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1. Treenigheden 
 
Gud er verdens Skaber og holder verden oppe. 
Han er evig tre Personer: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Hellig Ånd, alle tre 
er lige i almægtig og herlighed og er en Gud. 

 

2. Gud Faderen 
 
Gud Faderen bliver ofte kaldet treenighedens første person.  
Det betyder ikke, at Han er nogen fremme end andre medlemmer i 
treenigheden.  
Han er den ene og sande Gud, som skabte alt og holder verden oppe.  
Gud er ånd, evig, uforandrelig, hellig, retfærdig, sandhed, alvidende, 
almægtig, allestede på engang, nåderig, kærligsfuld, dommer og frelser. 

 

3. Gud Sønnen – Jesus Kristus 
 
Jesus Kristus har samme magt og samme herlighed som Faderen og Hellig 
Ånden. Som fuldkomment menneske levede Han et syndefrit liv. Da Han døde 
på korset, Han gav Sig selv som uden plet og lyde offer for synd. Han oprejste 
fra de døde tredje dag og viste Sig som sejrherre over døden. Han fór til 
Himmelen og tjener der i dag. En dag kommer Han igen i magt og større 
herlighed som kongernes Konge og herrernes Herre. 
 
 

4. Gud Hellig Ånden 
 
Hellig Ånden har samme magt og samme herlighed som Faderen og Sønnen og  
er en Person ligesom De. Hans tjeneste er at overbevise verden  om synd, 
retfærdig og dom. Han tager bolig i dem, som bliver frelst. Han besegler den 
troende og give kraft at leve åndeligt liv, at forstå Skrifterne og åndelige 
sandheder. Han giver de troende åndelige gaver og hjælper dem at bruge 
dem. Som troende ønsker vi daglig at leve under Åndens ledelse og fylde. 
 
 

5. Skriften/Bibelen 
 
Bibelen er Guds Ord. Den Hellige Ånd ledte mænd at skrive Skriften. 
Bibelen er indblæst af Gud. Den er grundlag under og autoritet for alle 
sandheden. Den er vejleder for åndelige liv.  
 



6. Engel 
 
Gud skabte engle. Englene er himmelske personer, som tilbeder Gud, tjene 
Gud og bevogte menneskene. Engel betyder sendebud, Gud sender englene  
som budbringer og hjælper.  
Den højeste engel syndede med stolthed og hovmod, han er Satan. Satan er 
fjende mod Gud og Guds folk. Han kæmper mod os og Gud. Mange engle 
tilbeder Satan og tjene Satan i denne verden. 
 
 

7. Mennesket og synd 
 
Mennesket er skabt i Guds billede, de er Hans dyrebareste skabning. Men 
mennesket er tilsmudset af synd, som gjorde adskillelse fra Gud. Synd giver 
ikke kun mennesker mange problemer i daglig liv, men gør, at mennesket 
uden Gud ender i evig adskillelse fra Gud – i Helvede. 
 
 

8. Frelsen 
 
Frelsen er Guds fri gave, men menneske må tage imod gaven. Frelsen kan ikke 
blive gevinst af gode gerning. Eneste med tro på Jesus Kristus, Guds offer for 
synd, kan vi blive frelst fra Satans trældom. Når vi i tro vender os til Herren 
Jesus fra vores syndefuld og selvretfærdig vej, bliver vi frelst. Vi får evigt liv – 
bliver født på nyt – i det øjeblik, vi indbyder Jesus ind i vores liv som Frelsere 
og Herre. 
 
 

9. Menigheden 
 
Alle troende er del af Jesu legeme, Menigheden. Menighedens første formål er 
at udbrede Guds Ord. Den lokale menighed hjælper troende at vokse åndelig 
og udvikle deres åndelige gaver. Enhver troende deler med deres ansvar 
tjeneste i menigheden. Gud befaler os til at døbe og have brødbrydelse i 
menigheden. Menigheden har ansvar at lære, træne troende og hjælpe dem til 
forståelse, hvordan til at plante nye menigheder. 
 

10. Evig tryghed 
 
En sand kristen har evig liv – en evig tryghed i sin frelse. Hvis man er født på 
ny, kan han ikke miste frelse. Frelsen er givet af nåde og Guds eneste evig 
magt, ikke af kristne gerning. 
 



11. Herrens tilbagekomst 
 
Før Herren Jesus Kristus for til Himmelen, sagde Han til Sine disciple, at Han 
var på vej hen for at gøre alt klar, når Han har gjort sted klar, kommer Han 
tilbage og henter alle, som tror på Ham. Herrens Jesus tilbagekomst kan ske  
på hvert øjeblik. 
 
 

12. Evigheden 
 
Mennesket er skabt at leve i al evighed. Mennesket kan leve evig adskillelse fra 
Gud på grund af synd eller evig samfund med Gud på grund af syndernes for-
ladelse til frelse. Evig adskillelse fra Gud er Helvede – det evige død. Himmelen 
og Helvede er virkelig, evig sted. 
  



1. Treenigheden 
 
Gud er verdens Skaber og holder verden oppe. 
Han er evig tre Personer: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Hellig Ånd, alle tre 
er lige i almægtig og herlighed og er en Gud. 
 
1. Mos. 1:1: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
1. Mos. 1:26: Gud sagde: »Lad Os skabe mennesker i Vort billede, så de ligner Os! De 

skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og 
alle krybdyr, der kryber på jorden.« 

1. Mos. 1:27: Gud skabte mennesket i Sit billede; i Guds billede skabte Han det, som 
mand og kvinde skabte Han dem. 

1. Mos. 3:22: Og Gud Herren sagde: »Nu er mennesket blevet som en af Os og kan 
kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af 
livets træ og spiser og lever evigt!« 

5. Mos. 6:4: Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. 
Esajas 45:14: Dette siger Herren:… 

Kun hos Dig er Gud; der er ingen anden, ingen anden Gud. 
Esajas 46:9: Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! 
 For Jeg er Gud, der er ingen anden, Jeg er Gud, der er ingen som Jeg. 
Esajas 48:16: Kom hen til Mig og hør dette: Lige fra begyndelsen har Jeg ikke talt i det 

skjulte, fra dengang det blev til, var Jeg til stede. – Nu har Gud Herren 
sendt mig med Sin Ånd. 

Salme. 90:2: Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er 
Du Gud. 

Matt. 3:16: Men da Jesus var døbt, steg Han straks op fra vandet, og se, himlene 
åbnede sig over Ham, og han så Guds Ånd dale ned ligesom en due og 
komme over Sig; 

Matt. 3:17: og der lød en røst fra himlene: »Det er Min elskede Søn, i ham har Jeg 
fundet velbehag!« 

Matt. 28:19: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til Mine disciple, døb dem i Faderens 
og Sønnens og Helligåndens navn, (Husk at navn er ettalsform!) 

1. Pet. 1:2: og som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helligelse er udvalgt til at 
vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være 
med jer i stadig rigere mål! 

2. Kor. 13:13: Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab 
være med jer alle! 

Ap.g. 20:28: Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som 
tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som Han har vundet 
Sig med Sit eget blod. 

  



2. Gud Faderen 
 
Gud Faderen bliver ofte kaldet treenighedens første person.  
Det betyder ikke, at Han er nogen fremme end andre medlemmer i 
treenigheden.  
Han er den ene og sande Gud, som skabte alt og holder verden oppe.  
Gud er ånd, evig, uforandrelig, hellig, retfærdig, sandhed, alvidende, 
almægtig, allestede på engang, nåderig, kærligsfuld, dommer og frelser. 
 
1. Mos. 1:1: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
Salme 19:2: Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om Hans 

hænders værk;  
Rom. 1:19-20: Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo 

åbenbaret det for dem. For Hans usynlige væsen, både Hans evige kraft 
og Hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og 
kendes på Hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.  

Joh. 4:24: Gud er Ånd, og de, som tilbeder Ham, skal tilbede i ånd og sandhed.«  
Hebr. 1:12: Du ruller dem sammen som en klædning. De skiftes ud som klæder, men 

Du er den samme, Dine år får aldrig ende. 
Esajas 40:28-31: ”Herren er en evig Gud, Skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og 

udmattet, Hans indsigt kan ingen udforske…Han giver den udmattede 
kraft, den kraftesløse giver Han ny styrke. Men de, der håber på Herren, 
får nye kræfter…” 

Salme 139:7-12: Hvor skulle jeg søge hen fra Din Ånd? Hvor skulle jeg lygte hen fra Dit 
ansigt? Stiger jeg op til himlen, er Du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er 
Du dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, 
så leder Din hånd mig også dér, Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg: 
»Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig«, så er mørket 
ikke mørke for Dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.  

2. Pet. 3:8: Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er én dag som 
tusind år, og tusind år som én dag.  

1. Joh. 1:5-7: ”Gud er lys, og der er intet mørke i Ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab 
med Ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. 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.”  

1. Joh. 4:8: Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.  
Esajas 6:1-3: ”I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og 

Hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring Ham. De havde hver seks 
vinger; med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og 
med de to fløj de. De råbte til hinanden: »Hellig, hellig, hellig er 
Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af Hans herlighed!« 

5. Mos. 32:4: Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle Hans veje er rette, en 
trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen. 

Salme 145:9: Herren er god mod alle, Hans barmhjertighed gælder alle Hans 
skabninger. 

Joh. 3:16: 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.  

 
  



3. Gud Sønnen – Jesus Kristus 
 
Jesus Kristus har samme magt og samme herlighed som Faderen og Hellig 
Ånden. Som fuldkomment menneske levede Han et syndefrit liv. Da Han døde 
på korset, Han gav Sig selv som uden plet og lyde offer for synd. Han oprejste 
fra de døde tredje dag og viste Sig som sejrherre over døden. Han fór til 
Himmelen og tjener der i dag. En dag kommer Han igen i magt og større 
herlighed som kongernes Konge og herrernes Herre. 
 
Matt.1:22-23: Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved 

profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og 
de skal give Ham navnet Immanuel« — det betyder: Gud med os. 

Matt. 28:6: Han er ikke her; Han er opstået, som Han har sagt. Kom og se stedet, 
hvor Han lå.  

Esajas 9:5: For et Barn er født os, en Søn er givet os, og herredømmet skal ligge på 
Hans skuldre. Man skal kalde Ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, 
Evigheds Fader, Freds Fyrste. 

Joh.1:1-5: I begyndelsen var Ordet, 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. 

Joh.1:14: 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. 

Joh.8:29: Og Han, som har sendt Mig, er med Mig; Han har ikke ladt Mig alene, for 
Jeg gør altid det, der er godt i Hans øjne. 

Joh.8:58: Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger Jeg jer: Jeg er, før Abraham 
blev født.« 

Joh.14:10-30: Tror du ikke, at Jeg er i Faderen, og Faderen er i Mig? De ord, Jeg siger til 
jer, taler Jeg ikke af Mig selv; men Faderen, som bliver i Mig, gør sine 
gerninger. v11 Tro Mig, at Jeg er i Faderen, og Faderen er i Mig; hvis ikke, 
så tro på grund af selve gerningerne. v12 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; v13 og hvad I end beder 
om i Mit navn, det vil Jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i 
Sønnen. v14 Beder I Mig om noget i Mit navn, vil Jeg gøre det. 

 v15 Elsker I Mig, så hold Mine bud; v16 og Jeg vil bede Faderen, og Han 
vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: 
v17 sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken 
ser eller kender Den. I kender Den, for den bliver hos jer og skal være i 
jer. v18 Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; Jeg kommer til jer. v19 Endnu 
en kort tid, og verden ser Mig ikke længere, men I ser Mig, for Jeg lever, 
og I skal leve. v20 Den dag skal I erkende, at Jeg er i Min Fader, og I er i 
Mig og Jeg i jer. v21 Den, der har Mine bud og holder dem, han er den, 
der elsker Mig; og den, der elsker Mig, skal elskes af Min Fader; også Jeg 
skal elske Ham og give Mig til kende for ham.« 

 v22 Judas, ikke Iskariot, sagde til Ham: »Herre, hvordan kan det være, at 
Du vil give Dig til kende for os, men ikke for verden?« v23 Jesus svarede 
ham: »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. v24 Den, der 
ikke elsker Mig, holder ikke fast ved Mine ord. Og det ord, I hører, er ikke 
Mit, men Faderens, som har sendt Mig. 

 v25 Sådan har Jeg talt til jer, mens Jeg endnu var hos jer. v26 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. v27 Fred efterlader 
Jeg jer, Min fred giver Jeg jer; Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres 
hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! v28 I har hørt, at Jeg har 
sagt til jer: Jeg går bort, og Jeg kommer til jer. Hvis I elskede Mig, ville I 



glæde jer over, at Jeg går til Faderen, for Faderen er større end Jeg. 
v29 Nu har Jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. 
v30 Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og 
Mig kan han intet gøre. 

Heb.4:14-15: Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, 
Jesus, Guds Søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke 
en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, 
men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. 

1.Kor.15:3-4: Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har 
modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at Han blev 
begravet, at Han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, 

Ap.G.1:9-11: Da Han havde sagt dette, blev Han løftet op, mens de så på det, og en sky 
tog Ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens Han 
fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: 
»Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet 
taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har 
set Ham fare op til himlen.« 

Kol.2:9-10: For i Ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i Ham, som er hoved 
for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. 

Kol.2:15: Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til 
skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. (Færøsk oversættelse: når Han 
på korset viste Sig som sejersherre over dem.) 

1.Tim.6:14-15: Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi 
tilsynekomst, som den salige og eneste hersker, kongernes Konge og 
herrernes Herre, skal lade os se, når tiden er inde. 

Tit.2:13: mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og 
frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.  

 
  



4. Gud Hellig Ånden 
 
Hellig Ånden har samme magt og samme herlighed som Faderen og Sønnen og  
er en Person ligesom De. Hans tjeneste er at overbevise verden  om synd, 
retfærdig og dom. Han tager bolig i dem, som bliver frelst. Han besegler den 
troende og give kraft at leve åndeligt liv, at forstå Skrifterne og åndelige 
sandheder. Han giver de troende åndelige gaver og hjælper dem at bruge 
dem. Som troende ønsker vi daglig at leve under Åndens ledelse og fylde. 
 
1. Mos 1,2: Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds 

Ånd svævede over vandene. 
Ezek. 37:1-14: Herrens hånd kom over mig, og Han førte mig ved Sin Ånd ud og stillede 

mig i dalen.Den var fuld af knogler.Han ledte mig forbi dem, hele vejen 
rundt.De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så  
spurgte Han mig:»Menneske, kan disse ben blive levende?« og jeg 
svarede: »Gud Herre, det ved kun Du!« Da sagde Han til mig:»Du skal 
profetere om disse ben og sige til dem: I indtørrede ben, hør Herrens ord! 
Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg 
profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg 
så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket 
over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde Han til mig:  
»Du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til 
livsånden: Dette siger Gud Herren: Kom, livsånde, fra de fire 
verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende.« Da 
jeg profeterede, som Han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så 
de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær. Derpå sagde Han  
til mig: »Menneske, disse ben er hele Israels folk; de siger: ›Vore ben er 
indtørrede, vort håb er slukket, det er ude med os!‹ Derfor skal du 
profetere og sige til dem: Dette siger Gud Herren: Mit folk, Jeg åbner jeres 
grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I 
forstå, at Jeg er Herren, når Jeg åbner jeres grave, Mit folk, og fører jer op 
af dem. Jeg giver jer Min Ånd, så I bliver levende, og Jeg lader jer bo i 
jeres land. Så skal I forstå, at Jeg er Herren. Jeg har talt, og Jeg vil gøre 
det, siger Herren.« 

2. Kor. 3:17: Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, dér er der frihed.  
Joh. 16:7-13: Men Jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at Jeg går bort. For 

går Jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når Jeg går 
herfra, vil Jeg sende Ham til jer. Og når Han kommer, skal Han overbevise 
verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror 
på Mig; om retfærdighed: at Jeg går til Faderen, og I ser Mig ikke 
længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget 
at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når Han kommer, 
sandhedens Ånd, skal Han vejlede jer i hele sandheden; for Han skal ikke 
tale af Sig selv, men alt, hvad Han hører, skal Han tale, og hvad der 
kommer, skal Han forkynde for jer. 

Joh.14:16-17: Jeg vil bede Faderen, og Han vil give jer en anden talsmand, som skal 
være hos jer til evig tid: Sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, 
fordi den hverken ser eller kender Den. I kender Den, for Den bliver hos 
jer og skal være i jer.  

Ap.g. 1:8: Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være Mine 
vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens 
ende.« 

Ap.g. 5:3: Da sagde Peter: »Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har 
løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side? Var 
jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene efter 
salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, 
men Gud, du har løjet for.« 



Rom. 8:2: For livets Ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens 
lov. 

1. Kor. 2:12: Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad 
Gud i Sin nåde har givet os. 

1. Kor. 3:16: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i jer? 
Gal. 5:22-23: Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, 

godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke 
imod! 

Gal. 5:25: Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden 
Ef. 1:13: I Ham blev også I, da I hørte sandhedens Ord, evangeliet om jeres frelse -  

i Ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens Hellige 
Ånd, 

Ef. 4:30: Vold ikke Guds Hellige Ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil 
forløsningens dag. 

Ef. 5:18: Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af 
Ånden, 

 
 
 
 
 
  



5. Skriften/Bibelen 
 
Bibelen er Guds Ord. Den Hellige Ånd ledte mænd at skrive Skriften. 
Bibelen er indblæst af Gud. Den er grundlag under og autoritet for alle 
sandheden. Den er vejleder for åndelige liv.  
 
2. Tim. 3:16-17: Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til 

vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører 
Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. 

2. Pet. 1:20-21: Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen 
profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et 
menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der 
kom fra Gud. 

1. Kor. 2:13: Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, 
men med Ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for 
åndelige. 

Joh. 17:17: Hellig dem i sandheden; Dit Ord er sandhed. 
Matt. 5:17-18: Tro ikke, at Jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er 

ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger Jeg jer: 
Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste 
tøddel forgå af loven, før alt er sket. 

Matt. 24:35: Himmel og jord skal forgå, men Mine Ord skal aldrig forgå. 
1. Tim. 5:18:  For Skriften siger: »Du må ikke binde munden til på en okse, der 

tærsker,« og: »En arbejder er sin løn værd.« 
2. Tim. 1:13: Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i 

tro og kærlighed ved Kristus Jesus; 
Salme 119:105: Dine Ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. 
Salme 119:160: Summen af Dine Ord er sandhed,og alle Dine retfærdige bud gælder i 

evighed. 
Salme 12:7: Herrens Ord er rene, sølv, der er lutret i diglen i jorden, renset syv gange. 
Ordsprog 30:5: Ethvert Ord fra Gud er lutret, Han er skjold for dem, der søger tilflugt hos 

Ham. 
Esajas 55:10-11: For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, 

men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til 
den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er Mit Ord, som udgår 
af Min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til Mig, men det gør Min 
vilje og udfører Mit ærinde. 

Salme 19:8-11: Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står 
fast, det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskafne, de 
glæder hjertet. Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens 
Ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle 
retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde, 
de er sødere end honning, end flydende honning. 

 
  



6. Engel 
 
Gud skabte engle. Englene er himmelske personer, som tilbeder Gud, tjene 
Gud og bevogte menneskene. Engel betyder sendebud, Gud sender englene  
som budbringer og hjælper.  
Den højeste engel syndede med stolthed og hovmod, han er Satan. Satan er 
fjende mod Gud og Guds folk. Han kæmper mod os og Gud. Mange engle 
tilbeder Satan og tjene Satan i denne verden. 
 
Neh. 9:6: Du, Herre, er den eneste. Du skabte himlen, himlenes himmel med hele 

dens hær, jorden med alt, hvad den rummer, havene med alt, hvad de 
rummer. Du giver dem alle livet, og himlens hær tilbeder Dig. 

Kol. 1:16: I Ham (Jesus) blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det 
usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved Ham og til Ham 
er alting skabt. 

Hebr. 1:6-7: Alle Guds engle skal kaste sig ned for Ham. (Jesus) Om englene hedder 
det: Han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild, 

Åb. 5:11-12: Og jeg så: Jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de 
levende væsener og de ældste — ti tusind titusinder og tusind tusinder i 
tallet. De sagde med høj røst: Lammet, (=Jesus) det slagtede, er værdigt 
til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. 

Joh. 1:51: »Sandelig, sandelig siger Jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle 
stige op og stige ned over Menneskesønnen.«  

1. Mos. 28:12: I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til 
himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen. 

Hebr. 1:14: Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som 
skal arve frelsen. 

1. Kong. 19:5: Men en engel rørte ved ham og sagde: »Stå op og spis!« 
Matt. 26:53: Eller tror du ikke, at Jeg kan bede Min Fader om på stedet at give Mig 

mere end tolv legioner engle til hjælp? 
2. Mos. 14:19: Guds engel, som gik foran Israels hær, rykkede nu om bag dem, og 

skysøjlen foran dem rykkede om bag dem, så den kom til at stå mellem 
egypternes hær og israelitternes hær. Skyen kom med mørke, men 
oplyste natten. Hele natten kom de ikke nær til hinanden.  

2. Sam. 24:16: Men da englen rakte sin hånd ud mod Jerusalem for at ødelægge byen, 
fortrød Herren ulykken og sagde til englen, som bragte ødelæggelse blandt 
folket: »Det er nok, træk din hånd tilbage!« 

Matt. 28:1-6: Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria 
Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et 
kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og 
væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og 
hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham 
og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, 
at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; Han er opstået, 
som Han har sagt. Kom og se stedet, hvor Han lå. Se også Mark. 16:5 og 
Joh. 20:12 

Mark. 12:25: For når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes bort, men er 
som engle i himlene. 

Hebr. 12:22: Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske 
Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling  

Dan. 7:10: En flod af ild strømmede frem og løb ud foran Ham. Tusind, ja tusinder 
tjente Ham, ti tusind, ja titusinder stod foran Ham. Retten blev sat, 
bøgerne blev åbnet. 

Åb. 4:8: De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og 
på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat: Hellig, hellig, hellig er 
Herren, Gud den Almægtige, Han som var og som er og som kommer. 



2. Thess. 1:7-8: når Herren Jesus, fulgt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen med 
flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er 
lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. 

Luk. 16:22: Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. 
Ap.G. 12:7-11: Pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen 

vækkede Peter med et puf i siden og sagde: »Skynd dig at stå op!« Da 
faldt lænkerne af hans hænder. Og englen sagde til ham: »Bind kjortlen 
op og tag dine sandaler på!« Han gjorde, som der blev sagt, og englen 
sagde: »Tag din kappe på og følg mig!« Peter fulgte med ud, men forstod 
ikke, at det, der skete ved englen, var virkeligt; han troede, at det var et 
syn. Da de var kommet forbi den første og den anden vagtpost,  kom de til 
den jernport, der førte ud til byen. Den åbnede sig for dem af sig selv, og 
de trådte ud og fortsatte en gade hen; og pludselig forsvandt englen fra 
ham. Så kom Peter til sig selv og sagde: »Nu forstår jeg sandelig, at 
Herren har sendt sin engel og revet mig ud af Herodes’ hånd og fra alt det, 
som jøderne går og venter på.« 

Matt 4:1-11: Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Og da 
Han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led Han til sidst sult. Og 
fristeren kom og sagde til Ham: »Hvis Du er Guds søn, så sig, at stenene 
her skal blive til brød.« Men Han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket 
skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ « 
Da tog djævelen Ham med til den hellige by,  stillede Ham på templets 
tinde og sagde til Ham: »Hvis Du er Guds Søn, så styrt Dig ned. For der 
står skrevet: Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på 
hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.« Jesus sagde til ham: 
»Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ Igen tog  
djævelen Ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste Ham 
alle verdens riger og deres herlighed og sagde til Ham: »Alt dette vil jeg 
give Dig, hvis Du vil kaste Dig ned og tilbede mig.« Da svarede Jesus ham: 
»Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og 
tjene Ham alene.‹ « Da forlod djævelen Ham, og se, der kom engle og 
sørgede for Ham. 

2. Kor. 11:14: Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. 
 
 
 
  



7. Mennesket og synd 
 
Mennesket er skabt i Guds billede, de er Hans dyrebareste skabning. Men 
mennesket er tilsmudset af synd, som gjorde adskillelse fra Gud. Synd giver 
ikke kun mennesker mange problemer i daglig liv, men gør, at mennesket 
uden Gud ender i evig adskillelse fra Gud – i Helvede. 
 
1. Mos. 1:27: Gud skabte mennesket i Sit billede; i Guds billede skabte Han det, som 

mand og kvinde skabte Han dem. 
1. Mos. 2:7: Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans 

næsebor, så mennesket blev et levende væsen. 
Salme 8:3-6: Af børns og spædes mund har Du grundlagt et værn mod Dine mod-

standere for at standse fjender og hævngerrige. Når jeg ser Din himmel, 
Dine fingres værk, månen og stjernerne, som Du satte der, hvad er da et 
menneske, at Du husker på det, et menneskebarn, at Du tager Dig af det? 
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har Du 
kronet det. 

1. Mos. 3:1-24: Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og 
den spurgte kvinden: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne 
i haven?« Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på 
træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud 
sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.« Men 
slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I 
spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende 
godt og ondt.« Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at 
se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og 
spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. 
Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de 
figenblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud 
Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud 
Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?« 
og han svarede: »Jeg hørte Dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, 
og så gemte jeg mig.« Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er 
nøgen? Har du spist af det træ, Jeg forbød dig at spise af?« Adam 
svarede: »Kvinden, Du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg.« 
Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du har gjort?« Hun 
svarede: »Slangen forledte mig til at spise.« Da sagde Gud Herren til 
slangen: »Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg 
og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde, 
alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit 
afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide 
hendes afkom i hælen.« Til kvinden sagde Han: »Jeg vil gøre dit svanger-
skab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære 
din mand, og han skal herske over dig.« Til Adam sagde Han: »Fordi du 
lyttede til din kvinde og spiste af det træ, Jeg forbød dig at spise af, skal 
agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig 
føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og 
du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, 
indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og 
til jord skal du blive.« Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor 
til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og 
gav dem det på. Og Gud Herren sagde: »Nu er mennesket blevet som en 
af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og 
også tager af livets træ og spiser og lever evigt!« Så sendte Gud Herren 
dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han 
jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte Han keruberne og det 
lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 



Esajas 53:6a: Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; 
Rom. 3:23: … alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, 
Esajas 59:1-2: Herrens arm er ikke for kort til at frelse, Hans ører ikke for døve til at 

høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud; jeres 
overtrædelser skjuler Hans ansigt, så Han ikke kan høre jer. 

Efes. 2:3: Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet 
og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre.  

 
  



8. Frelsen 
 
Frelsen er Guds fri gave, men menneske må tage imod gaven. Frelsen kan ikke 
blive gevinst af gode gerning. Eneste med tro på Jesus Kristus, Guds offer for 
synd, kan vi blive frelst fra Satans trældom. Når vi i tro vender os til Herren 
Jesus fra vores syndefuld og selvretfærdig vej, bliver vi frelst. Vi får evigt liv – 
bliver født på nyt – i det øjeblik, vi indbyder Jesus ind i vores liv som Frelsere 
og Herre. 
 
Esajas 53:6b-7: men Herren lod al vor skyld ramme Ham. Han blev plaget og mishandlet, 

men Han åbnede ikke Sin mund; som et lam, der føres til slagtning, som 
et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede Han ikke Sin mund. 

NuDansk Men Herren lod Ham bære den straf, som vi skulle have haft. Han blev pint 
og mishandlet, men var tavs som et lam, der føres til slagtning, som et 
får, der lader sig klippe uden at kny. 

Rom. 3:24:  og ufortjent gøres de retfærdige af Hans nåde ved forløsningen i Kristus 
Jesus. 

NuDansk Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til 
os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog Sig den straf, vi skulle have 
haft. 

Rom. 6:1-4:  Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så 
meget større? Aldeles ikke! Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, 
stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til 
Kristus Jesus, er døbt til Hans død? Vi blev altså begravet sammen med 
Ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst 
fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.  

NuDansk ”Skal vi så ikke fortsætte med at synde, så Guds nåde kan blive endnu 
større?” er der måske nogle, der vil spørge. Nej, bestemt ikke! Det er da 
meningsløst at fortsætte et syndigt liv, når synden ikke længere har 
magten over os! Ved I ikke, at alle vi, der er døbt til at tilhøre Jesus, vores 
Frelser, blev ét med Ham i Hans død? Jesus døde og blev begravet, men 
fik nyt liv ved Guds kraft. På samme måde er vores gamle liv dødt, og det 
blev begravet, da vi blev døbt, for at vi skulle leve et helt nyt liv. 

Rom. 6:23:  For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, 
vor Herre. 

NuDansk Synd straffes med døden, men Gud skænker det evige liv gennem Jesus, 
vores Frelser og Herre. 

Ef. 1:4:  For før verden blev grundlagt, har Gud i Ham udvalgt os til at stå hellige 
og uden fejl for Hans ansigt i kærlighed. I Sin gode vilje forudbestemte 
Han os til barnekår hos Sig ved Jesus Kristus  

NuDansk Allerede i tidernes morgen besluttede Gud på grund af Sin kærlighed og 
efter Sin egen fuldkomne plan, at Han gennem Jesus Kristus ville gøre os 
til Sine børn. Endnu før Han grundlagde universet, udvalgte Han os til at få 
lov at stå som rensede og skyldfri foran Ham i kraft af, hvad Kristus ville 
gøre for os. 

Ef. 2:8-9:  For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er 
Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være 
stolt af. 

NuDansk Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres 
egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode 
gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af. 

Joh. 14:6:  Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer 
til Faderen uden ved Mig.  

NuDansk Jesus svarede: ”Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til 
Faderen uden gennem Mig. 

Joh. 1:12:  Men alle dem, der tog imod Ham, gav Han ret til at blive Guds børn, dem, 
der tror på Hans navn; 



NuDansk Men dem, der tog imod Ham, dem, der troede på Ham, dem gav Han ret 
til at kalde Sig Guds børn. 

Tit. 3:5:  frelste Han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi 
Han er barmhjertig; det gjorde Han ved det bad, der genføder og fornyer 
ved Helligånden 

NuDansk Det var ikke på grund af alt det gode, vi havde gjort, at Han frelste os. 
Nej, det var alene på grund af Hans nåde imod os, at vi blev født på ny. 
Det var som at få et rensende bad, og Guds hellige Ånd førte os ind i et 
nyt liv. 

Gal. 3:26:  For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. 
NuDansk Gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. 
Rom. 5:1:  Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor 

Herre Jesus Kristus. 
NuDansk Vi blev altså accepteret af Gud, da vi kom til tro på Jesus Kristus, vores 

Herre. Derfor er vi nu forsonet med Gud og har fået fred i hjertet. 
1. Pet. 1:18:  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 
NuDansk I ved, hvor meget det kostede Gud at købe jer fri fra det indholdsløse liv, I 

arvede fra jeres forfædre. Løsesummen var ikke forgængelige, materielle 
værdier som guld eller sølv. 

2. Pet. 2:1:  Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil 
komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og 
tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat 
tilintetgørelse over sig selv. 

NuDansk Men ligesom der var falske profeter blandt Guds folk dengang, sådan vil 
der også komme falske lærere blandt jer. De vil gøre oprør mod Herren, 
som købte dem fri, og de vil infiltrere jeres fællesskab med deres falske og 
nedbrydende lære. Men de vil gå en brat undergang i møde. 

2. Pet. 3:9:  Herren er ikke sen til at opfylde Sit løfte, sådan som nogle mener, men 
Han har tålmodighed med jer, fordi Han vil, at ingen skal gå fortabt, men 
at alle skal nå til omvendelse. 

NuDansk Opfyldelsen af Guds plan er ikke blevet forsinket, sådan som nogle mener. 
Men Han er uhyre tålmodig over for menneskeheden, fordi Han ikke 
ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle kan få lejlighed til at tage 
afstand fra deres synd og tage imod Hans frelse. 

1. Joh. 2:2:  Han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele 
verdens synder.  

NuDansk Han har allerede ved at ofre Sit liv for os påtaget Sig straffen for alle vores 
synder, ja, ikke kun for vores, men for alle menneskers synder. 

 
  



9. Menigheden 
 
Alle troende er del af Jesu legeme, Menigheden. Menighedens første formål er 
at udbrede Guds Ord. Den lokale menighed hjælper troende at vokse åndelig 
og udvikle deres åndelige gaver. Enhver troende deler med deres ansvar 
tjeneste i menigheden. Gud befaler os til at døbe og have brødbrydelse i 
menigheden. Menigheden har ansvar at lære, træne troende og hjælpe dem til 
forståelse, hvordan til at plante nye menigheder. 
 
Matt. 16:18: På den klippegrund vil Jeg bygge Min menighed. Djævelen vil aldrig kunne 

få magten over den. 
Matt. 18:19-20: Jeg siger jer også, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige 

om at bede om, det vil Min Far i Himlen gøre for jer. For hvor to eller tre 
er samlet i Mit navn, der vil Jeg selv være til stede. 

Mark. 3:13-15: En dag gik Jesus op på en bakketop, og Han kaldte på de disciple, som 
Han i forvejen havde udvalgt, og de fulgte med Ham. På den måde gjorde 
Han tolv af Sine disciple til apostle. De skulle stå i lære hos Ham, så Han 
senere kunne sende dem ud med fuldmagt til at forkynde det glædelige  
budskab og til at uddrive onde ånder. 

Matt. 28:18-19a: ”Gud har givet Mig al magt i himlen og på jorden”, sagde Jesus. ”Gå derfor 
ud og gør mennesker fra alle folkeslag til Mine disciple. Døb dem til at 
tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad 
Jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer lige til denne verden 
ophører.” 

Mark. 16:16: Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst. Men den, som ikke tror, vil 
blive dømt. 

Ap.G. 2:32-47: Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, 
der står her, bevidne. Efter at Han er blevet taget op til Himlen og har 
indtaget Sin plads ved Guds højre side, har Han nu sendt os Helligånden, 
som Faderen havde lovet. Det kan I selv både se og høre. Derfor erklærer 
jeg overfor hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som I korsfæstede, 
er både Herre og Messias!... …”Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv 
døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive til-
givet. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden 
gælder både jer og jeres efterkommere - ja, alle dem, som Herren, vores 
Gud, vil kalde på fra både nær og fjern.”… …Mange blev overbevist af 
Peters ord, og den dag blev cirka 3.000 mennesker døbt og tilsluttet 
menigheden. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var 
aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og 
de var med, når man samledes til bøn. I den følgende tid udførte Gud 
mange undere og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af 
ærefrygt. De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting fælles. Det 
skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt 
ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Hver dag samledes de 
på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om 
i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. 
De lovpriste Gud og var vellidt af alle mennesker i byen. Og Herren føjede 
hver dag nogle til, som blev frelst. 

Ap.G. 20:28: Tag derfor vare på jer selv og på de mennesker, som Helligånden har sat 
jer som ledere for. Vær hyrder for Herrens menighed, som Han købte med 
Sit eget blod. 

1. Kor. 12:12: Ligesom et menneskelegeme har mange helt forskellige dele, som trods 
deres forskellighed hører til det samme legeme, sådan er det også med 
Kristi legeme. Hver og en af os er en del af Kristi legeme, for vi er alle ved 
den samme Ånds kraft sat ind som en del af det samme legeme, hvad 
enten vi er jøder eller ikke-jøder, slaver eller frie mennesker. Og vi har alle 
fået den samme Ånd, som vi kan modtage kraft fra. 



Ef. 1:22: Gud har lagt alle ting under Hans (Jesus) herredømme og gjort Ham til 
leder for menigheden. 

Ef. 3:20-21: Gud virker gennem os med Sin kraft og kan gøre meget mere, end vi 
beder om eller forstår. Lad os som Hans menighed til enhver tid, både nu 
og i al evighed, give Ham ære for, hvad Han har gjort muligt gennem 
Jesus, som er Messias. Amen. 

Ef. 4:11-12: Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Deres 
opgave er at træne de kristne til at udføre hver deres  tjeneste, så Kristi 
legeme kan styrkes og udvikles, indtil vi alle når frem til enhed i troen på 
og forståelsen af Guds Søn, til en sådan grad af åndelig modenhed, at vi 
fuldt ud kan repræsentere Kristus. 

Rom. 12:6-13: Gud har i sin nåde givet os forskellige gaver, så vi kan hjælpe hinanden. 
De, der har profetisk gave, skal bruge den i forhold til den tro, de har fået. 
De, der har gaver til at yde praktisk hjælp, skal gøre det med tjenersind. 
De, der har gaver til at undervise, bør tage sig af undervisningen. De, der 
har gaver til at opmuntre andre, skal gøre dét. De, der har en giver-
tjeneste, bør give med rundhåndethed (gavmild). De, der har en leder-
tjeneste, bør lede med omhu. De, der har en barmhjertighedstjeneste, bør 
tjene med glæde. Kærligheden skal være ægte. Tag afstand fra det onde, 
og gør jer til ét med det gode. Elsk hinanden som kristne brødre og søstre. 
Kom hinanden i forkøbet med at vise respekt. Bliv ikke sløve. Vær brænd-
ende i ånden. Tjen Herren. Glæd jer i det håb, I har fået. Hold ud, når I 
møder modstand. Bliv ved med at bede. Hjælp dem af jeres medkristne, 
som er i nød. Vær gæstfri over for de fremmede. 

Ef. 5:25-27: Samme kærlighed, som Kristus viste menigheden. Han ofrede Sit eget liv 
for menighedens skyld! Ligesom en brud beredes til at møde sin brudgom 
ved at gennemgå et rensende bad, gøre sig smuk og indvi sig til at leve i 
troskab og renhed sammen med sin mand, sådan er menigheden blevet 
beredt til at blive Kristi brud. Han gav den et rensende bad ved Guds ord 
for at kunne føre den til Sig selv som en skøn brud, der er parat til at leve 
i troskab og renhed sammen med Ham. 

  



10. Evig tryghed 
 
En sand kristen har evig liv – en evig tryghed i sin frelse. Hvis man er født på 
ny, kan han ikke miste frelse. Frelsen er givet af nåde og Guds eneste evig 
magt, ikke af kristne gerning. 
 
Joh. 10:28: Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig gå fortabt. Ingen kan rive dem ud 

af Min hånd. Min Far, som har givet Mig dem, har større magt end nogen 
anden, og ingen kan rive dem ud af Min Fars hånd. Jeg og Faderen, vi er 
ét. 

Rom. 8:31-32: Behøver jeg at sige mere? Når Gud er med os, hvem kan da besejre os? 
Gud ofrede Sin egen Søn for os! Når Han har givet os så stor en gave, 
mon Han så ikke også vil give os, hvad vi ellers har brug for? Når Gud har 
frikendt Sine børn, hvem har så ret til at anklage dem? Når Kristus er død 
for os, hvem vover så at fordømme os? Ikke alene døde Kristus for os, 
men Han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og 
beder inderligt for os. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed, det være sig 
lidelser, vanskeligheder eller forfølgelse, sult eller fattigdom, fare eller død. 
Selvom Skriften lover os modgang, når den siger: ”Vi er i livsfare hver 
eneste dag. Vi er som får, der er på vej til slagtning”, så kommer vi 
igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke. 
Jeg er overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds 
kærlighed - hverken engle eller åndsmagter, hverken det, som eksisterer 
nu, eller det, som vil komme i fremtiden, hverken himmelrummets eller 
havdybets kræfter. Nej, intet i livet - end ikke døden - kan rive os ud af 
den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus, vores Herre! 

2. Tim. 1:12: Det er derfor, jeg må igennem de her lidelser. Men det har ikke slået mig 
ud, for jeg kender Ham, jeg har sat min lid til, og jeg er sikker på, at Han 
har magt til at værne om den tjeneste, Han har betroet mig, indtil Han 
kommer. 

Heb. 7:25: Fordi Han lever evigt og altid beder inderligt for os, er Han i stand til at 
føre alle mennesker, som ønsker at komme til Gud gennem Ham, til den 
fuldkomne frelse. 

Heb. 10:10: Det er altså efter Guds vilje, at vi nu er blevet forsonet med Ham og 
renset for skyld, ved at Jesus Kristus ofrede Sit eget legeme én gang for 
alle. 

Heb. 10:14: Gennem det ene offer har Han for altid gjort alle, som hører Ham til, 
fuldkomne i Guds øjne. 

1. Pet. 1:3-5: Vi takker og priser Gud, som er Far til vores Herre, Jesus Kristus. Ved 
Hans store barmhjertighed er vi jo blevet født på ny ved tro på, at Jesus 
Kristus opstod fra de døde. Og vi er overbeviste om, at vi vil få del i det 
vidunderlige liv, der venter os i Himlen, det evige liv, som aldrig kan 
ødelægges eller tabe sin herlighed. Det gælder alle jer, der gennem jeres 
tro bliver beskyttet af Guds kraft, indtil I når frem til den fulde frigørelse, 
som allerede ligger parat, men først bliver virkeliggjort ved afslutningen af 
den nuværende tidsalder. 

Ef. 1:13: Men også I ikke-jøder har hørt sandhedens ord, budskabet om frelse. I er 
kommet til tro på Kristus og er blevet beseglet med Helligånden, som Gud 
lovede at sende. 

Ef. 4:30: Gør ikke Helligånden bedrøvet. Gud har jo beseglet jer med Sin Ånd og  
dermed bekræftet, at I hører Ham til og vil få del i den endelige befrielse. 

1. Joh. 5:10: De, der er kommet til tro på Guds Søn, ved i deres hjerte, at det er sandt. 
Men de, der ikke tror på, at Jesus er Guds Søn, mener åbenbart, at Gud 
lyver. De tror jo ikke på det vidnesbyrd, Gud har aflagt om Sin egen Søn. 
Gud har også sagt, at Han giver os evigt liv, og at vi får det gennem Hans 
Søn. De, der har Sønnen, har livet, men de, der ikke har Sønnen, har 
heller ikke livet. Jeg har skrevet det her til jer, som tror på Guds Søn, for 
at I skal vide, at I har evigt liv. 



11. Herrens tilbagekomst 
 
Før Herren Jesus Kristus for til Himmelen, sagde Han til Sine disciple, at Han 
var på vej hen for at gøre alt klar, når Han har gjort sted klar, kommer Han 
tilbage og henter alle, som tror på Ham. Herrens Jesus tilbagekomst kan ske  
på hvert øjeblik. 
 
Joh. 14:1-2: Jesus fortsatte Sin tale til disciplene: ”I skal ikke være bange eller urolige. 

I tror på Gud. Tro også på Mig. I Min Fars hus er der masser af boliger. 
Hvis ikke, ville Jeg have sagt det til jer, for Jeg er på vej hen for at gøre alt 
klar til, at I kommer. Når alt er parat, kommer Jeg tilbage for at hente jer, 
så I altid kan være sammen med Mig der, hvor Jeg er. Og I kender vejen, 
der fører til det sted, hvor Jeg skal hen.” 

1. Kor. 15:50-52: Hør godt efter, venner: Et fysisk menneske af kød og blod er ikke i stand 
til at komme ind i det himmelske rige. Det forgængelige kan ikke få del i 
det uforgængelige. Lad mig fortælle jer en åbenbaring, jeg har fået om, 
hvad der vil ske, når den sidste trompet lyder, og Jesus kommer igen: Vi 
skal ikke alle sove ind, men alle vil få et nyt legeme. Det vil ske i et nu, i 
et øjeblik. Når trompeten lyder, vil alle de døde kristne opstå med nye 
uforgængelige legemer, og vi andre, som stadig lever, vil blive totalt 
forvandlet. 

1. Thess.4:13-18: Vi vil gerne gøre det helt klart for jer, venner, hvad der sker med de 
kristne, som er sovet ind, så I ikke skal fortvivle af sorg som dem, der 
lever uden håb. Da vi tror på, at Jesus døde og derefter genopstod, tror vi 
også på, at Gud på samme måde vil lade dem genopstå, som er sovet ind i 
troen på Jesus. Det her siger vi jer fra Herren selv: Vi, som er i live, når 
Jesus kommer igen, skal ikke gå forud for dem, der er sovet ind. Herren 
selv vil stige ned fra Himlen, og der vil lyde et mægtigt kommandoråb, en 
overengels røst og en fanfare fra Guds trompet. Så vil allerførst de, der er 
døde i troen på Kristus, genopstå. Derefter skal vi, der er i live her på 
jorden, bortrykkes sammen med dem op i skyerne for at møde Herren i 
luften. Fra da af skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst da 
hinanden med det her budskab! 

Åb. 19:11-16: Derefter så jeg Himlen blive åbnet, og en person kom ridende på en hvid 
hest. Rytteren havde navnet ”Trofast og Sand”, for Han dømmer 
retfærdigt og fører kun retfærdig krig. Hans øjne strålede som ild. På 
hovedet havde Han mange kroner, og der stod et navn, som kun Han selv 
kan tyde. Kappen, Han havde om Sig, var dyppet i blod, og Hans navn var 
”Guds Ord”. En meget stor flok ryttere kom ud fra Himlen på hvide heste. 
De var iført skinnende hvide klæder og sluttede sig til den første rytter. I 
munden havde Han et skarpt sværd, som Han vil bruge mod folkeslagene, 
for Han vil styre dem med jernscepter og udføre den almægtige Guds 
straf, som når man træder druer i en vinperse. På Hans kappe og Hans lår 
stod der en beskrivelse: ”Kongen over alle konger” og ”Herren over alle 
herrer”. 

Zach. 14:1-2: Der vil komme en tid, hvor Herren vil samle nationerne til en sidste kamp 
mod Jerusalem. Byen vil blive indtaget, husene plyndret, kvinderne 
voldtaget og halvdelen af befolkningen sendt i eksil, mens den anden 
halvdel bliver i byen. Men da vil Herren skride til handling og nedkæmpe 
de fjendtlige nationer, sådan som Han gjorde i gamle dage. Når Han 
sætter Sine fødder på Olivenbjerget øst for Jerusalem, vil det kløves midt 
igennem fra øst til vest. Bjergets ene halvdel vil bevæge sig mod nord og 
den anden halvdel mod syd, så der dannes en stor dal imellem dem. 
Gennem den dal skal I undslippe, for den når hele vejen til Atzal. I skal 
flygte, som man flygtede for jordskælvet på kong Uzzija af Judas tid. Da 
skal Herren, vores Gud, komme, og Han har Sine hellige med. Til den tid 
skal det naturlige lys forsvinde, for de mægtige lysgivere på himlen skal 



smelte. Det bliver helt enestående, og kun Herren ved, hvornår det vil ske. 
Der skal ikke længere være dag og nat, for om aftenen vil det være lige så 
lyst som midt på dagen. Til den tid skal der strømme livgivende vand ud 
fra Jerusalem, dels i retning af Dødehavet, dels i retning af Middelhavet, 
og vandet skal strømme både sommer og vinter. Da skal Herren være 
konge over hele jorden, og alle skal erkende, at der ikke er nogen anden 
Gud. Hele landet fra Geba i nord til Rimmon i syd skal sænkes, så det 
bliver en mægtig slette, men Jerusalem skal ligge hævet derover og 
dække arealet fra Benjamins Port over til den gamle port og videre til 
Hjørneporten og Hananeltårnet og til de kongelige vinperser. Da kan de bo 
trygt i byen, for den vil aldrig igen opleve Guds straf og blive ødelagt. 

 Dan. 12:2: Mange af dem, som er begravet og lagt i jorden, skal stå op, nogle til evigt 
liv, andre til skam og evig afsky. 

  



12. Evigheden 
 
Mennesket er skabt at leve i al evighed. Mennesket kan leve evig adskillelse fra 
Gud på grund af synd eller evig samfund med Gud på grund af syndernes for-
ladelse til frelse. Evig adskillelse fra Gud er Helvede – det evige død. Himmelen 
og Helvede er virkelig, evig sted. 
 
Matt. 25:46: Den sidste gruppe vil gå bort til evig straf, men de første, som har gjort 

Guds vilje, vil gå ind til evigt liv. 
Joh. 3:16-18: Gud elskede nemlig verden så højt, at Han gav sin eneste Søn, for at 

enhver, der tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Gud 
sendte ikke Sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden 
gennem Ham kunne opleve frelse. De, der tror på Ham, bliver ikke dømt. 
Men de, der ikke tror på Ham, er allerede dømt, for de har nægtet at tro 
på Guds egen Søn. 

Joh. 3:36: Alle, der tror på Sønnen, har evigt liv, men de, der ikke adlyder Ham, får 
ikke del i det liv. De forbliver under Guds dom. 

Joh. 2:24-25: (NuDansk): Men Jesus betroede Sig ikke til dem, for Han gennemskuede dem. 
Ingen behøvede at fortælle Ham hvordan mennesker er, for det vidste Han 
godt. 

Rom. 6:23: Synd straffes med døden, men Gud skænker det evige liv gennem Jesus, 
vores Frelser og Herre. 

Åb. 2:10: Vær ikke bange for de lidelser, der venter dig. Djævelen vil snart kaste 
nogle af jer i fængsel for at friste jer til frafald. I ti dage vil I opleve stor 
trængsel. Men vær tro indtil døden. Jeg vil give jer det evige liv som 
belønning. 

Åb. 3:11: Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, så ingen skal tage din 
sejrskrans. 

Åb. 4:4: Rundt om Guds trone stod 24 andre troner, og der sad 24 medregenter på 
dem, alle klædt i hvidt og med en gylden sejrskrans på hovedet. 

Åb. 4:10: bøjede de 24 medregenter sig ned for Ham, og de hyldede Ham. De tog 
deres sejrskranse af og lagde dem ned foran Ham og råbte: 

Åb. 20:15: Alle, der ikke var skrevet op i livets bog, blev kastet i ildsøen. 
Dan. 12:2: Mange af dem, som er begravet og lagt i jorden, skal stå op, nogle til evigt 

liv, andre til skam og evig afsky. 
1. Kor. 3:10-15: Ved Guds nåde har jeg som en erfaren bygmester lagt et fundament og 

andre har bygget ovenpå. Men vi må alle passe på, hvordan vi bygger. For 
det er ikke muligt at lægge et andet fundament end det, der allerede er 
lagt, nemlig Jesus Kristus. En dag vil det blive afsløret, hvordan hver 
enkelt har bygget ovenpå det fundament, om de har bygget med guld, 
sølv og ædelstene, eller med træ, strå og halm. På dommens dag vil 
nemlig enhvers arbejde blive prøvet i ilden. De, der har bygget sådan, at 
deres arbejde består ildprøven, vil blive belønnet for det. Men de, hvis 
arbejde ikke består prøven, vil ingen løn få. Dog vil de selv komme frelst 
igennem, ligesom et menneske bliver reddet ud af et brændende hus. 

1. Kor. 4:1-5: Altså skal I betragte os som medarbejdere i tjenesten for Kristus, som 
forvaltere, der har fået indsigt i Guds mysterier. En forvalter skal være 
trofast og pålidelig i sit arbejde. For mig betyder det kun lidt, om I eller 
andre mennesker bedømmer min trofasthed i tjenesten. Jeg tør ikke 
engang stole på min egen bedømmelse i den sag. Skønt jeg ikke er bevidst 
om, at jeg skulle have gjort noget forkert, så er det i sig selv ikke noget 
bevis på, at jeg ikke har gjort det. Det tilkommer Herren alene at 
bedømme mig. Lad derfor være med at drage forhastede slutninger og 
dømme folk før tiden. Dommen kommer, når Herren kommer! Han vil 
bringe alt det frem i lyset, der har været skjult i mørket, og Han vil 
åbenbare alle de skjulte motiver, der har været i menneskers hjerter. Da 
vil Gud give hver enkelt den ros, de fortjener. 



1. Kor. 9:24-27: Tænk på dem, der løber om kap på et atletikstadion. De er alle med fra 
starten, men kun én vinder førstepræmien. Løb for at vinde! Idrætsfolk må 
give afkald på mange ting for at vinde sejren. De gør det for at få en 
sejrskrans, som hurtigt visner, men vi gør det for at få en sejrskrans, som 
aldrig visner. Altså løber jeg direkte mod målet, fast besluttet på at vinde. 
Jeg bokser ikke ud i luften. Jeg holder min krop i ave og tøjler den, for at 
ikke jeg, der har forkyndt for andre, skal risikere at blive diskvalificeret og 
ikke nå frem til målet. 

2. Kor. 5:10: Alle skal jo træde frem for Kristi domstol, og så vil man få belønning eller 
straf alt efter hvad godt eller ondt, man har gjort i sit liv her på jorden. 

Rom. 14:10: Hvor tør du dømme dine medkristne eller se ned på dem? Husk på, at vi 
alle en dag vil blive stillet for Guds domstol. 

1. Thess. 2:19: I betyder så meget for os. I giver os håb og glæde, og når Herren Jesus 
Kristus kommer igen, vil I være blandt dem, som vi kan være stolte af. 

2. Thess. 1:8: Med flammende ild vil de udføre den retfærdige dom over alle, der ikke vil 
anerkende Gud eller adlyde budskabet om Jesus, vores Herre. Den slags 
mennesker må betale prisen for deres ulydighed, nemlig evig undergang 
og adskillelse fra Herren. De får aldrig del i Hans herlighed og magt. 

2. Tim. 4:8: Nu venter belønningen forude, retfærdighedens sejrskrans som Herren, 
den retfærdige dommer, vil overrække mig på den store dag. Ja, ikke bare 
mig, men alle som længes efter, at Han skal komme igen. 

Jak. 1:12: Velsignede er de, der holder ud, når der er modgang, for når de er kom-
met sejrende igennem, vil de få det evige liv som belønning. Det har Gud 
lovet alle dem, som elsker Ham. 

1. Pet. 5:4: Når så Overhyrden kommer, vil I blive belønnet med en herlig sejrskrans, 
der aldrig visner. 

 


