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Gud af rekompensation
Jeremias 51:56 (aut. 1948) “Herren er en Gud af gengældelse, fuld løn og rekompensation”
70 år efter denne profeti blev Babylon besejret af Mederne og Perserne
Moses oplevede også Jehovah Gmolah, selvom han ikke gav Ham dette Navn.
Hatshepsut var en klog kvinde, men Farao fik hende gift med hendes halvbror, som var mental syg.
Og derfor blev Moses opdraget som den næste Farao.

Gud rekompenserede Moses lydighed
Hebr. 11:23-29 (aut. 1948) “I tro blev Moses kort efter sin fødsel skjult af sine forældre i tre
måneder, fordi de så, at drengen var dejlig, og lod sig ikke skræmme af kongens befaling. I tro
nægtede Moses, da han var blevet stor, at lade sig kalde søn af Faraos datter. Han foretrak at lide
ondt sammen med Guds folk fremfor at nyde synden en stakket stund; han regnede det for større
rigdom end Ægyptens skatte at dele Kristi skændsel; for han så frem til
lønnen/rekompensationen”

Forvent at han giver/rekompenserer
Galaterne 6:9 (aut. 1948) “Når vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte, for vi skal
høste/rekompenseres til sin tid, såfremt vi ikke giver tabt.”
Hebr. 11:6 (aut. 1948) “Men uden tro er det umuligt at have Hans velbehag; for den, som kommer
til Gud, må tro at Han er til og lønner/rekompenserer dem, der søger Ham.”

Rekompensation her på jorden
Ords. 11:31 NKJV “Hvis den retfærdig rekompenseres på jorden, hvor meget bliver så synderen og
den ugudelige”
Ords. 12:14 (aut. 1948) “Af sin munds frugt mættes en mand med godt, et menneske
får/rekompenseres, som hans hænder har øvet”.
Lønnen står i forhold til din indsats

Ruts valg - dit valg - men Helligånden siger: skal jeg ikke finde....
Der er igen brød i huset. Rut 1:6 / Brød/Guds Ord til at genoprette den sande natur identitet.
Kol. 1:28-29 at fremstille hvert menneske som perfekt i Kristus Jesus
Rut repræsentere hver eneste en os, og Boaz repræsenterer Kristus, Den Salvede som vil bryde
hvert åg af vore skuldre. Noomi Helligånden som fortæller os hvad vi skal gøre.
Hvad havde ledt Ruts slægt ind i forbandelse? – historien er her
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1.Mos. 13:1-18 (aut. 1948) ”Abraham og Lot i Betel (Guds Hus) Herrens velsignelser er stærkt over
begges liv”
Abraham var præst i Guds Hus (Betel), hans velsignelse blev også Lots velsignelse. Der er
velsignelse i Guds Hus. Misundelse, stolthed, mindreværd, vrede, ord sået af andre mennesker er
ofte de ting der forårsager brudt fællesskab.
Dette er historien om 2 fædre, 2 visioner, en havde evigheden for øje og blev troens fader, den
anden havde nuet for øje og mistede alt.
1.Mos. 14:10-24 (aut. 1948) ”Lot får problemer med det samme, mister alt og ender i fangenskab,
han søgte fællesskab det forkerte sted.”
Lot bliver reddet af Abraham, men vælger stadig ikke at genoprette fællesskabet med ham, og
bosætter sig igen i Sodoma.
1.Mos. 19:1-30 ”Sodoma og Gomorra ødelægges, Lot mister igen alt, også sin hustru, han søgte
fællesskab det forkerte sted”. Literalisme - Futurisme - Legalisme - Dualisme
Lot bliver igen reddet, denne gang af Abrahams bøn og englenes indgriben, men igen vælger han
ikke at genoprette fællesskabet med Abraham, og slår sig i stedet for ned i Zoars bjerge.
Her kommer det virkelig til udtryk hvem Lot har haft fællesskab med de senere år, han bliver far
til sine egne børnebørn. Fællesskabet er det bedste sted at lære sandheden om sig selv at
kende.
Lot skulle have sagt: Abraham jeg bryder ikke fællesskabet med dig, for Gud har sat os sammen.
Hvad end der måtte være imellem os er jeg villig til at løse det, for jeg bryder ikke fællesskabet.
I århundrede blev dette Moabitiske folk Israels fjender. Hvad kan gøres?????
Der skulle en kvinde ved navn Ruth til at bryde dette forbandede mønster.
Ruth 1:1-22 (aut. 1948) ”Rut vælger at følge Noomi, forlader Moabitternes land og drager mod
Bethlehem”
Rut nægter at bryde fællesskabet, jeg forlader dig ikke, der hvor du går hen der går jeg, der hvor
du tager bolig tager jeg bolig, dit folk skal være mit folk, din Gud skal være min Gud, der hvor du
dør vil jeg dø. Du får mig ikke til at ombestemme mig. Nøjagtig hvad Lot skulle have gjort
overfor Abraham.
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Der er igen brød i huset. Brød/Guds Ord til at genoprette den sande natur identitet.
Rut fortsatte med at stole på Herren, og i stedet for at tigge, blev hun en af de rigeste i Bethlehem,
mor til Obed, Oldemor til Kong David, og stammor til Jesus Kristus. Hun blev rekompenseret.
Rut 2:11-12 (aut. 1948) “Boaz svarede hende: Man har fortalt mig alt, hvad ud har været for din
svigermoder efter din mands død, hvorledes du forlod din fader og din moder og dit fædreland for
at drage til et folk, du ikke tidligere kendte; Herren gengælde/rekompensere dig, hvad du har
gjort, og din løn blive rigelig fra Herren, Israels Gud, under hvis vinger du kom og søgte ly.”
Uanset hvor du kommer fra, uanset hvilke dårlige valg dine forfædre/forældre har taget, uanset
hvilken situation du står i så er der brød i huset, og der er nok til at genoprette dig til dit sande
potentiale.

Hvordan gør du?
Rut 3:1 & 3 (aut. 1948) “Min datter, skal jeg ikke søge at skaffe dig et hjem, hvor du kan få det
godt? V/3 tvæt dig nu og salv dig, tag dine klæder på og gå ned på tæskepladsen; men lad ikke
manden mærke noget til dig, før han er færdig med at spise og drikke.”
1/Tvæt=syndernes forladelse, 2/Salv=Ny identitet, 3/Klæd=retfærdighed, 4/Gift=autoritet,
5/Zoe Liv

Hver gang du overgiver dig til Herren, kommer der ofte en tid af prøvelser
Du må overgive dig helhjertet til Herren - så vil Han bringe dig hustru, mand, familie, børn,
økonomi, alt hvad du har brug for. Beslut dig for at adlyde Guds Ord, og sæt din lid til Herren der
lønner/rekompenserer.
________________________________________________________________________________
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