Guds vilje
Gud har i Kristus velsignet os med alle åndelige velsignelser, som
tilhører himlene, det skriver Paulus. Men hvad betyder det:
• At før jorden blev skabt, valgte Gud dig i Kristus, til at være
hellig og uden fejl, så du kan stå foran Gud i kærlighed. Fra
før verden blev grundlagt valgte Gud dig til at være hellig og
uden fejl. Lad os lige grunde lidt over det: Gud valgte, at Han
ville elske dig, før Han skabte jorden. Men det kræver, at du
er hellig og uden fejl. Derefter skabte Han jorden. Vi ved at
Han skabte jorden, for vi går på den – altså har Han
selvfølgelig også gjort det, som Han planlagde før skabelsen af
jorden – nemlig at sørge for at du er hellig og uden fejl!
Jorden blev skabt først, men du blev planlagt først.
• At du står foran Gud i kærlighed betyder, at Han
forudbestemte dig – igen: dette foregik før jordens skabelse –
til at være Hans barn. Han skabte altså dig til at være Hans
barn. Det vil sige, du blev født til at være Guds barn – for at
Han kunne elske dig – det hele skete efter Hans vilje. Hvilket
betyder, at det er Guds vilje at elske dig og det er Guds vilje,
at du er Hans barn. Han har i Kristus gjort dig accepteret,
hvilket betyder, at Han har sørget for, at Han kan elske dig.
Gud har sørget for ved Kristus at skabe alle forudsætninger
for, at Han kan elske dig – altid.
• I Kristus har du fået frelse (blevet forløst) ved Hans blod, du
er blevet tilgivet – nu skal vi huske at vi alle har mistet
herligheden fra Gud (Rom. 3,23 og Rom. 5,18-20) – det var
Guds vilje, at Jesus betalte al din skyld, så du kunne blive
Hans barn og Han kunne elske dig. Gud elskede dig, før du
kom til tro, men det er Hans vilje, at du skal stå foran Ham, så
Han kan overøse dig med Sin kærlighed - og det kan Han kun,
når der er blevet sonet for din skyld. Det gjorde Han ved at
fjerne den natur, du havde, og give dig en ny. (Ef. 2,3b-8)
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Den nye natur er hellig og uden fejl, det er din natur i Kristus
(2. Kor. 5,17-18a). Dette er Guds vilje.
• Du er blevet beseglet med Helligånden, det vil sige, at
Helligånden vidner om, at du er tilgivet af Gud. Du er hellig og
ren, du er uden fejl. Du har fået et nyt liv – korset tog alt det
gamle væk. Helligånden vidner om det ny – at du er en ny
skabning. Helligånden vidner om, hvad der skete på korset,
Han vidner om, at du er Guds barn, at du står foran Gud i
kærlighed, at du er i Kristus. At du er i Guds vilje, for Guds
vilje er korset. Guds vilje er, at du skal stå hellig og uden fejl
for Hans ansigt i kærlighed. Det var Guds vilje at skabe
jorden, den ér skabt. Det er Guds vilje, at du stå hellig og
uden fejl foran Ham, at du er Hans barn, at du er accepteret –
det ér sket. Intet kan skille dig fra Guds kærlighed i Jesus
Kristus (Rom. 8,37-39) og det er Gud selv, der har bestemt,
at du skal være i Kristus (1.Kor. 1,30). Dette er Guds vilje.
Guds kærlighed til dig er ikke afhængig af dig, den er afhængig af
Ham. Det handler ikke længere om, hvordan du er, det handler om,
at du er i Kristus. I Kristus er du elsket af Gud, det er Guds vilje at
elske dig. Derfor har vi fået den frimodighed, at vi kan stå foran
Gud og sige, at ”jeg er god nok som jeg er”, for Gud har gjort mig
perfekt i Kristus.
Når vi griber, at vi er perfekte i Kristus, er der ingen dom af os selv
og ingen dom af andre.
Det betyder med andre ord, at du har taget imod Guds kærlighed
og at Hans kærlighed flyder igennem dig til andre.
Du er elsket af Gud, på trods af den elendighed som du bærer på –
Gud elsker dig!
Uanset hvad du gør og hvordan du er, så elsker Gud dig! Hans
kærlighed til dig vil, at du bliver forvandlet.
Resultatet vil være, at du elsker andre, præcis som de er – for de
er elsket af Gud!
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