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Med 365 dage med Gud vil vi opmuntre og udfordre dig 
til at leve det liv, som Gud har til dig. Vi beder om, at du dag 
for dag må lære ham bedre at kende, der elsker dig højest af 
alle – Gud, din himmelske far. Han vil dig det bedste, og han 
er på din side. Det er vores ønske, at du må få en dybere og 
tættere relation til ham. 

Gud velsigne dig!

Jarle Waldemar og Rebecca Waldemar



1. januar

DU ER VÆRDIFULD
Mens jeg endnu var et foster, så du mig. Mine livsdage var 
lagt fast og skrevet ned i din bog, længe før jeg så dagens lys.
SALMERNES BOG 139,16

Du er ikke en tilfældighed, men skabt med et formål. Sikken 
en dejlig tanke at begynde et nyt år med. Gud i himlen plan-
lagde, at lige netop du skulle blive født. Du har arvet nog-
le gener fra din far og nogle fra din mor, og alligevel er du 
et helt unikt menneske. Gud har en plan for dit liv – en god 
plan, som er specialdesignet til dig. Hans allerstørste ønske 
er, at det må gå op for dig, hvor højt han elsker dig, så du væl-
ger at få en tæt relation til ham. Du er både ønsket, villet og 
elsket. Du er Guds barn! Ingen anden kan være præcis den, 
du er. Du er værdifuld!



2. januar

GUD ER EN GOD FAR
Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren 

barmhjertig mod dem, der ærer ham.
SALMERNES BOG 103,13

En god far ønsker at gøre det, der er bedst for sit barn. Han er 
kærlig og betænksom og ønsker det allerbedste for barnet. 
Gud vil gerne være din far. Ikke engang verdens bedste far 
kan måle sig med Gud. Gud er meget bedre. Gud elsker dig 
højere end nogen anden. Han vil dig det allerbedste. Uden at 
stille betingelser vil han gerne dele sin godhed og kærlighed 
med dig. Han ønsker, at du må få et godt liv. Når du vælger at 
følge Gud, vil din far i himlen velsigne dig. 



3. januar

SOM ET GODT TRÆ
De [som følger Gud] er som træer, der vokser ved vandløb og 
bærer frugt hver eneste høst, og hvis blade altid er grønne. 
Alt, hvad de gør, lykkes for dem.
SALMERNES BOG 1,3

Bibelens bedste bud på, hvordan man får et godt liv, er, at 
man har et nært venskab med Gud. Når du ønsker at leve tæt 
sammen med ham, velsigner han dig. Du er som et træ, der 
trives, vokser og bærer frugt, fordi det står ved et vandløb, 
hvorfra det kan hente næring til væksten. 

Jesus siger, at det vand, han giver, er ”som en kilde, der 
vælder frem med evigt liv” (Joh 4,14). I troen på Jesus vil dit 
liv bære frugt – takket være ham. Hvad er så frugterne? Bi-
belen siger, at de gode og sunde frugter er kærlighed, glæde 
og fred, tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, 
nænsomhed og selvbeherskelse (Gal 5,22-23). Drik af det 
vand, Jesus giver, hver dag i det nye år, og du vil mærke Guds 
velsignelse i dit liv.



4. januar

HELLIGÅNDEN HJÆLPER
Helligånden kommer os til hjælp i vores 

magtesløshed, for vi ved ikke, hvordan vi bedst kan 
bede til Gud.  

Men så træder Ånden til og beder for os med dybe 
suk,  

som ikke kan udtrykkes i ord.
ROMERBREVET 8,26

Livet indeholder både opture og nedture, glæder 
og sorger. Det er ikke meningen, du skal kæmpe 
kampene alene. Gud er med dig, og han vil dig det 
godt. Når du føler dig nedslået eller deprimeret, 
kan det være svært at bede til Gud. Så er det godt 
at vide, at du har Helligånden i dit hjerte. 

Helligånden er Guds stedfortræder her på jor-
den. Han vil hjælpe dig, når du føler dig svag og fx 
ikke ved, hvad du skal bede om. Guds hellige Ånd 
ved, hvad der er bedst for dig. Derfor kan han hjæl-
pe dig, når du synes, at livet er udfordrende og ne-


