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Indledning

Jeg tror på, at det, folk mere end noget andet har behov
for, er en personlig åbenbaring om Guds kærlighed til
dem som individer. Jeg tror, at denne forståelse er helt
grundlæggende for at kunne leve som en sejrrig kristen.
Vi har ikke brug for ”hovedviden” om Guds kærlighed,
vi har brug for en åbenbaring af hans kærlighed i vores
hjerter. Det er kun Helligånden, der kan give os denne
åbenbaring, og han vil gøre det, når vi mediterer over
Guds kærlighed, observerer Guds kærlighed i vores eget
liv og søger efter åbenbaringen gennem Guds skrevne
ord og gennem bøn.
Det er let nok at acceptere, at Gud elskede verden
nok til at sende Jesus ned for at dø for vores alle
vii

Indledning
sammens synder. Men at tro på, at Gud elsker dig så
højt, at han ville have sendt Jesus ned for at dø for dig og
dig alene, hvis du havde været det eneste menneske på
Jordens overflade, kan være lidt vanskeligere.
Efter jeg havde været en frustreret kristen i mange
år, begyndte jeg at forstå Guds kærlighed. Gennem
Helligånden afslørede Gud sin kærlighed til mig på et
helt personligt plan. Den åbenbaring har ændret hele
mit liv og min vandring med ham.
Jeg tror på, at det, du læser i denne bog, vil give
dig indsigt i og forståelse for Guds kærlighed. Jeg tror
på, at den vil give dig en længsel efter selv at få denne
åbenbaring. Jeg vil råde dig til at læse denne bog
langsomt, at bruge den som et hjælpeværktøj til dine
studier, og jeg vil også råde dig til at meditere over de
skriftsteder og tanker, du vil finde på de følgende sider.
Jeg har skrevet denne bog til dig i ydmyghed,
velvidende at jeg intet er uden Gud, og at enhver
åbenbaring og forståelse for hans ord, som jeg har, kun
er ved hans nåde.
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FORTÆL DEM,

At Jeg Elsker Dem

1
Gud elsker dig!
”For således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv.”
Johannesevangeliet 3,16

Gud vil gerne have en familie, så han skabte os til at

være hans børn. Han vil ikke have os til at opføre os
som babyer, han vil have os til at opføre os som hans
sønner og døtre. Han vil have os til at regne med ham,
støtte os til ham, elske ham og lade ham elske os. Han
vil have os til at stole på ham og række ud til ham, når
vi lider savn. Han vil gerne have et personligt forhold
til hver af os.
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De fleste af os tænker for bredt, når vi ser på
Johannesevangeliet 3,16. ”Jamen, jeg ved da godt, at
Jesus døde for verden,” siger vi, men ”verden” er ikke
blot en ubestemt folkemængde, som Jesus døde for.
Han døde for hver enkelt af os. Han døde for dig!
Hvis du havde været det eneste menneske på Jordens
overflade, var han gået i døden kun for din skyld. Han
ville have gennemgået al den lidelse, som han udholdt,
kun for dig. Gud elsker dig så højt. Han elsker dig med
en evig kærlighed (se Jeremias’ Bog 31,3).
En dag, da jeg var ude at køre, sagde Gud til mig:
”Joyce, du er min øjesten.” Fjenden kom straks og sagde:
”Sådan et hovmod, hvem tror du, du er?” Så jeg tænkte:
”Sådan noget burde jeg ikke tænke.”
Det at indse, at vi er helt specielle, og at vi har
fantastiske evner, talenter og færdigheder, går imod
vores menneskelige tankegang. Men sandheden er, at vi
hver især er individer, skabte til at være enestående af
vores Fader. Gud elsker variation, og vi bør aldrig føle,
at der er noget galt med os, fordi vi ikke er som andre,
vi kender.
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Da jeg tænkte over det, som Gud havde sagt til
mit hjerte, så jeg for mig en dreng, der gik på stranden
for at samle sten. Drengen kiggede godt på dem alle
sammen og tog så den op, som i drengens øjne var den
aller bedste. Og jeg forstod, at Guds budskab var, at jeg
var hans bedste ”sten”. Hans øjesten. Jeg var noget helt
speciel. Det virkede ikke helt rigtigt, men ser du, Gud
ser hver af os på den måde. Han siger ikke, at du er en
virkelig god person, og alle andre ikke er. Han siger, at
vi alle er specielle. Det står i Guds ord, og Guds ord er
for os alle. Du er Guds øjesten.
Dengang tog jeg ikke det til mig, som Gud forsøgte
at fortælle mig, fordi jeg følte mig fordømt ved at tænke
så høje tanker om mig selv. Omkring to dage senere
åbnede jeg min bibel på Salmernes Bog 17,8, og der stod
det højt og tydeligt: ”Vogt mig som din øjesten, skjul
mig i dine vingers skygge.” Jeg udbrød: ”Wow, det var
virkelig Gud, der talte til mig. Jeg er Guds øjesten.” Jeg
følte mig helt speciel, hver gang jeg tænkte på det. Ved
du, at Gud vil have dig til at føle dig speciel, værdifuld,
dyrebar og elsket?
3
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Mennesker har en længsel i deres hjerter efter at
blive elsket. Sådan skabte Gud os. Mange mennesker
tror på, at Gud elsker verden, og at han elsker Jesus,
men de har svært ved at tro på, at Gud elsker dem
personligt. Guds ord lærer os imidlertid, at Gud elsker
os lige så højt, som han elsker Jesus: ”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”
(Johannesevangeliet 5,20).
Her siger Gud: “Jeg gør alle disse fantastiske
ting gennem Jesus og vil gøre endnu flere fantastiske
ting gennem Jesus, så I kan forundres” (forfatterens
omskrivning). Gud vil gerne forbløffe os til vores glæde
og fornøjelse ved at gøre fantastiske ting.
Vi læser disse skriftsteder, men ofte går vi glip af
det, som Gud gerne vil gøre, ikke kun for os, men også
igennem os: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der
tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja,
gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen”
(Johannesevangeliet 14,12).
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Gud gør mange ting for mennesker hver eneste dag, fordi
han elsker dem, men de ser det aldrig. De genkender det
slet ikke. Hver dag, når solen står op, står den op for dig
og mig. Blomsterne blomstrer i alle deres variationer til
vores glæde. Verden, som Gud har skabt til os, er utrolig
smuk. Den er et sted, hvor vi kan bo og glædes. I Første
Mosebog kapitel 1 står der, at Gud satte mennesket til
at herske og fortalte ham, at han skulle bruge jordens
ressourcer til gavn for Gud og mennesker.
Når regnen falder i regntiden, gør den det for dig.
Når sneen daler, gør den det for dig. Dine skridt er ledt
af Gud, og han våger konstant over dig.
I Femte Mosebog 7,9 står der: ”Husk på, at Herren,
jeres Gud, er den eneste sande Gud, en pålidelig Gud,
der i tusind generationer holder fast ved sin pagt og sin
trofasthed mod dem, der elsker ham og holder hans
befalinger.”
Hans kærlighed til os er evig og betingelsesløs.
Mange af os tror, at vi har kørt Gud træt med vores
fiaskoer og fejltagelser, men det er ikke muligt. Du
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kan heller ikke få Gud til at holde op med at elske dig.
Kærlighed er ikke noget, Gud gør, det er det, han er.
Hvis du tror, at du har været for slem til, at Gud kan
elske dig, tager du fejl. Der er intet hul, der er så dybt, at
Gud ikke kan nå derned og løfte dig op. Han har en plan
for din genoprettelse. Han tilgiver ikke blot dine synder,
hvis du beder ham oprigtigt om det, men han glemmer
dem og fjerner dem så langt væk, som øst ligger fra vest
(Salmernes Bog 103,10-14).
Du siger måske: ”Jeg har taget imod Jesus i mit hjerte,
og jeg elsker ham.” Men nu spørger jeg dig, i hvor høj
grad du tror på, at Gud elsker dig?
Den evige, betingelsesløse kærlighed fra Gud er et
meget enkelt budskab, men det er også det fundament,
han må lægge i dit liv, for at du kan forstå alt andet. Jeg
tror på, at det er begyndelsen til al helbredelse i vores
liv.
Lige meget hvad du end lærer, eller hvor flittigt du
studerer og søger efter det, der hører Gud til, så vil du
ikke gøre mange fremskridt i din vandring med ham,
6
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hvis du ikke kan acceptere, at Gud elsker dig frit og
gavmildt. Vi tager imod Gud ved tro, men tro virker
i kærlighed (Galaterbrevet 5,6). Så medmindre vi
modtager Guds kærlighed, kan vi ikke modtage noget
andet.
Guds kærlighed gør os også i stand til at leve uden
frygt (Første Johannesbrev 4,18), hvilket er afgørende
for at kunne nyde livet og opfylde den plan, Gud har for
vores liv. Vil du modtage hans kærlighed til dig? Den er
ikke til salg, du kan ikke købe den med gode gerninger
… Alt, du kan gøre, er at modtage, modtage og modtage.
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Er jeg god nok?
”Og det håb gør ikke til skamme, for Guds
kærlighed er udgydt i vore hjerter ved
Helligånden, som er givet os. For mens vi
endnu var svage, døde Kristus for ugudelige,
da tiden var inde. Der er næppe nogen, som
vil gå i døden for en retfærdig; måske vil man
vove livet for en, som er god; men Gud viser
sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for
os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere
skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft
af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For
mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt
med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så
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meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses,
ved at han lever.”
Romerbrevet 5,5-10

Mange af os tror, at Gud elsker os, så længe vi ikke begår

fejl. De fleste er ikke særlig tilfredse med sig selv, så de
konkluderer, at Gud heller ikke er særlig imponeret over
dem. Men der står i Bibelen, at ”hvad er da et menneske,
at du husker på det” (Salmernes Bog 8,5). Vi er ganske
enkelt Guds skaberværk, og han elsker os, fordi han
elsker os. Han er kærlighed (se Første Johannesbrev
4,16). Gud elsker os, fordi han gerne vil elske os!
Han elsker dig, og du er speciel. Det betyder, at
du er særpræget og unik. Det er ikke meningen, at du
skal være ligesom jeg, og det er ikke meningen, at jeg
skal være ligesom du. Og du vil blive ulykkelig, hvis
du tilbringer hele dit liv med at sammenligne dig selv
med andre og konkurrere med dem. Det eneste, du får
ud af det, vil være, at du giver fjenden mulighed for at
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fortælle dig, at du ikke er god nok. Sandheden er, at for
Gud behøver du ikke at være ”god nok”. Jesus har været
”god nok” for dig. Han betalte for dine synder og tog
den straf, du fortjente.
Hvis han elskede dig nok til at dø for dig, som der
står i Bibelen, hvor langt højere – retfærdiggjort af
hans blod – elsker han dig så ikke nu (Romerbrevet
5,8-9)? Han elsker dig i hvert fald højt nok til at dække
over dine daglige fejltagelser og holde dig renset fra al
uretfærdighed.
Her er et eksempel på, hvordan jeg tror, at Gud
ser vores fejl og mangler. Forestil dig et lille barn, trefire år gammelt, der altid ser sin mor gøre det huslige
arbejde derhjemme. Hun elsker sin mor så højt, at hun
henter en lille spand med vand og en lille klud og tager
det med hen til panoramavinduet ved verandaen. Hun
pudser vinduet rigtig godt, henter så noget køkkenrulle
og tørrer vinduet af.
Selvfølgelig ser vinduet mere beskidt ud nu, med
streger efter sæbe og små papirrester, selvom den lille
pige brugte sin mors bedste pudseklud. Men hun går
10
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ind til sin mor og siger med sin søde, lille stemme:
”Mor, mor, jeg pudsede dit vindue. Jeg gjorde det rigtig
godt, kun for din skyld. Jeg elsker dig, mor.”
Den kærlige mor siger: ”Nej, hvor dejligt, at du
gjorde det. Tak for hjælpen.” Og så snart barnet er
optaget andetsteds, gør hun vinduet rent. Senere
opmuntrer hun datteren til at spørge om hjælp og lære,
hvordan man gør det rigtigt.
Det er det, Gud gør for os. Og han er i stand til at få
alt til at blive godt, hvis vi elsker ham og er kaldet efter
hans beslutning (Romerbrevet 8,28). Hvis du gør det,
så godt som du kan, er det alt, hvad Gud forventer af
dig. Han både kan og vil gerne hjælpe dig med at gøre
fremskridt, hvis du bliver ved med at søge ham. Han vil
forvandle os efter sit billede fra herlighed til herlighed
(Andet Korinterbrev 3,18).
”For han, som Gud har udsendt, taler Guds
ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål.
Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i
hans hånd” (Johannesevangeliet 3,34-35).
11
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En dag, da jeg sad og læste dette bibelvers, begyndte
jeg at græde af glæde, da jeg forstod, at Gud ikke giver
os Helligånden efter mål. Han giver os ikke blot en lille
smule af den her og en lille smule af den der. Han er
generøs og formår at gøre langt ud over alt, hvad vi
beder om eller forstår (Efeserbrevet 3,20).
I Femte Mosebog 7,6-7 siger Gud: ”For du er et helligt
folk for Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt
af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Det er ikke,
fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede
kærlighed til jer og udvalgte jer; for I er det mindste af
alle folk.”
Det er noget at blive begejstret over. Gud siger: ”Jeg
har kastet min kærlighed på dig og fortalt dig, at du er
hellig. Jeg har fortalt dig, at du er helt speciel. Jeg valgte
dig, ikke fordi du er god og vidunderlig, men fordi jeg
elsker dig.” Ved du, hvad Gud vil have dig til at gøre i
dag? Han vil have dig til at tage imod hans kærlighed.
Hold op med at fortælle Gud om alle de ting, der er i
vejen med dig, for intet om dig er en overraskelse for
12
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Gud. Han vidste alt om dig, herunder hver en fejltagelse
du nogensinde ville begå, da han ledte dig ind i forholdet
til ham.
Det største problem, som de fleste af os har, er, at
vi ikke bryder os om os selv. Vi tror ikke på, at Gud
elsker os, eller for den sags skyld at nogen andre elsker
os. Vi tænker: ”Hvordan skulle de kunne det? Jeg er en
forfærdelig person!” Hvis du tror, at du er en forfærdelig
person, vil du opføre dig forfærdeligt. Du kan ikke hæve
dig over det billede, du har af dig selv inde i dit hjerte.
Mit største problem var, at jeg ikke brød mig om
mig selv, og jeg tilbragte størstedelen af min tid på at
forsøge at ændre mig selv, så jeg kunne blive sådan, som
jeg troede, jeg burde være. Jeg troede, at jeg snakkede
for meget, så jeg forsøgte at være stille. Men når jeg var
stille, blev jeg deprimeret og dyster, og alle ville gerne
vide, hvorfor jeg var stille. Så tænkte jeg: ”Men I sagde
jo, at jeg snakker for meget. Lad mig være i fred! Jeg
prøver bare på at være stille.”
Jeg ved ikke, i hvor mange år jeg kom i sådanne
situationer som den, jeg lige beskrev, og jeg kom alligevel
13
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i problemer med ikke at kunne holde min mund. Mange
mennesker, der snakker meget, er gift med folk, der er
stille og reserverede. Så er det blot endnu tydeligere, at
man snakker meget, og Djævelen vil konstant minde
dig om det. Han arbejder hårdt for at få dig til at føle dig
skyldig og fordømme dig.
Gud vil have dig til at være fri af fordømmelse, men
du har brug for tro og styrke for at blive fri. Vidste du,
at ingen mængde af skyldfølelse nogensinde ville kunne
betale for noget, du har gjort forkert eller kunne gøre
forkert? At tro på, at Gud elsker dig, når du har gjort
noget forkert, kan være noget af en udfordring.
Djævelen piner dig med tanker om, hvor slem du er.
”Nu har du gjort det,” siger han. ”Hvem tror du egentlig,
du er? Gud vil aldrig velsigne dig, du burde have klaret
dig bedre. Du kan ikke være et vidnesbyrd for nogen
nu. Gud kan ikke bruge dig. Han vil ikke besvare dine
bønner. Du kan ikke gøre noget rigtigt.”
Det er dér, det kræver styrke at rejse sig op og
sige: ”Fader, jeg begik en fejl, og jeg beder dig om at
tilgive mig. Jeg mener det oprigtigt, jeg vil gerne have
14
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din tilgivelse.” Svar Djævelen igen. Mind ham om, at
Jesus betalte for dine synder, og at du er blevet tilgivet
og fritaget fra skyld og fordømmelse. Og gå så ud og
nyd dit liv. Stol på Gud, og vær en velsignelse for andre
mennesker.
Men du tænker sikkert: ”Jeg bliver ved med at begå
den samme dumme fejl igen og igen og igen.” Sådan
plejede jeg også at tænke, indtil jeg besluttede mig for at
holde op med at føle mig fordømt på grund af det. Når
du holder op med at føle dig fordømt på grund af de
ting, du har gjort forkert, vil det hjælpe dig til at holde
op med at gøre det.
Skyld og fordømmelse kan tynge dig ned og
vedholde dig i depression, til du når et punkt, hvor du
ikke kan komme fri ved egen hånd. Det svækker dig og
gør det lettere at blive ved med at synde. Det kræver en
stærk person at tage imod tilgivelsen, der er Guds gave,
og ikke blive ved med at føle skyld. Du skal virke i tro
og nægte at svælge i skyld. Fjenden vil sige: ”Har du det
virkelig ikke dårligt med det her? Du burde have dårlig
samvittighed i mindst et par timer. Det var en meget
15
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slem ting, som du gjorde.” De første par gange du prøver
at frigøre dig fra skyldfølelsen, kan det være svært, men
det vil blive lettere.
I Esajas’ Bog kapitel 53 kan vi læse, at da Jesus
tog vores synder, tog han også vores skyld (og det
indbefatter fordømmelse). Djævelen vil ikke have, at du
skal være fri af fordømmelse. Hvorfor? For hvis du føler
dig fordømt, kan du ikke sole dig i Guds kærlighed.
Fordømmelse adskiller dig fra Gud, så du ikke kan nyde
hans nærvær. Det tager dit fokus fra Gud og flytter det
over på dig selv.
Vær fri af fordømmelse og tro på, at da Gud sagde,
at hans nåde var tilstrækkelig til at dække selv dine
synder, mente han det. Han elsker dig, og hans nåde og
tilgivelse er gaver til dig. Modtag dem i dag!

16

3
Kærlighed er et forhold
”Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud
har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i
kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.”
Første Johannesbrev 4,16

Hvordan

kan du blive mere bevidst om Guds
kærlighed? Lige meget hvor højt han elsker dig, så vil
hans kærlighed ikke være dig til gavn, hvis du ikke er
bevidst om den. Tænk på, hvor godt det føles, når nogle
viser, at de elsker dig højt. Når du ved, at du er elsket,
giver det dig selvtillid. Gud elsker dig, og han vil gerne
vise dig sin kærlighed. Han inviterer hver af os til et
dybt, intimt, personligt forhold med ham. Han vil gerne
17
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inviteres til at være med i alt det, vi foretager os. Han
vil gerne have, at vi snakker med ham, ligesom vi ville
snakke med en god ven.
Har du et personligt forhold til Gud? Bare fordi du
anser dig selv for at være kristen, betyder det ikke, at du
nyder et godt fællesskab med Gud.
Jeg havde været kristen i mange år, før jeg rigtig blev
seriøs omkring min vandring med Gud. Jeg gik i kirke
hver søndag og deltog endda i lidt frivilligt arbejde i
kirken, men Gud var ikke rigtig midtpunktet i mit liv.
Jeg følte mig tom og uopfyldt. Nu er han den første
ting, jeg tænker på om morgenen, og den sidste ting,
jeg tænker på om aftenen. Vi er sammen hele dagen
igennem. Der er intet, jeg hellere vil end at tjene min
Gud og behage ham. Der er et Gudformet hul indeni os,
et hul, som kun Gud kan udfylde. Intet andet, som du
kan forfølge eller begære, kan fylde det tomrum. Hvor
seriøs er du med hensyn til dit forhold til Gud? Er du
villig til at sætte ham og hans vilje før alt andet? Kan du
ligesom profeten Paulus sige: ”For i ham lever vi, ånder
vi og er vi” (Apostlenes Gerninger 17,28)?
18
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Gud elsker dig, og du er speciel i hans øjne. Han
skabte dig til at være sammen med ham. Det er hans
største ønske og hans perfekte vilje for dit liv. Han
hvisker hver dag til dit hjerte: ”Godmorgen, jeg elsker
dig.” Hvis du ikke har hørt ham sige det til dig, vil du så
begynde at lytte efter og tro?
En af mine venner forestillede sig, at Faderen kom
ind i alle hjem i verden, når de stod op om morgenen.
Han kom ind og var klar til fællesskab og til at snakke
med dem. Han fandt en stol ved bordet og satte sig ned.
Folk rejste sig, og de kom, og de gik; de kom, og de gik.
De blev ved med at sige til Gud, ”Senere. Hvis du venter
der bare lidt længere, Gud. Lige så snart jeg er færdig
med det her, kan vi tale sammen, Gud. Jeg vil være i
fællesskab med dig senere, Gud. Senere, Gud. Senere,
Gud.”
Dagen og aftenen gik. Gud forlod hjemmet og så
ked ud af det, fordi ingen havde sat sig og talt med ham
den dag. Alle havde været så travlt optaget af at gøre
andre såkaldte vigtige ting, at de ikke havde haft tid
tilovers til Gud.
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Bliv ikke for travlt optaget, så du ikke har tid til Gud.
Hvis du ikke har tid til at bede og tilbringe tid sammen
med ham, så har du for travlt. Tag dig tid til at fortælle
Gud, hvor højt du elsker Ham. Når alt andet er borte,
vil der kun være Gud tilbage. Intet andet forbliver! Og
hvis du ikke har et forhold til ham, vil det være lidt for
sent at påbegynde et. Min far gik bort for nylig, og det
glæder mig, at jeg kan sige, at han tog imod Jesus som
sin frelser, omkring tre år før han døde. Selvom min far
kom i Himlen, gik han glip af glæden ved at have levet
et sejrrigt liv for Gud. Han levede altid for sig selv. Nå
ikke til slutningen af dit liv fyldt med fortrydelse, fordi
du spildte dit liv på ting, der ikke rigtig betød noget i
sidste ende. Tid er en dyrebar gave fra Gud, og vi bør
være meget omhyggelige med, hvad vi bruger den til.
Ser du, når den er brugt, kan vi aldrig få den tilbage.
Tid med Gud er en vidunderlig belønning, mens
mange andre ting blot giver en billig begejstring for en
høj pris.
Jeg foreslår, at du sætter et år til side og bare lader
Gud elske dig. Hans kærlighed bringer helhed, fred,
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glæde og livsglæde. Bare slap af, og opfør dig som
hans barn. Lær om, hvem han er, og lær ham bedre
at kende.
I Første Johannesbrev 4,16 står der: ”Og vi kender
og tror på den kærlighed, som Gud har til os.”
Du føler dig måske ikke elsket tidligt om morgenen.
Måske har du ikke nogen energi, og du kan mærke, at
det vil være meget let for dig at være gnaven hele dagen.
Du kan ændre dine forhold ved at sige opmuntrende
ord i troen. Sig højt: ”Gud elsker mig højt. Jeg er hans
øjesten, og han har en god plan for mig.” Hvis du er
villig til at tale om Gud og hans ord i stedet for at tale
om dine problemer, og hvordan du har det, kan det
vende hele din dag. Engle lytter til Guds ord, ikke til
vores brokkeri.
Du er nødt til at tale til dig selv og blive opmærksom
på, at du er omgivet af Guds kærlighed. Der står i
Bibelen, at Gud har tegnet et billede af dig i sine hænder
(Esajas’ Bog 49,16). Og jeg kan lige forestille mig, at han
siger: ”Se der? Er de ikke smukke? Jeg elsker dem bare
så højt. Se bare på mine børn, lige der i mine hænder.”
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Han har dig der som en konstant påmindelse om, at
han elsker dig og længes efter at have et fællesskab
med dig.
Husk at være Gud taknemmelig og at udvikle et
forhold af vedvarende fællesskab med ham. Undertiden
bør du måske stoppe helt op, bøje hovedet et øjeblik
og takke Gud for, at du kender ham, og fortælle ham,
hvor vidunderlig han er. Slap af og elsk Gud. I Første
Johannesbrev 4,16-17 står der: ”Gud er kærlighed, og
de, der lever i kærlighed, lever med Gud, og Gud lever
i dem. Hvis vi, mens vi lever i denne verden, elsker på
samme måde, som han gjorde, så har han nået sit mål
med os, hvad kærlighed angår, og vi kan være frimodige
på dommens dag.”
Det at vide, at Gud elsker dig, giver dig tillid til ham
og tillid til hans trofasthed. Alle velsignelser vil komme,
ved at du lader Gud elske dig: større tro, sejr over synd,
fred i dit hjerte, helbredelse, et liv rigt på hans gaver og
glæde. Det er nødt til at komme, ved at du lader Gud
elske dig. Tit vender vi det rundt og tænker: ”Altså, jeg
skal elske Gud.” Jeg tror, at du først er nødt til at lade
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Gud elske dig. Jeg tror ikke, at du kan udtrykke din
kærlighed til Gud, førend du har ladet ham elske dig. I
Bibelen står der, at vi elsker ham, fordi han elskede os
først (Første Johannesbrev 4,19).
Jeg kan fortælle dig, at du skal søge fællesskab
med Gud, men hvordan gør du det? Da Gud fortalte
mig, at jeg skulle have et fællesskab med ham, sad jeg
bare på min sofa og sagde: ”Hvad så nu, Gud?” Det er
faktisk rigtigt! Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle have
et fællesskab med Gud, fordi jeg på det tidspunkt ikke
rigtig vidste, hvor højt han elskede mig, og jeg forstod
ikke, at han ville have mig til at være hans ven og faste
ledsager.
Så gå ud og gå i gang. Giv Gud muligheden, og han vil
lære dig, hvordan du kan være i fællesskab med ham.
Jeg vil ikke prøve på at give dig en skabelon for, hvordan
man kommer i fællesskab med Gud. Jeg vil ikke have, at
du har punkt 1, 2 og 3 osv. Jeg vil have, at du bliver ledt
af Helligånden. Gud vil have, at du skal være tryg ved
ham … ifølge Bibelen er han jo dit hjem.
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Kærlighed, tillid og tro
“For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om
man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom
i kærlighed.”
Galaterbrevet 5,6

De fleste af os tilbringer meget tid med at prøve på at

have tro. Vi ved, at uden tro er det umuligt at behage
Gud (se Hebræerbrevet 11,6), så vi arbejder på og
stræber efter at få mere tro. Men tro kommer fra hjertet,
og du kan kun få den ved at have et forhold af kærligt
fællesskab med Gud og ved at høre hans ord. Den
kommer kun ved en åbenbaring fra Gud. Jeg kan ikke
lære dig at tro, men jeg kan lære dig principperne ved
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at tro og gøre dig så hungrende efter den, at du vil gøre
hvad som helst for at få den. Tro er hånden, der rækker
ud og modtager fra Gud.
Hold op med at kæmpe så hårdt for at få tro og for
at behage Gud, og begynd i stedet at tilbringe al din
tid og bruge din kraft sammen med Gud, og begynd at
elske ham og modtage hans kærlighed.
”For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses” (Andet
Korinterbrev 5,7). Engang, da jeg læste dette skriftsted,
fornemmede jeg, at Gud talte om nogle dynamiske ting i
mit hjerte. Jeg forsøger at vandre i tro. I hver eneste ting
i mit liv vil jeg gerne vandre i tro. Og i dette skriftsted
står der, at jeg kun vil være i stand til at vandre i tro
baseret på, hvad jeg tror om mit forhold til Gud. Stop
op og tænk over det. Spørg dig selv, hvordan du har
det med dit forhold til Gud. Et menneske, der tror på,
at han er uretfærdig i Guds øjne, bør ikke forvente at
kunne vandre i tro. Vi er gjort retfærdige i Gud gennem
Jesu Kristi offer (Andet Korinterbrev 5,21). Vores
retfærdighed er ikke baseret på det, som vi har gjort
eller vil gøre, den er baseret på det, som Jesus gjorde.
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Et menneske, der tror, at han er en elendig fiasko, og at
Gud ikke elsker ham, vil ikke være i stand til at vandre
i tro.
I Galaterbrevet 5,6 står der, at tro er virksom i
kærlighed. Mange mennesker tror, at det skriftsted
betyder, at hvis de kan elske andre mennesker, så vil
deres tro arbejde for dem, og så kan de få det, som de
ønsker fra Gud. Selvom Gud gerne vil have os til at
vandre i kærlighed, er det umuligt for os at gøre det,
indtil vi lader ham elske os først. Det er ganske enkelt:
Vi kan ikke give noget væk, som vi ikke har at give.
Igennem mange år forsøgte jeg at vandre i kærlighed
til folk, fordi jeg vidste, at det var Guds befaling, men
jeg blev ved med at fejle, indtil jeg tog imod Guds
betingelsesløse kærlighed til mig. Jo bedre jeg havde
det med mig selv, jo mere var jeg i stand til at række
ud til andre mennesker med oprigtig kærlighed. Hvis
du virkelig var klar over, hvor højt Gud elsker dig, ville
du have mindre besvær med at tage imod for at få dine
egne behov dækket. Grunden til, at mennesker ikke
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kan modtage, er, at de ikke rigtig tror fuldt og fast på, at
Gud elsker dem og gerne vil imødekomme deres behov
og velsigne dem.
Du siger måske: ”Jeg vil gerne tro på det, men
hvordan?” Du har Guds kærlighed indeni dig, og det
eneste, du skal gøre, er at begynde på at genkende det,
når han viser dig det. Der står i Bibelen: ”Vi elsker, fordi
han elskede os først” (Første Johannesbrev 4,19). Det
ville være umuligt for dig at elske Gud, hvis du ikke var
blevet overbevist om, at han elskede dig først.
Det er alt sammen indeni dig, i dit hjerte. Det er
derinde! Gud elsker dig! Du er vidunderlig! Du er
smuk! Du er talentfuld! Du er dyrebar! Du er fantastisk!
Gud elsker dig! Ingen anden i verden vil nogensinde
elske dig, som Gud elsker dig. Jo mere du mediterer
over Guds kærlighed, i desto højere grad vil du være i
stand til at bruge din tro, og leve det liv, som Gud havde
i sinde for dig.
Du har ikke brug for andre end Gud, men han vil
lukke andre mennesker ind i dit liv. Sandheden er, at
hvis der ikke var andre end kun dig og Gud, ville du
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klare dig okay. Gud vil være din bedste ven. Han vil være
din kammerat, hvis du ikke har nogen. Han er alt, du
behøver. Gør ikke den fejltagelse, at du kun beder Gud
om at gøre ting for dig, bed ham om at få mere af ham
i dit liv. Bed ham om, at han må fylde dig (Efeserbrevet
3,16 og 19).
Gud elsker dig, og han vil gerne imødekomme dine
behov og de ønsker, du har i hjertet. Så længe du glædes
ved dig selv i ham. Han vil give dig ting på sin egen
måde og i sit eget tempo. Gud fortalte Abraham, at han
ville velsigne ham og gøre ham til en velsignelse for
andre. Det er det, Gud gerne vil gøre for dig, men du er
nødt til at tro på det! Brug din tro, og tro på alle Guds
løfter, for de er givet til dig!
Tro sammenlignet med kødets gerninger
I Efeserbrevet 2,8 står der: ”For af den nåde er I frelst
ved tro.” Er du klar over, at du ikke gjorde noget for at
blive frelst? De fleste af os var ugudelige syndere, da
Jesus frelste os, og hans frelsesgave var bestemt ikke
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baseret på vores gode gerninger eller vores evne til at
gøre noget rigtigt. Det skyldtes kun én ting: Gud elskede
os så højt, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som
tror på ham, ikke skulle fortabes, men have evigt liv (se
Johannesevangeliet 3,16).
Nåde kan defineres som Guds villighed til at bruge
sine evner i dit liv til at imødekomme alle dine behov.
Ligesom Gud, ved sin nåde, gav dig nok tro til at blive
frelst, gav han dig også, på grund af sin kærlighed, tro i
forhold til andre ting, du gerne vil have eller har behov
for. Du ønsker måske, at din familie tager imod Kristus,
men sandheden er, at du ikke kan tvinge nogen til at
elske Gud. Du kan bede og bede Gud om at arbejde for
det, men du kan ikke få det til at ske kun med dine egne
gerninger.
Kødets gerninger gør os altid frustrerede, fordi vi
prøver på at gøre noget, som kun Gud kan gøre. Vi
arbejder, men får intet godt resultat. Der står i Bibelen,
at Gud modsætter sig, frustrerer og overvinder os, indtil
vi lærer at ydmyge os selv under hans almægtige hånd
(Første Petersbrev 5,5).
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Hvis den tro, som han gav dig, for din frelse, var
nok til at frelse dig fra alle dine synder, så er den samme
kærlighed indeni dig til at imødekomme dine øvrige
behov hele resten af dit liv. Når du har Guds kærlighed
som et fundament i dit liv, kan du begynde at stole på
ham. Du kan vandre ved hjælp af tro og ikke ved hjælp
af det, som dine øjne kan se. Du vil vide i dit hjerte, at
Gud er tro mod sine løfter.
Ifølge The Amplified Bible er tro “hele jeres
menneskelige personligheds hældning til Gud i absolut
tiltro og tillid til hans magt, visdom og godhed”
(Kolossenserbrevet 1,4). Når du tillader Gud at elske
dig, vil du være i stand til at have en sådan tro. Jo dybere
dit forhold til Gud bliver, jo større vil din tro blive. Du
vil se Gud gøre almægtige ting i og gennem dig og
også for dig, men det begynder alt sammen med at få
en åbenbaring af hans kærlighed. Gud elsker dig! Tvivl
aldrig på det.
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Frihed fra frygt
“Guds kærlighed giver ikke plads til frygt.
Tværtimod, Guds fuldkomne kærlighed jager
frygten på flugt. Frygt har nemlig med straf at
gøre, og de, der lever i frygt, har ikke fuldt ud
forstået Guds kærlighed.”
Første Johannesbrev 4,18

Vi når måske til et punkt, hvor alt går godt med vores

tro, vi stoler på Gud og er overbeviste om, at han elsker
os. Men pludselig sender fjenden noget for at angribe os.
Omstændighederne i vores liv – de slemme ting, der
kan ske for os – kan prøve vores tro på en måde, som intet
andet kan. Nogle mennesker har ingen problemer med
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at tro på, at Gud elsker dem, indtil omstændighederne
får det til at se ud, som om han ikke gør det.
Så kommer fjenden ind med frygt og fordømmelse
for at adskille dig fra lige netop det, der kan hjælpe dig
– Guds kærlighed. ”Hvad skal det her betyde?” siger
han. ”Jeg troede, at Gud elskede dig. Så hvorfor sker der
slemme ting for dig? Du må have gjort noget virkelig
forfærdeligt. Gud er virkelig vred på dig.”
I tider med modgang og prøvelser, der blot virker
urimelige og uretfærdige, kan det være let at miste sin
tillid til Gud. Gud gør ikke altid tingene på den måde
og på de tidspunkter, som vi synes, at han burde gøre
dem. Han har en plan, der er meget større end vores.
Han vil meget hellere ændre på os, end han vil ændre
på vores omstændigheder. Han bruger ofte smertefulde
omstændigheder til at drive os til et punkt, hvor vi kun
stoler på ham. På disse tidspunkter forstår vi ikke, hvad
der sker, og vi kan let komme til at gå i den fælde at tro,
at Gud ikke elsker os. I Bibelen står der, at vi aldrig bør
tillade noget at skille os fra Guds kærlighed i Kristus
Jesus, vor Herre (Romerbrevet 8,35-39). Når vi har
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problemer, er det bedste, vi kan gøre, at sige højt: ”Gud,
jeg ved, at du elsker mig, og jeg tror på, at det her vil
ende med at komme mig til gode.”
Nogle gange venter Gud med at fri os ud af
omstændighederne, indtil vi tror, at det er for sent. Kan
du huske Lazarus? Han var syg, men Jesus ventede til
han døde, før han hjalp ham og hans familie. Martha
sagde til Jesus, at han kom for sent, men han vidste
præcis, hvad han gjorde. Han arbejder måske ikke
inden for vores tidsplan, men han vil aldrig komme
for sent. Når du har problemer i dit liv, så hold din
tro aktiv. Lad ikke frygt og forvirring stjæle Guds
kærlighed fra dig.
Første Johannesbrev 4,18 er et utroligt kraftfuldt
skriftsted: ”Guds fuldkomne kærlighed jager frygten på
flugt.” Jeg mediterede rigtig meget over dette skriftsted,
mens jeg forsøgte at finde ud af, hvad det betød, og
en dag forstod jeg det: Fuldkommen kærlighed jager
frygten på flugt, og Gud er den fuldkomne kærlighed.
Og når du ved, hvor fuldkommen den kærlighed er,
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som han har til dig, vil du ikke lade frygten styre dig.
Skønt du måske vil føle frygt, vil du fortsætte fremad
sammen med Gud, for du ved, at han altid er sammen
med dig.
Det er umuligt at frygte nederlag, hvis du med
sikkerhed ved, at Gud elsker dig. Du har frihed til at
afprøve ting, fordi du ved, at Guds kærlighed og accept
ikke er baseret på, hvor godt du klarer dig. Du kan ikke
lide nederlag, hvis Gud er dit levebrød. Den eneste
måde, du kan lide nederlag på, er, hvis du er dit eget
levebrød. Måske falder tingene ikke helt ud, som du
havde planlagt, men de vil gå godt, hvis du holder din
opmærksomhed på Gud. Hvis du ved, at Gud elsker dig,
vil du ikke frygte nederlag, afslag, mangler, fortiden,
fremtiden eller noget andet.
Guds kærlighed er så stor, at den omfatter alt. Tror
du, at den Gud, der frelste dig og satte dig fri, vil få
dig til at føle dig som en fiasko? Vil han efterlade dig
hjælpeløs? Satan er vores sjæles fjende. Han er en tyv og
en løgner, men Jesus vil, at vi skal have liv i overflod og
nyde det (Johannesevangeliet 10,10).
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Det fulde bibelvers, som vi drøfter nu, lyder: “Guds
kærlighed giver ikke plads til frygt. Tværtimod, Guds
fuldkomne kærlighed jager frygten på flugt. Frygt har
nemlig med straf at gøre, og de, der lever i frygt, har ikke
fuldt ud forstået Guds kærlighed” (Første Johannesbrev
4,18).
Kort efter Gud hjalp mig med at forstå, at hans
kærlighed jager frygten på flugt, blev jeg nødt til at
anvende den viden i praksis. Vi havde problemer med
vores bil. Vi frygtede, at gearkassen var ved at gå i
stykker, og vi havde ikke penge til at købe en ny. Så vi
blev ved med at køre i bilen og håbe på, at den ikke ville
falde fra hinanden.
En morgen følte jeg, at Gud opmuntrede mit hjerte
med disse ord: ”Joyce, tilbring hele dagen med at elske
mig og med at lade mig elske dig. Du behøver ikke at
gøre noget som helst andet. Du behøver ikke at prøve
på at være en kvinde med stor tro. Alt, du skal gøre, er
at dvæle i min kærlighed.”
Så jeg sang, fandt på nye sange til Gud og havde det
dejligt. Pludselig hørte jeg min mand i garagen, kun
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tre kvarter efter han var taget afsted på arbejde! Han
åbnede døren og sagde: ”Jeg kunne ikke få bilen ud af
første gear, vi er nødt til at køre den på værkstedet og få
den lavet.”
Jeg lukkede døren og begyndte at le. Det var ikke
noget, jeg normalt ville have gjort, jeg havde heller
ikke besluttet mig for at gøre det. Latteren slap bare ud.
Fordi jeg havde ladet Gud elske mig, var jeg i stand til
at le midt i en vanskelig situation. Det at dvæle i Guds
kærlighed åbner døren for, at tro kan komme ud i stedet
for frygt. Jeg begyndte bare at le, og det var tro. Jeg lo,
fordi jeg dybest set godt vidste, at Gud elskede os og
ville sørge for os.
Abraham lo troens latter. Da Gud kom til ham og
fortalte ham, at han ville få en søn, lo Abraham! Han
vidste, at der ikke var nogen naturlig måde, hvorpå han
og Sara kunne få et barn, men han troede på Gud, og
hans glæde løb over og blev til latter.
Jeg tror, at når vi reagerer sådan, åbner det døren for,
at Gud kan hjælpe os på fantastiske måder. Hvem ville
nogensinde overveje at le, når de havde et problem? Der
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står i Bibelen, at Gud i Himlen ler af sine fjender. Hvis
Gud kan gøre det, så kan vi også. Så begynd endelig at
le troens latter. Gud elsker dig jo. Og hvis Gud er for dig,
hvem af betydning kan så være imod dig?
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Kærlighed rækker ud
“Gud har befalet os, at vi, der elsker Gud, også
skal elske hinanden.”
Første Johannesbrev 4,21

Du er Guds udvalgte barn. Det fortæller han dig i

Femte Mosebog 7,6. Hvis du begynder at opføre dig,
som om du er hans udvalgte barn, vil det begynde at
forandre verden. Du vil gå ind i supermarkedet med et
smil på læben og tænke: ”Jeg er elsket. Alt er godt i mit
liv. Jeg kan velsigne andre med den kærlighed, jeg føler
fra Gud.” Bare vær lykkelig overalt, hvor du går, og din
glæde vil velsigne andre. I Salmernes Bog 100,2 står der:
”Tjen Herren under glædessang.”
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Når vi begynder at forstå, hvor specielle vi er i Guds
overordnede plan, og begynder at opføre os, som om
han elsker os, kan vi vinde verden for Jesus. Kærlighed
vil hurtigt spredes. Guds kærlighed, som flyder igennem
dig, vil passe på ikke at såre andre mennesker. Hans
kærlighed indeni dig vil befri dig fra frygt, og du vil ikke
være bange for at række ud til andre med kærlighed. Du
vil ikke være bange for at blive afvist eller for at blive
udnyttet. Guds kærlighed vil se, hvilke behov andre har,
og forsøge at imødekomme dem.
Gud vil have dig til at tro på det, når han siger, at
han vil gøre større gerninger gennem dig, fordi Jesus er
vendt hjem til ham. Tror du virkelig på, at Gud vil bruge
dig? Gud vil give dig det, du tror om ham. Du må ikke
være bange for at træde ud.
Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har stået
på en “klippeskrænt af tro”, lige på kanten til at gøre
noget skræmmende, og det virkede, som om Gud sagde:
”Kom nu, Joyce, kom nu. Jeg vil gøre store ting gennem
dig. Kom nu.” Og jeg hoppede ned midt i det, og Gud
har aldrig svigtet mig, ikke en eneste gang.
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Ved du, hvorfor jeg ikke behøver at bekymre mig
om at træde ud og være en fiasko? Fordi jeg ved, at Gud
elsker mig. Han elsker mig, og han ved, at jeg elsker
ham, og at jeg gennem hans nåde har givet mit liv til
ham. Hvis du har givet dit liv til ham, og du elsker Gud,
og du ved, at han elsker dig, så vil der ikke være nogen
problemer, som du ikke kan overvinde.
Hvis du oprigtigt ønsker at hjælpe andre mennesker,
vil Gud hjælpe dig med at hjælpe dem. Du behøver ikke
engang at have mange evner, du er bare nødt til at stille
dig selv til rådighed for Gud, så vil han ordne resten.
Måske vil du føle, at dine evner er ganske simple, men jo
mere simpelt noget nogle gange er, jo kraftigere er det.
Lev ikke dit liv, så du selvisk bruger al din energi på
at koncentrere dig om dig selv, og hvordan du får dine
behov opfyldt. Fortæl Gud hurtigt og enkelt, hvad du
gerne vil have, og udvikl så din tro til at møde andre
menneskers behov. Det du får til at ske for andre, vil
Gud også få til at ske for dig. Når du har et behov, hav
så spirende frø i tankerne og ikke dine egne behov. Når
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du så rækker ud til andre, vil Gud modtage det som et
frø, der bliver sået til den høst, som du ønsker for dit
eget liv.
Alle ønsker at være velstående, men vi er nødt til at
forstå, hvad ægte velstand er. Jeg ynder at definere det
som evnen til at bruge Guds evne til at imødekomme
ethvert behov, som du møder. Guds kærlighed vil give
dig evnen til at sætte andres behov først. Tror du på, at
Gud elsker dig højt nok til at gøre dig i stand til at række
ud med kærlighed, selv til dem, der ikke er så sjove at
elske: dem, der er gnavne og utaknemmelige?
Det kræver ikke meget at elske nogen, der også
elsker dig. Men vi har brug for Guds kraft, for at gøre
os i stand til at elske de uelskelige. Guds kærlighed, der
flyder igennem os, kan gøre det, fordi den ikke er en
kærlighed, der er baseret på betingelser. Vi kan frit både
give og modtage. Kærlighed vil aldrig svigte mennesker
eller opgive dem. Måske tager det et år. Måske tager det
fem år. Måske tager det 25 år, men det er det værd. Hvor
længe ventede Jesus på dig, mens han blev ved med at
elske dig? Kærlighed er tålmodig, venlig og ydmyg.
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Den er ikke selvisk, nærtagende eller let at fornærme.
Det er disse egenskaber, Jesus udøser over os gennem
sin kærlighed, og vi kan komme tilbage til vores rette
udgangspunkt og gøre det samme for lidende, fortabte
mennesker, der hungrer efter at se Gud arbejde i verden.
Gud elsker dig, og han elsker også alle de mennesker,
der er omkring dig. Han elsker dem, om de er frelst eller
ej, og han vil gerne bruge dig som en kanal, han kan
udøse sin kærlighed igennem.
Vær ikke bange for at træde ud. Guds kærlighed
sætter dig fri fra frygt og fordømmelse, og han har givet
dig evnen til at elske. Vær fast besluttet på at sprede
Guds kærlighed. Du kan begynde ved ganske enkelt
at være venlig mod andre mennesker. Gør det til din
opgave at være venlig og at være en velsignelse for andre
mennesker overalt, hvor du går.
Gæstfrihed er en måde at vise din kærlighed på,
specielt til nogen, der er ensom eller modløs. Inviter
nogen til aftensmad. Få folk på besøg. Giv folk et
håndtryk og smil til dem. Giv nogen et kram, når det
er passende. Giv praktisk hjælp, såsom at give nogen,
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hvis bil er på værksted, et lift til arbejde. Ræk ud til den
nye medarbejder på dit arbejde og se, om du kan hjælpe
ham med at lære byen at kende. Gud har noget, du
kan gøre. Det er måske ikke noget stort og prangende,
men det er noget, der er vigtigt for ham. Mennesker er
vigtige for Gud!
Der er mennesker, som kun du kan tjene. Bed Gud
om at vise dig, hvordan du kan række ud med hans
kærlighed, så vil han lære dig det.
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7
Guds kærlighed vil forvandle dig
”Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket
Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn
som et sonoffer for vore synder.”
Første Johannesbrev 4,10

Gud elsker os, men jeg tror ikke, at mange af os faktisk

forstår den kærlighed, han elsker os med. Gennem mine
studier af dette, har Gud har vist mig, at hvis vi virkelig
vidste inderst inde, hvor meget han elsker os, så ville vi
opføre os meget anderledes det meste af tiden.
Mediter over Guds kærlighed til dig. Det er det, der
vil forvandle dig. Hvis der er noget ved dig selv, som du
ikke bryder dig om, så vil det ”at vide, at du ved”, at Gud
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elsker dig, mens du venter på, at Gud arbejder i dig,
hjælpe dig med at nyde rejsen. Hvis du blot forbliver
frustreret over dine fejl og mangler, kan det være, at
du aldrig vil ændre dig. Husk, at Gud arbejder gennem
tro, og oprigtig tro får os til at komme ind i Guds hvile
(Hebræerbrevet 4).
Jeg er sikker på, at mange mennesker, der læser denne
bog, ikke har et godt forhold til sig selv. De bryder sig
ikke om sig selv og hader måske endda sig selv. Hvis
du er en af de læsere, der måske kæmper med det, vil
jeg minde dig om, at du kan hade de dårlige ting, som
du foretager dig, men du må aldrig hade dig selv. Jesus
døde for dig på grund af sin store kærlighed, og det
mindste, du kan gøre, er at modtage hans dyrebare
gave.
Der står i The Amplified Bible: “For såsom han
tænker i sit hjerte, således er han” (Ordsprogenes Bog
23,7). Så længe du hele tiden har det dårligt med dig
selv, afviser dig selv og ikke indser, hvor helt speciel du
er, vil du ikke opføre dig sådan, som du tænker. Og det
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er fordi, du ikke inderst inde har forstået det kraftfulde,
livsændrende faktum, at Gud elsker dig mere, end du
aner.
Gud vil gerne have, at du dagligt tilbringer tid
sammen med ham. Det er det, der vil forvandle dig. Hvis
du ikke sætter Gud først, sætter du ham i en position,
hvor han ikke vil være i stand til at gøre det for dig, som
han gerne vil. Det er den private tid, som du tilbringer
sammen med Gud, hvor du bare elsker ham og lader
ham elske dig, som vil gøre dig stærk, dristig og moden.
Mange mennesker kommer med undskyldninger
og bruger aldrig tid på at opbygge et godt forhold til
Gud. De ville gerne have et godt forhold til ham, men
de har ikke disciplin til at udvikle gode vaner med at
studere og bede. Selv det at gøre noget for andre kræver
disciplin og burde blive til en vanesag.
Guds kærlighed vil forvandle dig. Efterhånden som
du oplever hans kærlighed og regelmæssigt bliver mere
bevidst om og opmærksom på den, vil du opleve, at
dine ønsker vil ændre sig. Du vil ønske at være som den,
der elsker dig (Jesus). At kende Guds karakter og lade
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den udfolde sig i vores liv, bør være en af vores højeste
prioriteter. Profeten Paulus sagde, at hans målbevidste
hensigt var at kende Kristus og kraften ved hans
opstandelse (Filipperbrevet 3,10). Bemærk, at Paulus
sagde, at han var nødt til at være målbevidst.
Bliv seriøs omkring dit forhold til Gud. Du kan være så
tæt på Gud, som du ønsker, det afhænger helt af, hvor
meget tid du er villig til at bruge på det.
Der står i Bibelen, at vi er Guds personlige
udsendinge, og at han formaner verden gennem os
(Andet Korinterbrev 5,20). Dette bibelvers fængsler
altid mit hjerte og giver mig en ny erkendelse af, hvor
vigtigt det er, at vi følger Helligåndens anvisninger,
mens han arbejder i os, forvandler os og udformer os til
Guds formål. Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter
ved Helligånden (Romerbrevet 5,5). Modtag den, nyd
den, og lad den forvandle dig!
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En Bøn om Frelse
Gud elsker dig, og ønsker at have en personlig relation til dig. Hvis du
ikke har taget imod Jesus Kristus som din frelser, kan du gøre det nu.
Åben blot dit hjerte for ham, og bed denne bøn:
”Far, jeg ved, at jeg har syndet imod dig. Tilgiv mig. Rens mig. Jeg ønsker
at stole på Jesus, Guds søn. Jeg tror, at han døde for mig – Han tog min
synd på sig, da han døde på korset.
Jeg tror, at han opstod fra de døde. Jeg overgiver nu mit liv til Jesus.
Tak, Far, fordi du har givet mig tilgivelse og evigt liv. Jeg beder dig, hjælp
mig til at leve for dig. I Jesu navn, Amen.”
Da din bøn kommer fra hjertet, har Gud taget imod dig, renset dig og sat
dig fri fra den åndelige døds lænker. Tag dig nu tid til at læse og studere
disse skriftsteder, og bed Gud om at tale til dig, i det du vandrer med
ham på din rejse ind i et nyt liv.

Johannes 3, 16

1. Kortintherbrev 15, 3-4

Efeserbrevet 1, 4

Efeserbrevet 2, 8-9

1. Johannesbrev 1, 9

1. Johannesbrev 4, 14-15

1. Johannesbrev 5, 1

1. Johannesbrev 5, 12-13

Bed ham om hjælp til at finde en god og bibeltro kirke, hvor du kan blive
opmuntret til at vokse i din relation til Kristus. Gud er altid med dig. Han
vil lede dig dag for dag, og vise dig hvordan du lever et liv i hans rige
velsignelse!

