Sagen er den, at Kristus har skaffet os fred med Gud, anset hvordan du
har det, hvordan dine følelser har det, så har du fred med Gud og Gud har
fred med dig (kampen er forbi) - læs: Ef 2,14-15: (HvD)
Læs eventuelt: Esajas 53,5 / Kol 1,19-20

Guds nærvær - Guds fred

Gud har kun et krav til os, og det er TRO + ingenting

Nr. 324 - søndag den 31.10.21 - Frank Ahlmann Kristensen

Vi har fået adgang til nåden – det betyder at vi har brug for nåden hele tiden.
Stå nu fast. Vi falder i synd, men har adgang til nåden, han tilgiver renser og
udsletter vores synd, så jeg vi fred med Gud.

Et kendetegn på Guds nærvær er fred. Fred kan betyde flere ting,
bl.a: hvile, ro, stilhed ingen forstyrrelser - tilstand uden krig eller uroligheder
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn… (Matt 5, 9)
Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer (Rom 12, 18)

1) Fred i fællesskabet = Guds nærvær
Guds nærvær der manifesterede sig i ApG 4, 24 + 31-32.
Sammen i bøn – sammen og ét i hjerte og sinde - ENHED

4) Guds fred - Gud selv er vores fred!
Fredens rige / fredens Gud Esajas 9, 5-6 / Ef 6,15: “…fredens evangelium”
Ofte er vores fred afhængig af vores ydre omstændigheder
Ofte, så er det vores omstændigheder der bestemmer om vi har fred eller ikke
Rundt omkring dig kan alt falde fra hinanden, men du har stadig fred indeni
Herren selv er vores fred - Han er kilden til vores fred – ”Fredsfyrsten”
Joh. 14, 27: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke,
som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!
Guds fred er anderledes end verdens fred
Verdens fred er skrøbelig og foranderlig. Guds fred er varig, dyb og urokkelig.
Han giver dig hans fred (John 14, 27)
Joh. 16, 33: Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig.
I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.«

2) Shalom (4 Mose 6, 24-27) - genoprettet helhed
Formålet med Evangeliet = Fuld genoprettelse! Tilbage til det originale

Hans fred er tilgængelig under/i alle livets omstændigheder
Det er en GAVE fra FADEREN.

3) Fred med Gud - læs Rom 5, 1-2
Retfærdiggjort ”Står frikendt i retten” – som om jeg aldrig havde syndet.
Vi står ikke længere som Guds fjender.
Hans fred er en gave til alle der følger ham – Han HAR GJORT det
Guds fred – vi har adgang til Guds fred, den fred som Gud har
og den hvile han hviler i, den tilhører også os.
Men først og fremmest udspringer det af, at vi har fred med Gud.

Fred med Gud, handler ikke om vore følelser,
om du føler det eller ej, er underordnet.

Spørgsmål og samtale
• Hvad taler til dig i ordet ”Shalom”?
• Hvad taler til dig i Rom 5, 1-2?
• Hvad taler og måske udfrodrer dig i Jesu ord om fred?
• VORES UDFORDRING i dag - erfarer du Guds fred?
• Hvordan har du erfaret Guds fred?

