Ef 3:14-14 «Difor bøyer eg mine kne for Faderen,han som er den rette
far for alt som vert kalla born i himmelen og på jorda».

King James-bibelen: «For this cause I bow my knees unto the Father of
our Lord Jesus Christ, Of whom the whole family in heaven and earth
is named … ».

Guds familie – forsamlinga av dei førstefødde

Heb 12:22f
22 Men de er komne til Sions berg, til den levande Guds by, det nye
Jerusalem, til myriadar av englar, 23 til høgtidsskaren og forsamlinga av
dei fyrstefødde som er oppskrivne i himlane, til ein domar som er Gud
for alle, og til åndene åt dei rettferdige som er fullenda,

Kva definerer Guds familie?

Joh 1:12f
12 Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born,
dei som trur på namnet hans. 13 Dei er ikkje fødde av blod, heller ikkje
av kjøts vilje, heller ikkje av manns vilje, men av Gud.

Guds folk er "familie" fordi vi alle har ein Far.

•
•
•

Gal 4:6 ”Og sidan de er søner, har Gud sendt sin Sons Ande inn i
hjarto våre, og han ropar: Abba, Far!”
2.Kor 6:18 ”Eg skal vera dykkar far, og de skal vera mine søner og
døtrer, seier Herren, Den Allmektige.”
Rom 8:15 ”De fekk ikkje ei trældomsånd, så de atter skulle ottast.
Nei, de fekk Barnekårsanden, som gjer at vi ropar: Abba, Far!”

Joh 17:20-21 ” Eg bed ikkje berre for desse, men òg for dei som ved
orda deira kjem til tru på meg, at dei alle må vera eitt, liksom du, Far, i
meg, og eg i deg – at dei òg må vera eitt i oss, så verda skal tru at du
har sendt meg.

Guds folk er "familie" fordi vi alle har ein Far.

Ef 4:3 «… og legg vinn på å ta vare på Andens einskap i den freden som
bind saman»
Grunnlaget for kristen einskap:
• Joh 17:6 ”Eg har openberra ditt namn for dei menneske du gav
meg av verda. Dei var dine, og du gav meg dei, og dei har halde fast
på ordet ditt.”
• Joh 17:8 ”For dei orda du gav meg, har eg gjeve dei. Og dei har teke
imot dei og sanna fullt ut at eg har gått ut frå deg, og dei trur at du
har sendt meg.”
• Joh 17:14 ”Eg har gjeve dei ditt ord. Men verda hatar dei fordi dei
ikkje er av verda, liksom eg ikkje er av verda.”
• Joh 17:17 ”Helga dei i sanninga; ditt ord er sanning.”

Guds folk er "familie," fordi vi har felles etternamn.

3.Joh 7 «For det var for hans namn skuld dei drog ut, og dei tek ikkje
imot noka hjelp frå heidningane»

Matt 1:21 «Ho skal føda ein son, og du skal gje han namnet Jesus, for
han skal frelsa folket sitt frå syndene deira».
«Ta Jesu namn vekk frå ein kristen, så kan du like godt fjerne sola frå
Himmelen». (J.C.Ryle)

Men stemmer denne «familieidyll» i det verkelege liv?

Spørsmålet er: Vert alle inkludert i Guds familie?
Saka er at syndefallet for oss alle har resultert i
• ”lysta til det vonde/syndige” på alle måtar (hemn, grådighet, egoisme …)
• begjær før eller utan at ein vert gift.
• begjær etter andre enn den ein er gift med.
• homofili.
Vår haldningar må brynast:
• Ikkje mistenkleggjere
• Ikkje markere avstand
• Gje tilltit der det er mogleg
• Ha tru på
• Oppmuntre

Vi skal ikkje døme, men forkynne kva Bibelen seier

Jesus sa i Johannes 12:47-48: «Den som høyrer orda mine og ikkje tek
vare på dei, dømmer ikkje eg. For eg er ikkje komen for å dømma
verda, men for å frelsa verda. Den som seier nei til meg og ikkje tek
imot orda mine, har ein dommar over seg: Det ordet eg har tala, skal
dømma han på den siste dagen».

Medlemer i Guds familie må stadig omvende seg

Derfor seier DHA i Op 2:4-5 ”Men eg har imot deg at du har gjeve opp
din fyrste kjærleik. Kom difor i hug kva du har falle ifrå. Vend om, og
gjer dei fyrste gjerningane! Elles kjem eg brått over deg og flytter
ljosestaken din bort frå staden hans – dersom du ikkje vender om.”
Det viktigaste: Joh 14:23 ”Jesus svara og sa til han: Om nokon elskar
meg, då held han ordet mitt, og Far min skal elska han, og vi skal
koma til han og ta bustad hjå han.”

