
Fra at være Guds fjende til at være Guds barn 
 

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. (5. mos. 28, 20) 

Dette står skrevet i 5. mosesbog efter der står skrevet, hvad der følger hvis man er 

lydig overfor Guds ord. Dette er hvad der sker, når man ikke følger Gud ord eller 

ikke kan følge Guds ord. Det er denne dom som ligger over verden, men dette er ikke 

enden. Vi er på grund af vores ulydighed, Paulus skriver at vi alle har mistet 

herligheden fra Gud, dømt til dette. Vi har mistet herligheden fra Gud, der er intet 

herlighed tilbage.  

 

Herren ser fra himlen, ned over menneskene for at se, om der er en forstandig, 

én, der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør 

godt, ikke en eneste (Sl. 14; 2-3).  

 

Er dette svært at høre, ja det er det. Men det er en nødvendighed, for jo mere vi ser 

vores egen elendighed jo mere har vi brug for vores frelser, Jesus Kristus, som er 

herlighedens håb. Når vi ser vores egen elendighed, ser vi også Guds evige kærlighed 

til os. Vores håb er Jesus Kristus – Han vendte det hele rundt, da Han lod sig 

korsfæste. 

 

For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var 

inde. Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu 

var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af 

hans blod, ved ham frelses fra vreden.  For mens vi endnu var hans fjender, 

blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi 

er forligt med Gud, frelses, ved at han lever (Rom. 5;6-10). 

 

Så Gud viser os sin kærlighed, ved at sende Kristus og lade Ham dø for os, imens vi 

var fjender af Ham. Så midt i al vores ugudelighed, mens Gud betragter os som sine 

fjender, vælger Han at tilgive os. Han lader Kristus dø, for at du ikke skal opleve 

Hans vrede, som var ganske velfortjent og retfærdig. Midt i al vores elendighed, 

vælger Gud at frelse os – at vi ved troen på Kristus, bliver tilgivet og retfærdiggjort. 

Han vælger, at Han ikke længere vil huske på alt som var årsag til Hans vrede. Det er 

ikke længere dine anstrengelser som er afgørende, med derimod Jesus’ præstation. 



Det er Hans lydighed som er afgørende for dit liv. Al den gunst Han vandt hos Gud, 

og den var stor – Gud siger om Jesus, at i ham har Han velbehag, den har Han givet 

til dig. Så du kan stå hellig og ren foran Gud. David siger det så enkelt:  

Mange plager rammer den ugudelige, 

men den, der stoler på Herren, omgiver han med godhed. 

(Sl. 32,10) 
 

Mange plager, det er hvad vi er dømt til uden Kristus, men ved troen på Kristus bliver 

vi omgivet af Hans godhed. Intet du gør, kan påvirke dette, som der står skrevet: 

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  eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen 

anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. 

(Rom. 8, 37-39) 

Vores sejr er den som Kristus vandt til os på korset, at vi er blevet forsonet med Gud, 

vi er ikke længere Hans fjender, men Hans børn. Som aldrig kan blive skilt fra Hans 

kærlighed.  

Tænk, at ved troen som Gud selv har lagt ned i dig, har Han forvandlet dig, som var 

Hans fjende til at være Hans barn, som Han altid omslutter med kærlighed. Som Han 

sørger for når målet, får sejrskransen og evigt liv. Hvilken fantastisk far vi har fået. 

Jeg beder om at disse ord må grundfæste sig i dit hjerte; at du vil se dig selv som 

datter/søn af Gud. At du må fatte, at du har Guds velbehag pga. det som Jesus gjorde.  

Jeg takker dig, Jesus, at du gav dit liv for os – at i Dig blev vi forsonet med Gud, at vi 

der for var fjender af Gud, nu er blevet Hans børn. 

Tak, himmelske far, for din store kærlighed til os dine børn, og tak at du viser den 

hver dag. 
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