyre blod!”
Vi stemte alle i og sang med glæde i Jesus Kristus for Hans dyrebare blod,
og pludselig blev den besatte helt desperat og råbte og skreg og kastede sig
ned på jordgulvet og vred sig.
Vi blev ved at synge, og manden råbte til sidst: ”Hold op med at synge om
blodet! Jeg vil ikke høre om blodet!”
Jeg spurgte ham: ”Hvorfor vil du ikke det?”
”Nej,” råbte han rasende. ”Jeg hader Jesu blod!”
Da blev vi klar over, at det var de onde ånder, der talte igennem manden,
så vi præster sagde alle som med én mund, mens andre sang videre på det
lille vers om Jesu blod:
”I Jesu navn og for blodets skyld: Forsvind, Satan, ud af denne mand!”
Med det samme faldt manden til ro på gulvet, hvor han lå, og der kom en
stille fred ind over ham. Efter en lille stund åbnede han øjnene og så sig
forbavset omkring. Han var fuldstændig fri for de onde magter, der havde
bundet ham. Jesu blod havde gjort sit vidunderlige værk i hans liv.
Han bad selv bagefter om, at Jesus ville fylde hans hjerte og bevare ham, og
det blev et mægtigt vidnesbyrd for alle, der havde kendt ham tidligere.
Han var fri og glad!
Det er meget almindeligt i Afrika, at folk bliver besatte, fordi de indlader
sig med afgudsdyrkelse og påkalder den Onde, når de lever efter de gamle
traditioner. Det har ikke været så almindeligt i Danmark, men vi har dog
oplevet enkelte tilfælde.
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Nogle præster i Jylland bad mig engang om at tage med ud at bede for en
mand, som havde det meget svært. Han blev så hidsig nogle gange, at han
truede sin kone med en kniv og ville slå hende ihjel. Ind imellem havde
han det godt, men pludselig kom det onde over ham, og så kunne han ikke
styre sig selv, så alle var bange for ham.
Vi kom ud til manden, og han bad selv om forbøn og ønskede at blive fri
for denne plage.
Da vi havde læst Guds ord sammen og bedt, og manden selv havde bedt
Gud om tilgivelse for al sin synd påkaldte vi Jesu Kristi blod over manden
og hans familie, og vi begyndte at synge om kraften i Jesu blod. Manden
blev så rasende, at han sprang op på bordet og bagefter op i en krog i
sofaen.
Jeg kunne da genkende de symptomer, vi havde set så ofte i Afrika, så jeg
befalede Satan at forsvinde i Jesu navn ud af denne mand, og vi sagde alle:
”Satan, du er besejret på grund af Jesu blod på Golgata! Du har ikke
længere nogen magt over denne mand!”
Det var vidunderligt at se, hvilken forskel der blev i mandens ansigt. Han
blev sat fri, og Jesus fik lov at komme ind med sin fred i hans hjerte.
Efter denne oplevelse, vidste vi, at Satan er bange for Golgataværket, hvor
Jesus ofrede sig selv og gav sit legeme og blod som en soning for vore
synder. Der er en mægtig hemmelighed i at kende kraften i Jesu Kristi blod,
og jeg vil her forklare dig, hvad Guds ord siger om denne hemmelighed.
Bed Gud om at gøre det, jeg nu skriver, klart for dig, så du forstår det, for
det vil få stor betydning i dit liv, hvis du vil tage imod det:
Gud har i sit ord givet os mange billeder på, hvad blodet betyder, og hvor
er det nødvendigt for os at vide det! Alle de falske religioner vil lægge et
dække hen over Jesu blods kraft. Satan selv står bag disse religioner, og
han skælver ved tanken om, at vi skal lære denne kraft at kende, fordi hans
magt er fuldstændig brudt i Jesu navn og ved Jesu blod.
Lad os se nogle tildragelser i Det gamle Testamente, som viser os Guds
barmhjertighed, frelse og frigørelse ved blodet.
Guds barmhjertighed og frigørelse
Da Eva og Adam havde syndet imod Gud i Edens have, følte de sig nøgne
og fyldte med angst og frygt. Gud var nødt til at straffe synden, men Han
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viste sin barmhjertighed imod dem ved, at Han syede skindkjortler til dem,
så de kunne dække deres nøgenhed. Et dyr måtte lade livet, og der blev
udgydt blod, for at de kunne få noget at dække sig med.
Vi læser om, hvordan alle, der senere ville træde frem for Gud og tilbede
Ham, ofrede et eller andet dyr af de bedste, de havde, for at de derved
kunne behage Gud og føle sig værdige.
Da israelitterne levede som slaver i Ægypten og råbte til Gud om at blive
fri, så de kunne komme ud af Ægypten og dyrke Ham, læser vi om i 2.
Mosebog, hvordan Gud sendte mange frygtelige plager ind over Farao og
ægypterne for at få dem til at frigive israelitterne. Men Farao ville ikke.
Da indstiftede Gud den første påske. (2. Mosebog kapitel 12):
Hver familiefar skulle slagte et rent, lydefrit lam og dele det med sin
familie.
Blodet fra lammet skulle de stryge på de to dørstolper og overliggeren i de
huse, hvor de spiste lammet. Gud ville lade en frygtelig straf komme ind
over Ægypten, fordi Farao ikke ville lade israellitterne gå ud i frihed:
En dødsengel skulle drage igennem Ægypten og ihjelslå alt det førstefødte,
og Gud ville holde dom over alle Ægyptens guder!
Men når dødsenglen kom igennem byen, ville han skåne de hjem, hvor
blodet fra lammet var strøget på dørstolperne og overliggeren. Gud sagde
til Moses:
”Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser
blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg
slår ægypterne.” 2. Mos. 12: 13.
Gud ville se blodet og gå forbi!
En pagt
Da israelitterne senere fik en helligdom, hvor de kunne tilbede og dyrke
Gud, gav Gud selv Moses anvisninger om, hvordan templet skulle
indrettes:
Der var en forgård, hvor folket kunne være og dernæst et forreste rum,
hvor alle præsterne til stadighed kunne gå ind og udføre deres
gudstjenstlige handlinger. Det kaldtes ”det hellige”.
Bag ”det hellige” var der et rum, som kaldtes ”det allerhelligste”. Der
måtte kun ypperstepræsten gå ind én gang om året for at frembære ofre for
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sine egne og folkets synder. Når han gik derind, skulle han have blod med
af rene dyr, der var blevet slagtet, og han skulle stænke dette blod på alle
de hellige ting i ”det allerhelligste”, før han bad om tilgivelse for synderne.
Derefter rensede Gud dem for deres synder og tilgav dem.
Vi kan ikke forstå dette med vores forstand, men vi skal heller ikke forstå
alt!
Gud taler, og vi skal handle efter det. Ikke fordi Han er vred, men Han
elsker os og vil, at vi skal følge Hans anordninger. Der står i Hebræerbrevet
9: 22:
”Og det er næsten sådan, at efter loven bliver alt renset med blod, og der
opnås ingen tilgivelse, uden at blod bliver udgydt.”
Sådan er Guds orden. Og sådan var den gamle pagt.
Den nye pagt
Da tidens fylde kom, og Gud så, at mennesker ikke magtede at sejre over
synden og have fællesskab med Gud, sendte Han i sin store
barmhjertighed Jesus, sit eget ord, til os i menneskeskikkelse.
Han sendte Ham én gang for alle for at gøre op med synden og Djævelen.
Gud gav sin Søn som et offer for alle menneskers synder, så der ikke skulle
slagtes flere dyr eller gøres flere gerninger, for at mennesker kunne blive
frelst og udfriet af Satans garn.
Gud gav et fuldkomment offer, så det er nok for os at tro på det. Så er vi
frie og forløste! Halleluja!
Da Jesus gav sit liv på Golgata, og Han udbrød: ”Det er fuldbragt!”, betød
det, at vejen mellem Gud og mennesker blev åben for alle, som tror og
tager imod dette. Forhænget mellem ”det hellige” og ”det allerhelligste”
revnede fra øverst til nederst, da Jesus fuldbragte offeret på Golgata, så der
nu er åbent ind til Gud ved troen på Jesu rensende blod.
”Men Kristus kom som ypperstepræst, ‐ og Han gik, ikke med blod af
bukke eller kalve, men med sit eget blod én gang for alle ind i
helligdommen og vandt en evig forløsning.
Thi hvis blod af bukke og tyre og aske af en kvie, når det stænkes på de
besmittede, helliger og bringer kødelig renhed, hvor meget mere vil da
ikke Kristi blod, fordi Han i kraft af en evig Ånd frembar sig selv som et
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lydefrit offer for Gud, ‐ rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi
kan tjene den levende Gud.”
Jesus er blevet mellemmand for en ny pagt, hvor alle, som tager imod Hans
kald til frelse, får nyt liv og forløsning fra alt ondt ved Hans blod.
Han går til stadighed i forbøn hos Gud for os. Før var det en jordisk
ypperstepræst, der gik i forbøn for folket, men der står i Hebr. 9: 24:
”For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun
er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde
frem for Guds ansigt til gavn for os.”
Det gælder dig!
Hvis du i tro har taget imod Jesus som den, der har givet sit liv for dig og
udslettet alle dine synder ved sit blod, så har du en usigelig rigdom at leve
med. Gennem troen på Jesu blod kan du afvise alt mørke, al depression og
alle syndige tanker.
Sig med din mund, hvad du tror i dit hjerte:
”Satan, du er besejret og overvundet på Golgata. Jeg er fri ved Jesu blod!”
Så må han vige fra dig.
Du er reddet ud af ”Ægypten”, det liv, hvor du var slave under den Onde
eller under omstændighederne, gennem lammet og blodet, Jesus Kristus og
Hans soning for dig på Golgata. Den Onde har ingen ret til dig mere. Dyrk
din Gud! Vær frimodig og glad! Jesus har gjort det, der skal gøres for dig.
Du kan leve i en stadig tilgivelse fra Gud, når du af et oprigtigt hjerte lever
for Ham. Jesus går i forbøn for dig! Tak Ham, for Han gav sig selv for dig.
Tilegn dig i tro alt det, Han har gjort. Læs om det i Bibelen, så du lever i det
og fylder dit hjerte med det.
Jeg vil til sidst i dette kapitel give dig nogle dejlige ord fra Bibelen, som du
kan tage imod som dine:
”Se, dér er Gud lam, som bærer verdens synd!” Joh. 1: 29.
”I Ham har vi forløsning ved Hans blod, tilgivelse for vore synder ved
Guds rige nåde.” Ef. 1: 7.
”Og Han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: ”Drik alle heraf;
dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes
forladelse.” Matt. 26: 27‐28.
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”Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af Hans
blod, ved Ham frelses fra vreden”. Rom. 5: 9.
”Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi
blod kommet nær.” Ef. 2: 13.
”I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev
løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, med Kristi
dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde.” 1. Pet. 1: 18‐19.
Tag imod alle disse velsignede ord. Du skal ikke ase og mase og gøre en
masse gode gerninger for at behage Gud. Tag imod det, Jesus har gjort, og
tak Ham for det. Brug din forestillingsevne, som Gud har givet dig, og
tænk igennem, hvad Han har gjort for dig på Golgata. Lad det blive en del
af dig. Selv om du ikke forstår det, så tag imod det i tro!
Så kan du have fællesskab med Gud og med alle, som tror det samme, som
du tror:
”Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom Han er i lyset, har vi fællesskab med
hinanden, og Jesu, Hans Søns, blod renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi
ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis
vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os
vore synder og renser os for al uretfærdighed.” 1. Joh. 1: 7‐9.
”Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket
på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed ‐.” Hebr. 10: 22.
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5. kapitel

Enten – eller
Vi rejser meget rundt i Danmark, og holder møder blandt kristne fra alle
kirkeretninger, og vi kan se, at mennesker overalt stilles på valg, når det
gælder, om man vil følge Kristus eller de antikristelige bevægelser. Derfor
er det en nød på mit hjerte at advare alle mine landsmænd om at standse
op og tænke efter en ekstra gang! Hvor er du på vej hen? Er du afgjort i din
tro på Jesus Kristus? Dyrker du en ideologi eller et kirkesamfund? Går du
efter menneskemeninger, og hvad der er ”populært” i tiden? Er du måske
nærmest ligeglad og lader det hele stå til?
Så vil jeg gerne være et ”vækkeur”, der ringer for dine indre ører med
denne bog. Du vælger nemlig i denne tid, direkte eller indirekte, hvem du
vil følge: Gud eller Satan!
Selv om vi ikke rigtig vil tro det, så vælger vi også hver især, om vi vil til
Himmelen eller til Helvede! Så radikalt er valget i dag!
Vi har nu gennemgået hovedtrækkene i den kristne tro, som bygger på
Guds levende ord. Vi må se i øjnene, at vi i vor tid er gået ind i endetiden,
som Bibelen taler om. Alt det, Ordet siger, skal ske i tiden inden Jesu
genkomst, sker nu, og det sker så hurtigt, at vi næsten ikke kan følge med.
Selv om mange helst vil, at troen skal være en privat sag, og at den gerne
må ”flyde” lidt, så vi kan følge strømningerne i tiden og regne med, at Gud
er en kærlig og god Gud, som nok frelser os alle sammen til sidst, så må vi
erkende, at Bibelen taler et andet og meget klart sprog:
Der er kun to veje at vælge imellem! Enten går du på den smalle vej, som
fører til Himmelen, eller på den brede vej, der fører til fortabelsen. Matt. 7:
13‐14.
Gud er kærlighed, men Guds kærlighed vises os kun af én vej: Gennem
Jesus Kristus, Guds levende ord. Mennesker straffer sig selv ved ikke at
tage imod Jesus, som er Guds lys til os midt i mørket.
”For Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at
verden skal frelses ved Ham. Den, der tror på Ham, dømmes ikke; den, der
ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns
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navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene
elskede mørket frem for lyset.‐
Men den, der gør sandheden, kommer til lyset ‐ !” Joh. 3: 17‐21.
Du vælger selv dom eller frifindelse!
Mange siger: ”Vi gør ingen fortræd, og vi synder ikke, vi behøver ikke
Jesus, for vi behøver ingen Frelser!” Den største synd over for Gud er, at
man ikke tager imod Kristus! Du vil komme til at stå til regnskab for dit
forhold til Ham.
Mange såkaldte kristne og mange falske religioner tror ikke på et helvede
eller en fortabelse.
Også her må vi tro, hvad Guds ord siger. Jeg vil her gengive nogle
bibelcitater, som viser, hvor vejen går. Du må selv ud fra dette tage stilling
til, hvad du vil vælge at tro.
Der står om Jesus i Matt. 3: 12:
”Han har sin kasteskovl i hånden, og Han skal rydde sin tærskeplads og
samle sin hvede i lade, men avnerne skal Han brænde i en ild, der aldrig
slukkes.”
Om dem, der ikke har tro på Guds Søn, siger Jesus i Matt. 8: 12:
”Men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være
gråd og tænderskæren.”
Jesus taler om i Matt. 5: 29‐30, at hvis der er noget hos dig selv, som
forarger eller hindrer dig i at komme til Himmelen, er det bedre at ”hugge
det af”, end at du ender i Helvede!
Jesus er meget radikal, og jeg tror, vi skal være radikale for ikke at blive
ført vild.
I Matt. 23: 33 siger Jesus til de hovmodige skriftkloge og farisæere:
”Gør bare jeres fædres mål fuldt. Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå
at blive dømt til Helvede?”
I Matt. 25: 46 taler Jesus om, at vi enten kan gå bort til evig straf eller til
evigt liv.
Der tales mange flere steder i skriften om, at der er en fortabelse og et
Helvede. Vi vælger selv, mens vi er på jorden, om vi vil være ”indenfor
eller udenfor” Guds herlighed i evigheden! (Åb. 22: 12‐15.)
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Det er Guds nåde, at vi får en tid nu til at gøre os rede! I de efterfølgende
kapitler vil jeg fortælle lidt om nogle af de vildfarelser, der er i vor tid.
Ånden i dem alle er den samme: Satan står bag hver eneste en af dem. De
er blot forklædt i forskellige dragter. Men hvis du vil studere dem nøjere,
kan du se det samme mønster gentage sig i alle vildfarelser:
De har haft kendskab til Gud, men de har sat et menneskes ord eller en
organisations love som højere autoritet end Guds ord.
Mange af dem tager lidt af Bibelen med i deres lære, men de lægger til og
trækker fra, efter som det passer ind i deres mønster. Mange vælger en helt
ny bog at gå efter og betragter denne som deres ”bibel”. Enkeltpersoner får
uhindret magt.
Andre underkaster sig i lydighed eller bliver undertrykt af denne magt.
Der er løgn indblandet, åbenbart eller skjult. Penge strømmer ind til
ledelsen.
De vil godt have Jesus med som et menneske, men de sætter Ham ikke som
højeste autoritet, hovedet for ”legemet”.
De fornægter Jesu guddommelighed og Hans frelsende offer på Golgata.
De frelses ved gerninger eller ritualer.
De ser ned på andre trosretninger og betragter sig selv som det eneste
rigtige. Mange af disse retninger forbyder deres tilhængere at have
samkvem med anderledes troende.
Pas på!
De fleste af os kan skelne mellem det, vi almindeligvis forstår ved
kristendom og falske lærdomme.
Det, vi skal være på vagt overfor er, at de onde ånder, som står bag de
falske religioner, forsøger at trænge sig ind i kirkerne i dag, så Guds ord
forvrænges. Troen og den første kærlighed til Jesus forsvinder og kirken
stivner og dør.
Vi må derfor leve meget nær Herren i Ordet og bønnen og bede
Helligånden fylde os og lede os i tiden fremover. Så vil Guds Ånd hjælpe
os til at vokse en sund vækst i troen på Jesus Kristus.
De rene af hjertet skal se Gud. Og selv de enfoldige skal ikke fare vild.
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Vi må have de rette motiver i vor tro: Vi vil være Jesu legeme på jorden. Vi
vil leve for Ham og være med at herliggøre Ham. Den, som tror på Ham,
skal leve, om han end dør!
Kære kristne ven!
Når du læser det efterfølgende, skal du have følgende ord i tanke:
Du må haste med at sprede budskabet om Jesus. De oprigtige vil lytte og
tage imod det. Men andre vil ikke! ”Lad den, der øver uret, stadig øve uret,
den, der er tilsølet, stadig søle sig til,
den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig
helliges.” Åb. 22: 11.
Vi må alle prøve os selv, om vi er I KRISTUS, og vi må alle arbejde på vor
sjæls frelse med frygt og bæven.
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6. Kapitel

New Age
Der råder stor tomhed i menneskers hjerter i dag. Mange søger åndelige
værdier at leve for, efter at de har fundet ud af, at materialismen intet har
at give det indre menneske.
Vi møder mange unge i vor hverdag, som søger og søger efter en mening
med livet, og det er vidunderligt at se, hvordan Jesus Kristus kan
tilfredsstille det skrigende behov for kærlighed og tryghed, som vi alle har
brug for.
Men der er tusinder i vort land, som nu, uden at vide det, bliver draget ind
i New Age, den nye tids bevægelse, som ved Satans snedige kraft og magt
sniger sig ind alle vegne. I skoler, på læreanstalter og uddannelsescentre
bliver teknikker brugt, som stammer fra New Age. Ved musik, yoga og
forskellige former for meditation bliver uvidende mennesker påvirket af
onde åndsmagter. Kun Guds Ånd kan bevare os fra at blive besmittet!
Kun en levende, brændende menighed kan vende Danmarks skæbne!
Lad os høre et vidnesbyrd fra en af vore elever på Bibelskolen, hvor vi
arbejder, fortælle om sit liv. Hans liv er et eksempel på mange, mange
danskere i dag:
”Jeg har haft mange guder! Og jeg har søgt og prøvet næsten alle former
for frihed og fred, men jo mere jeg søgte at finde en mening med
tilværelsen, jo mere bundet blev jeg. Jeg vandrede i mørket ubevidst.
Jeg var med i ”Flower Power” hippiedagene, det nye samfund, hvor der
skulle være fred, kærlighed, frihed! Nej, det var falsk fred, oprør og
selvdestruktion. Sex og narko bar det med sig, og rockmusik blev min gud.
Hashpiben blev min falske fred
Da jeg var 21 år, søgte jeg fred i materialismen. Jeg havde set de ”glade
60´ere”, og jeg begyndte en butik, en pejsebutik, som jeg havde i 8 år.
Heller ikke der fandt jeg fred i min tilværelse, og jeg kom ind i et misbrug
af alkohol og stesolid.
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En dag gik jeg i kirke for at finde en mening med livet. Der så jeg en død
mand hænge på et kors og en masse indelukkede, sørgmodige mennesker.
Der ville jeg ikke være!
Jeg kom alligevel igen nogle gange, og det tiltalte mig, at man kunne få en
gud og få fællesskab. Derfor søgte jeg andre steder hen, hvor man havde
guder. Jeg valgte guruismen, yoga og meditation. Senere fandt jeg en
humanistisk efterligning af Bibelen, nemlig i psykologi, filosofi,
eventyrrejser, afspænding og indre stilhed og mantra.
Det drog mig alt sammen længere og længere væk fra den sande Gud.
Jeg blev ført videre ind i astrologi, som i 5 år styrede og ledte mit liv på alle
områder.
Videre herfra gik det til zoneterapi, healing, hypnose og en evig søgen efter
sandheden i alt det, New Age havde at tilbyde mig, og som jeg vidste,
endog mange af verdens statsledere blev styret af.
Det er Satan, der styrer dette løb! Mennesker søger det forkerte sted, og
derfor finder de aldrig andet end egoisme, magtkamp, frygt, ødelæggelse,
bedrag, lovløshed, krig og hvad denne verdens tidsånd medfører.
I dag har jeg fundet den levende, sande, nåderige og kærlige Gud, som har
været med fra tidernes morgen. Der var mørke i mit liv, men Han sagde:
”Der blive lys!” og der blev lys!
Nu har jeg fundet Gud til ånd, sjæl og legeme, og jeg kan dagligt tale til og
få svar fra den gode, levende Gud, Jesus Kristus! Han taler til mig gennem
sin Helligånd og leder mig ad de rette veje for sin egen, for min og for
andre menneskers skyld.
Al visdom og kundskab findes i Herren, og Han er den Sandhed, der kan
frigøre alle mennesker! Når jeg ser gennem Ordet, at Jesus er med mig alle
dage, bliver jeg tryg.
Der er en højere plan, end vi mennesker umiddelbart kan forstå, uanset,
hvor meget vi studerer. Hverken historie eller videnskab kan lappe
sammen på denne forfaldne verden. Men er vi ledt af Helligånden, Guds
tanker og Guds natur, er der håb og frelse for os, der vil leve i samfund
med Ham.
Nu kastes jeg ikke mere hid og did. Nu er jeg friet fra angst og frygt,
alkohol, piller og narko. Forvirring i sind og tanker er vendt til fred og
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harmoni, og jeg har ellers været indlagt tre gange i mit liv på psykiatriske
hospitaler, hvor mange læger forgæves har prøvet at hjælpe mig.
Fysisk er jeg også blevet helbredt af Jesus i mine organer: bugspytkirtel,
lever, nyrer, milt, og min ryg blev genoprettet på få minutter ved Guds
indgriben!
Nu fryder jeg mig over det, Gud fortæller mig. Jeg er ikke længere ledt af
denne verdens tidsånd, men af Guds Helligånd. At leve med Herren er et
spændende liv!ʺ
Så langt vor ven. Det er vidunderligt at se den udvikling, Jesus har
fremelsket i ham, og han vil nu tjene Herren sammen med sin kone i
fremtiden. Gid mange flere måtte høre og tage imod den frihed, Jesus
giver! Hvad er det, New Age vil gøre for mennesker?
Satan selv står bag denne nye og sidste tids bevægelse. Han ved, hans tid er
kort. Og han viser frem til en ”Kristus”, der hedder Maitreeya, som skal
komme og give mennesker frihed og et helt nyt liv.
Han lærer også, at mennesket er godt af naturen, og at man skal søge ind i
sig selv, meditere og finde kraften indeni sig.
Guds ord siger i Rom. 3: 10:
”Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der
søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt,
ikke en eneste.”
Og vers 23:
”Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de
retfærdige af Hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.”
I Matt. 15: 19 taler Jesus om, at der kun udgår ondt fra menneskers hjerter.
Vi har alle brug for en Frelser. Ingen anden kan forvandle os.
Ny Tids‐ bevægelsen lærer også, at der er mange veje til Gud. Man
kommer til Ham fra hver sin side og mødes til sidst hos Ham.
De forkynder om en ny tidsalder ud fra stjernetegn (horoskoper) med
Lucifer som fører.
Bibelen siger:
”Der er kun én Gud og kun én mellemmand mellem Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus.” ApG. 4: 11‐12.
Jesus døde men er blevet levende, for at Han skal blive Herre både over
døde og levende.
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New Age forkynder, at vi nu er gået fra fiskens tegn ind i vandmandens
tegn, hvor vi ikke længere skal bygge på tro men på viden. Det er
mennesket, der er Gud. Bibelen lærer os, at uden tro er det umuligt at
behage Gud. Hele vort forhold til Gud er bygget på tro, og det er vor tro,
der skal føre os igennem til evigt liv. Den siger også:
”For vel er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden – der er jo så
mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én Gud, Faderen;
fra Ham er alle ting, og vi til Ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus
Kristus; ved Ham er alle ting, og vi ved Ham.” 1. Kor. 8: 5‐6.
New Age lægger vægt på helsekost, naturmedicin og diverse terapier, yoga
og meditation.
Mange af disse ting kan se helt uskyldige og fornuftige ud i starten, men
Satans bagtanke er at lede mennesker i fordærv.
Bibelen siger:
”Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det,
som kommer ud af munden, gør et menneske urent.” Matt. 15: 11.
”For legemlig øvelse nytter kun lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt og
har i sig løfte både for dette liv og for det, som kommer.” 1. Tim. 4: 8. Det er
derfor vigtigt, at vi ikke eksperimenterer med forskellige ting, der tilbyder
sig på markedet i dag. Satan er ude både som en ”lysets engel” og som en
”brølende løve” for at søge, hvem han kan forføre og opsluge.
Har du været inde i nogle okkulte ting, er det vigtigt du omvender dig! Vil
du have fred og udfrielse fra det onde, må du være meget radikal! Jeg vil
senere i bogen komme tilbage til, hvordan du kan bede Gud om udfrielse.
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7. Kapitel

En mægtig virkende kraft
Det, der kan forvandle vor situation i Danmark, er bøn. Vi må råbe til Gud
om hjælp og beskyttelse for os selv og for de mange uvidende mennesker,
der er vildledt af Satan.
Vi har et meget stærkt vidnesbyrd om bønnens mægtige kraft på vor
bibelskole. En ung mand, som har været okkult præst og dybt involveret i
hele New‐ Age bevægelsen, fortæller:
”Jeg er opvokset i et godt hjem sammen med min lillesøster nord for
København i en forstad med 15000 indbyggere. Jeg er opdraget til at være
venlig og til at vise kærlighed til mennesker omkring mig. Vi lærte at bede
Fadervor, og jeg blev konfirmeret uden at føle noget fællesskab med Gud.
Det hele var meget uvirkeligt for mig.
Jeg bad til Gud, når jeg havde det svært, men jeg lod mine stærke
ambitioner styre mig. Jeg søgte intenst efter en frigørelse fra den forvirring
og rådvildhed, jeg mødte hos mine forældre og mine lærere i skolen i
spørgsmålet om livets mening.
Jeg søgte et svar og ledte efter nogen, der var afklarede i livets spørgsmål.
Jeg mødte ingen i min folkekirke, der kunne give mig svar, selv om jeg var
medleder af ungdomsklubben i 4 år. De var triste og forskræmte og levede
et tilbagetrukket liv med en bunke bøger, de kommenterede i deres
prædikener.
Jeg søgte en mening med livet, og jeg vidste inderst inde, at der måtte være
en almægtig Gud bagved hele skabelsen, men jeg mødte ingen, som kunne
hjælpe mig at finde Ham.
Som tiden gik, søgte jeg ind i sport og musik. Senere gik det over til
alkohol, hash og kvinder.
Jeg ønskede at være en overvinder, men endte altid ensom og forladt.
Til sidst sad jeg usikker og bange i en lejlighed i København. Jeg begyndte
nu at søge i mit eget indre, gik til psykolog, læste bøger om positiv
tænkning og om selvrealisering.
En dag sad jeg med en okkult bog: ”Individuation”, en bog skrevet af en
kendt dybdepsykolog. Mens jeg sad og læste denne bog, skete der det
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mærkelige, at jeg pludselig blev rykket ud af min krop og steg op i
verdensrummet.
Jeg oplevede mig pludselig stående i en stor sal foran et alter, som jeg
knælede ved. Ligeså pludseligt var det forbi.
Jeg sad bange tilbage i stolen, og jeg følte mig i trance. Jeg gik ud i
badeværelset, hvor jeg så mig selv i spejlet. Der så jeg, hvordan mit ansigt
langsomt ændredes. Jeg blev en ældre, meget alvorlig, nådesløs og
dømmende, magtfuld person. Øjnene gjorde mig bange, de virkede
hypnotiserede.
Jeg skyndte mig væk fra spejlet og forstod, at jeg slet ikke var mig selv.
Denne oplevelse blev starten på et liv i okkultisme, og en søgen ind i New‐
Age bevægelsen med alle dens tilbud om magt, ære og herlighed.
Efter 5 år, hvor jeg uddannede mig som healer, magiker og astrolog,
startede jeg en okkult boghandel i en by i Jylland.
Selv om dette lignede en realisation af mit horoskop og alle de okkulte
vejledninger, jeg havde fået, begyndte min forretning at gå ned ad bakke.
En morgen lå jeg i min seng, badet i sved. Situationen var nu, at min butik
var ved at gå konkurs. Regningerne hobede sig op, og banken havde sagt
stop.
Jeg turde ikke møde den næste dag. Selv om jeg mobiliserede al min
optimisme og styrke, kunne jeg ikke se noget håb for mit liv og min
forretning.
Indtil nu havde jeg altid kunnet finde nye ideer til at afhjælpe mine
økonomiske og personlige problemer, men nu var der bare kaos, en følelse
af et skib i storm, der var stødt på et rev.
Sådan var min situation helt konkret den dag, og jeg måtte også indrømme
for mig selv, at jeg i mange år kun havde mødt skuffelser og desillusion.
Jeg søgte hele tiden efter en mening med livet og det at lykkes.
Jeg fortsatte nu med mine meditationer og religiøse ritualer. Men en
morgen midt i al min forvirring gik jeg ud i bogbutikken, og der mødte jeg
en ung pige på 18 år. Hendes øjne strålede, og hun så glad og fri ud.
Jeg tænkte umiddelbart: ”Gad nok vide, hvilket kursus hun har været på.
Skulle der mon være ét, jeg endnu ikke har prøvet?”
Hun gik rundt og kiggede på bøgerne og fandt der på hylden, til min store
overraskelse, en illustreret bibel. ”Handler du også med sådan noget?”
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spurgte hun mig. Jeg regnede egentlig kristendommen som et overstået
stade for menneskeheden. Jeg levede i en ny tid, i vandmandens tid, hvor
mennesket med hvid magi skulle oprette et rige af fred med fælles religion
og regering. Jeg snakkede nu den unge pige efter munden og prøvede at
forføre hende, såvel åndeligt som fysisk. På et tidspunkt inviterede jeg
hende ind i baglokalet. Og hun foreslog, at vi skulle bede.
Jeg anbragte mig selv på mit bedetæppe i yogastilling og hun satte sig i et
hjørne på en stol og begyndte stille at bede Fadervor.
Jeg mediterede over denne bøn efter en anvisning, jeg netop havde læst hos
en dansk mystiker, samtidig med at jeg undrede mig over hendes
oprigtighed i bønnen. ”Kære du” sagde hun stille, ”der er så meget smukt i
dig, der ikke får lov til at komme ud.”
Jeg brød hulkende sammen og følte mig som et lille barn.
Hun fortalte mig om Jesu kærlighed, og jeg oplevede nu at se en kærlighed,
der var ren og fri for underfundighed af enhver art.
Ordet ”Kærlighed” fik en helt ny betydning for mig, og jeg fik lyst til at
opleve det fællesskab, denne unge pige havde med Gud.
Hun inviterede mig til kirkens julefest, og jeg gik med.”
Årsagen
”I ca. et år inden dette skete, havde en gruppe unge kristne bedt imod de
åndsmagter, der virkede i den okkulte bogforretning!
Da jeg kom til julefesten, oplevede jeg en strøm af varme og kærlighed, der
overvældede mig helt.
Her blev man accepteret, som man var. Der var plads til de svage, og det
varmede mit hjerte. Jeg følte mig som i en stor familie.
På et tidspunkt kom en kvinde meget frimodigt hen til mig og tilbød at
bede for mig!
Min længsel efter Gud var så stærk, at jeg efter en kort tid overgav mig
totalt til Jesus.
Jeg oplevede Guds kærlighed i mit hjerte, en glæde og fred, der fyldte mig
helt.
Sammen med hele menigheden faldt jeg på knæ og tilbad Gud, den eneste
sande!
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Senere er jeg, ved Guds hjælp, blevet løst fra mange bindinger, både
menneskelige og okkulte.
I dag, to år efter, har jeg et dejligt hjem og en skøn kone, som elsker Jesus af
hele sit hjerte.
Da jeg blev kristen, begyndte Helligånden at pege på ting i mit liv, som jeg
skulle skille mig af med.
Først brændte jeg min okkulte bogsamling, og selv om min advokat
anbefalede mig at lave ophørsudsalg, kunne jeg ikke med god
samvittighed sælge varerne fra min butik. Jeg sendte dem retur og lukkede
med et gæld på ½ million kroner til 70 kreditorer.
En dag, mens jeg var i bøn, så jeg Jesus tage mit gældspapir og rive det i
stykker. Jeg fik da tro for, at Han ville hjælpe mig ud af gælden.
Gud viste mig nu sin kærlighed ganske konkret, ved at mine nye kristne
venner gav mig et gratis bibelskoleophold. Samtidig tilbød en kristen
revisor at ville hjælpe mig med mine regnskaber.
Da jeg søgte Gud for at få nyt arbejde, fik jeg tro for, at jeg skulle forlige
mig først med mine kreditorer enkeltvis, selv om det var lettere at få en
gældssanering. En uge efter at jeg var blevet gift, fik jeg et godt arbejde, og
Gud ledte mig til en skatteekspert, der viste mig en ny skatteregel, der
gjorde det muligt for mig at fratrække mit underskud over skatten.
Den første kreditor jeg opsøgte, var en bank. Selv om Gud havde givet mig
fred i, at 4.000, ‐ kroner var beløbet, som jeg skulle foreslå som et afdrag på
de 16.000, jeg skyldte, spurgte jeg forsigtigt bankfunktionæren om, hvilket
beløb han fandt tilfredsstillende for at afslutte sagen helt.
Lidt overraskende for både ham selv og mig sagde han 4.000 kroner!
Jeg gav ham mit vidnesbyrd og mærkede glæden i mit indre over, at Gud
havde stadfæstet sit ord. Således forligte jeg mig med de 70 kreditorer over
en periode af to måneder.
Herved fik mit vidnesbyrd om Jesus god indgang, da kreditorerne var vant
til, at en kundes konkurs betød mistede penge og brudt kontrakt.
Efter et års forløb havde jeg fået afviklet hele min gæld. Gud til ære!”
Når man hører et sådant vidnesbyrd, må man som kristen råbe til Gud:
”Herre, giv os mere frimodighed til at nå den store skare af mennesker i
vort land, som længes efter dig i dybet af deres hjerter! Væk os af vor
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sløvhed og fri os fra at blande religiøse fraser og okkulte ting ind i vor
kristendom!”
Vi må tage os tid til at bede, som de unge kristne gjorde, imod alt det onde,
der er omkring os. Bøn er en mægtig virkende kraft!
Du får aldrig tid til at bede, men du må tage tid til at bede! Det er dit
ansvar for dig selv og andre, det gælder!
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8. Kapitel

En dør på klem
I endetiden sker der to ting, som vi skal være meget opmærksomme på:
Gud udgyder sin Ånd over alle mennesker, så enhver, der lukker sit hjerte
op for Ham, kan blive frelst og fyldt med Helligånden! ApG. 2: 17‐18.
Samtidig vil Satan udgyde af sine forførende ånder for at drage mennesker
bort fra Gud, og Han vil endog forsøge at føre de kristne vild.
”Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen,
fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som
udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres
samvittighed.” 1. Tim. 4: 1‐2.
”Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider, ‐‐‐ onde
mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre
andre vild og selv fare vild.” 2. Tim. 3: 1 og 13.
Det er vigtigt for os at huske ordene fra Gal. 5: 1 om, at Kristus har købt os
til frihed, og at vi ikke skal lade os spænde i trældomsåg.
Der er så mange forførende magter, at det er umuligt at nævne dem alle
her, men jeg vil røre ved noget af det, jeg kan se, i dag forsøger at binde
mennesker, jeg møder.
Astrologi og horoskoper
Mange mennesker opdager, at der er en dragende magt ved at forske både
i fortiden og fremtiden. Nogle læser horoskoper af nysgerrighed, eller fordi
de synes, det er sjovt. Du skal vide, at når du indlader dig på disse ting, vil
du indirekte begynde at lægge dit liv tilrette efter dem. De vil styre hele dit
liv, og du undres over, at meget af det, de ”siger” dig, går i opfyldelse.
Som kristne ledes af Helligånden, har Satan magt til at lede sine
undergivne, og han har magt til at gøre tegn og undere i dit liv, så der sker
overnaturlige ting. Du skal blot vide, at hans mål er at slagte og ødelægge
dig! Derfor skal man ikke tro, det er Gud, der virker, fordi man ser tegn og
undere ske. Kun der, hvor Guds Ånd er til stede, og hvor Jesus bliver
ophøjet som Guds enbårne Søn, kan Guds Ånd lede og gøre undere. Der
må være rene hjerter og rene motiver bag det, der foregår.
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Mange bliver spået
Gennem kort, krystalkugler, kaffegrums, læsning af håndfladen o.l., når de
ikke kan finde ud af deres liv. Nogle gør det for sjov, men det er at lukke en
dør op på klem for Satan.
Du er selv herre over, hvem der skal styre dit liv, og Gud har skabt dig
med en fri vilje, og du skal vide, at når du lukker dit sinds dør op for
sataniske kræfter, vil de tage magten over dig. De efterlader en frygt i dit
hjerte, og mange har mareridt hele deres liv, fordi de har lukket mørke ind
i deres indre.
Hypnose
I samme øjeblik du lader dig hypnotisere, overgiver du din krop og dit
sind til en fremmed magt, og det er ikke en menneskemagt, men de onde
ånder, der for en kort tid får lov at tage bolig i dig. Det vil påvirke dig
resten af dit liv, hvis ikke du bliver renset i Jesu blod!
Yoga
Omtales af mange som almindelig gymnastik, og man tror, det er sundt for
legemet. Du skal vide, at al form for yoga er inspireret af hinduismen. Det
ser uskadeligt ud i starten, men udøver du yoga, lukker du en dør på klem
for sataniske kræfter, som vil forhindre dit sind i at lytte til Guds røst. Du
vil blive draget ind i en tankegang, der fører dig ind i hinduisme, enten du
vil det eller ej.
Okkulte lege (f.eks. Ånden i glasset)
Dette prøves for sjov af mange skolebørn i dag, men det giver dybe
psykiske problemer og kan føre til store depressioner og selvmord. Man
ʺlegerʺ med Djævelen selv i disse lege.
Maskotter
Mange tror på, at bestemte ting kan beskytte dem fra det onde. Man kan
have en kær genstand fra en afdød ven eller fra en bestemt situation, som
man lægger noget særligt i.
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Når du tillægger en genstand en særlig kraft, og tager den med dig eller
har den i dit hus som en slags beskyttelse, er den okkult, og den lægger et
dække ind over dit sind, så du bliver holdt borte fra Gud.
Alternative helbredelsesformer
Hvis jeg skulle beskrive, hvad der foregår i vor verden i dag på dette
område, ville det kræve en hel bog for sig. Der har været meget diskussion
om, hvad meget af alt dette vi som kristne kan have med at gøre.
Jeg vil gerne her advare dig. Lad os hellere spørge: ”Hvor meget kan jeg
undgå af alt dette?”
Det er ikke uden grund, der står i Rom. 12: 1, at vi skal give vore legemer til
Gud som et helligt offer, der er Gud til behag. Det er vores åndelige
gudstjeneste.
Satan vil prøve på alle måder at berøre vore legemer, så han får magten
over krop, sjæl og ånd.
Bruger vi vore legemer til utugt, ved vi, det er Gud en vederstyggelighed,
men vi kan ubevidst gennem alternative helbredelsesformer overlade os
selv til kræfter, vi ingen kontrol har over.
Vi bør derfor helt afstå fra at hengive vore legemer til noget, vi ikke
nøjagtig ved, hvad er!
Det viser sig med mange af de alternative helbredelsesformer, der er i dag,
at de mennesker, der udøver dem, prøver på at forklare, at denne eller hin
helbredelsesform er rigtig og videnskabeligt bevist. Patienten, som er i dyb
nød, tror på sin ”læge”, og er villig til alt for at blive hjulpet.
Mange bliver hjulpet i første omgang, men igennem behandlingen er man
kommet ind i en cirkel, hvor der senere kommer andre sygdomme, ofte
værre end den første, og man må til sidst give op. Man er i den Ondes vold
uden at vide det.
Zoneterapi
Vi vil her røre ved et spørgsmål, som sætter sindene i kog, fordi mange tror
blindt på denne form for helbredelse. Vi har dog nu haft kontakt med så
mange tidligere zoneterapeuter gennem vort arbejde med mennesker, at vi
kan se og forstå, at ”frugterne af træet” ikke er gode!
Vi vil her tage et vidnesbyrd med fra en af vore bibelskoleelever:
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”I min søgen efter sandheden og efter meningen med livet, drejede jeg ind
på vejen, der hedder: Alternativ helbredelse og alt andet, der havde med
alternative lærdomme at gøre.
Det var fascinerende og spændende, og det, der var så dejligt ved det, var,
at jeg kunne lære der igennem at hjælpe andre! Jeg begyndte at læse til
zoneterapeut. I uddannelsen blev vi også undervist om meridianlæren
(energibaner i kroppen), akupunkturpunkter, pendulering, irisdiagnose,
massage, ernæring m.m.
Ved siden af dette begyndte jeg at beskæftige mig med psykisk massage,
yoga, healing, Tai Chi, tarotkort, drømmetydning, Rudolf Steiner teorier
o.m.a.
Zoneterapien skulle være grunduddannelsen for andre helbredelsesformer,
var min plan.
Som tiden skred frem, kunne jeg begynde at se en sammenhæng i tingene
om, hvorfor vi blev syge. Jeg begyndte at kunne se en rød tråd gennem alt
det, jeg havde lært. Og dog ‐‐‐!
Jeg følte, at der var noget, jeg ikke havde fat i. Hvor var sygdommens
egentlige kerne?
Var mine alternative behandlinger så meget anderledes end dem, en
ortodox læge kunne give, når det kom til stykket?
Behandlingerne virkede ofte, at sygdommen forsvandt for en tid, for så at
vende tilbage, og ofte komme med ”nye” svagheder samtidig.
Der var noget dybere, jeg ikke havde fat i!
For en tid troede jeg, at jeg havde fundet dette ”dybere” i Martinus
Kosmologien. Her er forklaringen på alt; Udviklingstrin, reinkarnation,
spiraler, Gud og alt andet.
Endelig en dag for ca. 1½ år siden besluttede jeg mig for at læse Bibelen fra
ende til anden.
Da fik jeg lov til at opleve Guds levende ord, Sandheden!
Indtil da, ser jeg nu, havde jeg vandret på fortabelsens brede vej, uden at
jeg vidste det!
Jeg bekendte da, at Jesus Kristus er den eneste, der kan sætte os fri fra
denne verdens forførelser og bedrag.
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Og jeg måtte sande, at alle disse alternativer til Jesus, virkelig er tillokkende
og fascinerende for os mennesker, men de er en forførelse bort fra Jesus
Kristus.
Jeg vidste ikke den gang, at der kun er to muligheder: Gud eller Satan. Er
zoneterapi ikke fra Gud, ja, så hører det Satan til!
Flere gange siden har jeg mødt spørgsmålet:
”Kan du ikke give zoneterapi i Jesu navn?”
Nej, det ville jeg på ingen måde turde. Jeg ville være bange for, at hvor
bevidst jeg end var, kunne behandlingen åbne op for / give adgang til, en
masse dårlige ting.
I 5. Mosebog 18 står der advarsler om disse okkulte ting, hvorunder jeg
tror, at også zoneterapi kan placeres.
Jeg er vis på, at vi må holde os til Kilden, Jesus Kristus! Han er vor læge.
Ved Hans sår er der lægedom. Han har båret vore sygdomme på sit legeme
op på korset. Kun ved Ham kan vi blive lægte til ånd, sjæl og legeme!”
Så langt vor ven. Ugeavisen ”Udfordringen” har udgivet en avis, der
hedder ”Troens udfordring”. Den burde alle læse, da den giver et
fantastisk godt billede af mange af de forførende sataniske ting, der er over
vort land i dag.
Satan prøver fra ”den gode side” at bedrage mennesker med afslapning,
studie af jordstråler, musik, tale om fred, tro på sten eller andre genstande,
kropsafbalancering, kinesiologi og meget, meget andet. Samtidig taler han
til mennesker, som har et stort tomrum i deres liv, igennem religiøse
forførende ånder:
Scientology, hvor han har forklædt sig i videnskabens dragt, og mange
religioner, som stammer fra Østen og er direkte inspireret af hinduisme.
I vor materialistiske verden drager han mennesker ind i sine fangarme
gennem alkohol og andre rusmidler, havesyge og andet begær. Ja, vor
verden er i sandhed i den Ondes vold, og vi har brug for at være vågne og
søge Vejen, Sandheden og Livet, Jesus Kristus for ikke at gå til grunde.
Er du, eller har du været involveret i noget af alt det, der hører Satan til, så
vil jeg nu give dig en anvisning på, hvordan du kommer ud af det og får
fred i dit hjerte.
Ønsker du flere oplysninger, kan Dialogcentret i Århus sikkert hjælpe dig.

46

Mine oplysninger er dels derfra og dels fra Udfordringens avis om okkulte
religioner, samt fra erfaringer i min 28‐årige tjeneste som missionær.
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9. Kapitel

Kom ud i frihed!
Hvis du ikke har givet dit hjerte til Jesus Kristus endnu, er det den første
betingelse for at få fred og frihed! Jeg har i begyndelsen af bogen fortalt dig
om, hvad du skal tro på ifølge Bibelen, og hvordan du skal tage imod Jesus
som din personlige Frelser.
Har du givet dit liv til Jesus, har Han renset dit hjerte fra al synd og
uretfærdighed, og dette må du leve i hver dag. Du må fylde dig med Guds
ord og leve i bøn og i et godt kristent fællesskab.
Men mange undrer sig over, at de alligevel til tider kan blive forfulgt af
deres ”gamle liv”, og nogle er bange for, at de ikke er rigtig født på ny.
Jeg tror, at Djævelen prøver at røve det menneske tilbage, som har taget
imod Jesus som sin Frelser.
Du skal blot lære at stå Satan imod, fast i troen, så skal han fly fra dig. Jeg
har set mange gange, hvordan mennesker, som er kommet til tro på Jesus
og er blevet løst fra deres tidligere liv, bliver prøvet igen og igen. Nogle
tror aldrig, det vil lykkes at blive normale mennesker igen. Men Jesus har
magt! Det lykkes, halleluja!
Men det kræver, at du virkelig af hele dit hjerte ønsker at blive fri, og du
sætter din vilje ind på det! Falder du, må du rejse dig igen. Føler du dig
mislykket, skal du vide, at Jesus begynder forfra igen med dig. Han bliver
aldrig træt af dig, og det er Hans største interesse, at du skal ud i
fuldkommen frihed.
Mange, som har været dybt involveret i okkulte ting, bliver først rigtig fri,
når de kommer under Ordets indflydelse gennem længere tid og har
troende venner i nærheden hele tiden, som de kan få råd og hjælp fra.
Derfor er det en god ide at tage et bibelskoleophold, så du bliver stærk i
Ordet.
Der er visse ting, som kendetegner dem, der har været involveret i okkulte
ting:
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Det er svært for dem at læse Guds ord og bede. De støder imod en mur, så
de bliver blokerede i deres sind. De får tanker, som de ikke kan kontrollere,
og som de ikke ønsker at tænke.
De føler ufrivilligt, at de har noget imod åndelige ting, som har med Jesus
og Helligånden at gøre.
De har ofte svært ved at kontrollere deres følelser, så de bliver hidsige og
hader andre mennesker.
De kan pludselig finde sig selv midt i at fortælle små eller store løgne.
De overvældes pludselig af bekymringer, eller selvmedlidenhed og
depression.
De kan få blasfemiske tanker, som forskrækker dem og gør dem
ulykkelige.
De kan pludselig få den tanke, at de skal tage livet af sig selv eller en
anden.
Der kan komme tvangstanker til dem, som tilsyneladende er umulige at
komme af med.
Mange andre forfærdelige ting kan forfølge disse mennesker, og hvis du er
én af dem, er det vigtigt, at du lægger dit liv nøje tilrette efter Guds ord.
Søg fra morgenstunden ind i Guds nærhed ved at bede Helligånden om at
tage hele kontrollen med dit liv. Tag tid til Ordet og bønnen.
Husk, at uanset, hvad du føler, så tilhører du Jesus Kristus. Du har bedt
Ham rense dit hjerte fra al synd, og Han har gjort det! Han har købt dig, og
prisen er betalt med Hans dyrebare blod. Derfor kan du komme frem for
Guds trone med frimodighed.
Sig til Gud, at du frasiger dig Satan og al hans gerning og alt hans væsen.
Luthers gamle trosbekendelse, som de fleste af os kender, er fantastisk god
for os at bruge: ”Jeg fornægter Djævelen og alle hans gerninger og alt hans
væsen!” o.s.v.
Hav denne trosbekendelse liggende i din Bibel, og brug den. Sig den med
din mund. Bekend for magter og myndigheder, at du tilhører Jesus og er
renset i Hans blod. Når du har frasagt dig alt, hvad der hører Satan til, skal
du med din mund bekende dig til Jesus Kristus! Sig: ”Jesus Kristus, jeg vil
overgive mig til dig i dag. Jeg tilhører dig med ånd, sjæl og legeme. Jeg
overgiver mig igen i dag til dig, du min Herre og min Gud! TAK, at jeg er
din, og du er min!”
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Læs Guds ord og brug det i dine bønner. For eksempel kan du lære
Johannes 3: 16 udenad og sige: ”Herre, min Gud, tak, fordi du elskede hele
verden så højt, at du gav din enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jeg priser dig Gud, for denne gave!”
Lær andre skriftsteder, som du bruger i dine bønner og taksigelser. Der er
kraft i Guds eget ord, og din tro vokser, når du bruger det ved at tænke
over det og udtale det med din mund.
Det er meget vigtigt, at du takker for Jesu blod, den nye pagt til syndernes
forladelse. Tak Gud for, at du er renset i Jesu blod, og at det er Guds vilje,
at du skal frelses og bevares.
Det er meget vigtigt, at din vilje er med i alt, hvad du gør ind for Gud. Du
må også sætte din vilje ind på at ville gøre Guds vilje.
Du skal ikke bygge på, hvad du føler, men udelukkende på, hvad Guds
ord siger.
Derfor er det meget nødvendigt, at du ikke blot beder, men at du læser
Ordet, når du har dine stille stunder med Gud.
Har du svært ved at læse i Bibelen, kan du begynde med lignelserne, Jesus
giver os i evangelierne. De blev netop givet til mennesker, som havde svært
ved at forstå Jesu tale.
Tænk over, hvad Jesus siger. Tag imod det som ord til dig. Og husk, at
Jesus siger i Matt. 11: 28: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile!”
Trænger du til hjælp for at blive udfriet, må du opsøge troende venner,
som du ved, har åndelig kraft til at hjælpe dig. Det er vigtigt, du søger
nogen i nærheden af, hvor du bor, da du har brug for at søge råd og hjælp
en tid.
At blive helt fri er som en vandring. Du bliver løst, når du eller andre
beder, men du må en tid stå imod de kræfter, der søger igen at komme til
dig. Du vil da opleve, at der bliver længere og længere mellem angrebene,
og til sidst er du helt fri.
Er dit hjerte tomt, og du glemmer at lade dig fylde af Ordet og Ånden, vil
de onde magter overrumple dig. Du må lade dig fylde af Guds Ånd og
Guds ord igen og igen, så er der ingen plads til andre ting.
Han, som bor i dig, Jesus Kristus, er stærkere end alle andre magter, og
Han vil bevare dig og styrke dig ved sin Ånd.
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Læs meget i Salmerne, inden du lægger dig til ro om aftenen.
Det er også godt at læse et kapitel i Ordsprogenes bog hver dag. Den giver
dig visdom til at leve ret.
Når du har bekendt ind for Gud, at du afstår fra den Ondes magt og alt,
hvad der hører ham til, og når du har takket Gud for Hans ord, er det også
vigtigt, at du lovpriser Ham. Pris Ham og tilbed Ham! Jo mere du tilbeder
Herren, jo mere mister Satan sin magt.
Pris Jesus for alt, hvad Han har gjort for dig. Pris Gud, fordi du er Hans
barn. Pris Helligånden, fordi Han fylder dit hjerte og vil vejlede dig i
hverdagen!
Du vil da gå styrket ud til din dag og føle Guds nærhed. Lad være med at
se dårlige programmer på TV. Pas på, hvad du påvirker dit sind med.
Mennesker, som har været bundet hårdt af Satan, er ”tyndslidte” i lang tid,
efter at de er udfriede. Men der er hvile og lægedom i Jesu nærhed!
Vælg også de rigtige mennesker at have fællesskab med i din fritid. På
arbejdspladsen er du måske nødt til at være sammen med mennesker, der
slet ikke forstår dig og prøver at påvirke dig i en forkert retning. Men i din
fritid må du vælge venner, som har tro og tillid til Gud, og som kan være
med at føre dig nærmere til Jesus. Vi læser om di første kristne i ApG. 2: 41‐
47, at de kom sammen dagligt og delte alt godt med hinanden. De blev
styrket ved Ordet og bønnerne, ved nadveren og fællesskabet. Du kan ikke
klare dig selv i den onde verden, vi lever i nu. Alle troende har brug for at
komme sammen i et godt, kristent fællesskab.
Fang dine tanker
De fleste mennesker har problemer i tankeverdenen. Det er der, alle vore
handlinger begynder. Har vi onde handlinger, har vi først haft onde tanker.
Derfor er det vigtigt at lære at sejre i sin tankeverden. Når du kender Jesus,
må du bede Ham om hver dag at fylde dig med sin Helligånd. Du har fået
Ånden, da du kom til troen, men du må fyldes til stadighed! Du må døbes i
Helligånden, så det ikke kun er dig, der har Helligånden, men det er Ham,
der har dig! Han må have lov til at have magten i dit liv. Så vil Han lære
dig at tage kampen op imod dine forkerte tanker. Han vil lære dig og
minde dig om, hvad du skal gøre.
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”Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde
fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt
rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange
hos Kristus.” 2. Kor. 10: 4‐5.
Når der kommer forkerte tanker til dig, skal du ”bytte dem ud” med nye
tanker, gode tanker fra Helligånden. Du kan ”slå mismod ud af dit sind”
og du kan ”jage dårlige tanker væk” ved at indføre nye tanker, som du får
fra Gud.
”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret,
hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt
om, kort sagt:: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde!”
Fil. 4: 8.
Ef. 2: 3 siger, førhen gjorde vi i vort køds begær, hvad kødet og sindet ville,
og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. Men nu er vi i Kristus
skabt til gode tanker og gode gerninger, som Gud forud har lagt tilrette for
os.
Derfor må vi overgive os til Helligånden og leve i bøn og taksigelse, så vil
Guds fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og vore tanker i
Kristus Jesus. Fil. 4: 7.
Det er et herligt, frigjort liv, du er kaldet ind i sammen med Jesus, og Han
går ved din side. Han bevarer dig og styrker dig.
Du er nødt til at være en afgjort, radikal kristen i dag, hvis du vil bevares,
til Jesus kommer.
Jeg vil slutte dette kapitel med en personlig hilsen til dig fra Rom. 12: 1‐2
(på hverdagsdansk), som er vor daglige rettesnor i vores hjem, og som
lærer os at kende Guds vilje med vore liv og bevarer os tæt ind til Guds
hjerte:
”Derfor formaner jeg jer til, kære brødre, som følge af Guds
barmhjertighed, at bringer Gud jeres legemer som et levende, helligt offer,
der er Ham til behag. Dette skal være jeres åndelige gudsdyrkelse. I skal
ikke tilpasse jer efter alt det, som verden omkring jer gør. Tværtimod skal I
lade Gud forvandle jeres indre, så I kan vide, hvad der er Guds vilje: Det
gode, det velbehagelige og det, som er harmonisk og fuldkomment.”
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10. Kapitel

Hvad du bør vide om Islam
For en tid siden mødte jeg en ældre dame, som bor i København. Hun
fortalte, at hun og de andre pensionister i hendes område af byen var
blevet inviteret ud for at se en moské, muslimernes helligdom, hvor de
tilbeder Allah.
Nogle rare muslimer havde fortalt de ældre om troen på Allah og gjort
dem forståeligt, at deres gud er den samme som vor Gud.
Alle de ældre tog dette for givet og var meget betaget af den venlighed, de
havde mødt hos muslimerne.
Det er rigtigt, at muslimerne kan være søde og rare mennesker, og indfor
Gud, vor Gud, er der ingen personsanseelse. Derfor bør vi heller ikke
ringeagte noget andet menneske.
Men det er en Djævelens løgn, at Allah og vor Gud er en og samme Gud.
Vi har arbejdet iblandt muslimer i mange år, og vi føler et ansvar for at
rette denne misforståelse, som er almindelig i Danmark.
I denne tid kommer en masse fremmede folkeslag ind over vore grænser,
og det går så hurtigt, at vi knap tænker over, hvad det er, der sker.
Vi har lært, at vi skal være gode mod flygtninge og hjælpe så godt, vi kan,
når andre har det svært.
Vi er også så demokratiske, at vi mener, de skal have ret til at integreres i
det danske samfund og have lige ret med danskerne på alle måder, når de
nu en gang er kommet ind i Danmark.
Vi skal blot vide, at alle de mennesker, som har den muslimske tro, er
styret af en meget stærk religiøs magt, Islam.
Vi har ikke noget imod mennesker, men vi må have noget imod den ånd,
der er i deres religion. Denne ånd er den stærkeste antikristelige ånd, der
findes, og den har til formål at indtage verden skridt for skridt.
Vælger du at tro på Islams lære, skal du vide, at du dermed fornægter Gud
Fader, Gud Søn og Gud Helligånd!
De religiøse kræfter, der i vor tid forsøger at få alle religioner ind under én
og samme gud, må gå på kompromis med Bibelens lære.
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Det er derfor vigtigt, vi sætter os ind i, hvad Islams lære er, og hvor det er,
vi skal være på vagt.
Islam er en religiøs magt, en politisk magt og en økonomisk magt.
Muslimerne er rede til at dø for deres religion, og det er ingen synd i deres
tilbedelse af Allah at slå andre mennesker ihjel, som går imod eller hindrer
deres tro. De får tvært imod en plads i Paradis, hvis de gør dette. Islams
hovedmål er at komme ind i alle landes regeringer og tage magten. Vi kan
måske tro, at dette aldrig vil ske i vort land, men hvis vi ikke agter os og
beder Gud beskytte vort land, tror jeg Islam langsomt men sikkert vil
påvirke alle områder af vort land, så det bliver Allahs vilje, der sker.
Derfor må vi vågne op som kristne og bede for os selv og for vort land, så
vi holder fast på Bibelens lære. Derfor må vi forkynde evangeliet om Jesus
Kristus.
Hvem er Muhammed?
Muhammed er Islams profet. Han blev født i år 570 og voksede op i et
fattigt hjem. Han kunne hverken læse eller skrive, men efter hans eget
udsagn viste en engel sig for ham og åbenbarede alt det for ham, der i dag
står nedskrevet i muslimernes hellige bog, Koranen. Han siger sig at være
Guds sidste profet, og at de budskaber, han fik i Koranen, er Guds sidste
åbenbaring til menneskeslægten. Han fornægter dermed Jesus som Guds
ord, sendt til jorden som Guds enbårne Søn.
Han fornægter Helligånden, som blev sendt til os på pinsedag, og som
åbenbarer Kristus for os. Han er altså en falsk profet set ud fra et kristens
synspunkt. Derfor kan oprigtige kristne og muslimer aldrig blive ét i troen
på Allah.
Hvem er Allah?
På Muhammeds hjemegn ved kilden Zem Zem var der bygget templer for
365 guder, som alle blev æret i Kaabaen, en stor sort sten.
(Ifølge Baars: Vesten må vælge.)
Allah var allerede før Muhammeds fødsel én af guderne, som blev tilbedt
der, men da Muhammed hørte om, at nogen havde én Gud, indførte han, at
alle guder i hans hjemland skulle sammenfattes i én gud, som skulle være
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stenens højeste Gud, Allah. Allah er gudernes gud, stenens gud, som har sit
højsæde i Mekka.
Muslimerne tror, at den sorte sten, Kaabaen, har magt til at optage synder i
sig, Derfor valfarter muslimer fra hele verden til Mekka, og enhver muslim
bør mindst én gang i sit liv til Mekka for at kysse den sorte sten og få sin
synd tilgivet.
Allahs ånd er i stenen, og han er ikke en gud, der har åbenbaret sig, men en
gud, som Muhammed har skabt og forkyndt. Han er ikke en kærlig far.
Allah er for muslimerne en sjælløs, ubevægelig og ubarmhjertig gud. Han
er en gud, der kun tåler sig selv, og mennesket er en slave uden
valgmuligheder. Han kræver underkastelse og tilbedelse, og han er en
grusom og egoistisk gud, der kun kræver. Vi har været tæt inde på livet af
muslimerne i Afrika, og de tror, Allah er en skæbne. Alt, hver der sker, er
Allahs vilje, og man kan ikke gøre noget ved det. Man stivner og resignerer
over for ham og må følge ham blindt.
Hvad er forskellen på Islam og Kristendom?
Vi som kristne har Bibelen, Guds ord som vor rettesnor. Muslimerne har
Koranen, som på visse punkter efterligner Bibelen, men på de væsentlige
punkter er antikristelig.
De siger, at Jesus er en profet, sendt af Gud, men at Hans ord er
overskygget af Muhammeds åbenbaring, som er kommet efter Jesus.
De fornægter, at Jesus døde på korset og sonede vore synder. Jeg kan ikke
gå i detaljer om dette, men vi skal læse nogle af de skriftsteder, Johannes
giver os i sine breve, og disse taler tydeligt om, at vi ikke kan underlægge
os den samme tro, som muslimerne har.
”Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der
er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd:
enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud;
men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er
Antikrists ånd,‐‐” 1. Joh. 4: 1‐3.
”Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus?
Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen. Enhver, som fornægter
Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, der bekender Sønnen, har også
Faderen.” 1. Joh. 2: 22‐23.
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Gud sendte Helligånden som sandhedens ånd, som skal herliggøre Kristus
for os og lede os i alle ting. Han taler om, at når Helligånden kommer over
os, skal vi få kraft.
I Islams tro er det Muhammed, der er sendt som den sidste åbenbaring fra
Gud til mennesker. De tror ikke på Helligånden, og det er en meget stor
synd.
I dag søger man inden for den religiøse verden at sammenblande alle
religioner til én. Muslimerne siger, at alle, der har én gud, dybest set er
muslim.
Ønsker du at tro på Jesus som Kristus, Guds salvede, enbårne Søn, kan du
aldrig forene dig med Islam alle andre antikristelige religioner.
Hvad kan vi gøre ved dette alvorlige problem?
Vi skal bede for muslimerne, og vi skal vise dem Kristi kærlighed. De
kender ikke til kærlighed i deres religion, så Kristi kærlighed vil være et
stærkt vidnesbyrd for dem om vor Gud. Jesus døde også for dem, og Gud
ønsker, de skal høre evangeliet om Jesus som deres Frelser.
Vi må aldrig hade de mange fremmede, der kommer ind i vort land, men
det er meningen, vi skal give dem evangeliet! Vi har som kristne et stort
ansvar! Vi skal ikke forære dem Danmark og lade deres religion tage
magten i vort land, men vi skal vise dem en levende kristendom og lede
dem til frelse.
Jeg tror, de mange fremmede religioner i vort land vil provokere os til at
vågne op og bede om vækkelse!
Som personlige kristne må vi mere end nogensinde læse Bibelen og vide,
hvad den lærer os. Vi må kende Skriften.
Vi må kende Guds kraft, Helligånden, og lade os fylde af Ham.
Vi må vidne for alle dem, Gud leder på vor vej, om Jesus som verdens
Frelser. Ellers vil de falske religioner overvinde vort land.
Vi må indvie os til bøn for vort land og folk. Bøn har en mægtig virkende
kraft, og bøn skaber tro og vækkelse. Bed om, at den sovende kristenhed
må vågne og gøre sig rede til kampen imod det onde.
Vi må, som Skriften siger, omvende os og bede Gud om tilgivelse for vore
egne og vort lands synder. Så vil Gud sende velsignelse ind over vort land.
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Tror du på Jesus som din personlige Frelser, skal du ikke frygte men tage
imod følgende ord fra Skriften: ”I er af Gud, kære børn, og I har
overvundet dem, for Han, som er i jer, er større end han, som er i verden.”
1. Joh. 4: 4.
”Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.” Joh. 1: 5.
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11. Kapitel

Andre vildfarelser
Når vi ser på de mange forvrængninger af kristendommen, der er, må vi
ynkes inderligt over de mange mennesker, der er blevet ført vild igennem
disse. Mange af disse mennesker søgte sandheden, men fordi de ikke
studerede Guds hellige ord selv men lod mennesker lede dem, for de vild.
Vi vil ikke dømme disse stakkels mennesker men bede for dem, at de må få
lejlighed til at høre det sande evangelium, som det står i Skriften, og at de
vil omvende sig.
Jesus kom for at tilintetgøre Satans gerninger, og vi vil afsløre hans
gerninger gennem at forklare lidt om de falske lærdomme i vor tid, for om
muligt at redde nogen fra at fare vild.
Jehovas vidner får i dag så mange tilhængere i vort land, at det må få os til
at tænke os om, og vi må vide, hvad vi tror på, og hvor forskellen er til
kristendommen. I korte træk: (Iflg. Filmen fra Hermons forlag i Norge:
Sandheden om Jehovas Vidner)
I 1800‐tallet blev C.T. Russel inspireret af adventisten Nelsons profetier og
begyndte selv at studere Skriften. Russels egne profetier fik han fra sine
studier i sammenblanding med Pyramidernes indretning. Han mente ud
fra målene i pyramiderne at kunne regne nøjagtigt ud, hvornår jorden
skulle gå under. De årstal, han gav sine tilhængere, passede ikke! Gang på
gang blev de lavet om og rykket frem.
Rutherford, som blev den 2. Præsident inden for J.V. gav nye profetier, som
heller ikke gik i opfyldelse. Folk solgte ofte alt, hvad de ejede og gik ud for
at vidne om undergangen.
Disse profetier taler om, at kilden, de fik dem fra, var forkert.
Jesus siger i ApG. 1: 7:
”Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af
egen magt.”
Og i Markus 13: 31‐33:
”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Men den dag
eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen,
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men kun Faderen. Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår
tiden er inde.”
J.V. tror, de skal leve videre på denne jord, som bliver forvandlet til et
skønt Paradis for dem, der er værdige. Som vi læste, siger Jesus, at jorden
skal forgå. I Åb. 21: 1 står der:
”Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første
jord forsvandt, og havet findes ikke mere.”
J.V. tror, at de er de eneste, der har mulighed for at blive reddet ved det
store slag ved Harmagedon og leve videre på jorden.
Kun de 144.000, som omtales i Åbenbaringsbogen, er værdige til evigt liv i
Himlen og til at deltage i den årlige nadver, de afholder. For alle andre må
nadveren gå forbi.
Paulus lærer os i 1. Kor. 11: 23‐34 om, hvordan vi skal dele nadveren og
ihukomme, hvad Jesus har gjort for os. Den Onde ønsker ikke, at nogen
skal tænke på Golgata, og hvad Jesus gjorde der. Derfor lægger han et
dække hen over denne vidunderlige hemmelighed, så J.V. bliver bedraget.
De menige J.V. er underkastet ”Det styrende råd” i Amerika, og man læser
kun Bibelen sammen med de skrifter, som Rådet har skrevet. Disse skrifter
lærer, at: Kristus ikke er guddommelig. Han er en skabning ligesom os
andre. Der findes ingen fortabelse.
Kun den, der underkaster sig Rådets styre, kan opnå at leve på den jord,
der bliver omdannet til Paradis. Kun J.V. kan være med.
Alle anderledes troende vil gå til grunde.
De lærer, at Helligånden ikke virker i dag som på pinsedag. Er der nogen,
der taler i tunger eller beder for syge til helbredelse, er det ved Satans kraft.
Disse og mange andre ”hjemmelavede” love tror man på. Det frygteligste
er dog, at J.V. ikke tror på frelsen ved troen på Jesus Kristus! Du må høre til
J.V.s organisation og gøre dens vilje for at opnå det evige livs belønning.
Jesus er blot et hovedvidne blandt alle Jehovas vidner.
Vi læser i hele Hebræerbrevet om Jesus som Gud. Faderen kalder selv Jesus
for Gud i kap. 1: 8‐11.
Også i Joh. 1 læser vi om Ordet, som var fra begyndelsen, og som var hos
Gud og selv var og er Gud. Dette må forkyndes for J.V., når de kommer på
vor vej. Lad ikke dem snakke og forklare. De er oplært til, at de ikke må
lytte, da alle anderledes troende hører til ʺSatans organisation”, men lad
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dig ikke stoppe af det. Du må vidne for dem om Jesus som Guds Søn. De
tror, de frelses ved dør‐til dør mission. Man har ikke medlemskartoteker
men fører nøje regnskab med, hvor meget det enkelte vidne går ud til folk,
og der tjener man til sin frelse.
Ordet siger, at der kun er frelse ved troen på Jesus. Han er den eneste
mellemmand mellem Gud og os. Det må vi vidne om!
Man skiller vidnerne fra deres anderledes tænkende familie!
Vidnernes børn lider under, at de ikke må lege på en naturlig måde med
andre børn. Man må ikke fejre højtider, fødselsdage eller andre fester.
Søger man fællesskab med kristne eller læser litteratur, der modsiger J.V.s
lære eller går i kirke, bedriver man hor med Djævelen.
Når man døbes, gøres det i Jehovas navn og til organisationen, hvor man
lover at underkaste sig dens love. Efter at flere J.V. selv begyndte at studere
Bibelen og fandt frem til sandheden, har J.V. fået deres egen oversættelse.
Manden, som var med til at lave denne oversættelse, var spiritistisk
inspireret og hans kone medie for spiritisme!
Disse og mange andre ting må få os til at bede for de mange, som er ført
bort fra Bibelens sunde lære og ført vild af antikristelige magter.
Spiritisme
Spiritismen kan være besnærende for mange, især mennesker, som har
mistet deres kære. De hører, at man kan komme i kontakt med de afdøde
og høre budskaber fra dem. Mange falder i denne snare, bl. a. fordi de
spiritistiske samlinger indledes med salmer, bøn og prædiken, og man kan
tro, det er en slags kristent møde, man er kommet til.
Men budskaberne kommer fra dæmoner. Dæmoner kan gøre undere, få
borde til at løfte sig, lade deres stemmer høre og få det til at lyde som
mennesker, man kender.
Spiritisterne tror på reinkarnation, hvor man arbejder sig frem til at blive et
bedre menneske.
Guds ord siger, vi ikke må henvende os til dødemanere og sandsigere. ”Så
I bliver urene ved dem. Jeg er Herren jeres Gud!” 3. Mos. 19: 31.
”Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå
gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der
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tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser,
spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de
døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags
afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig; udadlelig
skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til
dem, der driver trolddom eller spådomskunst; men det har Herren din
Gud ikke givet dig lov til.” 5. Mos. 18: 10‐15.
Oprigtige kristne ønsker ikke at ledes af onde ånder men af Helligånden.
”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han
skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer”, siger Jesus i
Joh. 14: 26.
De onde ånder efterlader frygt og angst. Jesus siger i Joh. 14: 27:
”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden
giver. Jeres hjerter forfærdes ikke og være ikke modløst!”
Mormoner
Mormonerne har missionærer over hele verden. De kommer til vor dør,
som regel to nydelige unge mænd, der fortæller, at de tror på det samme
evangelium, som vi gør. Man kan meget let forledes til at tro, at de er Jesu
Kristi disciple, men de forkynder en falsk lære. Mormonerne kalder sig
”Jesu Kristi sidste dages hellige”, og det er et stort bedrag.
Kirken er iflg. Filmen Sandheden om Mormonismen fra Hermons Forlag
blevet grundlagt af Joseph Smith, som på 1800‐tallet modtog profetiske
budskaber fra en engel, som åbenbarede en hel bog for ham, (Mormons
bog). Englen hed Moroni. Hvis disse åbenbaringer var fra Gud, ville de
stemme nøje overens med Bibelen, Guds ord, men det gør de ikke.
Apostlen Paulus siger, at om så en engel eller han selv kom og forkyndte et
anderledes evangelium, end det, der er givet os i Bibelen, skulle vi ikke
tage imod det.
Mormons bog lærer, at Gud engang har været et menneske men har
arbejdet sig frem til at være Gud igennem mange reinkarnationer.
Der findes millioner af guder, siger de, hvoraf Gud, Jesus og Helligånden
er nogle af dem.
I 4. Mos. 23: 19, står der, at Gud er ikke et menneske, at Han lyver.
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Mormonerne forkynder, at hvis vi gennem Mormons lære gennem det ene
liv efter det andet forbedrer os, vil vi også blive til guder.
Den lærer, at Gud har en eller flere koner og avler åndelige børn, og at
mændene gerne må have mange koner. Kvinderne lever ene og alene for at
føde børn og for mandens skyld. I de næste liv kan hun arbejde sig frem til
at blive mor på fremmede kloder til utallige børn. Deres lære om Gud er
blasfemisk, og deres lære om reinkarnation er djævelsk og ubarmhjertig.
De lærer, at årsagen til, at negrene er sorte, og at andre mennesker har
forskellige ulemper og dårlige forhold, skyldes deres egen ulydighed i
tidligere liv. De, som var tro i de forrige liv, vil opleve velsignelse nu, og
de, der var utro, vil opleve forbandelse.
Dette har intet med Guds ord at gøre. Gud selv siger i Esajas 43: 10‐13:
”I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg har udvalgt, for at I må
forstå og tro på mig og indse, at det er mig. FØR MIG BLEV EN GUD EJ
DANNET, OG EFTER MIG KOMMER DER INGEN! JEG, JEG ALENE ER
HERREN, UDEN MIG ER DER INGEN FRELSER.
Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser, det er mig, der har forkyndt
det, ikke en fremmed gud blandt jer. I er mine vidner, siger Herren, det er
mig, der er Gud. Også for fremtiden er jeg den samme, ingen river noget
ud af min hånd; hvem kan gøre det ugjort, når jeg handler?”
Mormonerne har gjort Mormons bog til deres bibel. Selv om de måske har
Bibelen med, når de kommer til dig, så lad dig ikke besnære!
Falske profeter
Man må i sandhed sige, at Jesu ord i Mat. 24: 11 går i opfyldelse:
”Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.”
Kun den, der kender Guds ord og følger det, vil kunne overleve som
kristen.
Mange er i tvivl, når det gælder spiser. Kan man spise de kyllinger, som
muslimerne har læst deres bønner over?
Skal man tildække sit hoved, når man beder?
Er det rigtigt, at man ikke må drikke kaffe og te?
Skal man dette, og må man ikke hint som en kristen? Jeg vil her til slut
nævne nogle skriftsteder for dig, som kan hjælpe dig til at forstå, hvordan
apostlenes lære er. Det er den, vi skal bygge på.
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Vi skal ikke styres af menneskers love og systemer, hvis de går imod det.
Bibelen lærer os. Guds ord er vor højeste autoritet.
I ApG. 14 læser vi om, hvordan mange hedninger kom til troen på Jesus og
blev født på ny.
I kap. 15 kom der så nogle mænd ned fra Judæa og lærte, at disse
nyomvendte hedninger skulle omskæres efter Mose lov. Ellers kunne de
ikke blive frelst!
Der blev stor uenighed, så Paulus og Barnabas måtte drage til Jerusalem for
sammen med apostlene, de ældste og menigheden der at lægge en linie for
de omvendte hedninger, når det gjaldt loven. Nogle troende farisæere
mente bestemt, alle måtte omskæres og holde Mose lov for at blive frelste.
Men i vers 7‐11 holder Peter en hjertevarm tale, hvor det fremgår, at de
ikke skal friste Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som ikke
engang de selv eller deres forfædre kunne bære.
”Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som
de,” siger Peter.
Da blev forsamlingen stille, og Jakob stod op og sagde noget, som vi skal
lægge nøje mærke til i vers 19:
”Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger,
der vender om til Gud, men skrive til dem, at de skal holde sig fra
besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod.”
Dette råd besluttede apostlene at følge. Det var en helt ny situation for
dem, at hedninger omvendte sig til Israels Gud, men de blev klar over, at
det var profetordet fra Amos 9: 11, der her gik i opfyldelse. De ville ikke
lægge store lovbyrder på de omvendte hedninger.
Dette gælder endnu i dag. Gud har givet os Helligånden, og Han taler til
vor samvittighed om, hvad vi må og ikke må. Vi får ufred, når vi gør noget,
der ikke er efter Guds vilje.
Dem, der fordrer, at man skal holde Mose lov, er skyldige at holde hele
loven!. Bryder man én af lovene, har man dermed brudt dem alle. Men i
Kristus er loven fuldkommet. Hans ord og Hans kærlighed leder os ved
Helligånden.
Paulus siger i 1. Kor. 8: 8:
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”Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at
spise, og vi mister ikke noget ved at lade være.”
Det, vi skal tage hensyn til, er, at vi ikke bringer andre til fald med vore
spisevaner, siger Paulus. Vi må tage hensyn til hinanden.
I Rom. 14 siger Paulus, at det er individuelt, hvad forskellige troende
spiser. Vi skal ikke dømme hinanden eller se ned på hinanden på grund af
mad.
I samme kapitel taler han om, at nogle regner nogle dage for bedre end
andre, mens nogle regner alle dage for lige. Enhver må gøre, som han har
samvittighed til!
Der kan altså ikke bygges en hedninge‐kristen kirke op på lovbud. Kun
Kristi nådes evangelium kan vi bygge på, og så må enhver spise og drikke
og holde helligdagene i overensstemmelse med sin samvittighed!
”Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på
grund af fester eller nymåne eller sabbatter. Det er kun en skygge af den,
som skal komme, men legemet selv er Kristus. Lad jer ikke frakende
sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse,
fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind.”
Kol. 2: 16‐18.
Mange i dag er forvirrede omkring, hvorvidt vi holder jul, påske og pinse
på de rigtige datoer ifølge Bibelen. Tag ovennævnte ord med dig.
En sidste kærlig hilsen til slut:
Dyrk Herren, din Gud, af hele dit hjerte og lad Kristus være hovedet, der
leder dig ved Helligånden til at følge det, Han lærer dig. Han har skrevet
sin lov på dit hjertes kødtavler, og Han kommer med ufred, når du gør det
forkerte og med fred, når du gør det rette! Hvis du er i tvivl om din tro
efter at have læst denne bog, kan det hjælpe dig at læse de første kapitler
igen. Guds frelsesplan er meget enkel. Du kan ikke fare vild, hvis du følger
den opskrift, Bibelen giver dig.
Jeg vil gentage: LÆS DIN BIBEL! TAL MED HERREN OM ALT! LAD DIG
FYLDE AF HELLIGÅNDEN! OG SØRG FOR AT VÆRE SAMMEN MED
GODE VENNER, SOM OPBYGGER DIG PÅ DIN HØJHELLIGE TRO!
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