Gud er god

Tag enhver tanke til lydig fange hos Kristus
5 Mosebog 28:
“Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken.
Velsignet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord og frugten af dit
kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg.
Velsignet være din kurv og dit dejtrug.
Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud.
Herren vil slå de fjender foran dig, som rejser sig imod dig; ad én vej rykker
de ud imod dig, men ad syv veje skal de flygte for dig. Herren vil befale
velsignelsen at bo hos dig, i dine forrådskamre og i alt, hvad du har erhvervet,
og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, han vil give dig. Herren vil
bekræfte dig som sit hellige folk, sådan som han har tilsvoret dig, hvis du
holder Herren din Guds befalinger og vandrer ad hans veje, så alle jordens folk
får at se, at Herrens navn er nævnt over dig, og må frygte for dig. Herren vil
give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod i
det land, Herren lovede dine fædre at give dig. Herren vil åbne sit gode
forrådskammer, himlen, for dig og til rette tid give dit land den regn, det
behøver, og velsigne al din gerning, så du kan låne ud til mange folk og ikke
selv skal låne. Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale; du vil stadig komme
højere op, ikke længere ned”.
Jakobs brev 3 v 9 - 12:
“Med den (tungen)velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi
mennesker, som er skabt i Guds billede; v10 fra samme mund lyder både
velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde
give både fersk og salt vand af samme væld? Mine brødre, kan et figentræ
måske bære oliven eller en vinstok figner? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde
give fersk vand”.
Herren har befalet sine velsignelser at følge os. I sit Ord siger Han, at man
ikke kan velsigne og forbande med den samme mund. Altså kan vi ud af dette
se, at forbandelser ikke kommer fra Gud.
Gud har i sit Ord gjort os opmærksom på konsekvensen ved at synde. Hvornår
synder vi?
Rom 14 v 22- 23: “Den tro, du har, skal være en sag mellem Gud og dig, og
salig er den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Men den, der
har sine tvivl og så spiser alligevel, han er domfældt, fordi han ikke gør det af
tro. Alt, hvad der ikke er af tro, er synd”.
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Synd er ikke at stole på Herren. Og troen bør være mellem Gud og den
enkelte. Vi bør ikke blande os i hinandens tro. Men vi bør hver især være
loyale over for vores egen tro.
Rom 14 v 13: “Lad os derfor ikke længere dømme hinanden. De bud Gud har
til os, er bud som Han selv efterlever”.
Rom 8 v 1: “Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus
Jesus”.
Hvad var det nu, vi læste i Rom 14 v 22 - 23: Salig er den, der ikke dømmer
sig selv med det valg han træffer.
Altså dømmer vi os selv, Gud gør det ikke.
Tro er en sag mellem den enkelte og Gud. Deraf kan vi også genkende ånden
over vores med-brødre og -søstre. Når vi får påduttet en bestemt adfærd, når
vi bliver tvungen under bestemte religiøse love, så bør vi stå fast på vores tro
og overbevisning. Vakler vi, har vi sat os selv under dom og religiøsitet.
Kristi legeme flyder over med religiøsitet. Alt for mange kristne ved, hvordan
andre kristne bør leve og hvilke beslutninger de bør tage. Vi kan bare se hele
diskussionen på nettet blandt kristne omkring Corona-vaccinen. Mange har en
mening om den og flere har ydret mening om, hvad Gud mener om vaccinen.
Tag den i fred med Gud eller lad være med at tage den i fred med Gud. Men
døm ej din næste. Det er, hvad Gud siger i sit Ord.
Jeg kender til mange kristne, som har sat sig selv under dom - dette fordi
deres kristne brødre og søstre har talt deres egne meninger ind over en
situation, som dybest set ikke kom dem ved.
Stop det! En synd kan kendes på, at du er i ufred med det du gør, du dømmer
dig selv. Stop det! - eller stop den handling som bringer dig ud i synd gennem
din egen dom over dig selv.
Rom v 28 - 38: “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.
Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han,
som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med
ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig.
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Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og
sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi
kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd?
– som der står skrevet:
På grund af dig dræbes vi dagen lang,
vi regnes for slagtefår.
Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis
på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller
noget kommende eller kræfter v39 eller noget i det høje eller i det dybe eller
nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor
Herre”.
Husk: Når Gud taler, sker det (fremtid). Når Gud befaler, står det der (nutid).

Kærlig Hilsen
Tamarra
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