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v1 Fra Iversen, ungdomskonsulent af Guds nåde, ansat af 

Indre Mission, til at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, 

og opmuntre unge til at leve i troslydighed, Ham til ære. 

v2 Til alle Guds elskede IMU’ere i København, gjort 

hellige i Kristus Jesus. 

v3  Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader, og Herren Jesus 

Kristus, v4  som gav sig selv hen for vore synder, for at rive os ud 

af den nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje! 

v5  Ham være ære i evighedernes evigheder! Amen. 

 

v6  Jeg takker Gud, hver gang jeg mindes jer. I er jo alle fælles med 

mig om nåden. v7 Vi står det samme sted. Lever af den samme 

nåde. Jeg glæder mig over jer alle, og over at I har været med i det 

fælles arbejde for evangeliet. v8  Det er kun rimeligt, at jeg tænker 

sådan om jer alle, for I er i mit hjerte. v9 Jeg vil altid bære de gode 

minder om tiden i København med, og håber og beder om, at jeg 

forsat må følge jer på sidelinjen. Jeg er stolt over, at I er mine 

brødre og søstre. v10 Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig 

må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, v11  så at I kan 

skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød 

på Kristi dag, v12  fyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus 

Kristus, Gud til pris og ære. 

 

Et liv i troen på Kristus 

 

v13 Jeg vil minde jer om, at i Getsemane havde Kristus en af sine 

hårdeste bønskampe. v14 Han beder sig fri for at blive gjort til ét 

med synden og drikke af vredens bægeret.  v15 Vi er syndere og det 

er ikke altid et problem for os, men Jesus svedte blod i angst for at 

møde Gud som synder. Derfor, mine kære, tag synden i jeres liv 

alvorlig. v16 Jesus tog jeres synd på sig, gjorde sig til et med jeres 

gældsbevis og bar det op på korset og naglede det fast og slettede 

gældsbeviset for sit indhold. v17 På beviset står der nu: ”Betalt af 

Kristus”.  v18 Ved troen på Ham er I sat ind i nåderummet, hvor 

hans blod på dørstolperne frelste jer. I det rum kan anklagerne og 

vreden ikke nå jer. v19 Ved at tømme vredens bæger har Han nu 

frelst jer fra vreden.  

v1 Derfor skal I nu føre et liv, som svarer til Kristi 

evangelium, for nåderummet er et leve stedet. v2 Først og 

fremmest skal I være optaget af Kristus, så det strømmer 

over med gode gerninger. v3 Troen skal være mere end 

teori; det skal være et liv, hvor I bærer frugt. v4 Han er 

frugtskaberen, mens I skal være frugtbærende. For at I kan blive 

frugtbærende, så må I leve af det, som sker på korset. v5 I skal gå 

ud med visheden om, at I er en ny skabning i Kristus, når I træder 

ind i nåderummet; at I er retfærdiggjort og himlen værdig, uden at 

måle jer på jeres succeser som kristen. 
 

 

NOTER: 

 
1. KAPITEL 

 

1:   Rom. 1.1+5 

2: Rom. 1.7; Kol. 3.12; Fil. 

1.1; Jh. 3.16; Sl. 18.20 

Hellig: Betyder indviet til  

Gud. Gjort hellig. Tror du =  

Hellig 

3-5 : Gal. 1.3-5 

6:  Fil. 1.7 

7: Fil. 1.5 

Fælles arbejde = Jeg vil takke 

jer for de mange opmuntringer, 

bønner og gode samtaler, 

drøftelser om arbejdet, delen tro 

og liv. I er fantastiske. I har alle 

noget at bidrage med. 

8:  Fil. 1.7 

10-12:  Fil. 1.9-11 

renfærdig: Hvor retfærdig 

betyder at vandre ret i sine 

gerninger, så handler renfærdig 

om, at være det i hjertet. 

Opfordring til at være ren. 

13: Mt. 26.36-46; Mk. 14.32-

42;  Lk. 22.39-46; Jh. 1.1-

14 

14: Mt. 26.39+42; Mk. 14.36; 

Lk. 22.42; Es. 51.17; Jer. 

25.15; Åb. 14.9-10 

15: Rom. 3.10 +23; Lk. 22.44; 

Jak. 1.16; 2.Pet. 3.14; 3.Jh. 

1.11 

16: 1.Pet. 2.24; Kol. 2.14 

17: Sl. 49.16; Es. 43.3; Mt. 

20.28; Mk. 10.45; Gal. 1.4; 

1.Tim. 2.6; Tit. 2.14 

18: 2.Mos. 12.21-30; 1.Kor. 5.7 

19: Es. 51.17; Jer. 25.15; Rom. 

5.9; 1.Thes. 5.9; Åb. 14.9-

10; 

 
2. KAPITEL 

 

1:    Fil. 1.27; 2.Kor. 1.12 

2: Jer. 26.13; Ap.G. 8.6; Ef. 

2.10; Kol. 1.10; 2.Thes. 

1.11 

3:  Mt. 3.8; 12.33; Mk. 4.20; 

Lk. 6.43-45; Jh. 15.1-8; Gal. 

5.22; Ef. 5.9; Fil. 1.11; Kol. 

1.10: Tit. 3.14; 2.Pet. 1.7-8 

4:  Jh. 15.1-8; Gal. 2.19; 1.Pet. 

2.24 

5 :  Ap.G. 13.38-39; Rom. 3.21-

22 + 24; Rom. 8.33; 2.Kor. 

5.17 + 21;Gal. 2.16;  

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/gal/ch1/v4.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/fil/ch1/v7.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/fil/ch1/v10.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/fil/ch1/v11.htm
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v6 Herfra skal I stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, 

udholdenhed og sagtmodighed. v7  I skal stride troens gode strid, 

gribe det evige liv. v8 Hold budene, uplettede og uangribelige, 

indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, v9  som den salige og 

eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, 

når tiden er inde. v10  Han, den eneste, som har udødelighed og bor 

i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se; 

Ham være ære og evig magt! Amen.  

v11Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. v12 Lad 

det himmelske afspejle de valg, I træffer hernede. Turde tag Jesus 

på ordet, turde gå ud på hans løfter. v13 Han lover os en evighed. 

Det er vores håb. Men han lover os også, at han vil være med i 

vores hverdag, og at han vil sørge for os. v14 Turde indrette jer 

anderledes, turde give af jeres overskud. v15 Gud lover jer ikke 

nødvendigvis et let og problemfrit liv, men Paulus, som havde 

himlen for øjne, kalder de ting han var ude for, for de lette 

trængsler, når han målte det op imod den himmelske herlighed som 

venter os. 

 

Formaninger 

 

v1 Hav ikke for høje tanker om jer selv. Hvad jeg mener, 

er, at vi skal passe på at, Satan ikke snigløber os med 

tanker om, at vi er åndelige supermænd. v2 Vi må aldrig 

glemme, at vi har brug for korset. Vi er et fællesskab af 

syndere, som har brug for den samme nåde. Lad det altid 

skinne igennem hos jer. v3 Jeg vil ligeledes gerne opmuntre jer til 

at bruge tid på Guds Ord. v4 Vær en bibellæsende kristen, brug tid 

på at bede, vær nysgerrig på Guds ord, stil spørgsmål, del det, du 

læser og dine overvejelser, del liv med hinanden. v5 Lev, så du er 

autentisk, så du tør lukke andre mennesker ind i dine kampe, vær 

fælles om mission. Turde invitere dine ikke troende venner med til 

IMU. v6 Få en medvandre, så du ikke står alene – en, som må 

komme tæt på og få taleret ind i dit liv. v7 Svigt ikke jeres 

fællesskaber. I skal samles af to grunde. v8 I skal samles, fordi du 

har brug for at blive opbygget i din tro. v9 Den anden grund: Kom 

for de andres skyld. Vær ikke optaget af, hvad du får ud af det, men 

turde se de andre. v10 Hvem skal jeg snakke med, hvem skal jeg 

dele tro med, opmuntre, formane, se, bede for. Gør I det, bliver 

IMU et sted, hvor man er optaget af de andre, så bliver det et 

fantastisk sted. v11 Vent ikke på, at de andre starter, men gå foran. 

v12 København er en studenterby. Se til, at ingen fanger jer med 

filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på 

verdens magter og ikke på Kristus. v13 Men I kan nok ikke undgå 

at blive påvirket. v14 I er Guds børn, og som børn må I gerne være 

skuffede, uforstående, vrede m.m. på jeres far, v15 men I må ikke 

slå jer til ro her, I må ikke lade jer bilde ind, at det er et okay 

ståsted. v16 Det er et skadeligt sted for jeres tro over en længere 

periode.  

 

 

NOTER: 

 
2. KAPITEL 

 

6: 1.Tim. 6.11  

7:  1.Kor. 9.24; 1.Tim. 1.18; 

1.Tim. 6.12; 2.Tim. 4.7 

8:  1.Tim. 6.14; 2.Tim. 4.1; Tit. 

2.13  

9: 1.Tim. 6.15;  

10: 1.Tim. 6.16  

11:  Fil. 3.19-20; Kol. 3.2 

12: Ap.G. 2.39; Rom. 4.15; 

2.Kor. 1.20; 2.Tim. 1.1; 

Hebr. 4.1; 10.23 

13:  Es. 25.6; Mal. 3.10; Mt. 

5.25-34; Lk. 19.10; Jh. 

10.28; Åb. 19.9 

14: 2.Kor. 6.17; Ef. 5.1-20 

15: Sl. 23.4; 2.Kor. 4.17; 11.23-

33 

 

3. KAPITEL 

1:  Rom. 12.3; Ef. 6.11 

2: 1.Kor. 1.18; Gal. 5.11; 

2.Tim. 4.10 

3:  Sl.1.2-3; Ordsp. 2.1-5 

4:  Ap.G. 17.11; Ef. 6.18;  

Bibellæsende: Ikke mængden 

som gør dig til en bibellæsende, 

men vedkomne, som læser 1 vers 

om ugen og reflektere over det 

er lige så meget bibellæsende. 

SØG HJÆLP HOS DE ANDRE 

5: Jh. 1.42+46;  

6: 2.Kg. 12.3 

7: Hebr. 10.25 

12:   Kol. 2.8 

14: Jobs bog; Sl. 4.5; Jh. 1.12; 

Gal. 3.26-27; Ef. 4.26 

16: Ordsp. 29.22; Jak. 1.19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/1tim/ch6/v12.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/1tim/ch6/v15.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/1tim/ch6/v16.htm


Iversens brev til IMU i København 

 
 

 

 

v17 I skal turde se ind i jer selv. For nogles tvivl og anfægtelser 

handler om ikke at leve tæt på Kristus. Andres tvivl handler om 

underernæring, og er derfor et sygdomstegn. Søg en åndelige læge i 

form af en sjælesørger eller præst. v18 Tvivlen kan dog også være 

fra Gud, som vil arbejde I jer, for at styrke jeres tro. 

 

Fuldfør løbet 

v19 Uanset hvad, så søg Gud i tillid til, at Han, som har begyndt sin 

gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. v20 Jeg 

stopper som ungdomskonsulent og bekymringer kan sagtens ramme 

nogle af jer. Hvad nu? Hvad skal der ske? v21 Jeg stopper, men det 

gør Helligånden ikke. Det er ham, som har virket i mig og i jer. Vi 

var bare redskaber. v22 Lad det være vores opmuntring for i aften. 

Gud er ikke færdig i København. v23 Bed for de nye 

ungdomsmedarbejdere, som skal virke i blandt jer. Ja, de har nok 

ikke 14 års erfaring, men de er der for jeres skyld. v24 I må 

opmuntre dem, guide dem, dele liv med dem og først og fremmest 

bede for dem. 

 

v25 Jeg vil slutte med at ønske for jer alle, at I må stride den gode 

strid, fuldføre løbet og bevare troen.  

v26 Må Gud velsigne og bevare jer. v27 Må vor Herre Jesu Kristi 

nåde være med jer alle. v28 Må jeres hjerter eje Guds fred, som 

bygger på det, som skete på korset. AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTER: 

 
3. KAPITEL 

 

17:  Mt. 9.12; Mk. 2.17; Luk. 

5.31; Rom. 14.12 

18:  1.Mos. 22; Rom. 5.3-5 

19:  Fil. 1.6;  

21:  Fil. 2.13 

25: Ap.G. 20.24; 1.Tim. 6.12; 

2.Tim. 4.7 

26: 4.Mos. 6.24 

27: 4.Mos. 6.25; 1.Thess. 5.28 

28:  4.Mos. 6.26; Rom. 5.1; Kol. 

1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


