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Gud är svaret på din längtan
Visste du att Fader Gud är en kärleksfull Gud som älskar alla människor långt
mycket mer än vad vi kan tänka eller förstå. Vi är alla värdefulla inför honom.
Även du är älskad av Gud, du är inget undantag.
Varje människa har en inneboende längtan att ha någon som man kan se upp till,
någon som bryr sig om en, någon att lita på och någon som man kan samtala
med om allt som har med livet att göra. Det är en inneboende längtan som finns
i varje människa. En längtan efter trygghet och förtröstan att man kan överlåta
sig till någon som bryr sig om en. En person som alltid finns där när man
behöver prata om något, eller bara sitta inför honom och njuta av en härlig
gemenskap och förtröstan, att min Far i himlen tar hand om mig i allt. Det är
precis som med barnen, vi vet alla att som barn var vi beroende av föräldrarna,
vi visste att vi var trygga i deras närhet.
Fader Gud är svaret på din längtan, han vill att du skall komma till honom och ta
emot honom som din himmelske Far. Hans Son Jesus Kristus har redan ordnat
allt, han vill vägleda dig och presentera dig för Fader Gud. Vi kan inte komma
till Gud annat än genom Hans Son Jesus Kristus.
Livet tillsammans med Gud handlar inte om att bli religiös, eller att utföra olika
handlingar för att bli accepterad av Gud. Nej, gemenskapen med Gud är inte en
religion, det är en relation.
Jesus Kristus är vägen till Gud. Han är den som har betalat priset för din eviga
gemenskap med Fader Gud.
Man kan inte ”köpa” gemenskap med Gud genom att bara leva ett rättfärdigt liv.
Bibeln Guds Ord säger att vi alla har synd i vårt liv, därför måste vi bli födda på
nytt. Det är en förvandling som sker när vi tar emot Jesus Kristus som vår
frälsare. I det ögonblick vi tar emot Jesus Kristus som Guds gåva till oss, och
bjuder Honom att bli Herre i vårt liv, då sker förvandlingen, vi blir födda på
nytt.
Du kan läsa mera om hur man tar emot Jesus Kristus. Klicka på:
Gud älskar dig
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Född på nytt
När man blir född på nytt, då börjar det härliga livet tillsammans med Gud. Vi
ger vårt liv till Gud när vi tar emot Jesus Kristus som vår Frälsare. Relationen är
inte endast ett förhållande, i Guds Ord står det att vi blir Guds barn när vi tar
emot frälsning i Jesus Kristus, vi blir Guds egendom. Genom att vi nu är Guds
egendom, då har vi också förmåner att räkna med. I Guds Ord står allt om det vi
har tillgång till som Guds barn.
Som ett Guds barn har vi en Far i himlen som älskar oss, och Hans Son Jesus
Kristus har flyttat in i vårt hjärta (vår ande), och Den Helige Ande är vår
Hjälpare som vägleder oss i allt. Den Helige Ande finns här på jorden, Han vet
allt om oss, och allt som sker på jorden, och Han är också vår Hjälpare.

Bibelläsning
Bibeln Guds Ord är en nödvändighet för att leva ett kristet liv. Utan Guds Ord
har vi ingenting att ”stå på”. När vi ber till Gud, måste vi alltid hänvisa till något
av Guds Ord som samstämmer med det vi ber om, för Gud gensvarar endast till
Hans eget ord Bibeln. När vi ber utifrån Guds Ord, då kan vi alltid räkna med att
vi gör rätt.
Kunskap i Guds Ord är näring för ditt andliga liv, det är lika viktigt som maten
är för din kropp.
Gud välsigne dig
– Carlos
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