Faderen og Hans Familie
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5 antagelser (4 af dem klar i 1.Mos 1-3, den 5 er stærk hintet)
1. Gud er, og Gud er den Han siger Han er
2. Gud er skaberen af den materielle verden, sete og usete, og skabningen er god
3. Menneskelige individer, mand og kvinde, er skabt i Guds billede, og er central for Hans
formål med hele skabningen
4. Alt hvad Gud har skabt, er blevet skadet af menneskets fald og synd
5. Alt hvad der er blevet skadet, er genopretteligt igennem Jesus Kristi blod

Kom til Jesus alle I som er trætte & tyngede af byrder
Matt. 11:28-30 “Kom hid til mig, alle I som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile.
Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig/stilfærdig og ydmyg af hjertet, så skal i finde
hvile for jeres sjæle. For mit åg er gavnligt, og min byrde er let.”

Hvordan kommer jeg til Jesus og bliver fri fra mine byrder?
Jesus gav sit liv for én gang for alle
Hebr. 9:11-12 “Men Kristus kom som ypperste præst for de goder der nu er blevet virkelighed, og
gennem det større og fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører
denne skabte verden til, gik Han ikke med blod af bukke eller kalve, men med sit eget blod én
gang for alle ind i helligdommen og vandt en evig forløsning.”

Hvem er Faderen/Gud
Filip siger til Ham: Herre vis os Faderen, og det er os nok. Johs. 14:5-11

Gud taler til os ved sin Søn Jesus Kristus
Hebr. 1:1-3 “Efter at Gud fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved
profeterne, har Han nu ved dagenes ende talt til os ved sin søn, hvem Han har indsat som arving til
alle ting, ved hvem Han også har skabt verden. Han (Jesus) er Hans (Guds) herligheds afglans og
Hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige Ord. Og Han tog sæde ved
Majestætens højre hånd i det høje, efter at Han havde fuldbragt renselse for vore synder.”

Barmhjertig & nådig er Herren
Salme 103:1-13 “Min sjæl lov Herren og alt i mig love Hans Hellige Navn! Min sjæl, lov Herren, og
glem ikke alle Hans velgerninger! Han, som tilgiver alle dine misgerninger og læger alle dine
sygdomme, Han, som udløser dit liv fra graven og kroner dig med miskundhed og barmhjertighed,
Han, som mætter din sjæl med godt, så du bliver ung igen som ørnen! Herren øver retfærdighed
og ret mod alle fortrykte. Han lod Moses se sine veje, Israels børn sine gerninger; Barmhjertig og
nådig er Herren, langmodig og rig på miskundhed; Han går ikke bestandig i rette, gemmer ej evigt
på vrede; Han handled ej med os efter vore synder, gengældte os ikke efter vor brøde. Men så højt

som himlen er over jorden, er Hans miskundhed stor over dem, der frygter ham. Så langt som
østen er fra vesten, har Han fjernet vore synder fra os. Som en fader forbarmer sig over sine børn,
forbarmer Herren sig over dem, der frygter Ham.”

Historien om den gode og barmhjertige Fader
Lukas 15:11-32 “Der var en mand (far) som havde 2 sønner...............” v/11
Faderen respekterer sønnens frie vilje v/12
Faderen længtes inderligt og lidenskabeligt efter fællesskab med sønnen v/20
Faderen er fuld af følelser for sin søn v/20
Faderen er hurtig til at tilgive v/22
Faderen er hurtig til at genoprette forholdet, position etc. V/22
Faderen ser enhver lejlighed til at holde en fest, specielt når den fortabte søn vender hjem v/23
Faderen elsker musik, sang, dans og fest v/25
Faderen har ikke personsanseelse, men elsker alle med lige kærlighed v/28
Faderen bliver bedrøvet når vi ikke forstår Hans godhed og kærlighed v/31
Johs. 1:17 “Loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden er kommet med Jesus Kristus.

4 pagter: Noas pagt, Abrahams pagt, Moses pagt, Davids pagt
1.Mosebog 12 og 15 “ Jeg vil gøre dig til et stort folk, jeg vil velsigne dig og gøre dit navn stort, jeg
vil gøre dig til en velsignelse. Jeg vil velsigne dem der velsigner dig, og forbande dem der forbander
dig: I dig skal alle jordens slægter velsignes.”

Uden Betingelser
De 3 af pagterne er uden betingelser, og vi kan se Guds hjerte som besidder ubetinget kærlighed,
og at Faderen ud af ren godhed ønsker at velsigne menneskeheden. Både Abrahams og Davids
pagter bliver også opfyldt i Jesus Kristus.
Hverken Abraham eller David opførte sig perfekte.

Moses pagt, den gamle pagt. Er det den samme Gud i GT som i NT?
Det har altid været i Guds hjerte at mennesket skulle kende Ham, og nyde fælleskabet med Ham.
Det ser vi i Edens have, før synd kom ind i verden. Vi ser det i pagten Gud opretter med Abraham.
Denne pagt reflekterer Guds hjerte, og Han ønsker at velsigne dem til overflod. Det er en invitation
til at Israel skal blive en nation af præster, som alle kan kende Ham, og har en direkte relation med
deres Far i Himmelen.
Men de foretrækker/ønsker at Moses skal være deres præst, og derved repræsentere dem foran
Gud. Dette leder til de 10 bud på Sinai Bjerg, som er en aftale/pagt mellem 2 parter, som begge
skal fuldføre deres forpligtigelser for at overholde aftalen. Enhver fejl medfører konsekvenser, og
Gud har nu en pligt til at straffe enhver overtrædelse af aftalen/pagten.
Før loven medførte klagen over mad og drikke ingen straf, at bryde sabbatten ingen straf.
2.Mos. 16-19
Efter loven ved Moses kom ledte klagen til ild fra himmelen, klage over mad ledte til dræbende
plage, klage over vand og mad ledte til at giftslanger dræbte mange, og brud på sabbatten
resulterede i stenings død. 4 Mosebog 11-21

Alt loven kunne producere var utilstrækkelighed til at holde den, og derved leve
under lovens forbandelse.
Gud er den samme i GT som i NT, men vi har brug for at lære at læse GT i lyset af
NT åbenbaring af Jesus Kristus. Faderen har altid været kærlig og fuld af nåde.
Salme 103 Barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rig på miskundhed; Han går ikke
bestandig i rette, gemmer ej evigt på vrede; Han handled ej med os efter vore synder, gengældte
os ikke efter vor brøde. Men så højt som himlen er over jorden, er Hans miskundhed stor over
dem, der frygter ham. Så langt som østen er fra vesten, har Han fjernet vore synder fra os. Som en
fader forbarmer sig over sine børn, forbarmer Herren sig over dem, der frygter Ham.”

Forældet og gammelt
Hebr. 8: 8-13 “Når Han siger en ny pagt/aftale har Han dermed erklæret, at den første (Moses
pagt) er forældet og gammelt, er nær ved at forsvinde”

Ægteskabs bryderen
Johs. 8:1-11 “Jeg fordømmer dig ikke. Gå bort, og synd fra nu af ikke mere”

5 ægteskaber og en samlever
Johs. 4:1-42 “Et dybt behov efter at blive elsket, som ikke kan dækkes af et menneske, men et
behov som kun kan mødes i Jesus Kristus”

Jesu vrede over farisærer og skriftkloge
Matt. 23:13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 & 29 Jesus udtaler 9 ve råb over disse religiøse ledere og hele
deres system (Moses pagt) Templet, Ypperestepræsten og ofringerne. Matt. 23: 36-39 “Jeres hus
bliver forladt (tomt) og overladt til jer selv.

