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Det ny der blev skabt – den ny skabning 

Alt, hvad vi var, blev puttet i Kristus, da han døde på korset. Derfor døde vi 

med Ham - og noget nyt blev skabt, da Gud oprejste Kristus fra de døde, for vi 

blev rejst op sammen med Ham.  

Vi blev gjort levende – hvilket betyder, at vi var døde. 

Da vi døde på korset med Kristus, døde vi fra synden – den overvandt Jesus i 

ørkenen. Da vi opstod, opstod vi fra døden – hvilket betyder, at hverken døden 

eller synden kan påvirke os. Jesus Kristus vandt over døden ved opstandelsen. 

Synden og døden hører denne verden til og hører satan til, derfor er vi ikke af 

denne verden. 

Så ved troen bliver døden på korset en realitet = vi bliver 100 % tilgivet for 

alt. Og ved opstandelsen opstår noget helt nyt.  

Før kom vi fra Adam – her hører synden og døden til. Nu kommer vi fra Kristus 

– her har vi fået herligheden fra Gud – vi lever! 

Der ligger en utrolig stor dom over mennesker (se Forbandelserne) – en dom 

som kommer ved loven.  

5.Mos. 28; 16- 

Forbandet være du i byen, og forbandet være du på marken. 

Forbandet være din kurv og dit dejtrug. 

Forbandet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord, dine oksers 

afkom og dine fårs tillæg. 

Forbandet være du, når du kommer hjem, og forbandet være du, når du går 

ud. 

Herren vil sende forbandelsen, rædslen og truslen over dig og over alt, hvad 

du erhverver, og alt, hvad du gør, til du hurtigt er tilintetgjort og gået til 

grunde, fordi du svigtede mig med dine onde gerninger. Herren vil lade pesten 

klæbe til dig, til den har udryddet dig fra det land, du skal ind og tage i 

besiddelse.  Herren vil ramme dig med svindsot, feber, feberglød og 

feberhede, med tørke, kornbrand og rust; det skal forfølge dig, til du er gået til 

grunde.  Himlen over dit hoved skal blive til bronze og jorden under dine 

fødder til jern.  Herren vil forvandle den regn, dit land behøver, til støv og 

aske; fra himlen skal den komme ned over dig, til du er tilintetgjort.  Herren vil 

slå dig foran dine fjender; ad én vej rykker du ud imod dem, men ad syv veje 

skal du flygte for dem; du bliver til rædsel for alle jordens kongeriger.  Dine lig 

skal blive til føde for alle himlens fugle og jordens dyr, ingen skal jage dem 

bort.  Herren vil ramme dig med Egyptens udslæt og bylder, skab og fnat, som 
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du ikke kan blive helbredt for.  Herren vil ramme dig med sindssyge, blindhed 

og vanvid, så du må famle dig frem ved højlys dag som den blinde i mørket 

uden at nå dit mål. Du bliver undertrykt og udplyndret hver eneste dag, uden 

at nogen kommer dig til undsætning. 

 

Det var det, vi havde gjort os fortjent til! 

Kigger vi Edens have, var der en lov: altså noget som man måtte og noget 

man ikke måtte - og at bryde loven medførte døden.  

Som mennesker kan vi ikke overholde loven – vi er altså dømt til døden. 

Derfor har vi brug for vores frelser Jesus Kristus – som frelser os fra synden og 

derved døden.  

Gud skabte altså noget helt nyt i Kristus på korset – Han sammenfattede det 

himmelske og det jordiske i Ham.  

Jesus Kristi blod er så dyrebart og værdifuldt, at det kan rense hele verden for 

synd. 

Det, der blev skabt, er helt nyt – der er ikke spor af det gamle: det er vasket 

helt væk med blodet. Du er en ny skabning! 

 

Omvendelse består ikke i, at du skal lave dig selv om, det har Gud allerede 

gjort. Omvendelse består i at tro på Guds ord.  

 

En del af omvendelsen er at se dig selv, som Gud ser dig. 

Jo mere du ser dig selv, som den du er i Kristus, jo bedre vil du kende Gud.  

Så du er:  

• Velsignet 

• Udvalgt 

• Guds barn ved adoption 

• Forløst – tilgivet,  

dit gældsbevis er blevet slettet 

• Beseglet - tilhører Gud 

• Gjort levende 

• Elsket 

• Oprejst 

• Frelst 

• Guds værk 

 

 

• Skabt til gode gerninger 

• Forsonet med Gud 

• Givet adgang til Gud Faderen 

• Accepteret 

• Hellig 

• Uden fejl 

• Tilhørende Guds husstand 

• Arving 

• Frimodig 

• Tillidsfuld 

• Sat i himlen  

 

 


