
Kender du bibelen, og hvad der står i den? 

Her er to yderst vigtige emner,  

som måske vil overraske dig. 
. 

MAN KAN IKKE OMSKRIVE EN BIBEL 
. 

Bibelen er jødernes Historiebog, Det er Israels Historie. Det 

er også Verdens Historie med beretning om, hvordan alt 

blev skabt ved, at Gud udtalte det. Alt er skabt ud af den 

usynlige verden. . Bibelen er også en profetisk Bog, der 

skaber det, den nævner, fordi Gud er nidkær og 

nøjeregnende med at opfylde det, der står. Læs bibelen og 

se dig omkring i verden om ikke mange af forudsigelserne i 

de profetiske bøger bliver opfyldt i disse dage i stor stil lige 

for øjnene af os. . Bibelen er også en Hellig skrifts bog; den 

er en manual til enhver Kristens liv. Vi kan gennem Tro 

tilegne os alt, der står incl. helbredelse, frelse, dåb i 

Helligånden, befri fanger ud af Satans greb og indflydelse 

og meget mere. Mangel på denne tro og / eller mangel på 

erkendelse af sandheden i bibelens ord fører til evig 

fortabelse og pine, uanset om du tror eller ej. Tro er heller 

ikke nok. Der skal omvendelse til - Selv Satan tror på Gud, 

men det bliver han ikke frelst af. 

 

REJSEN - DE TO DESTINATIONER 
. 

Der er noget, der er helt sikkert, og det er, at vi alle skal her 

fra en dag, og når den tid kommer, så er det vigtig, at vi har 

forberedt os på den rette måde. På den dag, hvor vi dør, skal 

vi ud på vores sidste rejse, og den kan ende to forskellige 

steder.  
. 

Det ene sted er helvede, som er et grusomt sted, hvor 

mennesker lider, og hvor der er ubeskriveligt forfærdeligt at 

være, og her kommer man til at lide i forhold til de 

fejltagelser, eller den synd, man har begået, mens man 

levede her på jorden. Mange gør sig ikke klart, hvor slemt 

helvede er. 
. 

Det andet sted er Himlen, og det er diametralt modsat 

helvede. Det er et ubeskriveligt vidunderligt sted, hvor der 

er en dyb fred og harmoni, og hvor Guds lys og herlighed 

fylder alt med en skønhed, der ikke findes ord for at 

beskrive. Alle dem, der er her udstråler en stor glæde, og 

man bliver mødt af en ægte kærlighed og accept, og det er 

et sted, hvor mennesker er lykkelige. 



 

PERSONLIGT MØDE MED JESUS 

. 
1. E.RKENDELSE: “Alle har jo syndet og mangler 

herligheden fra Gud”. (Rom. 3.23) “Gud! vær mig synder 

nådig!” (Luk. 18.13). I lyset af Guds ord indses det, at vi er 

syndere. 

2. OMVENDELSE: Det må blive et oprigtigt ønske at 

bryde med synden én gang for alle. “Hvis I ikke omvender 

jer, skal I alle omkomme. “Fat derfor et andet sind og vend 

om, så jeres synder bliver slettet”. (Ap.G. 3.19). 

3. BEKENDELSE: “Herren venter på vor bekendelse af 

synd, og at vi viser tro. Hvis vi bekender vores synder, er 

Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og 

renser os for al uretfærdighed”. (1. Johs. 1.19) ”..når du 

med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte 

tror, at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst”. 

(Rom. 10.9)  

4. TRO: Tro på Jesus fuldbragte værk på korset. “Således 

elskede Gud, at han sendte sin søn, for at dem, der tror på 

ham, ikke skal fortabes”. (Joh.3.16-18). “Den, som tror og 

bliver døbt, skal blive frelst, men den som er vantro, skal 

blive fordømt” (Mark. 6). Du må tage imod Jesus Kristus i 

dit eget hjerte ved tro, før du erfarer virkeligheden ved den 

nye og åndelige fødsel i dit liv.  

FREMSIG AF HJERTET DENNE ELLER EN 

LIGNENDE BØN OG BLIV FRELST: 

”Kære Jesus, jeg kommer til Dig, som jer er, og jeg beder 

denne bøn af hjertet: Jeg vender mig til Dig og vælger at tro 

på, at Du er Guds Søn, at Du sonede min synd på korset og 

døde der, men at Du opstod igen. Jeg erkender, at jeg har 

synd i mit liv, og jeg er oprigtig ked af, at jeg har overtrådt 

Guds lov. Jeg tror på, at det blod, Du udgød på korset, er 

det eneste, der kan rense min synd væk igen, og jeg beder 

Dig om tilgivelse for alt, hvad jeg har gjort forkert i sind, 

tanke og handling, og jeg vender mig væk fra synden nu og 

inviterer Dig ind i mit hjerte. Jeg tilgiver også dem, der har 

såret mig og frasiger mig det onde og ønsker at følge Dig 

fra i dag. Jeg beder Dig om, at Du vil rense mig fra min 

synd og hjælpe mig gennem mit liv, så min livsrejse en dag 

kan ende i Guds rige. Jeg siger tak, fordi Du vil frelse mig.  

Ved din hjælp vil jeg bekende dig for andre mennesker. 

Amen.” 

Når du har bedt denne bøn af hjertet, så har du foretaget et 

af de vigtigste skridt for din frelse, men sammen med dette 

kommer også troens dåb, som den er beskrevet i Bibelen. 

Det er også vigtigt, at du nu efterfølgende omvender dig fra 

synden, for ellers er du jo lige vidt og mister det hele igen. 

Matt. 7:21 siger, at det ikke alle, der siger Herre, Herre til 

Jesus, der kommer ind i Guds rige, men kun dem der gør 

Guds vilje. Det er således din opgave nu at holde fast i din 

beslutning om at følge Jesus. Læs lidt i Bibelen hver dag og 

begynd at bede, og lær gennem dette at hente din styrke og 

visdom fra Gud selv, så er du godt hjulpen, når du dør, og 

du bliver hentet til hjem til Guds rige. 

Dit liv er vigtig. Din rejse starter her. Hvor vil du hen? 

En rejse - to destinationer. . Vælg den rigtige vej. Jesus 

sagde til ham: "Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen 

kommer til Faderen uden ved Mig." (Joh. 14:6) 

. 

Hvis du har bedt denne bøn og besluttet at gøre Guds vilje, 

så: VELKOMMEN I GUDS FAMILIE 

.. 

Derudover er det også vigtig, at du finder en åndelig kirke, 

der underviser i den korrekte lære, hvor man læser, som der 

står, tror, som der står og gør, som der står. 

Det er desværre ikke alle kirker, der følger dette, så se dig 

godt for, vær skeptisk, og lad Helligånden lede dig. 

 
. 

Tekst           ”Man kan ikke omskrive en bibel”: 

                       Helle Joy Hassingboe Sivertsen 
. 

                                            ”Rejsen - De to destinationer” samt  

          ”frelsesbønnen” og “Når du har bedt denne bøn”: 

                                   Andrea Brady 

. 

Personligt møde med Jesus er fra Full Gospel Business’s 

vidnesbyrdhæfte “Voice”, som kan fås i flere gratis udgaver 

ved henvendelse til Børge Laustsen, som også kan sende 

dig det gratis hæftet ”Hvad nu, efter jeg er blevet kristen” 

og folderen ”Det at være kristen”, som kan hjælpe dig 

videre i dit nye kristne liv.  

Kontakt: boerge@evangeliser.nu el tlf. 30 32 12 01 
. 
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