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Den levende Gud og din kaldelse 

 

I begyndelsen var Gud sammen med menneskene, men pga. af 

vantro kom synden ind i billedet og adskilte mennesket og Gud. 

Loven kom for at opdrage os mennesker, men det var før troen 

kom til verden. Troen kom til verden ved Kristus og ved Kristus 

genskabte Gud det, der var fra begyndelsen - nemlig en verden 

(Guds rige) til menneskene, hvor Gud kan gå iblandt dem.  

Vi har nu muligheden for at blive retfærdige ved troen; altså leve et 

liv sammen med Gud. Ved troen er det blevet muligt for Gud at gå 

sammen med de mennesker, som Han skabte for at elske. Du er 

skabt til at være sammen med Ham, at Han kan passe på dig og 

sørge for dig. Han delte altså verden op, da Kristus kom = en 

verden til dem, der ikke tror, det er en verden fuld af forbandelser 

OG en verden, Hans rige, som er fuld af velsignelser – nemlig Hans 

tilstedeværelse, som giver fred, lægedom mm. Vi kan kun komme 

ind i Guds verden ved at tro. Vi træder ind i den verden ved tro, 

men vi bliver også i den ved tro. Adam og Eva måtte forlade en 

verden med Gud ved deres side, hvor Han sørgede for alt - til en 

verden, hvor de skulle kæmpe.  

Loven er fyldt med ting, som vi skal og som vi ikke må, men med 

Kristus ændrede Gud dette. Gud gav sig selv til os, så ved tro på 

Kristus gælder loven ikke mere, men Han vil selv være til stede i dit 

liv til at lede dig, hvor end du er. Han baner vejen for dig, der er 

intet du længere skal kæmpe med, for Han har gået vejen foran dig 

og Han sørger for, at du ikke støder din fod på nogen sten. Vi er nu 

blevet kendt af Gud, fordi vi går i Hans verden. Vi er blevet givet 

den Almægtige Gud, som skabte himlen og jorden, Han er blevet 

vores himmelske Fader og vi er blevet Hans børn. Enhver 

forbandelse, som hører verden til, har Kristus taget bort. Må vi tage 

imod i vores hjerter, at det er Kristus, vi har modtaget! Vi skal bare 

være som Maria og nyde nærværet med Ham (som måske kan 

mærkes og måske ikke kan, det har ingen betydning – for Han er til 

stede hos dig!). Uanset hvad du står i, er du aldrig alene! Han vil 

altid lede dig og bane vejen for dig! Kristendom handler ikke om, 

hvad vi får, men hvem vi får – nemlig Jesus Kristus! Han er den 
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som forvandler verden for dig, det er nemlig en helt ny verden, Han 

fører dig ind i. Troen bringer dig ind i Kristus og alt, hvad der er 

Hans, bliver dit og alt, hvad der er Guds, er Hans. 

På vej til templet går Peter og Johannes forbi en lam mand, som 

beder om almisse. Peter siger, at guld og sølv kan de ikke give 

ham, men de giver ham, hvad de har. Peter befaler ham ”at rejse 

sig op og gå, i Jesu navn”, manden rejser sig op og går.  

Manden fik lægedom og han fik noget meget mere dyrebart end 

lægedom – han fik Jesus Kristus! Hvilket enhver vil få, hvis de 

vender om til: troen på Jesus Kristus. At omvende dig fra dine 

gerninger, bringer ikke Kristus ind i dit liv. Kun troen på Ham, vil 

frelse dig. Han vil frelse dig - ud af alt! I ordet ”frelsen” ligger 

nemlig også konsekvenser – det vil sige, Han frelser dig fra alt!! 

Bare se på Paulus, som før sin omvendelse jagtede de første kristne 

for at slå dem ihjel.  

Han var tilstede, da Stephanus - den første martyr - døde.  

Han mødte Jesus og omvendte sig til troen på Jesus Kristus, som 

Guds søn.  

Hele hans liv blev vendt på hovedet - til frelse for mange 

mennesker.  

Det er ikke vores gerninger som omvender os og bringer os ind i 

Guds rige – det er vores tro.  

 

Biblens beskrivelse af Guds rige - og det er tilgængeligt for 

os i dag: 

Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den 

vælder ud fra Guds og Lammets trone. I midten, med gaden på den 

ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt 

tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til 

lægedom for folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen 

forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans 

tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans 

navn på deres pande.  Der skal ikke mere være nat, og de har ikke 

brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for 

dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.  

(Åb. 22,1-5) 
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Altså et liv, hvor du lever sammen med den levende GUD – 

Halleluja!!! 

 

Du er kaldet af Gud selv - til at lykkes i Ham: 

Rom. 8, 28-30: Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der 

elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han 

forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin 

søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og 

dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, 

han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har 

gjort retfærdige, har han også herliggjort. 

 

1. Kor. 2, 14-16: Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der 

kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, 

og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens 

målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv 

bedømmes det ikke af nogen; for »hvem kender Herrens tanker og 

kan belære ham?« Men vi har Kristi tanker. 

 

Gal. 5, 17-18: For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står 

kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, 

hvad I vil. Men drives I af Ånden, er I ikke under loven. 

 

Jak. 5, 15: Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre 

ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for 

dem. 

 

1. Joh. 5, 4: For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og 

den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. 

 

Jak. 1, 3: I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. 

 

 

Kærlig hilsen Tamarra og Stephanie 


