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Många kristna tycker inte de kan be till Gud Fader och föredrar att be till Jesus
och bara strunta i Fadern. Det kan finnas två skäl för en troende att göra så:
1. De tror att Fadern är Gamla Testamentets Gud och tycker inte om honom.
2. De har haft hemska upplevelser med sin egen far eller växte upp utan
någon far.
Oavsett skäl, att förneka Gud Fader åstadkommer starka andliga och emotionella
skador på kristna.

JESUS ÄR SKAPAREN
Jesus började inte plötsligt existera när han föddes av jungfru Maria. Han har
alltid funnits och är en del av gudomen. När vi läser 1 Mosebok talar Gud om sig
själv som “oss.” 1 Mos. 1:26-27
Aposteln Johannes slog fast att Jesus var Skaparen. Joh. 1:1-14
Fler ställen i Nya Testamentet säger detta. Ef. 3:8-11; Kol. 1:12-18; Hebr. 1:1-3

JESUS ÄR GUD ÄVEN I DET GAMLA TESTAMENTET
När Moses bad Gud om hans namn sade Gud: JAG ÄR. 2 Mos. 3:13-14
När Jesus talade till judarna om sin gudomlighet sade han dem öppet att hans
namn var JAG ÄR. Joh. 8:54-58
Vi kan därför tryggt förklara att det var Jesus som gick omkring i Edens Lustgård
och talade med Adam och Eva, det var Jesus som talade med Abraham, det var
Jesus som talade med Moses, och Jesus var laggivaren i Gamla Testamentet.

JESUS KOMMEN I KÖTTET
För att Gud skulle kunna förlåta mänskligheten så måste försoning skipas av
Gud själv. 2 Kor. 5:18-19
Jesus avsade sig sin makt och härlighet för en tid när han lämnade Himlen och
föddes in i en människokropp så han kunde leva ett syndfritt liv och lida
konsekvenserna av synden och betala skulden för synden på korset. Luk. 1:2635; Joh. 1:28-34; Apg. 4:10-12

JESUS ÄR GUD
Om vi slår ihop den kunskap om Gud som vi får i Bibeln kan vi uttryckligen säga
att Gud är en, men ändå tre. Vi har Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige
Ande. Hemligheten med att förstå gudomen finns i Bibelns början 1 Mos. 1:26-27
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Jag vet att jag har en fysisk kropp, en själ och som pånyttfödd kristen har jag en
ande. Och därför är jag en treenig varelse men är ändå en och samma. Jag
består av dessa tre delar men är inte schizofren.
Gud och människor består båda av tre delar men bara Gud kan skilja dem åt och
få dem att fungera oberoende av varandra, som människan inte kan. Jesus ger
oss en perfekt bild av hur detta går till. Joh. 16:5-16; 17:1-5

GUD FADER ÄR KÄRLEK
Det var Gud Fader som sände sin enfödde son. Joh. 3:16
Gud Fader är kärlek. 1 Joh. 4:7-16
Du kan inte ha Jesus och förneka Fadern. 1 Joh. 2:23
Inte kan du heller förneka Jesus och behålla Fadern. Joh. 14:6

TILL SLUT KOMMER INTE GUD ATT VARA UPPDELAD
Aposteln Paulus gav oss en fullständig uppenbarelse om hur det kommer att bli i
nästa liv, när allt Guds folk förevigt har flyttat hem. 1 Kor. 15:22-28; Upp. 21:1-4

Om Gud inte hade kunnat dela upp sig på tre så skulle det
inte ha funnits någon möjlighet för människan att bli frälst!

Gud Fadern var i Himlen på sin tron, medan Jesus var på jorden döende på
korset och den Helige Ande band dem samman!
Om du inte har kunnat älska Gud Fadern, så idag är den dag du måste ångra
dig, be om förlåtelse och skynda i hans famn för att få Guds kärlek in i ditt liv och
bli helad från alla dina sår! Joh. 14:23; 16:25-28
Kom ihåg, det är inte så viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det
är viktigt att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

