
Alt er tilladt men ikke alt er godt 

 

Generelt er vores undervisning pt lagt ned, dette da vi oplever, at vi i denne tid er kaldet til tilbedelse for 

Herren samt bøn for Danmark. Gud arbejder dog fortsat med os i denne bønnestund, og jeg vil her dele, 

hvad Gud har vist mig over de sidste par uger. 

 

Under tilbedelse viste Gud mig for et par uger siden, at Jesus - fra nu af - ville gå foran mig. Hidtil havde Han 

gået ved siden af mig og jeg forstod, at Han i denne vandring havde åbenbaret mere og mere af sit væsen 

for mig samt fået mig ind i en fuld (håber jeg) erkendelse af, at i mit kød bor der intet godt og at tiden 

derfor nu er til at leve det kristne liv ud, som jeg oprigtigt er kaldet til: nemlig at leve mit liv i Kristus. 

 

De følgende dage syntes intet at have forandret sig, de samme gamle problematikker og adfærdsmønstre 

levede fortsat i bedste velgående indtil forleden dag, hvor Gud - efter en af vores fælles bønneaftener i ZVC 

- sagde til mig: “it’s all abort Jesus”. I mit hjerte forstod jeg, at Jesus skulle sættes på førstepladsen i alt. At 

mit hjertes indstilling i alt skulle være: “Alt handler om dig, Jesus, alt, hvad jeg gør, gør jeg for dig”. Jeg følte 

en forløsning og en stor glæde.  

 

Da den første følelse af modstand over en situation begyndte at manifestere sig i mig, proklamerede jeg 

højt: “Alt handler om dig Jesus” - og al min kødelige modstand forsvandt og problemet blev løst i fred og 

med glæde. Jeg kunne mærke, at mit hjerte blev blødt. Ånden havde taget over, mit kød blev i denne 

situation korsfæstet. 

 

Efterfølgende ringede min datter til mig og bad mig bede over et syn, som hun havde fået. Hun så sig selv 

stå foran et bord, hvor alle Guds velsignelser til hende lå fremme klar til brug. Pludselig dukkede Jesus op 

og bad hende følge efter Ham. Hun tøvede og holdt blikket på velsignelserne - synet forsvandt. Men noget 

pinte hende og hun bad nu mig om hjælp. Budskabet var klart, intet - overhovedet intet - må stå mellem de 

troende og Kristus. Vores fokus bør i alt være på Kristus.  

 

Herefter begyndte en del skriftsteder at dukke op for os. Bl.a. Kolossenserne 3 v 23: “Hvad end I har for, gør 

det af hjertet som for Herren og ikke for mennesker”.  

 

Denne hjertets indstilling fritager de troende fra trældom ind for mennesker, fra religiøsitet og farisærisme. 

Der står skrevet i Kolossenserne 2 v 16: “Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til 

højtid, nymåne eller sabbat”. 

 

Den rette indstilling ind for Gud, som er: “alt handler om Jesus, alt hvad jeg gør, gør jeg for Herren”, 

ophæver loven og bortdriver den religiøse/farisæiske ånd for os. Vi kan ikke mere dømme hinanden da 

vores hjerter er rene ind for Gud. Et eks er, at nogle spiser kød og andre spiser ikke kød. Hvis dét, vi gør, er 

gjort i hjertet for Gud, er intet af det forkert.  

 

Under sygdom vil nogle vælge at søge læge, andre vil nægte at gå til læge. Er valget taget med fokus på 

Herren, vil begge valg være gode. Det samme gælder den dag, vi står med en vaccine mod Covid 19. Nogle 

vil vælge at lade sig vaccinere, andre vil nægte det. Er valget taget med fokus på at gøre det for Herren, vil 

begge valg være korrekte og ingen vil kunne dømme hinanden.  

 



Romerbrevene 8 v 1 bekræfter dette: “ Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus”. 

Generelt beskriver hele Romerbrevet 8 denne overgivelse til Jesus Kristus. Det samme gælder for hele 

Romerbrevet 14, som kraftigt advarer imod, at vi fælder dom over hverandre. De stærke i troen skal vogte 

sig for at forlede de svage til at handle imod deres overbevisning. Alt er tilladt, men ikke alt er godt.  

 


