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En lille hilsen 
Håb er følelsen af, at det er muligt at nå et ønsket mål. Dette hæfte handler 
om håb - nemlig det håb, der opstår, når vi møder Jesus Kristus som vor 
personlige Frelser. Derved fjernes falske illusioner om livet i dag og i 
fremtiden, idet de udskiftes med nye sandheder. 

Livet er jo fyldt med mange spørgsmål, og tre af de vigtigste kan man stille 
på denne måde: 

Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her, og hvor går vi hen? 

Bibelen giver os NYT HÅB i en tid, hvor mange ting er usikre. Vi har 
behov for fred i sindet og for at kunne se fremtiden i møde med større 
frimodighed. Det er mit ønske, at disse bibelstudier må give dig glæde, tro 
og forsikring om livet i Kristus. 

Der er mange måder at læse i Bibelen på. Man kan studere forskellige 
emner, sådan som denne serie gør det. Fordelen ved at læse på denne 
systematiske måde er, at man får en mere præcis forståelse af Bibelens 
budskab og lære. 

Denne serie lektier kan bruges på mange måder. Den kan bruges til 
selvstudium af Bibelen, til andagter osv. Begynd gerne med den første og 
tag dem en for en. Men er du godt kendt med Bibelen, er det måske en 
bedre idé at springe rundt og tage dem i vilkårlig orden. 

Er du sammen med andre i en bibelkreds, så sørg for at få en samtale i 
gang om emnet, I har valgt. Det er en god idé at skiftes til at læse fra 
Bibelen og forklare skriftstederne bagefter. 

Jeg har i udvælgelsen af emner prøvet at dække så meget som muligt af 
det, som jeg opfatter som Bibelens og Kristi budskab til os her i det nye 
årtusinde. Og da jeg er en personlig kristen og adventist, har jeg prøvet at 
dække alle Syvende Dags Adventistkirkens grundlæggende trospunkter. 

Med venlig hilsen og ønsket om Guds velsignelse, 

Erik Marcussen 
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Hvorfor har vi fået Bibelen? 
Joh. 5,39  Jesus havde stor tillid til Det gamle Testamentes skrifter, 

fordi de fortæller om ham selv. 

Joh. 20,30-31  Johannes skrev sit evangelium for at fortælle os, hvem Jesus 
er. 

Luk. 24,27  Jesus gjorde flittigt brug af Det gamle Testamente for at 
klargøre ting angående sig selv og sin opgave her på jorden. 
Der er også ting i Det gamle Testamente, som handler om 
Jesus (se evt. lektie nr. 16). 

Luk. 24,44-45  Begrebet ”skrifterne” indbefattede på Jesu tid Mose-
bøgerne, profeterne og salmerne. Senere kom Det nye 
Testamentes bøger til, og begge testamenter tilsammen 
udgør Bibelen. 

2 Tim. 3,15-17  Bibelen fortæller os om troen på og frelsen i Jesus. Gud 
har inspireret alle Bibelens bøger, og de underviser og 
vejleder os til at gøre det rigtige. 

2 Pet. 1,21  Gud har givet os Bibelen; den er ikke fremkommet på 
menneskers eget initiativ. 

Joh. 17,17  Jesus siger, at Bibelens ord er sandt. 

Sl. 119,160  Hele Bibelen udgør Guds ord til os. 

Sl. 119,105  Bibelen vejleder os på vor vandring igennem livet. 

Matt. 13,3-23  Guds ord må nå ind i vore hjerter for at kunne bære frugt i 
vore liv. 

Ap. G. 17,11  Med et åbent sind læste folk i Berøa dagligt i Guds ord for at 
forvisse sig om dets budskab. 

Rom. 15,4  Bibelen er en lærerig bog, som trøster i hverdagen og giver 
os håb for en bedre fremtid! 

Læs Markus-Evangeliet og prøv at lægge mærke til, hvordan det beskriver 
Jesus og hans liv. 

Prøv at lave en oversigt over bogens indhold. 

Nyt håb nr. 1 

Håb og tillid 



Håb og tillid 

Nyt håb nr. 2 

Bibelen er mere end en bog! 
Mange ting taler for Bibelens ægthed, 
pålidelighed og autoritet 

Bibelens profetier går i opfyldelse.  Es. 53,4-12  Disse Messiasprofetier blev 
nedskrevet 700 år før, de gik i opfyldelse. 

Bibelens tekst er uforandret.  Fundet af Dødehavsrullerne i 1947 viser os, at 
ingen væsentlige fejl er begået i afskrivningen af Bibelen. Man fandt bl.a. 
hele Esajas' Bog, et kopi fra ca. 150 f.Kr. Gud tillader ikke, at hans ord 
forandres - se Åb. 22,18-19. 

Bibelen er historisk korrekt.  Dan. 5,1  Historikere ville tidligere ikke tro, at 
Belsazzar var konge i Babylon. Men fundet af Nabonidus-cylinderen 
godtgjorde, at Nabonidus var far til Belsazzar; prinsen var altså viceregent 
og betragtedes derfor også som konge. 

Bibelens overlevelsesevne.  Konger, paver og filosoffer har prøvet at udrydde 
Bibelen. Matt. 24,35 fortæller os, at Guds Ord ikke kan forgå! 

Bibelens enhed . . . 

a. De 66 bøger er skrevet af 45 forskellige forfattere over en periode på ca. 
1500 år.  David var hyrde, men blev konge. Peter var fisker, Mattæus var 
skatteopkræver og Lukas var læge - se Kol. 4,14. 

b. Fremholder Guds frelsesplan. Ef. 1,4-10  Frelsesplanen blev udtænkt 
lang tid før Jesus døde på korset. 

c. Jesus Kristus som Messias.  Matt. 16,13-16  Peter siger, at Jesus er 
Kristus. Messias og Kristus betyder ”den salvede” på henholdsvis hebræisk 
og græsk. 

d. Enhed i symbolisme.  F. eks. går hyrdebilledet igen - se Ez. 34,11-31 og 
Joh. 10,11-29. 

e. Enhed i lære.  1 Mos. 1,1 og Åb. 14,7 fortæller os, at Gud står bag 
skaberværket. 

Bibelen giver et sandt billede af mennesket.  1 Pet. 1,22-25  Guds ord opmuntrer 
os til at udvise næstekærlighed og at være lydige imod sandheden; det er 
ting, vi ikke gør af naturen. 

Bibelen passer til alle mennesker.  Mark. 16,15  Bibelen er verdens mest 
udbredte, læste og købte bog! 

Bibelen har magt.  1 Tess. 2,13  Guds ord udfører sin gerning i de troende. Tænk 
f.eks. på ophævelsen af slaveriet, Vestens syn på det enkelte menneskes 
værdi og værdsættelse af kvindens evner og stilling. 



Håb og tillid 

Nyt håb nr. 3 

2500 års verdenshistorie 
som tegneserie 

Matt. 6,10   I ”Fader vor” beder vi om, at Guds rige må 
komme. Men hvornår tør vi næsten ikke spørge 
om, fordi vi ved, at kun Faderen kender det nøj-
agtige tidspunkt - se Matt. 24,36. 

Dan. 2,44    Gud vil oprette sit rige i ”hine kongers dage”! 
Hvornår det er, vil profetien her i Daniels Bog 
kapitel 2 fortælle os. 

Dan. 2,1-30  Kong Nebukadnezar har en drøm, men ingen 
kan fortælle kongen den. Daniel får i en drøm 
hemmeligheden at vide. 

Dan. 2,31-35 Drømmen handler om en stor billedstøtte, som 
er lavet af forskellige metaller og materialer: 
Guld, sølv, kobber, jern og ler. 

Dan. 2,36-43 Drømmen handler om fire verdensriger: 
Babylon, Medo-Persien, Grækenland og 
Romerriget. Derefter kommer der et delt rige, 
som er både stærkt og svagt. Det er Europa, 
som fulgte efter Romerrigets fald i 476 e. Kr. 
Europa kan ikke samles eller holde sammen. 

Dan. 2,44 Europas og hele Jordens fremtid er ikke en altødelæggende 
atomkrig eller forurening. Gud opretter sit rige, når tiden er inde til 
det. 

Dan. 2,45 Stenen, som rammer billedstøtten, er et symbol på Kristus og hans 
genkomst. Det er Gud og ikke mennesker, som bestemmer, hvornår 
det skal ske! Troen på Kristi Genkomst giver os håb, for vi kan 
forberede os på mødet med Jesus. Hvis det blev en atomkrig, som 
afsluttede Jordens historie, ville alt håb være ude! 

Verdensrigerne 
Rige Periode Symbol i Daniel kap. 2 

Babylon 605 - 539 f. Kr. Hovedet af guld 
Medien / Persien 539 - 331 f. Kr. Bryst/arme af sølv 
Grækenland 331 - 168 f. Kr. Lænder af kobber 
Romerriget 168 f. Kr. - 476 eft. Kr. Benene af jern 
Europa 476 - Kristi genkomst. Fødder af jern/ler 
Guds rige Kristi genkomst - evigheden Stenen 



Kristi genkomst 

Det bliver en virkelig begivenhed 
- som både kan ses og høres! 

Joh. 14,1-3  Jesus har selv lovet at komme igen. 

Ap. G. 1,9-11  Ved Kristi himmelfart fortalte engle, at Jesus vil komme 
igen. 

Matt. 24,27-30  Jesus forudsagde, at hans genkomst vil blive synlig for 
Jordens befolkning. 

Åb. 1,7 Alle skal se Jesus, når han kommer. 

1 Kor. 15,51-52  Basunklang vil lyde, når opstandelsen finder sted, og de 
frelste iføres uforgængelige legemer. 

Matt. 24,31 Også Mattæus-Evangeliet nævner basunklang i forbindelse 
med Kristi genkomst. Genkomsten kan høres! 

1 Tess. 4,16-18   Basunen lyder, når Jesus kommer personligt og mødes 
med de frelste i luften. 

Fil. 3,20-21 Ved genkomsten får de frelste samme skikkelse, som Jesus 
havde efter opstandelsen. 

Åb. 14,14 Genkomsten sker efter at De tre Englebudskaber har lydt, og 
folk har taget standpunkt for eller imod Guds bud og troen 
på Jesus (vers 12). 

Åb. 22,12 Jesus siger: ”Se, jeg kommer snart!” 

Heb. 9,28 Jesus kommer anden gang for at frelse dem, som venter på 
ham. 

Tit. 2,11-14 Versene taler om fortid, nutid og fremtid. Gud har gjort 
noget: Kristus døde for os. Gud gør noget, idet vi får hjælp 
til at sejre over det onde. Gud vil gøre noget: Kristus 
kommer synligt for at hente os - det er vort salige håb ! 

Luk. 21,25-28  Der skal ske forfærdelige ting omkring os i tiden op til 
Kristi genkomst, men vi skal ikke være bange. 

Mark. 13,33-37  Vi må være beredte til at møde Jesus hvornår som helst. 
Det betyder, at vi må sige ”JA” til ham allerede i dag! 

Det herlige håb 

Nyt håb nr. 4 



Vi venter på 
Kristi genkomst 
Et studium af ordet ”vente” set i lyset af genkomsten. 
Hvad skal vi bruge ventetiden til? 
Rom. 8,18-23  Vi venter med inderlig længsel på, at vi ved Kristi herlige 

genkomst skal se noget bedre end vor forgængelige verden. 

v. 24-27 Vi håber og venter på Kristi genkomst med udholdenhed. 
Helligånden kommer os til hjælp og går i forbøn for os. Vi er 
ikke alene i ventetiden! 

1 Kor. 1,5-8 Vi lever i forventning om, at Jesus skal åbenbares. Vi får 
kraft til at leve et sejrende liv, så vi bliver frikendt for vore 
synder. 

Fil. 3,20-4,1 Vi venter på Frelseren, som skal forvandle os. Vi opmuntres 
til at stå fast i Herren. 

1 Tess. 1,9-10   Vi må vende os om fra verdslighed og tjene Gud, mens vi 
venter Jesu komme. 

2 Tim. 4,7-8 Vi venter med glæde på den dag, hvor vi skal få vor 
sejrskrans. 

Heb. 9,28 Når Kristus kommer igen, er det for at hente dem, som 
venter på ham. 

Jak. 5,7-9 Vi må vente med tålmodighed og lade Gud styrke troen i 
vore hjerter. 

2 Pet. 3,11-14  Vor venten går ud på, at vi vandrer i gudsfrygt, 
fremskynder hans komme og bestræber os på at leve et rent 
liv. 

Jud. 20-21 Vi bliver opfordret til at bede, opbygge vor tro og forblive i 
Guds kærlighed, mens vi venter, at Jesus skal føre os til evigt 
liv. 

Det herlige håb 

Nyt håb nr. 5 



Tidernes Tegn 
Jesus fortæller i Mattæus-Evangeliet kap. 24 sine disciple om ting, der vil ske i 
tiden hen imod hans genkomst.  
Læs evt. hele kapitlet, sammenlign med Luk. 21,5-38 og Mark. 13.  

Jesus bruger selv udtrykket ”tidernes tegn” i Matt. 16,3. Vi bør følge med i 
udviklingen omkring os. 

Tegn i den religiøse verden 
Matt. 24,5.11.24. (s. 887)  Falske religioner vil opstå og nogle mennesker tror, at de 

er noget stort, f.eks. østens guruer. Selv kristne vil kunne blive 
bedraget af miraklerne. 

v. 14 Evangeliet skal prædikes ud over hele jorden. Dette tegn er nu 
næsten gået i opfyldelse. 

Tegn i den politiske verden 
v. 6-7 Oprør, uro og krig har i høj grad præget jordens historie og vil gøre 

det lige indtil det sidste. 

Tegn i den sociale verden 
v. 12 Mennesker vil blive lovløse, og det resulterer i mangel på 

kærlighed. 

v. 37-39 Verdslighed prægede mennesker på Noas tid. og sådan er det 
desværre også i vore dage. Det virker også som om ægteskabet er 
præget af tidens tegn. 

Tegn i naturen 
v. 7 Hungersnød og jordskælv vil blive hyppigere i tiden op til Kristi 

genkomst. 

v. 29 Disse tegn er nævnt 6 steder i Bibelen. Den mørke dag og den røde 
måne var i 1780 og stjerneregnen i 1833. 

Menneskesønnens tegn 
v. 30 Jesus kommer igen på himmelens skyer, og englene skal følge ham. 

En falsk frelser kan ikke efterligne dette tegn. 

Tegn på personlig beredelse 
v. 32-33 Vi må følge med i, hvad der foregår omkring os. 

v. 42-51 Vi må være rede til at mødes med Jesus allerede i dag! 

Det herlige håb 

Nyt håb nr. 6 



Lad mig fortælle dig 
om Guds kærlighed! 

Joh. 3,16 Gud elsker os så meget, at han har sendt Jesus Kristus her til 
Jorden for at vise sin kærlighed og give os evigt liv. 

1 Joh. 3,1-2 Gud har stor kærlighed til os, så stor, at vi må kaldes hans 
børn. Engang skal vi se kærlighedens Gud i virkeligheden. 

Es. 49,14-15 Mennesker kan glemme, men Gud gør det ikke! 

Luk. 15,3-7 Guds kærlighed når ud til den enkelte på samme måde som 
hyrdens omsorg for det enkelte får. 

1 Joh. 4,8-11 Gud er kærlighed, og det har han vist os ved at sende Jesus 
her til Jorden for at frelse os fra fortabelse. 

Tit. 3,4-7 Guds kærlighed er åbenbaret for os ved, at han har frelst os, 
genfødt os og fornyet os. 

Ef. 3,14-21 Gud ønsker at styrke vort indre jeg og lærer os Kristi 
kærlighed at kende. 

Matt. 11,28-30  Jesus ønsker, at vi ikke skal være tyngede af hverdagens 
problemer. Vi må lære at komme til ham med alt. 

1 Joh. 2,3-6 Guds kærlighed i os kan blive fuldkommen. Men det kræver, 
at vi er lydige over for hans lov. 

Ef. 5,1-2 Vi kan og bør vandre i Guds kærlighed. Vi må også vandre i 
lys (vers 8-10) og i visdom (vers 15-17). 

Gud er kærlighed 
Vi har et forvrænget billede af Gud, hvis vi ikke lader Bibelen fortælle os, 
hvordan han i virkeligheden er. Gud vil, at vi skal forstå ham som 
kærlighedens Gud, men også at vi skal besvare denne kærlighed ved at 
overgive os til Jesus Kristus. 

Af Irene Højby Hansen 

Håbets vej 

Nyt håb nr. 7 



Sådan opnår du 
fred i dit liv! 
Luk. 2,14 Englenes sang for hyrderne var et fredsbudskab. Med Kristus 

bliver det muligt at opnå fred i sindet. 

Es. 9,5 Esajas profeterede 700 år tidligere, at Jesus skulle være 
fredsfyrste.  

Joh. 14,27 Jesus vidste, at han ejede fred, som kunne blive til 
velsignelse for andre. 

Ef. 2,14-17 Jesus er vor fred, han stiftede fred, og han forkyndte fred.   

Rom. 15,13.33.  Håb, glæde, fred og Helligåndens kraft hører sammen. 

Gal. 5,22-23 Helligåndens frugt er bl.a. fred. 

Ef. 6,10-18 Opskriften på, hvordan vi får Guds fred og kraft. 

Matt. 5,9 Når vi er aktive fredsstiftere, er vi Guds børn. 

Fil. 4,6.7.9. En bedende kristen får Guds fred. 

Joh. 16,33 Jesus ønsker, at vi skal have fred. Det giver os frimodighed i 
dag og i fremtiden. 

Af Hanna Grarup 
 

Citater fra bogen ”Vejen til Kristus” 

”Du trænger til fred - til at mærke Guds tilgivelse, fred og kærlighed. Den kan 
penge ikke købe, klogskab kan ikke skaffe den, visdom ikke opnå den. Du kan 
aldrig vente at tilegne dig den ved egne bestræbelser. Men Gud tilbyder dig den 
som gave, uden penge, uden vederlag. Den tilhører dig, hvis du blot vil række din 
hånd ud og gribe den.” 

Vejen til Kristus, side 49. 

”Vore sorger, ja endog blot det at vi nævner dem, rører hans kærlige hjerte. Gå til 
ham med alt, hvad der besværer dit sind. ... Intet, der på nogen måde angår vor 
fred, er for lidt for ham at lægge mærke til.” 

Vejen til Kristus, side 100-101. 

 

Nyt håb nr. 8 

Håbets vej 



Hvad skal jeg gøre for at 
blive frelst? 
Ap. G. 16,30-31  Fangevogteren stillede dette vigtige spørgsmål til Paulus 

og Silas. 

1 Mos. 1,26.27.31.  Guds formål med skabelsen var at frembringe 
mennesker, som levede i harmoni med hinanden og med 
Gud. Alt var godt! 

Ap. G. 17,26-27  Gud har nedlagt i ethvert menneske trangen til at søge 
efter de åndelige ting. 

Es. 59,2 Synd skiller os fra Gud. 

Rom. 3,23 Vi er alle syndere. 

Rom. 6,23 Synden er alvorlig - døden er en realitet. 

Jer. 13,23 Vi kan ikke forandre på vor tilstand. 

Rom. 5,8 Guds kærlighed er løsningen på vore problemer. 

Rom. 3,23-27  Uden at vi fortjener det, vil Gud frelse os. 

Ef. 2,8 Det er, fordi Gud er nådig, at vi kan blive frelst -ikke fordi vi 
er gode. 

Heb. 2,9 Jesu død kommer os alle tilgode. 

1 Joh. 5,11-13  Vi må være klar over, hvor vigtigt det er at tro på Jesus. 

1 Joh. 1,9 Vi må bekende vore synder for Gud, før vi kan opnå 
tilgivelse. 

Joh. 1,12 Når vi tager imod Jesus og tror på ham, bliver vi Guds børn. 

Åb. 3,20 Vi må åbne os for Jesus. 

Spørgsmål til dig og mig: ”Har vi nogen grund til, at vi ikke skulle tage 
imod Jesus netop nu?” 

Bøn:  ”Jesus, jeg vælger at tro på dig, jeg ønsker, at du i dag må 
komme ind i mit liv og give mig kraft, håb og glæde. Jesus, 
vær du Herre i mit liv! Tilgiv mig og vær mig nådig for at 
jeg ikke tidligere har givet mit liv helt til dig!” 

Af Mark Finley 

Håbets vej 

Nyt håb nr. 9 



Menneskesønnen kom for at opsøge og 
frelse det fortabte 
Hvem er sikker på en plads i Himlen? Det ser i hvert fald ud til, at der 
opstod en del tvivl blandt Jesu tilhørere, når han blev bedt om at tage 
stilling til det vigtige spørgsmål: Hvem er frelst, og hvem er fortabt? 
Et studium af Lukas-Evangeliet kaster lys over emnet! 

Luk. 19,10 Jesus er den, som kommer og bringer os frelse. Det er 
Lukas-Evangeliet i en nøddeskal. 

Luk. 4,16-21 Jesus forkynder for jøderne i sin hjemby, at han er Frelseren. 

Luk. 10,25 Spørgsmålet om frelse kommer til enhver. Selv om manden i 
dette vers er skriftklog, dybt religiøs og kender svarene på 
alle livets store spørgsmål, tillader Jesus sig at tilrettevise 
manden i hans opfattelse af, hvem der er frelst, og hvem der 
ikke er det. 

Luk. 10,30-37  Lignelsen om Den barmhjertige Samaritaner siger kort og 
godt, at det er muligt at være religiøs, og alligevel ikke være 
frelst. 

Luk. 15,25-32  Den ældste søn i lignelsen, som blev hjemme hos sin far, 
var fortabt uden at vide det. 

Luk. 18,18 Den rige unge mand troede, at rigdom betød Guds 
velsignelse. Disciplene kunne ikke forstå, at den unge mand 
ikke kunne blive frelst. Men Jesus svarede, at for Gud er alt 
muligt, når blot mennesker udviser kærlighed. 

Luk. 19,2-10  Zakæus var en person, alle anså for at være fortabt. Men han 
ville gerne se Jesus, og det blev hans frelse. 

Luk. 23,40-43  Røveren på korset var helt sikkert fortabt. Men Jesus kunne 
frelse ham, fordi han anmodede om det. Alt var taget fra 
Jesus - dog ikke retten til at frelse. De sidste ord, Jesus 
udtaler til et menneske i Lukas-Evangeliet, er ord, som 
indeholder frelsesvished. 

Af Douglas Sinclair 

Nyt håb nr. 10 

Håbets vej 



Hemmeligheden om Guds 
vilje med dig og mig! 

Ef. 1,4-14 Før verden blev skabt, havde Gud taget en meget vigtig 
beslutning: Selv om mennesker gjorde oprør mod deres 
Skaber, skulle der være en mulighed for at få tilgivelse. 

Ef. 3,2-12 Denne hemmelighed er givet ved åbenbaring, d.v.s. Gud har 
selv fortalt os, at det er muligt at komme ud af det greb, 
synden har i os. 

2 Pet. 3,9.15. Guds ønske og vilje er uden tvivl, at alle skal nå til 
omvendelse og blive frelst. 

Rom. 16,25-27  Hemmeligheden har været fortiet fra evigheden af. Den 
blev først åbenbaret, da der blev brug for den. Tro spiller en 
vigtig rolle i frelsesplanen. 

Kol. 1,26-28 Hemmeligheden går ud på at vise, hvilken herlighed Jesus 
Kristus besidder. 

Kol. 2,2-3 Kristus er Guds hemmelighed og visdom. 

1 Tim. 2,3-6 Gud vil, at alle skal frelses fra synden og forstå sandheden 
om Jesus. 

1 Tim. 3,16 Gudsfrygtens hemmelighed går ud på at fortælle os om Jesu 
liv, sejr, tro og hans himmelfart. 

2 Kor. 6,2b I dag har vi mulighed for at tage imod dette tilbud, som Gud 
giver os. 

Åb. 3,20 Jesus ønsker at komme ind i dit hjerte, dit liv. 

En god beslutning 
Gud har for længe siden taget sin beslutning. 
Nu er det dig, som må tage en beslutning!  
Jeg ønsker i dag, ved Guds kraft og indgriben i mit liv, at . . . 

1. tage imod Jesus Kristus som min personlige frelser. 
2. få en større forståelse af Guds vilje med mig. 
3. kunne forberede mig til at møde Jesus Kristus, når han 

kommer igen på himmelens skyer. 

Håbets vej 

Nyt håb nr. 11 



Fra Paradis til Paradis! 

- og Guds plan, som gør det muligt 

Det tabte Paradis 
1 Mos. 2,7-9.16.17.  Mennesket er skabt af Gud til fællesskab med ham. 

Mennesket fik et paradis, men på betingelse af absolut lydighed 
mod Gud. 

1 Mos. 3,17-19  Mennesket fulgte ikke Guds plan, hverdagens arbejde og 
pligter blev vanskelige, og døden blev en realitet. 

v. 22-24  Mennesket blev afskåret fra fællesskab med Gud. Paradiset var 
gået tabt ! 

Guds plan 
Rom. 5,12.17.  Det nye Testamente lærer det samme og tilføjer, at Jesus er vort 

håb og løsning på problemet. 

Rom. 6,23 Problemet med synd er meget alvorligt. Heldigvis har Gud en 
løsning - men kun én! 

Jak. 1,12-18 Vi må være udholdende, når vi fristes til at synde, for ikke at 
blive offer for den. Guds vilje er, at vi skal sejre ved sandhedens 
ord - ikke i egen kraft. 

Joh. 1,12 Vi bliver Guds børn ved troen på Jesus. 

Joh. 10,27-28 Vi er Guds børn (får), og hvis vi følger Jesu stemme (hyrdens 
røst), får vi evigt liv. 

Rom. 8,14-17 Helligånden leder den kristne, Guds barn. Et barn er arving; 
Guds børn arver evigt liv. 

1 Joh. 3,1-2 Gud har noget stort i vente for sine børn. 

Det kommende Paradis 
Fil. 3,20-21 Guds børn tilhører det himmelske borgersamfund. 

Åb. 21,1-4 Vi skal mødes med Gud i Det ny Jerusalem; fællesskabet er fuldt 
genoprettet, og al synd er borte. 

Åb. 22,1-2 På den nye jord får vi atter adgang til livets træ. Paradiset er 
genoprettet. 

Nyt håb nr. 12 

Håbets vej 



Troen på Jesus Kristus 
er det centrale i frelsesplanen 
Rom. 10,17 Tro får vi af at lytte til evangeliet og ved at erfare kraften i 

Kristi ord. 

Rom. 10,9 Her er en enkel opskrift på, hvordan vi bliver frelst. Vi må 
bekende Jesus som Herre i vort liv og tro på hans 
opstandelse. 

Rom. 10,13-16  Først må vi høre om Jesus, så kommer vi til tro på ham og 
adlyder evangeliet. 

Joh. 5,24 Når vi hører Jesu ord og tror på Gud, frikendes vi i dommen 
og får evigt liv. 

Joh. 3,16-18 Når vi tror, dømmes vi ikke, men får evigt liv. 

Joh. 1,12-13 Når vi tror på Jesus, bliver vi Guds børn. 

Joh. 20,30-31  Johannes fortæller om formålet med sin bog. Den er 
skrevet, for at vi skal komme til tro på, at Jesus er vor frelser 
og livgiver. 

2 Tim. 3,15-17  Bibelen gør os viis til frelse, irettesætter os og bereder os 
til en gerning for Gud. 

1 Joh. 5,1-5 Troen er en del af den nye fødsel, leder os i lydighed og 
giver os sejr over det onde. 

Mark. 16,16 Tro og dåb hører sammen. Vi må både tro og være døbt for 
at kunne blive frelst. Dåben uden en personlig tro er uden 
værdi. 

Ap. G. 8,12-13  Når vi hører Evangeliet om Jesus, kommer til tro og bliver 
døbt, vil Gud give os mange store oplevelser. 

Mark. 11,24 Som kristne kan vi henvende os til Gud og i tro modtage 
hans rige velsignelser. Vi har fået mange store løfter i 
Bibelen, og hvis vi i tro og bøn vil lægge dem frem for Gud, 
vil vi få svar. 

1 Tess. 5,8-10  Tro, håb og kærlighed er en del af frelsen, som Gud har 
bestemt for os. 

Håbets vej 

Nyt håb nr. 13 



Jesu syv indbydelser 
Matt. 11,28-30  ”Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af 

byrder, og jeg vil give jer hvile!” 
 Jesus blev prøvet i alt. Han ved derfor, hvordan vi har det. Vi 

bliver indbudt til at komme til ham med alle vore byrder. 
Den største er syndebyrden. Han vil bære byrden sammen 
med os. 

Joh. 1,35-40 ”Kom og se!”  
 Andreas og Johannes blev indbudt og tog imod Jesus. Vi bør 

også ”komme og se” og erfare, hvad Jesus har at give os, 
noget vi siden kan dele med andre. 

Joh. 7,37-38 ”Om nogen tørster, han komme til mig og drikke!”  
 Jesus gav denne indbydelse på den sidste dag af 

løvhyttefesten, den store dag i højtiden. Han råbte, men fik 
ingen respons. De følte ingen tørst. Jesus tilbyder os at 
drikke idag! Alle er velkomne! 

Mark. 10,21 ”Kom så og følg mig!”  
 Dette var kaldet til den rige, unge mand. Men hans 

kærlighed til materielle ting og penge var for stor, og han gik 
bort. Kaldet til os er det samme: ”Giv alt det du har, og alt 
det du er, til Jesus.” 

Mark. 6,31 ”Kom I nu med til et øde sted, så I kan være ene og hvile 
jer lidt!”  

 Disciplene havde travlt. De trængte til hvile, afkobling og tid 
sammen med Jesus. Indbydelsen gælder også for os i dag. 

Joh. 21,12 ”Kom herhen og hold måltid!” 
 Jesus bruger et almindeligt måltid for at give disciplene en 

åndelig lærdom. I Himlen skal vi, som noget af det første, 
sidde til bords med Jesus. 

Matt. 25,34 ”Kom hid, min Faders velsignede! Arv det rige, som har 
været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt.” 

 Denne indbydelse har endnu ikke lydt; det sker først ved 
Kristi genkomst. Arven får vi, fordi Jesus elsker os, og vi 
elsker den Frelser og Herre, som Faderen har sendt. 

Af Arvid Dyresen 

Nyt håb nr. 14 

Håbets vej 



Hvorfor kom Kristus her til Jorden? 
Kristus er frelsesplanens centrum, og derfor kan vi pege på mange ting 
angående hans formål med at komme til Jorden. Hebræerbrevet begynder 
med at fortælle, at Gud har ”nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn.” 
Kristus er den største åbenbaring, vi nogensinde har fået. 

Kristus kom for ... 
. . . at retfærdiggøre Guds karakter.  Rom. 3,25-26  

. . . at vise, at Gud er kærlighed.  1 Joh. 4,8-9 

. . . at stifte fred mellem Gud og mennesker.   Kol. 1,18-20 

. . . at opsøge og frelse det fortabte.  Luk. 19,10 

. . . at dø for vore synder.   1 Kor. 15,3 

. . . at dø i vort sted - og opstå.   2 Kor. 5,15 

. . . at overvinde Satan og udfri os.   Heb. 2,14-15 

. . . at vise, at Skaberen vil tjene de væsener, han selv har skabt.   Fil. 2,6-8 

. . . at frigøre os fra syndens slaveri.   Joh. 8,32-34 

. . . at blive vor mellemmand.   1 Tim. 2,5 

. . . at blive vor ypperstepræst.   Heb. 2,17 

. . . at blive fristet i alle ting, så han som ypperstepræst kan have 
medlidenhed med os.   Heb. 4,14-16 

. . . at genoprette Guds billede i os.   2 Kor. 3,18 

. . . at gøre det muligt for mennesker at komme til Gud og være med ham i 
evigheden.   Joh. 10,27-28 

. . . at begynde et evangelisk arbejde og oprette en menighed, som 
forkynder Jesu tro og befalinger. Dette fortsætter indtil 
verdens ende.   Matt. 28,19-20 

. . . at fortælle om verdens ende og sin genkomst.   Luk. 17,24-30 

Af Emilio Knechtle 

Nyt håb nr. 15 

Slægternes håb 



Jesus Kristus 
- et navn af stor betydning! 
Hvilket navn bør kristne bekende sig til? Er det navnet 
Jehova, som nogle mennesker mener, eller har Det nye 
Testamente et andet forslag? 

Ap. G. 9,15 Paulus skulle bære Jesu navn til hedninger, konger og jøder. 

Ag. G. 9,27-28  Paulus prædikede om Jesus og vidnede frimodigt i hans 
navn. 

Ap. G. 8,12 Filip var også en forkynder af Guds rige og Jesu navn. 

Joh. 3,16-18 Evigt liv gives til dem, som tror på Guds enbårne Søns navn. 

1 Joh. 5,11-13  ”I har evigt liv, I, som tror på Guds Søns navn.” 

Ap. G. 10,43 Syndsforladelse er knyttet til Jesu navn. 

1 Kor. 6,11 Vi er døbt, helligede og retfærdiggjorte ved Herren Jesu 
Kristi navn. 

Ap. G. 2,37b-38  Omvendelse, dåb og syndernes forladelse sker i Jesu 
Kristi navn. 

Ap. G. 22,16 Paulus blev ved sin dåb opfordret til at påkalde Jesu navn. 

1 Joh. 3,23 Næstekærlighed og tro på ”Hans Søns Jesu Kristi navn” går 
hånd i hånd. 

Jak. 2,6-7 Det skønne navn er her Kristus -se Ap. G. 11,26 (s. 999). 

1 Pet. 4,14-16  Vi må ikke skamme os over at være kristne, for vi ærer Gud 
ved at tro på Jesus. 

Ap. G. 4,9-12  Der er kun frelse i ét navn! 

Matt. 18,20 Jesus er tilstede dér, hvor man er forsamlet i hans navn. 

Fil. 2,9-11 I Jesu navn skal vi bøje knæ og bekende ham som Herre; 
derved ærer vi Faderen. 

Nyt håb nr. 16 

Slægternes håb 



Den lidende Messias 
Jesu tilhørere og disciple forstod ikke, at Messias skulle gennemgå lidelse 
og død. De forventede en sejrrig konge. Det gamle Testamente indeholder 
ellers mange profetier om Den lidende Messias. 

I dag er Messiasprofetierne med til at overbevise os om, at Jesus Kristus er 
vor Herre og Frelser. Det centrale i Guds frelsesplan er Den lidende 
Messias, som besejrer synd og død, og giver os del i sejren! 

Luk. 24,13-27  Disciplene fra Emmaus var bedrøvede og forstod ikke 
profetierne om Messias. 

1 Mos. 3,15 Gud lover, at der vil komme en frelser, som kan knuse Satan. 
Men Messias vil blive tilføjet smerte (hugget i hælen). 

2 Mos. 12,1-20  Påskens offerlam pegede frem til Kristi død på korset. 

Joh. 1,29 Johannes Døberen kaldte Jesus for Guds lam. 

1 Kor. 5,7 Paulus ser Jesus som vort påskelam, vort offerlam. 

Sl. 22,15-19 David taler profetisk om den kommende lidende Messias. 
Jesus kendte denne salme (se vers 1). 

Es. 53,4-12 Her er det bedst kendte kapitel fra Det gamle Testamente om 
Messias. Der henvises endda til Jesu opstandelse i vers 10. 

Dan 9,24-27 En nøjagtig tidsprofeti om den kommende fyrste, som skal 
dø og dermed ophæve ofrene i Den gamle Pagt. Se evt. lektie 
nr. 20. 

Zak. 12,10 En enbåren, førstefødt søn vil blive gennemstunget. En klar 
Messiasprofeti. 

Zak. 13,7 Hyrden er Messias. Jesus henviser selv til denne profeti i 
Matt. 26,31. 

Matt. 26,31 Jesus var selv klar over, at han skulle gå igennem lidelse og 
død. 

Ap. G. 28,23-24  Paulus talte om Jesus som Messias. Nogle lod sig 
overbevise (vers 24). Er DU blevet overbevist, og hvad vil 
du gøre? 

Nyt håb nr. 17 

Slægternes håb 



Jesu Kristi opstandelse 
Opstandelsen forudsagt i Det gamle Testamente 

Es. 53,10.12.  Når Messias havde bragt sit liv som skyldoffer (v. 10) og 
hengivet sit liv til døden (v. 12), skulle han få et langt liv (v. 
10). Han skulle altså opstå fra de døde! 

Opstandelsen forudsagt af Jesus selv 

Matt. 20,17-19  Jesus kendte sin lidelse, død og opstandelse i mindste 
detalje. 

Opstandelsen i Evangelierne 

Matt. 28,1-10  Alle fire evangelier slutter med opstandelsesberetningen, 
men Mattæus gengiver den meget dramatisk. 

Opstandelsen i apostlenes forkyndelse 

Ap. G. 2,24  Peters prædiken på pinsedagen havde et stort afsnit om 
opstandelen, nemlig fra vers 22 til 32. 

1 Kor. 15,3-7  Paulus forkyndte opstandelsen som noget af det første. 

1 Kor. 15,12-24  Opstandelsen lægger hele grundlaget for vor tro. Uden 
opstandelsen er vor tro tom og nyttesløs! 

Opstandelsen er en historisk begivenhed 

Matt. 28,11-15  Nogle siger, at disciplene stjal Jesu legeme. Det passer 
ikke sammen med det faktum, at de kristne kort tid efter blev 
forfulgt og mange døde for deres tro; ingen vil gå i døden for 
noget, der er løgn! 

Ap. G. 4,33  Så mange tog imod troen på opstandelsen, at 
kristendommen spredtes med stor hast. Graven var tom! 

Opstandelsens betydning for dig og mig! 

Fil. 3,7-12  Kraften i Jesu opstandelse giver os håb. Vi bliver grebet af 
Kristus! 

1 Tess. 4,13-18  Opstandelsen sker ved Kristi Genkomst; da skal vi 
mødes med Jesus og dem, som døde i troen på ham. 

Rom. 10,9  Bekendelse og tro på Jesus som den opstandne Herre er 
grundlaget for vor frelse. Vi har et stort håb! 

 

Nyt håb nr. 18 

Slægternes håb 



Jesu Kristi natur 
Jesus havde en dobbelt natur 
Først ser vi på ham som guddommelig 

Es. 9,5 Det var forudsagt, at Jesus er Vældig-Gud og fredsfyrste. 

Fil. 2,6 Inden Jesus kom til Jorden, var han i Guds skikkelse. 

Kol. 2,9 Jesus er Gud og menneske på én gang. 

Luk. 1,26-35 Jesus blev født hellig. 

Mark. 2,5-11 Jesus kan forlade synder. 

Joh. 1,1-3. 14. 18.  Jesus er det guddommelige ord. 
Joh. 10,30-33 Jesus er ét med Gud og folk ville stene ham, fordi han sagde 

det til dem! 
3 Mos. 24,15-16  I Moseloven var der nemlig dødsstraf ved stening for 

gudsbespottelse. 
Joh. 8,24-25 Jesus siger: ”Jeg er den, jeg er!” og gør sig ét med HERREN 

i 2 Mos. 3,14 (s. 57). 
v. 58-59 Jesus betegner sig igen som ”jeg er”, og i jøderne vil stene 

ham for gudsbespottelse. 
Matt. 28,9.17.  Jesus bliver tilbedt. Vi må kun have én Gud, derfor må 

Jesus enten være Gud eller en afgud! Han kan ikke være en 
mellemting! 

Heb. 1,6 Det er utænkeligt, at Faderen opfordrer englene til at kaste 
sig ned og tilbede Jesus ved hans genkomst, hvis ikke Jesus 
også er Gud. 

Jesus som menneske 
Joh. 1,14 Jesus blev menneske blandt mennesker. 

Fil. 2,7-8 Jesus blev mennesker lig for bedre at kunne tjene os. 

Rom. 8,3 Jesus kom i syndigt køds lighed, altså som menneske. 

Joh. 8,46 Jesus var et syndfrit menneske. 
2 Kor. 5,21 Jesus påtager sig vor synd, og vi retfærdiggøres ved at få 

tilregnet hans syndfrihed. 

Hvorfor Jesus blev dømt til døden 
Matt. 26,63-66  Ypperstepræsten ville ikke godtage, at Jesus er både 

guddommelig og menneskesøn. Det første gør ham til Herre 
og Frelser, det andet gør ham til vort eksempel og forbillede. 

Nyt håb nr. 19 

Slægternes håb 



Slægternes håb 

Nyt håb nr. 20 

 70 åruger 
eller 490 år 

År 457 f.Kr.  År 408 f.Kr  År 27 e.Kr År 31 e.Kr År 34 e.Kr 

Befalingen om 
Jerusalems 

genopbyggelse 

Jerusalem er 
genopbygget 

 Jesus bliver døbt Jesus dør på 
korset 

Evangeliet går til 
hedningerne 

De 70 åruger i Daniel 9 
En af profetierne i Daniels Bog sætter årstal for Kristi virke her på jorden. 
Men først lidt om baggrunden for denne interessante messiasprofeti: 

Dan. 9,1-3 Daniel havde været i fangenskab i Babylon i en 
menneskealder, og han undrede sig over, hvad der skulle ske 
med hans folk. 

v. 15-19 Daniel bekender sit folks synder og håber på, at Jerusalem 
snart må blive genopbygget. 

Dan. 9,24 Gud giver jøderne og Jerusalem en chance mere i de næste 
490 år (se fodnoten til verset). Da vil Messias fremstå, dø for 
menneskers skyld og berede sig til tjenesten i Den 
himmelske Helligdom. 

v. 25 De 490 år begynder, når jøderne får lov at rejse hjem fra 
Babylon, genopbygge deres by og selv styre den. 

Ezra 7,7-16 Kong Artaxerxes' 7. regeringsår var år 457 f.Kr. Først da fik 
Jerusalem sin fulde frihed tilbage og ret til at udøve dom (v. 
26). 

Dan. 9,25 Messias fremstår, når der er gået 7+62 åruger, altså når der 
kun er én åruge eller syv almindelige år igen af de 490 år. 
Det var derfor i år 27 e.Kr., at Jesus blev døbt. Bemærk dag/
år-princippet, som bruges i mange profetiske udregninger - 
se Ez. 4,6 (s. 738). 

v. 26a Jesus dør i den sidste åruge. 

v. 27 Den gamle pagt ophæves af Kristi død på korset. Det sker 
midt i årugen, altså når der er 3½ år igen (i år 31 e.Kr.). 

Jødernes specielle rolle som Guds folk ophørte i år 34 e.Kr., hvorefter 
frelsen kun gives til dem, som i tro modtager Jesus som frelser. Jerusalem 
og templet blev senere ødelagt af romerne. 



Hvem er Guds folk i dag 
-jøder, hedninger eller kristne? 

1 Mos. 12,1-3  Abraham var den første jøde. 

2 Mos. 19,5-6  Jøderne blev kaldt til at være Guds ejendomsfolk. 

Dan. 4,34 Nebukadnezars omvendelse. Gud kaldte på hedninger lang 
tid før den kristne tidsalder. 

Matt. 2,1-2 De vise mænd fra Østerland kom og tilbad Jesus. 

Matt. 8,11-12  Jesus forudsagde, at Gud ville blive nødt til at forkaste 
jøderne. 

Matt. 21,43 Jesus gentager profetien om Guds rige, som vil blive givet til 
hedningerne. 

Matt. 27,25 Jøderne påtager sig ansvaret for Jesu død og forkaster sig 
selv som Guds folk. 

Matt. 28,18-20  Missionsbefalingen er verdensomspændende - ikke 
forbeholdt jøder. 

Joh. 10,16 Hedningerne er de får, Jesus også må lede, så der bliver én 
hjord. 

Ap. G. 1,8 Apostlene skulle være vidner både for jøder og hedninger. 

Ap. G. 2,11 Proselytter (hedninger, som omvendte sig til jødedommen) 
fik også evangeliet at høre. 

Ap. G. 9,15 Paulus skulle være apostel både for jøder og hedninger. 

Rom. 11,11 Jødernes fald er årsagen til, at frelsen blev givet til 
hedningerne. 

Ef. 3,6 Hedningerne har del i Guds løfter. 

1 Pet. 2,9-10 Hedninger er nu også Guds folk. 

Gal. 3,26-29 Når vi tror på Jesus og er døbt til ham som sande kristne, da 
arver vi ifølge løfterne, som blev givet til Abraham. 

Guds folk i dag er de mennesker, som har troen på Jesus Kristus som deres 
personlige frelser! Man kan ikke blive frelst, blot fordi man er dansker 
eller jøde. Man bliver frelst, fordi man er kristen, og det gælder både for 
jøder og danskere! 

Nyt håb nr. 21 

Slægternes håb 



Hemmeligheden bag et sejrende liv 
Jesus har store ting i vente for os, som vi ikke kan opnå eller 
gøre af os selv: 

Joh. 15,1-3 Jesus ønsker, at vi skal bære ”frugt” og leve et rent 
kristenliv. 

Joh. 15,8-10 Vi bør herliggøre Faderen og holde hans bud. 

Joh. 15,11-14  Jesus siger, at vores glæde kan blive fuldkommen. Ingen 
anden kan love så meget! 

Hvordan kan vi få succes som kristne? 

Joh. 15,5 Vi kan intet uden Jesus. Vi må blive i ham, og han vil blive i 
os! 

Fil. 4,13 Vi formår alt, når Jesus giver os kraft! 

Ef. 6,10 Vi opfordres til at være stærke i Herren, og får opskriften på, 
hvad det betyder, i de næste vers: 

Guds fulde rustning - opskriften på sejr! 

Ef. 6,11-13 Vi må hente kraft fra Gud for at kunne sejre i kampen mod 
de onde kræfter. 

v. 14a Vi må kende sandheden, dvs. Jesus og Bibelen. 

v. 14b Kristi retfærdighed beskytter vort hjerte. 

v. 15 Når vi har modtaget evangeliet, må vi være med til at 
viderebringe det. 

v. 16 Troen beskytter os imod Satans angreb. 

v. 17a En hjælm sidder på hovedet. Frelsen gives til dem, som 
personligt i deres tanker har valgt Jesus som Herre. 

v. 17b Åndens sværd er Bibelen. Et sværd bruges både til forsvar 
og angreb.  Se Heb. 4,12. 

v. 18 Alt må vi gøre i bøn til Gud. Vi må desuden være 
udholdende i bøn for hinanden. 

v. 19 Dette er en vigtig del af evangeliets hemmelighed til sejr og 
succes! 

Nyt håb nr. 22 
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Bønnens ABC 
En af livets største glæder er at tale med dem, vi holder af. 
Samtale med Gud igennem bøn er også vigtigt. 

Hvorfor skal vi bede? 

Fil. 4,6-7 Bibelen siger, at bøn er vigtigt, for at ikke bekymringer skal 
holde os væk fra vor Frelser. 

Hvorfor kan vi bede? 

4 Mos. 23,19 Gud er troværdig og holder sit ord. 

Matt. 24,35 Jesus siger, at vi kan stole på hans ord. 

Luk. 11,1-13 Vi opfordres til at henvende os til Gud i bøn, tro på hans 
løfter og modtage hans gaver. 

Hvordan skal vi bede? 

Lær bønnens ABC; den står i Mark. 11,24: 

A) Henvis til et af Guds løfter ved at læse et vers fra Bibelen, 
f.eks. Matt. 7,7-8. 

B) Tro at Gud hører dig og holder sit ord. 
C) Sig tak, modtag Guds velsignelse og få svar på din bøn. 

Hvad skal vi huske, når vi beder? 

1 Joh. 5,14-15  Lad Guds vilje ske! 

Joh. 14,14-15  Bed i Jesu navn og følg ham. 

1 Joh. 3,21-24  Følg Guds vejledninger! Guds løfter er altså betingede af 
vor troskab mod ham. 

 Gud udfører ikke mirakler til enhver tid. 
 Gud ved altid, hvad der er til det bedste for os. 

Hvad kan vi bede om? 

 Der er 3573 løfter i Bibelen. Mange flere end der er behov 
for til at løse dine problemer! 

 Bed Gud om vejledning selv i dagligdags ting. 
 Bed for dine nærmeste - at de må komme til at kende Jesus! 
 Bed om at du må forstå Guds vilje med dig! 

Nyt håb nr. 23 
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Når sygdom rammer os 
Dette er ikke et bibelstudium, men en samling skriftsteder, 
som enkeltvis kan bruges i forbindelse med en lille andagt. 

Sl. 50,15 Vi må kalde på Gud på nødens dag, og han vil hjælpe os. 

Heb. 4,16 Vi bliver opfordret til at have frimodighed og bede om nåde 
til hjælp i rette tid.  

Luk. 18,1 Vi må være udholdende i bøn. 

Matt. 7,7 Der sker noget, når vi beder, søger og banker på. 

Matt. 6,8 Gud ved, hvad vi trænger til. 

Ap. G. 3,16 Troen på Jesus kan gøre os stærke. 

Rom. 8,31-39  Guds kærlighed er stærkere end døden. 

Fil. 4,6-7 Gud ved, at vi ikke kan leve med bekymringer. Hvis vi vil 
komme frem for Gud i bøn og med et taknemmeligt hjerte, 
så vil han give os fred i sindet. 

v. 9 og 13 Gud er med os, når vi følger det rigtige og lader ham lede os. 
Vi kan intet af os selv. 

1 Pet. 5,7 Vi må fortælle Gud om vore bekymringer, for så vil han 
bære dem for os. 

2 Mos. 15,26 ”Jeg er Herren, der læger dig!” 

Jer. 29,11-14a  Gud hører, når vi beder til ham. Han vil os det bedste og 
vender vor skæbne. 

Sl. 23 Herren er min hyrde. 

Sl. 71,4-18 Svigt mig ikke i alderdommen. 

Sl. 84,13 Salig er den, der stoler på Gud! 

Jak. 5,14-16 Den syge kan kalde de ledende i menigheden sammen og 
bede specielt for helbredelse. 

1 Joh. 5,13-15  Beder vi efter Guds vilje, får vi også opfyldt vore bønner. 

Åb. 21,1-5 Gud vil skabe en ny jord, hvor der ikke er sygdom, lidelse og 
død. Alt det onde vil forsvinde; - det er sandt! 

Nyt håb nr. 24 
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På jagt efter sandheden! 
Hvad er sandhed?  
Hvor finder jeg sandheden?  

Joh. 18,37-38  Jesus kom for at vidne om sandheden, og alligevel spørger 
vi: ”Hvad er sandhed?” 

Joh. 14,6 Jesus er mere end vejen til sandheden om livet. Han er 
sandheden i menneskeskikkelse. 

Joh. 1,1.9.14.  Jesus omtales som ”ordet” og ”det sande lys”. Jesus er fuld 
af sandhed. 

Åb. 1,5 Jesus Kristus er det troværdige vidne i Johannes` 
Åbenbaring. 

Åb. 3,14 Jesus er mere end det: Han er både troværdig og sanddru. 

Åb. 19,11.13.  Jesus er troværdig, sanddru, retfærdig og bærer navnet 
”Guds ord”. 

Joh. 17,17 Guds ord, Bibelen, er sandhed. 

Joh. 16,13 Helligånden, sandhedens Ånd, vejleder os til at forstå 
sandheden. 

1 Joh. 5,6 Helligånden vidner om sandheden, ja, Ånden er sandheden. 

Joh. 4,23-24 Gud søger mennesker, som vil tilbede ham i ånd og sandhed. 

2 Kor. 13,8 Vi formår ikke at kæmpe imod sandheden. Sandheden 
forbliver sandhed, lige meget hvad vi gør! 

Sl. 86,11 Lær mig, Herre, din vej, at jeg kan vandre i din sandhed! 

2 Joh. 1,3-4 Gud befaler os at leve i sandheden. 

3 Joh. 4 Det er til stor glæde, når man hører, at nogen vil leve i 
sandheden. 

Nyt håb nr. 25 

Håb og sejr 



Hvordan tror du, 
man bliver en kristen? 
1 Joh. 4,8-10 For det første må man blive klar over, at der er en Gud til. 

Det har Jesus fortalt os om i sit liv ved at udvise kærlighed. 

Rom. 3,23-24  Bibelen fortæller os, at vi mangler noget af det, Gud står 
for. Vi har ikke den herlighed og kærlighed, som Jesus 
udviste. Men vi er ikke håbløst fortabte som syndere. 

Rom. 6,23 Men vor syndige tilstand er meget alvorlig. Hvis vi ikke 
bliver klar over dette, kan vi ikke modtage Guds gave, som 
er evigt liv. 

Ef. 2,8-9 Vi må tage imod Guds gave i tro. 

1 Joh. 5,11-13  Bibelen er skrevet for at vi skal vide, at vi kan få evigt liv 
igennem tro på Jesus Kristus. 

Rom. 2,4 Gud gør, hvad han kan for at lede os i den rigtige retning. 

Åb. 3,20 Vi har en fri vilje, og hvis vi vil, kan vi invitere Jesus ind i 
vort liv. 

1 Joh. 1,9 Vi kan få dette nye liv, hvis vi vil erkende, at vi har behov 
for det og indser, at vi er syndere. Da kan Gud rense os og 
tilgive os. 

2 Kor. 5,17 Når man er gået denne erfaring igennem, er man blevet et 
nyt menneske. En virkelig forvandling har fundet sted. 

Gal. 5,22-25 Når man hører Kristus til, vil man vinde sejr over de svage 
sider i sit temperament og karakter. Når man bliver ledet af 
Guds Ånd, vil man have Åndens frugt, som er ... 

 

Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, 
venlighed, godhed, trofasthed, 

mildhed og selvbeherskelse 
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Frelsesvished 
Kan en kristen tillade sig at sige: ”Jeg er frelst!” 
Vi ved jo, at vi er syndere, og at vi kan miste troen?  

Johs. 3,16-17  Den, som tror på Jesus Kristus, går ikke fortabt, men får 
evigt liv. 

Rom. 5,8-10 Gud udviser sin kærlighed imod os, selv om vi er syndere. 
Og mere end det: Gud gør os retfærdige, d.v.s. frikender os, 
således at syndens skyld ikke bliver tilregnet. 

1 Tim. 2,3b-6a  Gud giver os frelsen, som er knyttet til forståelsen af 
sandheden om Jesus, vor formidler og forløser. 

Ef. 1,4-11 Vi er forudbestemt til at være Guds børn. Derfor arver vi 
også noget, nemlig frelsen i Jesus. 

Rom. 8,31-39  Intet kan skille os fra Guds kærlighed -bortset fra vor egen 
vilje. 

Matt. 13,45-46  Når vi har fundet ud af, hvor dyrebar frelsen i Jesus er, 
ønsker vi at følge den af hele vort hjerte. 

Matt. 11,28-29  Vi indbydes til at modtage frelsen; vi opfordres til at 
komme nu. 

Åb. 3,20 Jesus prøver at komme ind i hvert eneste menneskes liv. Han 
håber, at vi vil lytte til hans røst, så han kan fortælle os, hvad 
han har gjort for os på Golgata. 

Joh. 10,27-28  De, som hører Jesus til, er hans, fordi de lytter til ham, 
kender ham og følger ham. Resultatet bliver evigt liv. 

Joh. 15,9-11 Hvis vi vælger at tro på Jesus og det han har sagt, kan vor 
glæde blive fuldkommen. 

Selv om vi lever i en verden med usikkerhed, forvirring og uro, kan vi 
være sikre på, at Gud både kan og vil frelse os. Dersom vi ikke vil eller tør 
sige: ”Jeg er frelst”, gør vi de ti ovennævnte henvisninger til løgn! 

Det er Guds plan at give os fred i sindet nu i dag. Det kan vi kun have, hvis 
vi har frelsesvished! Jesus er svaret på vor usikkerhed. 

Ønsker du at tro på frelsen i ham og ham alene? 

Nyt håb nr. 27 
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Tro, håb og kærlighed 
Fem steder i Det nye Testamente er tro, håb og 
kærlighed nævnt som en enhed: 

1 Kor. 13,13 Tro, håb og kærlighed hører sammen, men kærligheden er 
størst. 

Kol. 1,3-6 Troen centrerer sig om Kristus, kærligheden er rettet mod 
medmennesker, og håbet er knyttet til herlighedens rige i 
Himlene. 

1 Tess. 1,3 Troen, håbet og kærligheden gør os udholdende i vort 
arbejde og gerninger for Gud. 

1 Tess. 5,8-11  Vi opfordres til at iføre os tro, håb og kærlighed; det er 
Guds plan med os. 

Heb. 10,19-25  Jesus er vor ypperstepræst, og det gør, at vi med troens 
vished, et urokkeligt håb og næstekærlighed kan se frem til 
Kristi genkomst. 

Næstekærlighed 
Joh. 13,34-35  Jesus har givet os befaling om at elske hinanden. 

Næstekærlighed bør være et kendetegn på alle kristne. 

Joh. 15,12-17  Jesus ønsker, at vi skal elske hinanden, og han har sat et 
godt eksempel. 

Matt. 22,34-40  Kærlighed til Gud og vore medmennesker er det 
grundlæggende i alt. 

3 Mos. 19,18  Mosebøgerne taler også om næstekærlighed. 

5 Mos. 10,12-13  Når vi elsker Gud af hele vort hjerte, vil det gå os godt! 

Mika 6,8 Det gamle Testamente lærer os det samme som Jesus: 
Kærlighed, ydmyghed og retfærdighed. 

1 Pet. 4,8-11 Kærlighed er det vigtigste i vor tjeneste for Gud og 
mennesker. På den måde herliggør vi Gud. 

Nyt håb nr. 28 
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Jesus Kristus 
- vor  ypperstepræst 
Joh. 17,6-26 Jesu ypperstepræstelige bøn viser os hans omsorg og 

kærlighed til mennesker. 

Matt. 28,20 Lige inden Jesus forlod sine disciple, lovede han, at han 
aldrig ville glemme dem. 

Rom. 8,34 Jesus er meget mere, end vi rigtigt forstår. Han er opstanden 
og går i forbøn for os i Himmelen. 

Heb. 8,1-2 Jesus er i dag ypperstepræst i den himmelske helligdom. 

Heb. 2,17-18  Jesus er en trofast og barmhjertig ypperstepræst. 

Heb. 4,14-16  Det er en stor fordel for os at have Jesus som ypperstepræst. 
Han har nemlig selv prøvet at være menneske og kender 
derfor de vanskeligheder, vi kan komme ud for her i livet. 

1 Tim. 2,3-6 Gud vil, at vi skal kende Jesus som vor mellemmand. Det er 
en del af den sandhed, vi bør have kendskab til. 

Heb. 9,11-15  Jesus er både offer og ypperstepræst. Derfor er han istand til 
at give os en ren samvittighed og det evige liv. 

v. 24-26  Jesu gerning som ypperstepræst i Himmelen er til det bedste 
for os, fordi vi opnår adgang til Gud i kraft af hans blod! 
Jesu død på korset gjorde én gang for alle frelsen mulig, men 
den bliver først givet os, når vi i anger og tro henvender os 
til vor ypperstepræst og opnår tilgivelse. 

1 Joh. 1,9 Vi må bekende vore synder for Jesus for at kunne blive 
renset. Da er Jesus også istand til at gøre det øjeblikkeligt. 

Åb. 19,6-9 I kraft af Jesu offer og ypperstepræstelige gerning kan 
enhver troende og bekendende kristen se frem til en storslået 
dag i Guds rige. 
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De tre 
englebudskaber 

Matt. 3,1-3 Forud for Kristi første komme forkyndte Johannes Døberen et 
budskab om omvendelse, og at Himmeriget var kommet nær. 

Åb. 14,6-7 Forud for Kristi andet komme forkynder den første af tre engle 
et budskab om omvendelse og tilbedelse; men her er det Guds 
doms time, som er begyndt. 

v. 6  Englen forkynder et evigt evangelium - ikke et nyt! Det glade 
budskab skal nå ud til alle mennesker på Jorden. 

v. 7  Vi opfordres til sand tilbedelse, dvs. at ære Gud som skaber og 
livets opretholder. 

Åb. 4,11 Gud får ære, pris og magt af de 24 ældste, fordi han er Skaber. 

Åb. 3,14 Jesus er Guds skaberværks ophav. 

Åb. 14,8 Den anden engel advarer imod forvirring på det religiøse 
område. 

Åb. 17,1-6 Den babylonske skøge har vildledt og endda dræbt mange 
mennesker. 

Åb. 18,2.4. Mange af Guds børn har endnu ikke taget helt afstand fra al 
falsk tro; men de opfordres til at gøre det. 

Åb. 14,9-11 Den tredje engel fortæller, hvad konsekvensen bliver, dersom 
vi ikke tilbeder den skabende Gud: Evig fortabelse! 

Åb. 16,2 Den tredje engel advarer dermed imod Guds vredesbæger, dvs. 
plagerne. 

Åb. 14,12 Kernen i hele denne sag er altså, at vi må holde os til Jesu tro og 
Guds bud. 

v. 14  De tre englebudskaber går forud for Menneskesønnens komme 
på himmelens skyer. 

Åb. 15,2-3 De, som har fulgt englenes advarsler, bliver frelst og synger 
Moses' og Lammets sejrssang. 

Nyt håb nr. 30 
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Håb, kærlighed og dom 

Nyt håb nr. 31 

 

2300 år 

År 457 f.Kr.     År 1844 
Befalingen om Jerusalems 

genopbyggelse 
 Daniels Bog er forseglet i 2300 år 

indtil ”endens bestemte tid” 
 Dommen begynder 

i Himmelen 

Dommen er begyndt 
Ap. G. 24,25 Paulus forkyndte om retfærdighed, afholdenhed og den 

kommende dom. 

Ap. G. 17,30-31  Der er fastsat en dag for dommen; se også Åb. 14,7 (s. 
1141). 

Åb. 10,1.2.6. En lille bog vil blive åbnet, når der ”ikke mere er tid”, og 
dommen begynder. 

v. 7 Dommens begyndelse er en del af Evangeliet, det glade 
budskab. 

v. 8-10 Tidspunktet for dommens begyndelse sker samtidig med en 
bitter erfaring i forbindelse med den lille, åbne bog. 

v. 11 Den lille, åbnede bog er en profetisk bog, som handler om 
folk, folkeslag og konger. Bogens budskab har været tillukket 
indtil endens tid. Daniels Bog opfylder disse egenskaber: 

Dan. 12,4.9. Daniels Bog blev forseglet til endens tid. 

Dan. 8,17.19.26.  Det er en bestemt profeti, som besegler Daniels Bog indtil 
endens tid. 

Dan. 8,14 De 2300 profetiske dage viser hen til det tidspunkt, hvor Den 
himmelske Helligdom kommer til sin ret. En profetisk dag er 
lig med et almindeligt kalenderår, som vi så det i lektie 20. 

Dan 7,9.22. Dommen begynder før de frelste modtager Guds rige i arv.   
Se lektie nr. 40. 

3 Mos. 16,5-10.33.34.  På den store, årlige forsoningsdag blev templet renset; 
det var en dommens dag. 

Åb. 14,6-7 Guds doms time er begyndt, og De tre Englebudskaber 
forbereder nu mennesker på mødet med Kristus ved hans 
genkomst. 



Frikendt i dommen 
2 Kor. 5,10 Vi er ansvarlige over for vore handlinger. Alle skal træde 

frem for den himmelske domstol engang. 

Præd. 12,14 Alt kommer frem i dommen. 

Joh. 5,22.27. Vi behøver ikke at være bange for dommen. Jesus er vor 
dommer. 

Matt. 12,36-37  Jesus fortæller, at i dommen bliver man enten frikendt eller 
fordømt. 

1 Joh. 4,16-18  Gud er kærlighed, og det giver os frimodighed på dommens 
dag. 

Rom. 2,16 Det hører til en del af evangeliet at tale om dommen. 

Hvordan kan vi blive frikendt? 
Rom. 3,23-26  Selv om vi alle er syndere, vil vi blive frikendt i dommen, 

når vi tror på Jesu død i vort sted. 

Rom. 5,1-2 Frikendelsen får virkning allerede nu, og vi får fred med 
Gud. 

Rom. 5,9 Vi er frikendt på grund af Jesu blod, frelst fra Guds vrede. 

1 Kor. 6,11 I dåben bliver vi helliget, frikendt i Jesu Kristi navn og ved 
Helligånden. Ordet helligede betyder, at vi er indviet til Gud 
som hans børn og bestemt til at arve hans rige (v. 9-10). 

Tit. 3,4-7 Vi bliver frikendt ved Jesu Kristi nåde, og i håbet bliver vi 
arvinger til evigt liv. 

Åb. 22,11-12  På et tidspunkt lige inden Kristi genkomst vil menneskers 
skæbne være afgjort. De frikendte vil få deres løn, ligeså de 
fortabte. 

Åb. 15,4 Guds dom er retfærdig. Alle mennesker vil til sidst erkende, 
at Guds afgørelse er den rigtige. 

Joh. 3,16-21 Når vi tror på Jesus, elsker lyset og følger sandheden, 
frikendes vi i dommen. De frelstes ”gerninger er gjort i 
Gud”, dvs. at de frelste har ladet Helligåndens kraft komme 
til udfoldelse i deres liv. 
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Guds syn på, hvad der er 
rigtigt og godt 
- kommer til udtryk i hans karakter, De Ti Bud, Åndens frugt og 
kærlighedsbudet 

5 Mos. 32,4 Gud er trofast, retfærdig og retskaffen. 

2 Mos. 34,6 Gud er barmhjertig, nådig og langmodig. 

Sl. 19,8-11 Loven er retfærdig, sand, fuldkommen og evig. Samme 
egenskaber som Gud selv. 

Sl. 119,105 Hele salmen handler om velsignelserne ved at følge Guds 
lov. 

Rom. 7,12 Guds lov beskrives med de samme ord som Guds karakter. 

Rom. 7,22-25  Vi glæder os over Guds lov, men kan ikke efterleve den i 
egen kraft. 

Rom. 8,1-14 Når vi lader os lede af Helligånden, opfylder vi lovens krav. 

Gal. 5,22-25 Åndens frugt svarer til Guds karakter. Vi hører Kristus til og 
ledes af Helligånden. 

Rom. 3,31 Paulus siger, at loven stadig står ved magt. 

Matt. 5,17 Jesus siger selv, at han ikke har nedbrudt loven. I Bjerg-
prædikenen understreger han De ti Buds gyldighed. At 
tilsidesætte De ti Bud er det samme som at vanære Guds 
karakter. 

2 Mos. 20,3-17  De ti Bud giver os påbud og forbud i vort forhold til Gud 
og mennesker, nemlig kærlighed til Gud og næsten. 

5 Mos. 10,12  I Den gamle Pagt var det vigtigste at elske Gud. 

Matt. 22,34-40  Jesus lærte, at kærlighed er det grundlæggende svar på 
livet store spørgsmål. 

Jak. 1,22-25 Vi må både høre Ordet og handle derefter for at opnå frihed! 

1 Joh. 5,1-5 Vi må have Guds bud som mål i vort liv, men vi sejrer over 
synden ved tro på Jesus. 

Åb. 14,12 I den sidste tid inden Kristi genkomst er det særlig vigtigt at 
stå fast på disse principper. 
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Lov og nåde 
Vi er under nåde 
Rom. 6,14-15  Paulus gør det klart, at vi ikke mere er under lov, men under 

nåde. Det betyder dog ikke, at vi bare skal bryde Guds bud og 
tilsidesætte Jesu befalinger. Men hvad vil det sige, at vi ikke 
mere er under lov? Det skal vi se på nu! 

Den gamle pagt 
1 Mos. 3,15.21.  Da Adam og Eva havde syndet, blev de lovet en frelser. De 

blev klædt i skindkjortler; sandsynligvis skind fra et offerdyr. 
De havde brudt Guds befaling, men Gud viste dem nåde. 

2 Mos. 29,38-46  Igennem morgen- og aftenofringerne tilgav Gud sit folk og 
viste dem nåde. Gud mødtes med sit folk i åbenbaringsteltet – 
han var en nær og virkelig Gud, som udviste sin nåde 
igennem Den gamle Pagts offersystem! 

Den nye pagt 
Heb. 9,1-12 Den jordiske helligdom var kun i funktion, indtil Jesus døde, 

og den rette ordning kunne indføres. 

Rom. 3,20 Ved loven når man kun at erkende sin synd, men den 
retfærdiggør os ikke! 

v. 23-26 Efter Jesu død på korset tilgives vi ved troen på hans offer for 
vor skyld. 

1 Kor. 5,7 Vort påskelam er Kristus. 

1 Joh. 3,4 Synd er lovbrud - også i vor tid! 

Kol. 2,14 Den skyld, vi pådrager os i forhold til De Ti Bud, tager Jesus 
bort fra os. 

Matt. 5,17-18  Jesus kom ikke for at ophæve De Ti Buds gyldighed, men for 
at opfylde deres krav. 

Rom. 3,31 Troen ophæver ikke De Ti Bud. 

Rom. 10,4-5 Vi bliver ikke længere retfærdiggjort ved Den gamle Pagts 
lov- og offersystem. Ceremoniloven er ophævet, og vi frelses 
alene på grund af Jesu retfærdighed, død og opstandelse! 

Det er interessant, at Bibelen hele vejen igennem fremholder principperne i 
De Ti Bud. Men når et menneske bryder disse leveregler, kan vedkommende 
ved anger og tro på Guds tilgivende nåde blive frikendt for synden. 
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Tro og lydighed 
Lad os gå igennem Det nye Testamente og se, hvad der siges om 
lydighed og troskab imod Gud.  

Matt. 7,21-24  Det er ikke nok at være en bekendende kristen. Det er heller 
ikke nok at gøre store, forunderlige ting i Guds navn. Vi må 
først og fremmest handle efter det, Jesus har sagt.  

Matt. 28,18-20  Jesu befalinger gælder ikke blot apostlene, men alle døbte 
og troende. 

Mark. 3,35 Den, som gør Gud vilje, er Jesu bror eller søster. 

Luk. 9,23-26 Vi må ikke skamme os over at være kristne. Det kræver et 
dagligt valg at følge Jesus. 

Joh. 15,9-17 Jesus byder os at blive i hans kærlighed -for vor egen skyld 
(vers 11). 

Joh. 14,15.21.23.  ”Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger!” 

Ap. G. 5,29-32  Peter var overbevist om, at man bør adlyde Gud mere end 
mennesker. Det giver Helligåndens velsignelse. 

Rom. 6,17 Lydighed over for Bibelens lære må være af hjertet; frivillig 
og oprigtig. 

2 Kor. 3,17-18  Helligånden forvandler og giver frihed. Lydighed binder 
ikke, som mange tror! 

2 Kor. 10,4-6  Lydighed gælder ikke blot vore handlinger, men også vore 
tanker. 

Ef. 4,21-24 Den kristne er et nyt menneske, som lever sit liv i 
retfærdighed, fromhed og sandhed. 

Heb. 10,35-39  Vi behøver frimodighed, udholdenhed og tro for at være 
rede, når Jesus kommer igen! 

1 Joh. 3,21-24  Kærlighed til Jesus og vore medmennesker må gå hånd i 
hånd. 

Åb. 12,17 Satan kan ikke lide dem, som er lydige. 

Åb. 13,10 Vi må være udholdende og forblive tro. 

Åb. 14,12 Vi må holde fast ved Guds bud og troen på Jesus. 

Nyt håb nr. 36 
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Enten frelst eller ... ! 
Flere af Jesu lignelser sættes i forbindelse med hans genkomst og dommen. 
Det fremgår af ca. 1/4 af lignelserne, at en gruppe mennesker vil blive 
frelst, og en anden vil gå fortabt. Det er et spørgsmål om ”enten eller”, 
derfor taler Jesus så meget om det. 

Matt. 7,24-27 De to huse. Huset på klippen symboliserer den sande tro på 
Jesus, hvorimod regnen og vindene er står for dommen på ”hin 
dag” (v. 22). 

Matt. 13,24-30  Rajgræsset blandt hveden. Lignelsen forklares i vers 36-43. 

Matt. 13,47-50 Voddet. Lignelsen taler klart om de to grupper: De retfærdige 
og de onde. 

Luk. 14,7-14 Den ydmyge gæst. De to grupper er her fremstillet som de 
ydmyge og de stolte. 

Luk. 15,1-7 Det mistede får. Omvendelsen afgør, om du er i den ene 
gruppe eller den anden. 

Luk. 15,8-10 Den tabte sølvmønt. Samme tema: Fortabt eller omvendt. 

Luk. 15,11-32 Den fortabte søn. Temaet varieres: Fortabt eller fundet, 
åndeligt død eller levende for Gud. 

Luk. 16,19-31 Den rige mand og Lazarus. Denne lignelse misforstås af 
mange kristne, men den fortæller, at når man er død, er 
spørgsmålet om frelse afgjort. 

Luk. 18,9-14 Tolderen og farisæeren. Selvretfærdighed er ikke godt nok i 
Guds øjne. Kun retfærdigheden, som opnås ved Guds nåde og 
tilgivelse. 

Luk. 19,11-28 De betroede pund. Ved Kristi genkomst udbetales lønnen for, 
hvordan vi har levet vort liv og forvaltet Guds gaver. 

Matt. 22,1-14 Kongesønnens bryllup. Bryllupsklædningen er et symbol på 
Kristi retfærdighed, og den afgør, om vi frelses eller går fortabt. 

Matt. 24,37-41 Fortabelsen i Noas dage. Ved Kristi genkomst omkommer 
nogle, andre frelses. Sammenlign med Luk. 17,26-36 (s. 945). 

Matt. 25,1-13 De ti brudejomfruer. De tre lignelser i Matt. kap. 25 taler klart 
om de to grupper. 

Matt. 25,14-30 De betroede talenter. Som forvaltere har vi ansvar over 
betroede ting og evner. 

Matt. 25,31-46 Verdensdommen. Guds børn udviser næstekærlighed på en 
naturlig måde. 
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Tre trin til Himmelen 
Vi har Kristus med os hele vejen til Himmelen: 
Retfærdiggørelse 

- En ny begyndelse med frelse fra syndens skyld!  

1 Joh. 1,9 Når vi bekender vore syndere over for Gud, tilgives vi - vi 
retfærdiggøres, og det sker øjeblikkeligt! Når dette sker 
første gang, kaldes det for omvendelse. 

Rom. 5,1-2 Vi er retfærdiggjorde og har fred med Gud ved vor Herre 
Jesus Kristus. Vi frikendes som syndere og begynder et nyt 
liv. 

Helliggørelse 

- En ny natur med frelse fra syndens magt! 

1 Joh. 1,9 I samme øjeblik, som vi retfærdiggøres, begynder renselsen 
fra synd, dvs. helliggørelsen. 

1 Tess. 4,3 Det er Guds vilje, at vi helliggøres. 

Rom. 6,19-23  Når vi vælger at stå på retfærdighedens side, fører det til 
helliggørelse, som så ender med evigt liv. 

1 Kor. 1,30 Det er Guds skyld, at vi kan retfærdiggøres, helliggøres og 
forløses (herliggøres). 

2 Kor. 5,17 Når vi er i Kristus, er vi et nyt menneske. Helliggørelsen 
finder sted hele livet igennem, idet vi frigøres for syndens 
magt i os og bliver Jesus mere og mere lig. 

Herliggørelse 

- Et nyt legeme med frelse fra syndens følger! 

1 Joh. 3,2 Når Kristus kommer igen, skal vi blive ham lig. 

Fil. 3,21 Vort legeme vil blive herliggjort ved genkomsten, dvs. få 
samme skikkelse som Jesu herlighedslegeme efter 
opstandelsen. 

1 Kor. 15,51-52  Ved Kristi genkomst bliver vi forvandlet, bl.a. vil 
sygdom, alderdom og død miste sit greb i os. 

Åb. 22,14 De, som har Kristus som frelser, får adgang til Guds stad. 

Nyt håb nr. 37 
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Spørgsmålet om døden 
- hvad siger Bibelen? 

Et af livets store spørgsmål er, hvad der sker med os, når vi dør.  
Bibelen har et klart svar! 

Joh. 11,11-14  Jesus omtaler døden som en søvn, som han er i stand til at 
vække mennesker op af. Vi skal ikke være bange for døden, 
for Jesus siger i v. 25: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, 
der tror på mig, skal leve, om han end dør.” 

Matt. 9,18.23-25  Pigen var død, men Jesus var sikker på, at han kunne 
vække hende op af dødens søvn. 

Præd. 9,5-10 Der er ingen bevidsthed i døden. 

Job. 3,11-19 Når man er død, hviler man i fred. 

Job. 14,10.12.21.  Mennesker vækkes først af denne søvn ved Kristi 
genkomst. 

Sl. 115,17-18  De døde priser ikke Gud; det kan kun de levende gøre! 

Sl. 6,6 De døde tænker ikke på Gud. 

Ordsp. 11,7 Der er ingen omvendelse i døden. 

Es. 38,18 Man kan hverken takke eller håbe, når man ligger i graven. 

1 Tess. 4,13-18  Vi er ikke uvidende om de dødes tilstand. Opstandelsen 
finder først sted, når Kristus kommer igen. 

Joh. 14,3 Først når Jesus kommer igen, skal vi være sammen med 
ham. 

Heb. 9,27 Mennesket lever kun én gang. Bibelen siger, at vi kun har ét 
liv. 

Joh. 5,21-29 Jesus er dommer og afgør, hvem der skal opstå til liv, og 
hvem der vil gå fortabt. 

Åb. 1,18 Døden behøver ikke at gøre os bange. Jesus har besejret 
døden for os. 

Rom. 8,38-39  Døden er ikke så stærk som Guds kærlighed. 

Åb. 20,14 Døden må til sidst selv dø. Ser du frem til at lidelse og død 
skal forsvinde? Bibelen giver dig grund til at tro det! 

Nyt håb nr. 38 
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De tusinde år 
De 1000 år er direkte omtalt i Åb. kap. 20 og må forstås i sammenhæng 
med Kristi genkomst.    Se evt. lektie nr. 4. 

De ugudelige dør ved Kristi genkomst 
Matt. 24,37-39  De ligegyldige bliver revet bort ved Menneskesønnens komme. 

Luk. 17,26-30 De ugudelige ødelægges. 

2 Pet. 3,10-12 Herren standser verdens gang. 

Mal. 3,2. 19-23  De gudløse kan ikke bestå på Herrens store dag. 

Åb. 6,14-17 Mange vil ikke kunne bestå på vredens dag, når Lammet kommer 
til syne. 

Åb. 19,11-16 Når Kristus kommer igen, vil mange mennesker dø, se vers 15 og 
21. 

Åb. 20,4.5b Ved genkomsten sker der en opstandelse af de frelste, og der bliver 
dom i himmelen. 

I de 1000 år er jorden øde 
Åb. 20,1-3 Ved Kristi genkomst bindes Satan af omstændighederne: De 

ugudelige dør ved Kristi komme; de frelste tages med til 
Himmelen. 

Es. 13,9-13 Jorden gøres til ørken. 

Es. 24,1-6 Jorden bliver øde og tom. 

  v. 10 og 12 Byen er øde. 

  v. 21 og 22 De ugudelige er i fængsel og straffes senere. 

Jer. 4,23-28 Jorden er mennesketom. 

Joel 2,1-3 Ingen slipper bort, når jorden bliver til øde ørken. 

Sef. 1,18 Jorden fortæres af ild på dommens dag. 

Efter de 1000 år 
Åb. 20,11-13 De ugudelige opstår og dømmes. 

  v. 7-9 Satan er løst fra sit fængsel og bedrager de ugudelige og planlægger 
en belejring af Det nye Jerusalem. 

  v. 10 Gud sørger for de frelstes sikkerhed. Satan og de ugudelige 
fortæres. 

  v. 14 og 15 Død og ondskab fjernes helt fra jorden. 

Åb. 21,1-5 Det ny Jerusalem gives til de frelste. 

Åb. 21,27 Intet ondt vil opstå igen. 

Nyt håb nr. 39 
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Dommens tre faser 
Matt. 25,31-46  Kristi genkomst er en dommens dag for verden.  Da er det 

allerede afgjort, hvem der frelses, og hvem der fortabes. 
Lignelsens pointe er dog de frelstes karaktertræk og ikke 
detaljerne omkring dommens afvikling. 

Joh. 5,22 Jesus er dommer, derfor kan vi regne med en retfærdig dom. 

Den undersøgende dom før Kristi genkomst 
1 Pet. 4,17-18  De retfærdige kommer først for dommen, sidenhen de 

ugudelige. Heldigvis frelses de, som er retfærdige i Kristus. 

Jak. 2,12-13 De troende kan frimodigt se frem til frifindelse i dommen. 

Dan. 7,9.10.21.22.27.  Der er en dom i Himmelen før riget bliver til 
virkelighed, dvs. før Kristus krones til konge ved 
genkomsten. Dommen er til fordel for Guds folk. 

Åb. 5,1-10 Kristus er i centrum i den dom, hvor de frelste frikendes ud 
fra Lammets og Livets Bog. 

Dommen i himlen i de 1000 år 
1 Kor. 6,2-3 De frelste skal være med til at vidne i dommen over de 

faldne engle. 

Åb. 20,1-4 I de 1000 år er der dom i himlen. Her gennemgås de 
fortabtes liv, så ingen er i tvivl om, at Gud har afsagt en 
retfærdig dom. 

Luk. 22,28-30  De frelste skal være med til både bryllupsmåltid og dom i 
himmelen. 

Efter de 1000 år 
Ap. G. 24,15 Pauli håber på opstandelsen og ved også, at de uretfærdige 

skal opstå engang. 

Åb. 19,21; 20,5  De ugudelige (”de andre”) opstår efter de 1000 år i den 
anden opstandelse. 

Åb. 20,11-15 De ugudelige opstår til dom og straf. Den første død, den vi 
kender, er jo ikke nogen endelig straf. Her i den 3. del af 
dommen får alle lov at se, at der er retfærdighed til. 

Åb. 21,27 Dommen er endelig, således at intet ondt vil opstå igen. De 
frelste er sikre i Guds rige! 
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Er der et evigt, brændende helvede? 

Åb. 20,10 Nogle bibeltekster synes at støtte den falske tro på et evigt, 
brændende helvede. Denne lære bygger på følgende fire 
opfattelser: 

1. Mennesket må have en udødelig sjæl. 

1 Tim. 6,16 Nej! Kun Gud har udødelighed! De frelste bliver først givet 
udødelighed ved Kristi genkomst, se 1 Kor. 15,51-54. 

2. Dødsriget og det onde må fortsætte. 

Åb. 20,14 Nej! Døden og dødsriget vil blive udslettet i dommen efter 
de 1000 år. 

3. Helvede må være et virkeligt sted, hvor de døde pines i ild i 
øjeblikket. 

2 Pet. 2,9 Nej! De uretfærdige straffes ikke nu, men først på dommens 
dag. 

Åb. 19,20 Åbenbaringen beskriver nøje Guds dom over det onde og 
nævner en ildsø på jordens overflade og ikke et helvede 
under jorden. 

Åb. 20,9-15 Ildsøen opstår, når de ugudelige og Satan efter de 1000 år 
prøver at indtage Det ny Jerusalem. Satan er altså ikke i et 
helvede i dag, men fortæres op i ”den anden død”. 

Åb. 21,1 Når de ugudelige er brændt op i ildsøen, skaber Gud en ny 
jord, og alt det gamle vil da være forsvundet. 

4. Gud må have et formål med at holde de ugudelige i live. 

Åb. 22,3 Nej! På den nye jord er der intet, som vil være under 
forbandelse. 

Ez. 28,17-19 Satan skal forsvinde helt. 

Jud. 6-7 Guds straf over disse onde byer er evig, men ilden brændte 
kun til alt var fortæret. Sodoma og Gomorra ligger nemlig på 
bunden af Det Døde Hav. 

Nyt håb nr. 41 
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Det ny Jerusalem 
Joh. 14,1-3 Jesus har selv lovet os en fremtid i virkelige boliger i 

Himmelen. Vi kommer dertil i forbindelse med Kristi 
genkomst. 

1 Kor. 2,7-9 Gud ønsker at føre os til bedre tilværelse, hvis herlighed 
langt overgår vore egne forestillinger. 

Fil. 3,20-21 Jesus har gjort os til statsborgere i Himmelen. Vi vil blive 
forvandlet og herliggjort, inden vi kommer der. 

Heb. 11,13-16  Vi længes efter det himmelske fædreland, hvor Gud har 
beredt os en stor by. 

Åb. 21,1-5 Det bedste ved den nye verden er, at Gud altid vil være hos 
os, at lidelse og død er borte - og at det er sandt! 

v. 9-16  Det ny Jerusalem besidder en herlighed, som vi har svært 
ved at forestille os. 

v. 22-27 Der er ikke noget tempel i byen, for ingen behøver at få 
tilgivelse for synd! 

Åb. 22,1-5 Vi vil få adgang til Livets Træ igen, og Guds herligheds lys 
vil vi opleve hver dag. 

v. 14 Betingelsen for at komme ind i byen er, at vi er iført Jesu 
Kristi retfærdighedsklædning. 

Åb. 7,14 Det lyder modsigende, men vi er kun rene nok, når vi i tro er 
blevet vasket i Jesu blod. 

Åb. 19,7-9 Jesus har indbudt os til at komme til det store festmåltid i 
Det ny Jerusalem. Vil du tage imod tilbuddet? 

Dobbeltprofetien i Esajas' Bog 
Havde jøderne været trofaste på Esajas' tid, ville Gud have oprettet et 
herlighedsrige allerede inden Kristi fødsel i Betlehem. Dette Messiasrige 
ville have indeholdt mange af de velsignelser, vi idag ser frem til. 

Es. 65,17-25 Alt vil være i harmoni, og vi vil ikke komme til at savne 
noget fra den gamle verden. 

Es. 66,22-23 Hver uge på sabbaten skal vi mødes med Gud. Den 
månedlige højtidelighed bliver måske i anledning af, at 
Livets Træ frembærer nye frugter 12 gange om året. 
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Verdens tilblivelse  
-hvad siger Bibelen? 
Spørgsmålet om verdens oprindelse er ofte emne for diskussion. Bibelen 
har en ganske enkel og konsekvent holdning: Verden er skabt af Gud. Det 
går som en rød tråd igennem hele Bibelen. 

1 Mos. 1,1 - 2,3  Skabelsen er nævnt som det første i Bibelen. En historisk 
begivenhed, som varede syv dage. 

2 Mos. 20,11 Skabelsen er nævnt i De ti Bud. 

Sl. 33,6.9. Skabelsen fandt sted på Guds befaling. Det skete på kort tid 
og ikke over flere millioner eller milliarder af år. 

Es. 40,28 Profeten Esajas fortæller os om skabelsen: Den evige Gud 
har skabt hele Jorden. 

Matt. 19,4 Jesus tror på skabelsen. 

Joh. 1,1-3 Alt er blevet til ved Ordet, Jesus Kristus - se evt. vers 14. 

Rom. 1,20.25.  Guds kraft kan ses gennem hans skaberværk. Men 
mennesker tilbeder ofte det skabte fremfor Skaberen. 

Ap. G. 17,24-26  Paulus talte til athenerne om skabelsen. Gud har skabt alt 
i verden. 

1 Kor. 8,6 Jesus Kristus står som skaberen af alt levende, ja hele 
universet. 

Heb. 11,3 Skabelsen kan ikke bevises, vi må tro den. Vi har en fri vilje. 

2 Pet. 3,4-5 Peter profeterede, at mennesker i de sidste dage vil fornægte 
skabelsen og syndfloden. 

Åb. 14,6-7 Den første engels budskab opfordrer os til at ære Gud som 
Skaberen. Gud vidste på forhånd, at i den sidste tid vil 
mennesker gå bort fra troen på Bibelens skabelsesberetning. 

Åb. 21,1-5 Gud vil gør alting nyt - skaber en ny verden! Troen på den 
skabende Gud hænger sammen med troen på opstandelsen 
og Den nye Jord. 
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Sabbatten 
1 Mos. 2,1-3 Sabbatten blev indstiftet ved afslutningen af skabelsesugen. 

De syv ugedage har sin oprindelse her. 

2 Mos. 16,26-30  Sabbatten blev helligholdt før lovgivningen på Sinai. 

2 Mos. 20,8-11  De ti Bud blev givet over 2.500 år efter skabelsen. 
Hviledagen er en del af vor tilbedelse af HERREN. 

2 Mos. 31,13-17  Sabbaten er et tegn mellem Gud og hans folk. Sabbaten 
helliger, d.v.s. gør os mere Gud lig i karakter. 

Neh. 13,19 Sabbaten begynder ved solnedgang. Sådan var det også med 
andre hviledage -se 3 Mos. 23,32 (GT 137). 

Es. 58,13 Sabbaten er en dag, hvor vi ærer Gud på en helt speciel 
måde. 

Ez. 20,12-13.20.  Sabbatshelligholdelse skulle tages alvorligt. Ikke alle 
jøderne gjorde det! 

Luk. 4,16 Jesus var vant til at gå i synagogen om sabbaten. 

Matt. 24,20 Jesus taler om sabbatshelligholdelse i forbindelse med 
Jerusalems ødelæggelse i år 70. Jesus forventede af sine 
disciple, at de holdt sabbat efter hans død. 

Luk. 23,56 Disciplene holdt sabbat, da Jesus lå i graven. Jesus havde 
ikke lært dem noget andet i sit 3 1/2 års virke. 

Ap. G. 13,42-44  Man var samlet om sabbatten for at høre Guds ord. 
Apostlene prøvede ikke at indføre noget andet, f.eks. 
søndagshelligholdelse. 

Åb. 14,6-7.12.  De tre Englebudskaber indeholder en opfordring til at 
tilbede den skabende Gud, holde hans bud og tro på Jesus. 

Es. 66,23 Sabbatshelligholdelse vil fortsætte ind i evigheden. På den 
måde vil de frelste jævnligt blive mindet om, at Gud er 
Skaberen. 
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Nyt håb nr. 45 

Fra forvirring til håb 

Jesus og hviledagen 
Jesus blev født og levede som jøde, men satte sig op imod idéer og skikke, 
som præsteskabet selv og ikke Gud havde indført. Hvilken holdning havde 
Jesus egentlig til den bibelske hviledag, sabbaten? 

Mark. 2,27-28  Sabbaten er givet til menneskers bedste i forbindelse med 
skabelsen. Alt er skabt ved Jesus, og derfor er han den 
eneste, som kan afgøre, hvad sabbatshelligholdelse går ud 
på. 

Matt. 5,17-22  Jesus kom ikke for at lave om på De Ti Bud, men for at give 
os en dybere forståelse af dem. Han kom i hvert fald ikke for 
at afskaffe hviledagen. 

Matt. 12,9-14  Vi har lov at hjælpe de syge og gøre godt om sabbaten. 
Jøderne mente, at alt der kunne udsættes til efter sabbaten, 
burde vente. Farisæerne var stolte og begik en alvorlig synd: 
De besluttede at slå Jesus ihjel - på en sabbat! 

Luk. 13,10-17  Jesus løser en krumbøjet kvinde fra Satans lænker på en 
sabbat; det blev en glædens dag! 

Luk. 14,1-6 Jesus gjorde de kloge tavse med sin undervisning; livsvigtige 
opgaver bør løses, selv på en sabbat. 

Joh. 5,1-10 Den syge mand blev helbredt på en sabbat. Jesus befalede 
den helbredte mand at bryde en menneskeskabt lov. 

v. 15-18 Jesus ønskede at vise Guds omsorg og kærlighed i 
arbejdstøjet. Helbredelsen brugte Jesus til at fortælle om sit 
nære forhold til Faderen. 

Matt. 24,20 Jesus forventede inddirekte, at disciplene holdt sabbat 
næsten 40 år efter hans død. 

Hvad brugte Jesus ellers sabbaten til? 
Luk. 4,16 Jesus havde for vane at være i Guds hus om sabbaten. 

Mark. 1,21-22  Han underviste i synagogen. 
v. 29-31 Jesus besøgte nære venner og helbredte syge. 

Mark. 2,23-24  Han var ude i naturen. 

 



Det store frafald 
Den tro, Jesus videregav til sine disciple, kan vi kalde ”Jesu tro”. Men efter 
himmelfarten blev Jesu tro vendt og drejet, modsagt og betvivlet! Det 
resulterede i et stort frafald.  

Frafaldet forudsagt af Jesus, Paulus og Peter 
Matt. 24,4.5.24.  Jesus advarede om, at når der kom frafald, kunne det 

blive svært at se forskel på det falske og det sande. 

Ap. G. 20,29-30  Paulus var klar over, at der ville opstå falsk lære blandt 
de kristne, og at det ville give anledning til et stort frafald. 

2 Tim. 4,1-4 Paulus fortæller den unge Timoteus, at han må forsætte med 
at forkynde sandheden, selv om frafaldet vil blive stort. 

2 Pet. 2,1-3 Frafaldet vil lede mennesker væk fra troen på Jesus som 
Frelser og Herre. 

2 Tess. 2,1-5 En antikristlig magt vil fremstå som en del af frafaldet og 
tiltvinge sig stor magt. Advarslen gentages her; det var 
almindeligt at tale om frafaldet fra Jesu tro! 

Åb. 13,1-5 Frafaldet bliver særlig synligt, når Antikrist kommer til 
magten. Det er dragen eller Satan, som står bag det hele. 
Fabeldyret er inspireret af et syn i Daniels Bog.  Se 
fodnoterne. 

Frafaldet forudsagt i Daniels Bog 
Dan. 7,1-7 Daniel ser 4 dyr - det sidste er en drage. Vers 17 forklarer, at 

dyrene symboliserer fire riger. De er de samme som i kapitel 
2: Babylon, Medio-Persien, Grækenland og Romerriget. 

v. 8 Romerriget giver grobund for en antikristelig magt, som vi 
kan kalde ”Det lille Horn”. 

v. 19-25 Den lille hornmagt forbryder sig imod Gud og hans børn. 
Antikrist ændrer endda på guddommeligt indstiftede love og 
tid. 

Dan. 8,9-14 I et andet syn ser Daniel igen hornmagten, som er hovmodig 
og kaster Evangeliets sandhed til jorden. 

v. 23-26 Antikrists rædselsregime strækker sig helt fra tiden omkring 
Roms fald og frem til endens tid. 

Åb. 14,6-12 De tre Englebudskaber påpejer frafaldet og leder os tilbage 
til Jesu tro og Gud bud. 
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Søndag 
Ez. 8,16 Soltilbedelse er omtalt meget tidligt i Bibelen. Guds børn var 

under stærk indflydelse af hedningerne, som var 
afgudsdyrkere og soltilbedere. 

Dan. 7,25 En kommende antikristelig magt vil ændre tider og lov. Der 
må være tale om tid og lov, som Gud har givet. 

Matt. 28,1-10  Nogle bruger Jesu opstandelse som argument for at 
helligholde søndagen. I Det nye Testamente mindes vi 
derimod opstandelsen i dåben, som det fremgår af bl.a. Rom 
6,4 (NT 197). 

Luk. 23,54 - 24,7  Bibelen viser klart, hvilken ugedag, der er sabbat: Jesus 
døde på en fredag og opstod en søndag. Dagen imellem 
hvilede han i graven, mens disciplene holdt en stille sabbat. 

Joh. 20,19.26.  Disciplene var samlet to søndage i træk. Men der står ikke 
noget om, at det var helligdag. 

Ap. G. 2,46 Dagligt kom de troende i helligdommen; dagligt kom de 
sammen og holdt nadver. 

Ap. G. 20,7-12  Paulus var sammen med nogle troende på den første dag i 
ugen for at holde nadver. Det var aften (lamper i salen) d.v.s. 
lørdag aften, fordi en ny dag begynder ved solnedgang. 
Paulus helligholdt ikke søndagen, for han tog ud på en 
længere rejse den næste dag. 

1 Kor. 11,26 Nadveren er til minde om ”Herrens død” og ikke hans 
opstandelse. De første kristne holdt nadver flere gange om 
ugen, og fordi de gjorde det på en søndag, gør de ikke dagen 
til helligdag. 

Åb. 1,10 Johannes havde et syn på ”Herrens dag”, den dag, Jesus 
omtaler i Mark. 2,28 (NT 46). 

Åb. 16,8 Der vil ikke være nogen beskyttelse mod Solen i den sidste 
krise inden Kristi genkomst. Under den 4. plage vil Solen 
hærge med ild som en straf over dem, der holdt fast ved 
Solens dag. 

Åb. 18,4 Babylon er Romerriget og Pavemagten (se LADEMANNs 
leksikon art. ”Babyloniske skøge”). Vi bliver kraftigt 
opfordret til at tage afstand fra falsk lære; derfor også den 
falske hviledag. 
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Vi er med i en KOSMISK 
KONFLIKT! 
Der er meget ondt til i verden, og vi har svært ved at forstå, hvorfor det er 
sådan. Heldigvis giver Bibelen os et svar på det ondes oprindelse og 
hensigt, samt hvilken stilling vi som kristne bør tage til dette spørgsmål. 

Ef. 6,10-18 Vi må hente kraft fra Gud, fordi vi er magtesløse over for 
ondskabens åndemagter. 

Åb. 12,12 Satan ved, at han har tabt. Derfor er hans harme stor. 

Åb. 12,7-9 Satan begyndte sit oprør i Himmelen og er nu forvist til 
Jorden. 

Luk. 10,18 Jesus er helt bevidst om den kosmiske konflikt. Han var selv 
tilstede ved Satans fald i Himmelen. 

Ez. 28,11-17 Satan var engang en stor engel, en kerub med et stort 
embede (salvet). Nu er han forvist fra Guds nærhed på grund 
af sit oprør. 

Es. 14,12-14 Satan ville ophøje sig selv, og derfor opstod der en kamp 
mellem ham og Mikael (Jesus Kristus). 

1 Mos. 3,1-15  Satan førte sin kamp videre her på Jorden og fik mennesket 
med i det syndige oprør. Lidelse, sygdom og død kom over 
Jorden. 

1 Pet. 5,7-8 Bekymringer og drukkenskab kan være med til at føre os på 
vildspor. Satan prøver at skræmme os igennem vore følelser, 
så vi ikke søger Gud. 

Rom. 8,38-39  Ingen åndemagter kan besejre os, hvis vi har valgt at lade 
Guds kærlighed komme ind i vort liv. 

Åb. 20,10 Satan vil engang blive tilintetgjort. Først da er den kosmiske 
konflikt slut. 

 
Bibelen gør det klart, at Kristi sejr på Golgata var en sejr over det onde og 
Satan selv. Vort liv her på Jorden går blandt andet ud på, at vi må vælge, 
hvilken side vi vil kæmpe på i ”Den kosmiske Konflikt”. Vælg derfor i 
dag, at du vil være med dem, der vinder sejr sammen med Jesus Kristus! 
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Strategi på højt plan! 
Mange kristne er bange for at tale om det onde og dets bagmand, Satan. 
Men Bibelen er ikke bange for at give ham omtale. I Det nye Testamente 
er han nævnt hen imod 100 gange. 

Johannes' Åbenbaring er en afsløring af hans strategi og planer. Lad os 
med udgangspunkt i kapitel 12 prøve at se på hans kamp imod Gud og 
mennesker. 

 

Åb. 12,7-9 Satans første kamp var imod Kristus selv, og den foregik i 
Himmelen. 

Åb. 12,4 Senere blev kampen fortsat her på jorden. Han prøvede at få 
ryddet Jesus af vejen, så snart han var født, men Gud havde 
en anden plan. 

Åb. 12,13-16  Den kristne menighed, symboliseret ved en kvinde, blev 
udsat for forfølgelser fra Satans side. 

Åb. 12,17 Til sidst vil kampen koncentreres imod en lille, trofast del af 
de kristne, som vil blive angrebet og forfulgt. 

Åb. 13,13-14  Satans kamp i den sidste tid vil tage sit udgangspunkt i 
forførelser ved hjælp af mirakler. Han vil få folk til at tro, at 
det er Guds kraft, som gør underværker, men det hele er et 
bedrag. 

Åb. 16,12-14  Lige før Kristi genkomst vil Satan have fået en sådan magt, 
at han kan forføre selv de politiske ledere verden over. 
Dæmoners ånder, d.v.s. spiritismen, vil benytte sig af 
mirakler, tegn og undere og føre Antikrist, frafaldne kristne 
og godtroende mennesker bag lyset og sætte dem op imod 
Gud.  

Matt. 24,24 Et af tegnene på Kristi genkomst er, at der vil ske mirakler. 
Selv de kristne vil komme i tvivl om, hvem der står bag. Kun 
Guds Ord kan hjælpe os i dette spørgsmål - se evt. lektie 60. 
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Guds segl - og de 144.000 
Åbenbaringen fortæller om en stor krise i tiden op til Kristi genkomst. Der 
vil være to grupper tilbage; den ene er loyal over for Gud, dem anden 
følger Antikrist. Guds folk bliver velsignet og beseglet, for at kunne 
gennemleve trængselstiden. 

Åb. 7,1-3 Der vil komme en vanskelig tid over jorden. Men først må 
Guds folk besegles. 

Åb. 9,4 Jord, træer og hav hentyder her til jordens befolkning. De, 
som har Guds segl, vil ikke rammes af plagerne. 

Åb. 7,4-8 Tallet på de beseglede er 144.000. Tallet er symbolsk, for 
teksten taler kun om jøder! 

Åb. 7,9-14 Efter at Johannes har hørt tallet, ser han de mennesker, det 
drejer sig om -en skare så stor, som ingen kan tælle (ikke 
”kun” 144.000). Vers 14 pointerer, at skaren kommer fra den 
store trængsel lige før Kristi genkomst. 

Åb. 14,1.3. De beseglede bliver frelst. 

Åb. 14,4-5 De er ikke besmittet af Den babyloniske Skøge -se kap. 17. 

Åb. 14,6-11 De beseglede har hørt De tre Englebudskaber og reageret på 
advarslerne. 

Åb. 14,12 De hellige holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. 
Derfor bliver de beseglet! 

Åb. 14,13-14  Når Kristus kommer igen, er trængselstiden ovre for de 
beseglede. 

Hvad er Guds segl? 
Åb. 12,17 De frelste holder Guds bud, bevarer Jesu vidnesbyrd og tro 

(jrf. Åb. 14,12). Guds Bud er det centrale i den sidste strid. 
Guds folk er loyale over for hele Guds lov, De ti Bud. 

2 Mos. 20,8-11  Det fjerde bud indeholder Guds segl: Guds navn, Herren, 
hans stilling som skaber og området for hans rige, nemlig 
himmelen, jorden og havet. En dansk enkrone indeholder 
dronningens segl: Margrethe II, Danmarks Dronning.  
Guds folk besegles, fordi de viser ham fuld loyalitet og har 
De ti Bud som rettesnor for deres liv. Kærlighed til Gud og 
mennesker viser vi ved holde fast ved budene og troen på 
Jesus. 
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De syv sidste plager 
De syv plager i Åbenbaringen kap. 16 er afslutningen på konflikten med Antikrist. 
Gud afslører Antikrist som en bedrager, men hvad lærer trængselstiden os kristne 
om vort forhold til Jesus? Vi begynder i Daniels Bog: 

Dan. 12,1-2 Der kommer en trængselstid umiddelbart inden Kristi genkomst og 
opstandelsen. 

Åb. 16,15.17. Det gode ved profetien om plagerne er, at i slutningen af dem 
kommer Jesus igen. Så er det slut med Guds tålmodighed over for 
det onde, og verdenssamfundet bryder sammen! 

Åb. 15,1.7. Plagerne kaldes også vredesskåle. 

Åb. 14,9-10 Den 3. engels budskab er en advarsel imod Guds vrede og plagerne. 

Hvad betyder plagerne for de frelste? 
1. plage.  Kun fysisk sikkerhed i Kristus 
Åb. 16,1-2 Byldeplagen rammer dem, som er loyale over for Antikrist. De 

beseglede går fri! 

2. plage.  Kun fremtid og håb i Kristus 
   v. 3  Havet bliver til blod ligesom under plagerne i Egypten, hvor Guds 

folk heller ikke led nød. Plagen forårsager verdensomspændende 
økonomisk sammenbrud. 

3. plage.  Kun Kristus er livets kilde 
   v. 4-7  Drikkevandet bliver næsten ubrugeligt. Men brød og vand er sikret 

de kristne -se Es. 33,14-16. 

4. plage.  Kun Kristus er retfærdig 
   v. 8-9  Hedninger, soltilbedere og Antikrists tilhængere rammes, men de 

kristne mindes om, at Jesus er retfærdighedens sol. 

5. plage.  Kun Jesus er sandhedens lys. 
   v. 10-11  Antikrist er mørkets magt. Folk lider stadig pga. den første plage. 

Se 2 Mos. 10,21-23. 

6. plage.  Kun Jesus kan føre os til sejr. 
   v. 12-16 Satans bruger spiritisme, dæmoner og mirakler i sin krig mod Gud; 

men de kristne befries! 

7. plage.  Frelseren kommer igen 
   v. 17-21 Kristus bryder ind og afslutter verdens gang. 
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Hvem er Bibelens Antikrist? 
Ordet ”antikrist” forekommer kun i Johannes' breve, men begrebet er kendt 
helt tilbage fra profeten Daniels tid og uddybes i Det nye Testamente. 

1 Joh. 2,18 Antikrist er et endetidsfænomen. 

1 Joh. 2,22 Har ikke Kristus som frelser. 

1 Joh. 4,2-3 Benægter Kristus som menneske. 

2 Joh. 2,7 Antikrist er forførende. 

    

Den antikristlige magt omtales andre steder i Bibelen, dog 
under andre betegnelser: 
2 Tess. 2,1-9 Inden Kristi genkomst må lovløshedens menneske fremstå. 

Antikrist kommer i Satans kraft. En fodnote henviser til Åb. 
kap. 13. 

Åb. 13,1-7 Antikrist har politisk og religiøs magt, forfølger de sande 
kristne, men får et dødshug, som læges. 

Dan. 7,7-8 Daniels syn om verdensrigerne indbefatter Antikrist. 

Dan. 7,17-27 Antikrist sætter sig op imod Gud og ændrer hellig tid og lov 
(v. 25). 

Dan. 8,12-14 Antikrist kaster sandheden til jorden og har sin storhedstid, 
indtil den himmelske helligdom renses (v. 14). 

Åb. 2,14.20. To af de syv menigheder var antikristlige. Kirkehistorisk er 
det den mørke middelalder, hvor pavedømmet regerede i 
hele Europa. 

Åb. 6,5-8 Den sorte og gustengule hest symboliserer Antikrists 
storhedstid. 

Åb. 13,18 Antikrists tal er 666. Ordene ”Vicarius Filii Dei” (Guds Søns 
stedfortræder) passer, når romertallenes værdier bruges. 

Åb. 17,1-9 Antikrist kaldes også ”Den babyloniske Skøge”. Hun sidder 
på syv bjerge, dvs. Roms syv høje. 

   v. 18 Rom har international indflydelse og magt! 

Åb. 18,4 Vi må tage afstand fra Babylons lære. 
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Antikrists storhedstid 
Daniels Bog og Åbenbaringen giver mange detaljer om Antikrist bl.a. 
nogle tal for varigheden af overherredømmet i den mørke middelalder: 
1260 profetiske dage. 

Åb. 13,1-5 Antikrists storhedstid strakte sig over 42 måneder, profetisk 
tid. 

Åb. 12,6.14. Guds menighed (kvinden) blev forfulgt i dette tidsrum på 3 
1/2 år eller 1260 dage, profetisk tid. En dag i profetisk tid er 
et kalenderår, se evt. lektie nr. 20 om de 70 åruger. 

Åb. 11,1-2 Guds folk var undertrykt i denne lange tidsperiode. Fodnoten 
henviser til Daniels Bog, hvor den antikristlig magt også 
omtales. 

Dan. 7,24-25 Her er den samme tidsperiode nævnt. Det forudsiges af den 
antikristlige magt vil ændre på hellig tid og lov. 

Dan. 12,7-9 Endens tid vil først komme, når Antikrist har regeret i 3 1/2 
profetisk år eller 1260 kalenderår. 

Åb. 13,3 Antikrist får et dødshug. Det skete under Den franske 
Revolutuon i 1798, da general Berthier udfærdigede et 
dokument, som fratog paven retten til at udøve nogen 
funktion. Pave Pius d. 6 blev som fange ført til Valence i 
Frankrig, hvor han dør året efter. 

Antikrist vender tilbage! 
v. 11-14 Antikrist kommer til magten igen, hjulpet af ”Den falske 

profet”. De indfører religionstvang og truer med dødsstraf. 

Åb. 17,12-14  Pavedømmet vil sammen med Europas konger og religiøse 
bevægelser komme til at regere en ganske kort tid. Kristus 
bryder ind, og de trofaste sejrer sammen med ham. 
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Dyrets mærke 
Udtrykket ”Dyrets mærke” i Johannes' Åbenbaring har gjort mange 
mennesker urolige. Det vil blive det centrale emne i en stor konflikt lige 
før Kristi genkomst. Gud vil dog ikke tillade, at de frelste bliver udslettet, 
derfor besegler han dem med ”Den levende Guds segl”, nævnt i Åb. kap. 7. 

Åb. 13,14-18  Dyrets mærke er et autoritetstegn, som Antikrist påtvinger 
jordens befolkning med trussel om dødsstraf. Antikrist lover 
økonomisk og fysisk sikkerhed for sine tilhængere, men den 
bryder Gud under de to første plager. 

Åb. 14,9-11 De tre englebudskaber advarer klart om den kommende 
krise. Guds segl gives til dem, som hører og reagerer på 
budskaberne; de frelses! Antikrists efterfølgere rammes af 
Guds vrede og går fortabt. 

Åb. 15,2-3 De frelste vil gå sejrende ud af kampen med Antikrist. 
Erfaringen gør, at de kan synge Moses' og Jesu sejrsang. 

Åb. 16,2 Plagerne rammer dem, som følger Antikrist. Guds folk går 
fri! 

Åb. 19,20 Den lovløse Antikrist staffes ved Kristi genkomst - se også 2 
Tess. 2,8 (NT 268). 

Åb. 20,4 Endnu engang omtaler Åbenbaringen Dyrets mærke. Hvis vi 
elsker Jesu vidnesbyrd og Guds ord, vil vi få evigt liv 
sammen med Jesus. 

Hvad er Dyrets mærke egentlig? 
Ud fra Bibelen kan vi se, at mærket er et tegn på menneskelig autoritet, 
som sætter sig op imod Guds Ord, Jesu tro og vidnesbyrd, De ti bud og 
tilbedelsen af skaberværkets ophavsmand.  

Antikrist har ændret på hellige ”tider og lov”, se Dan. 7,25. Kun ét af 
budene i Guds lov handler om tid, nemlig hviledagsbudet. Det er givet 
mennesker til minde om skabelsen og er et tegn på loyalitet mod Gud.  

Den katolske kirke siger, at overførslen af sabbatens hellighed til søndag er 
et tegn på kirkens autoritet. Vælg derfor Guds segl frem for Dyrets mærke!     
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Spis og drik til Guds ære! 
1 Kor. 10,31 ”Enten I nu spiser eller drikker, eller hvad I gør, så gør det til Guds 

ære!” 

1 Mos. 1,27-31  Vi bør ære Gud, fordi vi er skabt, så vi ligner ham. Oprindeligt 
var menneskets kostplan frugt og nødder; maden skulle ikke 
tilberedes! 

1 Mos. 3,17-19  Efter syndefaldet fik mennesket også markens urter, d.v.s. 
grøntsager at spise. 

1 Mos. 7,1-5 Noa var bekendt med begrebet ”rene og urene dyr”. Nogle af de 
rene dyr var sikkert med som proviant. Spørgsmålet om rent og 
urent var aktuelt lang tid før jødernes tid og Moseloven. 

3 Mos. 11 Hele dette kapitel handler om rene og urene dyr. Her er årsagen til, 
at jøder og muhammedanere ikke spiser f.eks. svinekød. 

Ap. G. 15,20.28.29.  På apostelmødet i Jerusalem tog man en bestemmelse ud fra 
det, der var blevet drøftet. Blod må ikke spises. Svinekød blev slet 
ikke omtalt, for det var der ikke behov for. 

Ap. G. 10,9-16  Peter havde et syn, hvor han så en masse urene dyr. Mange kristne 
bruger det idag som argument for, at alt kød er rent. Men det var 
ikke formålet med synet. 

v. 28 Peter henviser senere til synet med ordene: ”Mig har Gud vist!” 
Apostlene måtte specielt vejledes om, at hedningerne også er rene i 
Guds øjne. 

Es. 65,2-4 Afgudsdyrkere spiser urent kød. 

Es. 66,15-18 Ved Kristi genkomst vil afgudsdyrkerne blive dømt for deres 
vanhellige liv. 

2 Kor. 6,17 - 7,1  Vi må holde os fra alt urent, fordi det skader både legemet og 
vort forhold til Gud. 

1 Kor. 6,19-20  Vort legeme tilhører Gud! Det er som et tempel for Helligånden. 

1 Kor. 3,16-17  Vi må ikke ødelægge vort legeme med f.eks. narkotika, tobak og 
alkohol. 

Ordsp. 20,1 Det er klogt at holde sig fra vin. 

Ordsp. 23,29-35  Vin er fristende, men dødfarligt. 

Hos. 4,11 Alkohol giver hjerneskader. 

Ef. 5,18 Hellere fyldt med Guds Ånd frem for vin. Det at afholde sig fra 
urent kød og alkohol er et trosspørgsmål. Vi må tro på Guds 
vejledning, for han ved, hvad der er bedst for os. Gør Bibelen til 
din brugsanvisning, og sig til dig selv: ”Gud har sagt det, og det er 
nok for mig!” 

Nyt håb nr. 56 

Håb og nye perspektiver 



Den nye tidsalder - NEW AGE - hvad er det ? 
Danskerne er blevet mere religiøse, overtroiske og har stor tillid til okkulte 
naturlæger. Nyreligiøsitet kalder man det også, for kristendom er det ikke! 
Der er nogle begreber, som går igen i danskernes nye tro, men de er langt 
fra bibelsk lære. 

To kendetegn ved falske religioner 
1. Der er ingen død! Mange tror fejlagtigt på et liv i døden. Eller at man 

fødes igen og igen, dvs. reinkarnation (ordet er græsk og 
betyder ”igen-i-kødet”). 

2. Du kan blive guddommelig! Nogle mener, at vi efter tusinder af liv 
bliver til små guder. Andre mener, at Gud er i alt levende 
(panteisme), således at vi alle er guder. 

Bibelens lære kan ikke forenes med disse løgne: 
1 Mos. 3,4-5 Satans første løgn i Edens Have indeholdt netop disse to 

punkter: I skal ikke dø! - og I skal blive som Gud! Adam og 
Eva faldt for denne idé; i dag bedrager Satan millioner på 
samme måde! 

Heb. 9,27 Vi lever kun én gang! Se evt. lektie nr. 38. 

1 Tim. 6,16 Kun Gud har udødelighed. Ved Kristi genkomst iføres vi 
udødelighed, men vi bliver aldrig guddommelige! Se evt. 
lektie nr. 4 og nr. 37. 

1 Kor. 15,13-23  Opstandelsen er en central lære i Bibelen. De fleste falske 
religioner forkaster en bogstavelig opstandelse. 

Rom. 10,9 Vi må bekende os til Jesus og tro på hans opstandelse, for at 
vi kan blive frelst. 

To kendetegn ved falske helbredelser 
Mange mener, at en del sygdomme opstår, fordi nogle energier i kroppen 
enten er blokkerede eller ude af balance. Helbredelse sker ved at tilføre 
kosmisk energi på de mystiske måder. 

Ef. 6,11-12 De kosmiske kræfter, som naturhelbredere bruger, kalder 
Bibelen for ”ondskabens åndemagter i himmelrummet”. 

Matt. 24,24 Jesus advarer os mod disse falske opfattelser, som styrket af 
mirakler let kan føre os på vildspor. 
Læs også lektie nr. 60 om sande og falske profeter. 

Nyt håb nr. 57 

Håb og nye perspektiver 



Guds menighed i endens tid 
 
Kol. 1,18-20 Den kristne kirke har Kristus som øverste leder. 

Ef. 4,11-16 Den kristne menighed består af mennesker med forskellige 
evner. Kristus er hovedet på det legeme, kirken udgør. 

Ap. G. 20,28 Guds kirke består af mennesker, som er frelst på grund af 
Jesu stedfortrædende død. 

1 Kor. 11,26 Sande kristne tager del i nadveren og forkynder Kristi 
genkomst. 

Fil. 3,20-21 Guds børn venter på, at Kristus skal komme igen og give 
dem et herlighedslegeme. 

Matt. 28,18-20  Guds menighed går ud til hele verden, forkynder 
Evangeliet, døber og lærer mennesker at holde Kristi 
befalinger. 

Kendetegn fra Johannes' Åbenbaring 
Åb. 12,17 Efter Den mørke Middelalder vil der fremstå en kristen 

menighed, som holder Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd. 

Åb. 10,7-11 Guds menighed i den sidste tid opstår på grund af en bitter 
erfaring, som gør den egnet til at forkynde et profetisk 
budskab. 

v. 2 Den lille, åbne bog er Daniels Bog, som var beseglet indtil 
endens tid.  Se evt. lektie nr. 31. 

Åb. 14,6-7 I Jordens sidste tid forkyndes Det evige Evangelium, som 
indeholder budskabet om, at vi bør tilbede Gud som 
Skaberen. 

v. 8-11 Guds menighed advarer mod falsk kristendom og Antikrists 
bedrag i endens tid. 

v. 12 De tre Englebudskaber opmuntrer os til at holde fast ved 
Guds bud og Jesu tro. 

Åb. 22,6-7 Guds sidste menighed har et godt kendskab til Johannes' 
Åbenbaring og forkynder bogens budskab i lyset af Kristi 
genkomst. 

Nyt håb nr. 58 

Håb og nye perspektiver 



Det profetiske ords bevis 
Lad mig først stille dig en gåde:  

Hvad er det, som en bonde ser dagligt, en konge sjældent, men Gud aldrig? 
Tænk dig godt om, inden du finder svaret i det første skriftsted! 

 

Es. 40,25 Ja, der er virkelig noget, Gud aldrig ser! I dette bibelstudium 
skal vi se på, hvad det er, der gør Gud speciel. 

Es. 41,21-23 Enhver, som tror om sig selv, at han er en gud, udfordres til 
at vise sin magt og indsigt. Men ingen kan måle sig med 
Gud. 

Es. 42,9 Gud kan trygt sige, at det han har sagt, er gået i opfyldelse. 
Og det, som hører fremtiden til, har han allerede fortalt os. 

Es. 43,10-13 Vi kan være sikre på, at der er ingen anden Gud end 
HERREN! Han er den eneste, og det kan vi vide på grund af 
beviset i det profetiske ord. 

Es. 44,6-7 HERREN i Det gamle Testamente er den første, største og 
den eneste. Ingen er lig Gud! 

Es. 45,21-23 Der er ingen anden end Gud, vi kan gå til for at blive frelst. 
Guds profetiske ord beviser det! 

Es. 46,9-13 Gud opfordrer os til at studere Bibelens profetier, for deri 
kan vi finde hans råd, vilje og frelse. 

Es. 48,5-19 Gud har sagt tingene forud, så vi ikke bagefter kan komme 
med indvendinger. Guds skaberværk er ham lydigt (vers 13), 
derfor bør vi også gå på den vej, han viser os (vers 17). 
Dersom vi lytter til Guds ord, vil han ikke glemme os, men 
give os store velsignelser. 

 

Jesus troede på det profetiske ord! 

Joh. 6,45-47 Vi kan sætte vort håb til det profetiske ord, for det er 
baggrunden for Jesu tro. 

Nyt håb nr. 59 

Håb og nye perspektiver 



Prøven på en sand profet 
Inden for de sidste år har vi oplevet en stigende åndelig interesse i Danmark. 
Mange bedrages og tror, at moderne clairvoyanter og healere har et budskab 
fra Gud. Bibelen sætter heldigvis helt klare linier for, hvad en sand profet tror 
og lærer. 

Matt. 24,24 Jesus advarer ikke imod alle profeter. Der er både falske og 
sande.  

5 Mos. 13,1-4  På Mose tid var der også problemer med falske profeter. De 
kunne gøre mirakler, men hvis de samtidig opfordrer til falsk 
gudsdyrkelse, skal vi holde os fra dem. 

1 Tess. 5,16-21  Vi må tage imod den sande profetiske gave med glæde, når vi 
har sat os ind i sagen. 

1 Kor. 2,12-16  Det er kun åndelige mennesker d.v.s. kristne, som klart kan 
bedømme disse ting.  

1 Joh. 4,1-3 En sand profet tror på Jesus som udsendt fra Gud og kommen 
som menneske. 

2 Pet. 2,1-2 Falske profeter tror ikke på Jesu død på korset som vejen til 
frelse for os.  

2 Pet. 1,20-21  Det en profet siger, har han fra Gud, og det stemmer overens 
med Bibelens budskab. 

Jer. 28,9 En sand profets forudsigelser går altid 100 % i opfyldelse. Vor 
tids sandsigere har en opfyldelsesprocent på op til 80 %. 

1 Kor. 12,28 En profet må stå indenfor kirken, altså være en sand kristen.  

Ef. 4,11-14 En sand profet hjælper med at opbygge menigheden, opfordrer 
til enighed i troen på Jesus og advarer os imod falsk lære. 

Matt. 7,15-27 Falske profeter er svære at afsløre, men vi kan kende dem på 
deres frugter: 

 De gør ikke Guds vilje (v. 21), øver uret (på græsk: lovløshed) 
og hører ikke Jesu ord og handler efter dem (v. 24 og 26). 
Mirakler er ikke noget bevis for, at man er en sand profet (v. 
22). Konklusion: En sand profet har en klippefast tro på Jesus 
og følger Guds vilje og lov. 

Åb. 14,12 Enhver sand profet adskiller sig altså ikke fra andre kristne, men 
holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. 

Nyt håb nr. 60 

Håb og nye perspektiver 



Drømme, syner og Profetiens Ånd 
1 Mos. 1,27-28  Oprindeligt talte Gud ansigt til ansigt med mennesker, 

men senere satte synden en stopper for denne direkte 
kommunikation. 

Åb. 1,1-3 Det profetiske ord går nu igennem flere led: Fra Faderen til 
Sønnen, så via en engel, som i billedsprog viser det til 
profeten. Han skriver det ned, for at vi kan læse, forstå og 
følge det. 

v.10 En profet er under stærk påvirkning af Guds Ånd, når der 
videregives budskaber. 

Dan. 10,7-11 Profeten Daniel mistede sine kræfter under et syn, men en 
engel styrkede ham. 

Dan. 7,1.7. Profeter kan modtage deres budskaber i drømme om natten. 

Ez. 8,1-3 Andre gange vælger Gud at tale til sin profet i vågen tilstand, 
endda mens der er andre mennesker tilstede. 

4 Mos. 24,3.4.16.17.  Bileams øjne kunne snart være lukkede, snart åbne. I 
et syn så han Jesus som den kommende konge. 

4 Mos. 12,6 Det er ikke altid, at der er en profet. 

Jer. 1,4-10 Gud vælger selv sine profeter, lægger sit ord i deres mund og 
giver dem myndighed. 

Hos. 12,14 En profet kan lede og vogte Guds folk. 

Hab. 2,1-3 Det profetiske ord går altid i opfyldelse. 

Ap. G. 21,8-13  I den første menighed var der både mænd og kvinder med 
profetisk gave. Flere profeters ord er ikke engang med i 
Bibelen. 

Luk. 2,36-38 Profetinden Anna er endnu et eksempel herpå. Hun vidste, 
hvem Jesus var! 

2 Kor. 12,1-4 Apostlen Paulus var en profet, som Gud brugte flittigt. 

2 Pet. 1,20-21 Enhver profeti må fortolkes i lyset af alle Bibelens profetier. 
Alle fortæller de os noget om Guds vilje. 

Åb. 12,17 Guds sidste menighed holder Guds bud og bevarer Jesu 
vidnesbyrd. 

Åb. 19,10 Jesu vidnesbyrd er Profetiens Ånd. 

1 Tess. 5,20 Vi må ikke ringeagte profetisk tale. 

Nyt håb nr. 61 

Håb og nye perspektiver 



Den bibelske dåb 
Joh. 3,3-8 Jesus fortæller os om to betingelser for frelsen: Vi må være 

født på ny, dvs. født af vand (døbt) og Ånd (omvendt, troende). 
.Mark. 16,15-16  Bemærk rækkefølgen i det evangeliske arbejde: Gå ud og 

forkynd - så folk derved kan komme til tro, blive døbt og frelst. 
Ap. G. 2,38.41.44.  På pinsefestens dag tog 3.000 imod Guds ord og blev 

døbt. De var kommet til troen. 
Ap. G. 8,12-13  Først forkyndte Filip Evangeliet, så kom folk til troen, og 

bagefter blev de døbt. 
Ap. G. 8,26-40  Den ætiopiske hofmand hørte Evangeliet, kom til tro på Jesus 

og blev døbt ved neddyppelse. Han steg nemlig ned i vandet og 
op igen. 

Ap. G. 18,8 Mange fra byen Korinth hørte ordet, troede og lod sig døbe. 
Den bibelske dåb kan vi derfor kalde ”troendes dåb”! Tro og 
dåb hører sammen! 

Johannes' omvendelsesdåb var et forbillede 
Luk. 3,3.8. Johannes' dåb var en omvendelsesdåb. 
Joh. 3,23 Johannes døbte med rigeligt af vand. 
Matt. 3,13-17  Jesu dåb er et eksempel for os: Omvendelsesdåb og dåb med 

Helligånden - det udgør ”Den kristne dåb”. 
Matt. 28,18-20  Jesu befaling bliver derfor, at vi skal døbes i Faderens, 

Sønnens og Helligåndens navn. 
Dåbens symbolske betydning 
Rom. 6,3-6 I dåben får vi del i Kristi liv og død. Vi bliver begravet i 

vandet, et kort øjeblik har vi lukket øjnene og trækker ikke 
vejret; derefter rejser vi os op af vandet - et symbol på 
opstandelsen. 

Kol. 2,12 Vi bliver ”begravet med Kristus” i dåben. 
Tit. 3,4-7 Dåben kaldes ”badet til genfødelse og fornyelse i Helligånden”. 
Hvornår skal man lade sig døbe? 
Ap. G. 19,1-5 Når man er kommet til den rigtige forståelse af den kristne dåb, 

skal man ikke være bange for at lade sig døbe. 
Ap. G. 22,16 Når man er kommet til tro på Frelseren, må man ikke udsætte 

sin dåb. Desuden må den døbte selv være i stand til at påkalde 
Jesu navn. 

Luk. 7,29-30 Når man ser, at Gud har ret i spørgsmålet om dåben, må man 
ikke forkaste Guds plan. 

1 Pet. 3,21 Når man mærker, at Gud har talt til ens samvittighed, bør man 
sige ”JA” til ham i dåben. 

Nyt håb nr. 62 

Håb og harmoni 



Fordele ved at være en kristen! 
Hvis vi ønsker at være glade og lykkelige kristne, må vi klart kunne se 
fordelene ved at være overgivet til Jesus og hans evangelium. Livet som 
kristen er ikke et alternativ til et liv uden tro på Gud. Det er et spørgsmål om 
liv og død. 

Indre fred  
Joh. 14,27 Kun evangeliet kan bringe indre og varig fred. Kun Jesus kan 

give fred. Verden giver modløshed og forfærdelse. 

Frihed fra skyld 
1 Joh. 1,9 Den skyld, vi har på os på grund af synden, bliver taget bort, når 

vi ønsker at leve for Jesus og sige nej til det gamle liv og 
syndens bedrag. 

Gud vil lede til større forståelse 
Joh. 8,12 Jesus er verdens lys!  

Joh. 12,35.36.  Gud leder os til en større forståelse af de åndelige ting, når vi 
søger efter sandheden med oprigtighed. Vi vil ikke blive 
bedraget, men modtage mere ”lys”. 

Større fylde af Helligånden 
Luk. 11,13 Der er ikke noget Faderen hellere vil end at give os 

Helligånden. 

Ap. G. 5,32 Helligånden gives, dersom vi adlyder Gud. 

Evigt liv 
1 Tess. 4,16.17.  Når Jesus kommer igen, vil vi modtage det evige liv. Aldrig 

skal vi mere opleve synden på vor egen krop. 

Svar på bøn 
Mark. 11,24 Bibelen opfordrer os gentagne gange til at søge Gud i bøn. Vi 

kan endda forvente at få svar på bøn. Gud er aktiv lytter. 

Ægte lykke 
Matt. 5,8;  1 Tess. 5,16-18  Begrebet lykke er ikke fremmed for Bibelen. Gud 

ønsker, at vi skal være glade og lykkelige mennesker. 

Behage Gud 
Joh. 8,29;  1 Joh. 3,21-22  Jesus levede et liv til Faderens behag. Vi har den 

fordel at kunne gøre det samme, når vi i tro og lydighed 
frimodigt kommer til Gud. Vi er ikke alene, når vi behager ham! 

Af Mark Finley 

Nyt håb nr. 63 

Håb og harmoni 



Den anden talsmand, Helligånden 
Joh. 14,16-17 Kristus lovede at sende en anden talsmand—endda ”en anden af 

samme slags,” som det græske ord ”ALLOS” betyder. 
   v. 26 Helligånden vil minde os om Jesu tro og lære. 
Joh. 16,7-15 Helligånden vil lære os tre ting: 

1. Det er synd ikke at tro på Jesus. 
2. Helligåndens opgave er at give os et ønske om og en forståelse af 

retfærdighed: Jesus giver os sin retfærdighed gennem sin 
ypperstepræstlige gerning i Den himmelske Helligdom. 

3. Satan er dømt skyldig for alt det onde i verden. 

Helligånden er en person! 
Ja, for han har følelser, forstand og vilje: 
Taler:   Ap. G. 8,29 
Trøster: Ap. G. 9,31 
Vejleder:  Ap. G. 10,19-20 
Udvælger: Ap. G. 13,2-4 
Forbyder:  Ap. G. 16,6-7 
Underviser:  Joh. 14,26;  16,13 
Profeterer: 2 Pet. 1,21;  1 Pet. 1,11-12 
Giver gaver:  1 Kor. 12,1-11 
Har en vilje:   1 Kor. 12,11 
Går i forbøn: Rom. 8,26-27 
Elsker:  Rom.  15,30 
Fællesskab:  2 Kor. 13,13 
Kan hånes:   Heb. 10,28-29 
Lyves imod: Ap. G. 5,3-4 
Fristes:  Ap. G. 5,9 
Bedrøves: Ef. 4,30;  Es. 63,10 

Helligånden er en del af guddommen 
Ap. G. 5,3-4 Ananias løj mod Helligånden. Sidst i vers 4 står der, at han løj for 

Gud. 
Matt. 12,31-32  Gudsbespottelse mod Helligånden er en utilgivelig synd; derfor er 

Ånden guddommelig. 
Rom. 15,30 Herren Jesus og Åndens kærlighed hjælper os i vore bønner til 

Faderen. 
1 Pet. 1,2 Ånden samarbejder med Faderen og Sønnen. 
Matt. 28,19 Faderen, Sønnen og Helligånden er en enhed. 
2 Kor. 13,13 Treenigheden er også nævnt i Den apostolske velsignelse. Vi 

ønskes Åndens tilstedeværelse. 

Nyt håb nr. 64 

Håb og harmoni 



De åndelige gaver 
Ef. 4,7-16 Nådegaverne har stor betydning for menighedens enhed og 

vækst: Indadtil i kirken skaber de sammenhold, styrker og 
vejleder; udadtil gør de os rede til effektivt missionsarbejde. 

v. 11-13 Menighedens ledere er ansvarlige for at oplære 
medlemmerne til at tage aktivt del i arbejdet. 

Rom. 12,3-8 Menighedens medlemmer har ikke samme opgave (v. 4). Der 
er forskellige nådegaver, som hver må bruge til fælles glæde. 

1 Kor. 12 Et helt kapitel om de åndelige gaver! 

v. 7 og 11 Ethvert medlem har mindst én åndelig gave. 

v. 24-25 Gud har sammensat menigheden således, at man kan være til 
fælles glæde. 

v. 28 Nådegaverne hører til inden for kirken. Kun bekendende 
kristne kan helbrede ved Guds kraft. 

1 Pet. 4,8-11 Vi skal leve i indbyrdes kærlighed og trofast tjene med de 
nådegaver, Gud giver. 

1 Kor. 12,31-13,2  Selv om nådegaverne er nødvendige og til stor 
velsignelse, så er de ikke noget værd uden kærlighed. 

Der synes at være tre kategorier af åndelige gaver: 
1. Motiverende gaver, som alle medlemmer har mindst én af: 

Bedømmelse, opmuntring, sjælevinder, tro, gavmildhed, 
gæstfrihed, kundskab, lederevner, barmhjertighed, bøn, 
forkyndelse, tjeneste, undervisning, visdom.  

2. Motiverende gaver, som udruster til tjeneste i en livsgerning: 
Evangelister, præster, lærere, administratorer.      Se  Ef. 
4,11.12. 

3. Manifesterende gaver, som er resultatet af overnaturlig kraft: 
Profet, helbreder, tungetale. 

Døbt med Helligånden - hvad er det? 
Nogle kristne taler meget om åndsdåb og mener dermed evnen til at tale i 
tunger. De begår den fejl at sætte det op som et tegn på, at man er en rigtig 
kristen. Sandheden er, at når vi er døbt med den kristne, bibelske dåb (se 
lektie # 62), vil Helligånden tilbyde os følgende velsignelser, hvis vi ønsker 
det: 

Ap. G. 1,8 Åndens kraft til at vidne om Jesus. 

Gal. 5,22-23 Åndens frugt til at ligne Jesus. 

Rom. 12,5-8 Åndens gaver til at tjene Jesus. 
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Har Gud forstand på penge? 
1 Tim. 6,6-12 Folk, som vil være rige, stoler på sig selv og penge, men 

Bibelen anbefaler nøjsomhed og gudsfrygt som en sikker vej på 
lang sigt. 

   v. 10 Vi må ikke gøre penge til en afgud. 

1 Tim. 6,17-19  Vi må ikke sætte vort håb til penge, men stole på Gud og dele 
med andre. 

Matt. 6,33 Hvis vi sætter Gud først i livet, kommer vi ikke til at mangle 
noget. 

Sl. 34,10 De, der frygter Herren, mangler intet. 

Sl. 112,1-3 Gudsfrygt, lydighed og oprigtighed fører til velsignelse, 
velstand og rigdom. 

Ordsp. 22,4 Vil man være rig, er ydmyghed vejen fremad -en vej, verden 
ikke kender! 

Præd. 5,9 Pengekære mennesker lever et tomt liv. 

5 Mos. 8,17-18  Vi må ikke selv tage æren for den rigdom, Gud giver os kraft 
til at vinde. 

5 Mos. 10,14 Alt i himmel og på jord tilhører Gud. 

Hagg. 2,8 Gud er rig, for han ejer alt sølv og guld! 

Mark. 10,23-27  Gud kan frelse alle, selv de rige. 

Matt. 27,57-60  Josef fra Arimatæa var rig, men alligevel gudsfrygtig. Det er 
ingen synd at være rig! 

Rom. 8,32 Gud gav os Jesus som bevis på, at han ikke sparer på sine gaver. 

Evangeliets økonomi 
1 Mos. 14,18-20  Abraham betalte tiende til kongen og præsten Melkizedek. 

4 Mos. 18,21 Præsteslægten fik løn fra tienden. 

5 Mos. 14,22-23  Tiendesystemet er Guds opfindelse, som kan lære os 
gudsfrygt. 

Mal. 3,8-11 Vi må ikke bedrage Gud med den del af vor indtægt, som 
egentlig tilhører ham. 

   v. 10 Gud opfordrer os til at sætte ham på prøve. 

   v. 11 Hvis vi er trofaste, beskyttes vi mod det onde. 

Matt. 23,23 Jesus anbefaler tiendesystemet. 

1 Kor. 9,13-14  Gud har system i tingene. Han ved godt, det koster penge at 
forkynde Evangeliet. 

2 Kor. 9,7 Gud elsker en glad giver. 
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”Jeg er livets brød!” 
Nadveren og dåben er meget tæt knyttet til frelsen i Jesus. De er de eneste 
to ritualer eller sakramenter, Jesus direkte befaler os at tage del i for at 
kunne arve evigt liv. 

Joh. 6,35.48. Jesus havde netop bespist 5.000 mennesker og dækket deres 
fysiske behov, men fortsatte med at tale om deres åndelige 
behov. 

   v.  50-51 Jesus er det levende brød, som vi må spise af for at blive 
frelst. 

   v.  53-57  Jesus hentyder helt bevidst til nadveren, som han dog først 
indstiftede på et senere tidspunkt. 

Luk. 22,14-20  Torsdag aften i lidelsesugen indstiftede Jesus nadveren, 
som erstatter Det gamle Pagts påskemåltid. 

Matt. 26,26-29  Nadvermåltidet består af vin og brød, symboler på Jesu 
blod og legeme, hans lidelse og død i vort sted. 

Mark. 14,25 Nadveren får os til at se både fremad og tilbage. Vi mindes 
om Jesu død på korset, men også om bryllupsmåltidet i 
Himmelen, som f. eks. Åb. 19,7-9 taler om (NT 332). 

Joh. 13,1-5 Jesus udførte en tjeners gerning i forbindelse med 
nadvermåltidet. 

   v. 6-11 Peter var klar over, at det var en rituel handling, og anså ikke 
sig selv for ren. Men Jesus henviser til hans dåb. 
Fodtvætningen er en ”lille dåb”, en form for fornyelse af 
dåbsritualet. 

   v. 12-17 Vi opfordres til at være hinandens tjenere. Derved viser vi, at 
vi tilhører den samme Herre, som blev menneske og tjener 
for vor skyld. 

Ap. G. 2,42-47  Nadveren var en del af det daglige samvær, de første 
kristne havde. 

1 Kor. 11,23-26  Når man deltager i nadveren, viser man andre omkring 
sig, at man er kristen og bereder sig til Kristi genkomst. 

   v. 27-29 Vi må udvise respekt for nadveren. Den er tænkt som en 
velsignelse, men kan blive en forbandelse, hvis vi ikke 
omgås den på rette måde.  
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En lykkelig familie 
1 Mos. 1,27-28  Helt fra begyndelsen af ønskede Gud, at mænd og kvinder 

skulle leve lykkeligt sammen her på jorden. 

1 Mos. 2,18-25  Gud gav os ægteskabet til fælles glæde i et socialt samvær, 
hvor kærlighed råder. 

   v. 24 Her er opskriften på ægteskabelig lykke: Man gifter sig og får 
eget hjem, elsker i troskab sin partner, og forenes både 
psykisk og seksuelt. 

1 Tess. 4,3-7 En kristen finder sin livsledsager på en anden måde end folk 
ellers gør, for vi bliver ikke lykkelige ved at være slaver af 
lyst, begær og før-ægteskabelig sex. 

Gal. 5,19-21;  Ef. 5,3-5  Bibelen går imod idéen om, at seksuelt samvær før 
ægteskabet er vejen til lykke. 

Kol. 3,2-6 Vi opfordres til at leve et rent liv, så vi kan mødes med 
Kristus ved hans genkomst. 

2 Mos. 22,16 Hvis et ungt par er gået for langt, bør de gøre klar til bryllup 
og få orden på forholdet. 

2 Mos. 20,9-12.14.17.  Fire af de ti bud beskytter ægteskabet og lykken i 
familien. Hor er en synd, men idag kalder man det bare for 
”sidespring”. 

1 Kor. 7,1-6 Vi må stå fast ved, at seksuelt samvær kun må ske i 
ægteskabet, hvor det derimod ikke må undlades, men være til 
fælles glæde. 

Ef. 5,22-33 I ægteskabet bør man elske og respektere hinanden, ligesom 
Kristus elsker os. 

Heb. 13,4 ”Hold ægteskabet i ære i ét og alt.” 

Ordsp. 5,18-19  Vi opfordres til at glæde os over vor ægtefælle i kærlighed 
og romantik. 

Ordsp. 18,22 Det er en lykke at blive gift og være velsignet af Gud. 

Højs. 2,1-7 Højsangen er fuld af romantik - og et godt råd:  
Giv kærligheden tid til selv at vokse. 

Matt. 19,3-9 Opstår der uoverensstemmelser i ægteskabet, så husk at 
hårdhjertethed og skilsmisse ikke er Guds løsning på 
problemerne. 

Sl. 127 Et lykkeligt hjem med børn er en gave fra Gud; det opnås ikke 
ved hårdt arbejde.  
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”I er verdens lys!” 
De høje idealer i Bjergprædikenen 
Matt. 5, 13-16  Jesus taler om eksemplets magt og vor indflydelse på andre 

mennesker. Vi er kun ”lys” for ham, når vore handlinger 
afspejler hans kærlighed, myndighed og retfærdighed. 

Matt. 5,44 Vore kære elsker vi af hjertet. Når det gælder vore fjender, må 
viljen med i billedet. 

Matt. 6,24-34  Vi må søge Guds rige først af alt og ikke bekymre os om de 
materielle ting. 

Matt. 7,12 Dette ideal kaldes ”Den gyldne regel” - det ideelle forhold 
imellem mennesker i én sætning. 

Værdighed i opførsel og påklædning 

Rom. 12,1-2 Paulus opfordrer os til at lade Guds vilje lede vore tanker - 
ikke verdslig mode. 

5 Mos. 22,5 På Mose tid var mænd og kvinder forskelligt påklædt. 
Hvordan er det blevet i dag? 

2 Kong. 9,30 Første gang Bibelen nævner øjensminke er i forbindelse med 
den hedenske, afgudsdyrker Jesabel. Det er tankevækkende! 

Jer. 4,30 Jerusalem (Zion i v. 31) sammenlignes med en kvinde, som 
bruger smykker og gør øjnene store med sminke. Men det er 
spildt! 

Es. 3,16-24 Mange kvinder opfører sig frækt og pynter sig overdådigt med 
smykker, men Gud ønsker det ikke sådan. 

Es. 4,3-4 Først når Zions døtres smuds var vasket af, kunne de 
indskrives til livet i Jerusalem. 

1 Tim. 2,8-10  Mænd og kvinder opfordres til at leve gudsfrygtigt, være 
værdigt klædt og tage afstand fra de kostbare, verdslige 
skikke.  

1 Pet. 3,1-5 Smykker, dyrt tøj og kunstfærdigt opsat hår er intet i 
sammenligning med det at have Gud i hjertet. 

Hvad andre bør mærke og høre 
Fil. 4,4-9 Med Guds fred i hjertet vil den kristne være glad og have en 

god indflydelse på andre. 

Luk. 8,39 Jesus ønsker, at vi skal fortælle andre de store ting, Gud har 
gjort for os. 
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Hold fast ved håbet! 
Håb er en følelse af forventning, et ønske om at nå et bestemt mål. En 
ordbog siger, at ordet håbe betyder: Hoppe op i forventning. Alle 
mennesker håber på et eller andet; uden håb mister vi livsmodet.  
Lad os se på det kristne håb: 
 
Håbet i Kristus 
1 Pet. 1,3-5 På grund af Jesu opstandelse har vi håb om en stor, 

himmelsk arv. 
   v. 13 Vort håb er at få endnu større del i nåden, når Jesus kommer 

igen. 
Rom. 5,1-6 Kristi lidelse og død giver os håb om, at vi engang må kunne 

opleve Guds herlighed. 
Tit. 2,11-14 Gud har i sin nåde frelst os, og vi håber på snart at skulle se 

Jesus komme igen. 
Tit. 3,4-7 Jesus Kristus er vor frelser, og derfor har vi håb om et evigt 

liv. 
Kol. 1,23 Håbet skænkes os i evangeliet. 
Ap. G. 23,6 Paulus havde en personlig tro og et håb om de dødes 

opstandelse. 
Håbet gør os glade og udholdende 
Rom. 8,24-25  Frelsen har i sit væsen med fremtiden at gøre, selv om vi 

allerede nu har glæde af den. 
Rom. 12,12 Vær glad i håbet, tålmodig i modgang og udholdende i bøn. 
Rom. 15,4.13.  Vi må læse i Bibelen for at få trøst, bevare vort håb og 

blive fyldt med glæde og fred. 
1 Tess. 1,2-3 Menigheden i Tessalonika var aktive troende, kærlige og 

udholdende i  håbet. 
Håbet er værd at holde fast ved 
2 Tess. 2,15-17  Vi må holde fast ved Bibelens lære, for Gud har givet os 

sin nåde og et godt håb. 
Heb. 3,5-6 Frimodighed og udholdenhed er nødvendigt, for at vi kan 

bevare vort glædelige håb. 
Heb. 6,11-12 Når vi med iver fastholder håbet, vil vi også arve det, vi er 

blevet lovet. 
   v. 17-20 Håbet er som et anker for os, så vi kan holde fast ved Jesus 

som vor ypperstepræst. 
Heb. 10,19-25  Med troen og dåben som baggrund må vi holde urokkeligt 

fast ved håbets bekendelse, idet vi nærmer os Kristi 
genkomst. 
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Bibelens bøger 
De bibelske bogtitlers forkortelser i alfabetisk rækkefølge og placering i 
henholdsvis Det Gamle Testamente, GT, eller Det Nye Testamente, NT. 
  
Am. Amos' Bog GT 
Ap. G. Apostlenes Gerninger NT 
Dan. Daniels Bog GT 
Dom. Dommerbogen GT 
Ef.  Efeserne, Paulus' Brev til NT 
Es. Esajas' Bog GT 
Est. Esters Bog GT 
Ez.  Ezekiels Bog GT 
Ezra Ezras Bog GT 
Fil. Filipperne, Paulus' Brev til NT 
Filem. Filemon, Paulus' Brev til NT 
Gal.  Galaterne, Paulus' Brev til NT 
Hab. Habbakkuks Bog GT 
Hagg. Haggajs Bog GT 
Hebr. Hebræerne, Brevet til NT 
Hos. Hoseas' Bog GT 
Højs. Højsangen GT 
Jak. Jakobs Brev NT 
Jer. Jeremias' Bog GT 
Job Jobs Bog GT 
Joel Joels Bog GT 
Joh. Johannes-Evangeliet NT 
1 Joh. Johannes' første Brev NT 
2 Joh. Johannes' andet Brev NT 
3 Joh. Johannes' tredje Brev NT 
Jon. Jonas' Bog  GT 
Jos. Josuabogen GT 
Jud. Judas' Brev NT 
Klages. Klagesangene GT 
Kol.  Kolossenserne, Paulus' Brev til NT 
1 Kong. Første Kongebog GT 
2 Kong. Anden Kongebog GT 
1 Kor. Første Brev til Korinterne, Paulus' NT 
2 Kor. Andet Brev til Korinterne, Paulus' NT 
1 Krøn. Første Krønikebog GT 
2 Krøn. Anden Krønikebog GT 
Luk.  Lukas-Evangeliet NT 
Mal. Malakias' Bog GT 
Mark. Markus-Evangeliet NT 
Matt. Mattæus-Evangeliet NT 
Mika Mikas Bog GT 
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1 Mos. Første Mosebog GT 
2 Mos. Anden Mosebog GT 
3 Mos. Tredje Mosebog GT 
4 Mos. Fjerde Mosebog GT 
5 Mos. Femte Mosebog GT 
Nah.  Nahums Bog GT 
Neh. Nehemias' Bog GT 
Obad.  Obadias' Bog GT 
Ordsp.  Ordsprogenes Bog GT 
1 Pet. Peters første Brev NT 
2 Pet. Peters andet Brev NT 
Præd. Prædikerens Bog GT 
Rom. Romerne, Paulus' Brev til  NT 
Rut Ruts Bog GT 
Sl. Salmernes Bog GT 
1 Sam. Første Samuelsbog GT 
2 Sam. Anden Samuelsbog GT 
Sef.  Sefenias' Bog GT 
1 Tess. Første Brev til Tessalonikerne, Paulus' NT 
2 Tess. Andet Brev til Tessalonikerne, Paulus' NT 
1 Tim. Første Brev til Timoteus, Paulus' NT 
2 Tim. Andet Brev til Timoteus, Paulus' NT 
Tit. Titus, Paulus' Brev til NT 
Zak.  Zakarias' Bog GT 
Åb.  Johannes' Åbenbaring NT 
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