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TINGENE ER GÅET I STYKKER I MIT LIV - GENOPRETTELSE 
Bibeltimer i Glostrup Frikirke, efterår 2020, kjh 

 
 
Indledning 
Hvad nu hvis tingene i mit liv er ’gået i stykker’?  
Måske har man en smertefuld fortid! Eksempelvis i forholdet til en forelskelse, et ægteskab, børn eller til 
nærmeste storfamilie. Det kan også være i forhold til en anden eller andre! alt sammen ting der er ’gået i 
stykker!  
 
# Det kan være fra før, man bliver en kristen (se mere forneden). 
- Befaler Gud nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. (ApG 17:30b) 
- I må fødes på ny. (Joh 3:7b) 
- Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.  
 (2 Kor 5:17) 
# Eller medens man er en kristen. 
 
 
Balancen er mellem dette ’både … og’: 
a.-  I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. (Joh 8:32) 
- Og når Talsmanden kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om 

dom. (Joh 16:8) 
b.-  Glæd din tjener, jeg længes efter dig, Herre, for du, Herre, er god og tilgiver gerne, rig på 

troskab mod alle, der råber til dig. (Salme 86:4-5) 
-  … og lærte hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige 

barmhjertighed … . (Luk 1:77-78) 
 
 
Eller sagt med andre ord – balancen er mellem dette ’både … og’: 
- !! Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. (1 Peter 1:11b) 
 
 
Husk: 
# Det er ikke i første omgang sådan, at jeg får tilgivelse, fordi jeg bekender min synd, men fordi Jesus har 
sonet min synd! Det er ikke ’graden’ af dybden i min anger, bekendelse og omvendelse, som afgør, om 
jeg bliver tilgivet! 
# Giv Gud ret, når han overbeviser om synd. Giv ham også ret, når han tilgiver. (Luther)  
# Jeg kan ikke begå en så alvorlig synd, at jeg ikke mere må bekende min synd og blive retfærdiggjort. 
Og  
jeg kan ikke gøre ’gode gerninger’, som ’forbedrer’ min stilling som retfærdiggjort! 
# Evangeliet giver altid og alle situationer håb! Og vi kristne skylder, at give håb og nyt håb til alle 
mennesker! 
# Jeg bør være meget taktfuld over for et menneske, der søger tilgivelse! 
 
 
Først nogle vers om forsoningen af synder. Så vers om bekendelse af, anger og omvendelse fra synd. 
Så vers om hjælp til genoprettelse og håb for fremtiden. 
 
 
Jesu død på korset er grundlaget for tilgivelse af synder - for den person, som bekender dem 
- Det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. (Esajas 59:2a) 
- Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for 

at vi kunne få fred. … Men Herren lod al vor skyld ramme ham. … Han hengav sig til døden, og 
blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere.  

 (Esajas 53:4b-5a,6b,12b) 



2 
 

- !! Se, det Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh 1:29b) 
- … og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. (Rom 5:20b)  
- Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte 

sin egen søn … . (Rom 8:3a) 
- !! I blev købt dyrt. (1 Kor 6:20a. 1 Kor 7:23) 
- !! Kristus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds 

retfærdighed i ham. (2 Kor 5:21) 
- Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld.  
 (Gal 3:13a) 
- … ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig 

duft. (Ef 5:2) 
- !! Jesus Kristus gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al lovløshed og skaffe sig et rent folk 

som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. (Titus 2:14) 
- !! Der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. (Hebr 9:22b) 
- !! Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. (1 Peter 1:11b) 
- !! I blev løskøbt … med Kristi dyrebare blod … . (1 Peter 1:18b-19a) 
- Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans salvedes, for vore brødres 

anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. (Åb 12:10b) 
 
 
Her kan vi hente råd og vejledning – alle kristne og ældste  
- Man skal kalde (sønnen) Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. 
 (om Davidssønnen, Esajas 9:5b) 
- Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og 

gudfrygtes ånd; han lever og ånder i frygt for Gud. (om Davidssønnen, Esajas 11:2-3a) 
- Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle 

rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. (Jakob 1:5) 
 
 
Et menneske bekender sin synd og omvender sig (står i Bibelens rækkefølge) 
NB! Alt nedenstående skal læses forsigtigt og med visdom og i sammenhæng, så ingen kommer i 
anfægtelser! Jeg har medtaget så mange vers for at gøre listen ret omfattende. 
Listen er lang. Hensigten er at give et øjebliks overvældende indtryk af, hvor overvældende hjælpen fra 
Gud er! Læs kun de vers, der er markeret med et dobbelt udråbstegn! Resten er frivillig læsning. 
I forsoningen har Gud taget højde for alle aspekter. 
Nogle vers passer til den ene person, andre vers passer til en anden situation. 
 
# Kast dig i Guds arme!  
# Begynd på en frisk! 
 
- Min Gud! Fuld af skam og skændsel løfter jeg mit ansigt mod dig, min Gud, for vore synder er 

vokset os over hovedet, og vor skyld når til himlen. (Ezra 9:6) 
- Glem min ungdoms synder og overtrædelser, husk mig i din trofasthed, fordi du er god, Herre. 

(Salme 25:7) 
- !! Salig den, hvis overtrædelser er forladt, hvis synd er skjult; saligt det menneske, Herren ej 

tilregner skyld, og i hvis ånd der ikke er svig. (Salme 32:1-2, DO 1931) 
- !! Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine 

overtrædelser for Herren, du tilgav min syndeskyld. (Salme 32:5) 
- !! Herren trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så 

jeg stod fast. (Salme 40:3) 
- !! For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg 

syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. …  
 Rens mig med isop for synd, vask mig hvidere end sne. (Salme 51:5-6a,9) 
- !! Glæd din tjener, jeg længes efter dig, Herre, for du, Herre, er god og tilgiver gerne, rig på 

troskab mod alle, der råber til dig. (Salme 86:4-5) 
- Din vrede hviler tungt på mig, alle dine brændinger lader du skylle over mig. Sela (Salme 88:8) 
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- Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt, men den, der bekender dem og            
holder [1931: slipper] op med dem, finder barmhjertighed. Lykkelig det menneske, der lever i 
ærefrygt. (Ord 28:13-14a) 

- Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de 
veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det 
alt sammen. Fjern kvalen fra dit hjerte, og hold dig det onde fra livet. Ungdom og morgenrøde er 
tomhed! Husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage kommer, og de år oprinder, 
om hvilke du siger: ”Dem kan jeg ikke lide!” (Præd 11:9 til 12:1) 

- !! Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan de blive 
som uld. (Esajas 1:18b) 

- Frygt ikke, du bliver ikke til skamme, vær ikke beskæmmet, du bliver ikke vanæret; for skammen 
fra din ungdom skal du glemme, din enkestands vanære skal du ikke huske på. (Esajas 54:4) 

- Når jeg vender om, angrer jeg; … jeg fyldes med skam, jeg bærer min ungdoms skændsel. 
(Jeremias 31:19) 

- Jeg renser dem for al den skyld, de pådrog sig, da de syndede mod mig, og jeg tilgiver dem alle 
de synder, de begik mod mig, da de brød med mig. (Jeremias 33:8) 

- Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen. 
(Klagesangene 3:22-23) 

- Jeg bad til Herren min Gud og bekendte: ”Ak, Herre, du store og frygtindgydende Gud, som 
bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger! Vi har syndet, vi 
har handlet slet og ugudeligt, vi har gjort oprør og er veget fra dine befalinger og bud.  

 (Daniel 9:4-5) 
- !! Hvilken gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som 

ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed; han viser os atter barmhjertighed og 
træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb! (Mika 7:18-19) 

- !! For Jesus skal frelse sit folk fra deres synder. (Matt 1:21b) 
- ”Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig.” (Matt 9:2b. Mark 5:34) 
- Ven med toldere og syndere. (sagt om Menneskesønnen, Matt 11:19b) 
- !! Kom til mig, alle I, som slider trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.  
 (Matt 11:28) 
- Da kom Peter til Jesus og spurgte: ”Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når 

han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?” Jesus svarede ham: ”Jeg siger dig, ikke op til syv 
gange, men op til syvoghalvfjerds gange. (sådan gør Gud selv, Matt 18:21-22. Luk 17:4) 

- Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. (Luk 15:1) 
- !! Da gik han i sig selv … . (om den fortabte søn, Luk 15.17a) 
- For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.  
 (det gør Jesus stadig, Luk 19:10) 
-  I må fødes på ny. (Joh 3:7b) 
- For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, der tror på ham, ikke 

skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3:16) 
- !! Så sagde Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere.”  
 (siger Jesus til kvinden der har begået ægteskabsbrud, Joh 8:11b) 
- Sandheden skal gøre jer frie. (Joh 8:32b) 
- !! Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (Joh 8:36) 
-  … skal Talsmanden overbevise verden om synd. (Joh 16:9a) 
- !! Da jøderne hørte det, stak det dem i hjertet … . (ApG 2:37a) 
- !! Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud; så skal de tider 

komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for 
jer, og det er Jesus. (ApG 3:19-20) 

-  Befaler Gud nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. (ApG 17:29b) 
- Anderledes med den, som ikke har gerninger at opvise, men tror på Ham, som retfærdiggør den 

ugudelige: ham regnes hans tro til retfærdighed. (Rom 4:5, DO 1948 = gælder hele tiden) 
- !! Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus er død, ja 

endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. (Rom 8:33-34) 
- Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og 

påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i 
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Kristus Jesus. (Fil 4:6-7) 
- !! Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.  
 (2 Kor 5:17) 
- !! Det OPRIGTIGE og RENE forhold til Kristus. (2 Kor 11:3b) 
-  I Kristus har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er.  
 (Ef 1:7, DO 1948)  
- For i Kristus besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på 

jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. (Kol 1:19-20) 
- Kristus forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert 

menneske frem som fuldkomment i Kristus. (Kol 1:28) 
- !! Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle 

det til korset. (Kol 2:14) 
- For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. (1 Tim 1:15b) 
- Fly ungdomslysterne … . (2 Tim 2:22, DO 1948) 
- For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til 

ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. 
(Titus 2:11-12) 

- Giv mit hjerte ro i Kristus! (Filemon 20:3) 
- !! Derfor måtte (Jesus) i et og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og 

trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har 
lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. (Hebr 2:17-18) 

- !! For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, 
der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem 
for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. (Hebr 4:15-16) 

- !! Så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod 
langt bedre kunne rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. 
(Hebr 9:14) 

- For med ét eneste offer har Jesus for altid ført dem, han helliger, til målet [1948: fuldendelse]. 
(Hebr 10:14) 

- !! Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen … . Lad os derfor 
træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet fra en ond 
samvittighed … .  (Hebr 10:19,22) 

- I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer. Hold 
jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene, I syndere; rens jeres 
hjerter I tvesindede. (Jakob 4:7-8) 

- Bekend derfor jeres synder for hinanden. (Jakob 5:16a) 
- !! På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for 

retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. For I fór vild som får, men er nu vendt om til jeres 
sjæles hyrde og tilsynsmand. (1 Peter 2:24-25) 

- !! Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans 
søns, blod renser os fra al synd. (1 Joh 1:7) 

- !! Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser 
os for al uretfærdighed. (1 Joh 1:9) 

- !! Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige, han er 
sonoffer for vore synder, og ikke blotfor vore, men for hele verdens synder. (1 Joh 2:1b-2) 

- !! Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end 
vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt. (1 Joh 3:19-20) 

 
 
Lige en gentagelse af vigtige sandheder til en kristen, for hvem tingene er gået galt 
Kast dig i Guds arme! 
Begynd på en frisk! 
 
- Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser 

os for al uretfærdighed. (1 Joh 1:9) 
- Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige, han er 
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sonoffer for vore synder, og ikke blotfor vore, men for hele verdens synder. (1 Joh 2:1b-2) 
- Kom til mig, alle I, som slider trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.  
 (Matt 11:18) 
-  Det OPRIGTIGE og RENE forhold til Kristus. (2 Kor 11:3b) 
- Herren læger dem, hvis hjerte er knust, og forbinder deres sår. Han bestemmer stjernernes tal og 

kalder dem alle ved navn. Vor Herre er stor, mægtig i styrke, hans indsigt er uden mål. Herren 
bringer de hjælpeløse på fode. (Salme 147:3-6a) 

 
 
Personer som bliver genoprettet 
- Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden, han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte 

både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. (ApG 8:3, sammenlign med ApG 20:37-38) 
- Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. (ApG 9:1a. Se ApG 20:37-
38) 
- For Jesus Kristus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. (1 Tim 1:15b) 
 
- Da gav Peter sig til at bande og sværge: ”Jeg kender ikke det menneske!” I det samme galede 

hanen. … Og Peter gik udenfor og græd bitterligt. (Matt 26:74,75b) 
-  Men Peter sagde: ”Menneske, jeg ved ikke, hvad du taler om!” I det samme han sagde det, 

galede hanen. Herren vendte sig om og så på Peter, og Peterhuskede det ord, Herren havde sagt 
til ham: ”Før hanen galer i nat, vil du fornægte mig tre gange.” Og Peter gik udenfor og græd 
bitterligt. (Luk 22:60-62) 

-  Men gå hen og sig til Jesu disciple og til Peter … . (Markus 16:7a) 
-  Jesus sagde til Peter for tredje gang: ”Simon, Johannes’ søn, har du mig kær?” Peter blev 

bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: ”Har du mig kær?” og Peter svarede Jesus: 
”Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær. (Joh 21:17) 

 
- Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: ”Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til 

de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.” (Luk 19:8) 
 
- Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, 

eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan 
var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren 
Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. (1 Kor 6:9b-11) 

 
- Kun skøgen Rahab … . (Josva 6:17) 
- Salmon blev med Rahab far til Boaz. (Matt 1:5a) 
 
- Jesus sagde til kvinden: ”Du har ret, når du siger: Jeg har ingen mand; for du har haft fem 

mænd, og de, du har nu, er ikke din mand; dér sagde du noget sandt. …  
 Kvinden lod sin vandkrukke stå og gik ind i byen og sagde til folk. ”Kom og se en mand, som har 

fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus?” De gik ud af byen og gav 
sig på vej ud til ham. … 

 Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede: 
”Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort.” (Joh 4:17b-18,28-30,39) 

 
-  Så sagde Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere.”  
 (siger Jesus til kvinden der har begået ægteskabsbrud, Joh 8:11b) 
 
- Jesus taler til en kvinde og til en færisæer, i hvis hus de er:  

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads 
ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at Jesus sad til 
bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende 
bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og 
hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. …  
Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun 
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får lidt tilgivet, elsker kun lidt.” Og han sagde til hende: ”Dine synder er tilgivet.” De andre ved 
bordet begyndte at tænke ved sig selv: ”Hvem er han, som endog tilgiver synder?” Men han 
sagde til kvinden: ”Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!” (Luk 7:36-38,47-50) 

 
¤ Carles W. Colson, tidligere juridiske rådgiver i Det Hvide Hud, dømt 1974 i Watergate-skandalen til 
fængsel i syv måneder. Bliver i 1973 en kristen og stifter Prison Fellowship. 
 
¤ Nicky Cruz, bandeleder i New York, bliver 1960’erne en kristen under David Wilkersons forkyndelse 
og bliver en evangelist. 
 
¤ Karl Bernatski fra Hannover, SS officer i Anden Verdenskrig, bliver en kristen og virker siden 
1970’erne som bibelunderviser i Tyskland med særlig forkærlighed for Israel. 
 
¤ Samt mange millioner øvrige omvendelser, herunder os! 
 
 
Det siger Bibelen om skilsmisse 
- Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han dem. Og Gud velsignede dem og 

sagde til dem: Bliv frugtbar og talrige; opfyld jorden, og underlæg jer den. (1 Mos 1:27-28a) 
- Gud Herren sagde: ”Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer 

til ham.” (1 Mos 2:18) 
- Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.  
 (1 Mos 2:24) 
- Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. 
 (Ef 5:31) 
- … skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. (1 Kor 7:3-5a) 
- Jesus sagde: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og 

sagde: ’Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive 
ét kød’? Derfor er de ikke længe to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et 
menneske ikke adskille.” …  

 Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en 
anden, begår ægteskabsbrud.” (Matt 19:4-6,9) 

- Men fra skabelsens begyndelse skabte Gud dem som mand og kvinde. ’Derfor skal en mand 
forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød.’ Derfor er de ikke 
længere to, men ét kød. Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.” Da de igen 
var inden døre, spurgte disciplene ham om dette, og han sagde til dem: ”Den, der skiller sig fra 
sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; og hvis hun skiller sig fra 
sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud. (Mark 10:6-12) 

- Du må ikke bryde et ægteskab. (2 Mos 20:14) 
- Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet. (Hebr 13:4a) 
- Men jeg siger jer: Enhver som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at 

der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår 
ægteskabsbrud. (Matt 5:32) 

- Enhver, som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud, og den, 
der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. (Luk 16:18) 

- De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand – 
men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand 
må heller ikke skille sig af med sin hustru. (1 Kor 7:10-11) 

- En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever; men dør han, er hun løst fra den 
lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, 
mens hendes mand er i live; men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder, 
ved at blive en andens. (Rom 7:2-3) 

- Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde. (2 Mos 20:17a) 
- Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét legeme med hende? – det hedder jo: ”De 

to skal blive ét kød.” (1 Kor 6:16) 
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Faderen og Sønnen 
Er fuldkommen, almægtig, nidkær, ansvarsbevidst, effektiv (Job 34:13a). 
 
 
Modsat os 
- Hvis den Almægtige kun havde tanke for sig selv … . (Job 34:14a) 
- For heller ikke Kristus tænkte på sig selv … . (Rom 15:3a) 
 
 
Jesu måde at genoprette på 
Jesus opsøger, frelser, giver Helligånden, føder på ny, genopretter ved at involvere sig totalt i et 
menneskes liv med nidkærhed og venskab. Følger fx virkelig frihed, liv, hvile, vi kan ånde frit. 
 
 
De sprogligt voldsomme sider af frelsen 
- Han drog mig op af den brusende grav, af det skidne dynd, han satte min fod på en klippe, gav 

skridtene fasthed. (Salme 40:3, DO 1931) 
- Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have 

bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. (Matt 12:29) 
- Da (den besatte) fik øje på Jesus, skreg han op, kastede sig ned foran Jesus og råbte højt: ”Hvad 

har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud den Højestes søn! Jeg bønfalder dig: Pin mig ikke!” Jesus 
havde nemlig befalet den urene ånd at fare ud af manden. (Luk 8:28-29a) 

- Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. (Joh 12:31) 
- … skal Talsmanden overbevise verden … om dom: at denne verdens fyrste er dømt. (Joh 16:11) 
- Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den nuværende 

onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje. (Gal 1:4) 
- Gud afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit 

triumftog i Kristus. (Kol 2:15) 
- Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, 

når han kommer synligt. (om Antikrist, 2 Thess 2:8) 
- Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret for at tilintetgøre 

Djævelens gerninger. (1 Joh 3:8b) 
- Nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. (Judas 23a) 
 
 
Sådan er Jesu hjerte, karakter, kald, identitet med stor glæde! 
- Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. … Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og 

mine får kender mig. (Joh 10:11b,14) 
- Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter, 

de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og 
stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. (Ezekiel 34:15-16) 

- Hvis en af jer har hundrede får og mister ét af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i 
ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han har fundet det? Og når han har fundet 
det, lægger han det glad på sine skudre. (Luk 15:4-5) 

- For I fór vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæls hyrde og tilsynsmand. (1 Peter 2:25) 
- Og når hyrden over alle hyrder åbenbares … . (1 Peter 5:41) 
- Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig 

pagts blod, sætte jer i stand til alt godt … . (Hebr 13:10) 
- Herren … passede på folket som sin øjesten. (5 Mos 32:10b 
- Herren vogter sine frommes skridt. (1 Sam 2:9a, DO 1931) 
- Du gav mig liv og livskraft, din omhu vogted min ånd. (Job 10:12, DO 1931) 
- Vogt min sjæl og frels mig … . (Salme 25:20a, DO 1931) 
- Den Højeste vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. (Salme 91:11) 
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- Herren vogter sine frommes sjæle. (Salme 97:10, DO 1931 
- Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. Herren bevarer din udgang og indgang fra nu 

af og til evig tid. (Salme 121:7-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 


