ABRAHAM

Lydighed mod kaldet 1.Mos.12,1-4

Evighedsvandrer og
hverdagsmenneske
- 1.Mos.12,4-8

Smerternes vej
- 1.Mos.22,1-19

Ved

Johnn Hardang

Lydighed mod kaldet.

Evighedsvandrer og

1.Mos. 12, 1-4

Abram - den store far - stamfar i slægten.
Abraham - far for en mængde folk.
To tanker samtidig:
Guds store frelsesplan
Jødernes - alle troendes stamfader.
- Et liv i tro.
- Hypermoderne menneske 1900 tallet f.kr. - lige længe
før Kristus, som vi lever efter.
- I dag - Abrahams historie fortæller, at Gud kan nå ind
til moderne mennesker også i dag.
- Ur på størrelse med Bergen i dag. (Irak)
- Hvem var han? - Storfamilierige.
- Abrahams tro - Ap.G.7,2 - Herlighedens Gud - Abram var afgudsdyrker før den levendeGud mødte
ham.
- 1.Mos.12,2 - ..jeg vil gøre dit navn stort.
jøder - arabere - kristne
- Konflikten mellem jøder og arabere - Isak - Ismael
- Herlighedens Gud åbenbarede sig - Guds kald - kaldet fra - - - til
- Noget jeg siger ja til overgår det, jeg må sige nej til.
- Fra dit land - din slægt - din fars hus - - Til det land, jeg vil vise dig (land-løfte)
- Gøre dig til et stort folk
- Blive til velsignelse (gml. norsk oversættelse)

Hbr.11, 8 Trosheltene - I tro adlød Abraham . . .
- Lydighed - en måde at høre på.
- Abraham gik lydighedens vej -

hverdagsmenneske
1Mos.12,4-8

-

begge ben på jorden - dagen i dag
hele hjertet i Himlen - evigheden

Evigheden og øjeblikket.
I sjælesorg hos Jesus - Asaf slm.73
Hvilke ting ejer et menneske?
Det er lån, vi har.Familie , venner, ejendom,
hjem, evner, kræfter osv.
Øjeblikket - Evigheden kan ingen tage fra os! Dagen i dag - så det gavner os i evigheden.
medgang - modgang / lykke - ulykke
Et alter for Herren v.7 og v.8 - møde den levende Gud
i hverdagslivet.
Hverdagslivets helligdom.
v8 han slog sit telt op. - midlertidig boplads.
Alteret et svar på noget Herren havde gjort
Herren talte til Abraham. Tilbedelsens alter.
Betel - Guds hus / Aj ruin
Spænding mellem Guds hus og det nedbrydende.
Her rejses alteret -Abraham påkaldte Herrens navn! Påkaldelsens alter.
Egypten - Abraham tager sagen i egen hånd (v.10-20)
Her er alteret glemt.
-

1.Mos.13,18 Samfundets alter.

Samfund mellem de hellige og den hellige.
Bibelen og bønnen - vore altre.

Johnn R. Hardang -

Radiopastor/ daglig leder
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Smerternes vej
1.Mos.22,1-19

Sang ved Johnn - + Pladsbytte ca 9 min.
Vejstykker i Abrahams liv. Vejen til Moria - Via dolo Rosa På Herrens bjerg skal Han lade sig se Abraham som "model"
1.Pet.2,21-25 - Jesus - Guds søn ofres.
Rom. 8,32
Til det sted, jeg vil vise dig! - v.2 Moria landet
Kong David køber området - tempel
Golgatha en del af Moriabjerget
Fortiden og fremtiden.
Disse 3 bibeltimer blev holdt
på Birkedal lejren i 2009,
hvor Luthersk Mission Kirkegårdsvej
havde kredsweekend d. 28-30. august 2009.

Andreas Michelsen - jan. 2011

Det Abraham troede skulle blive til død - blev til liv.
Den 3. dag! - Hbr.11,19 havde opstandelsen fra
de død i tanke brændet - ilden - kniventræ/korset - Gud selv - naglerne/døden

