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Vi, som lever i nytestamentlig tid, har fået et mægtigt vidnesbyrd. Ikke alene kender vi Jesu gerninger, vi kan også
læse om den første menigheds arbejde. Læg dertil to tusinde års gudfrygtige mennesker, som har gjort "større ting
end disse" – således får vi et glimt af hvem vores himmelske Far er.
Du siger måske, "Jeg kender Herren. Jeg har en intim relation til ham, og jeg ved hvad jeg er i Kristus." Men Jesus
siger måske til dig, "Det er sandt, vi har været sammen længe, men alligevel kender du stadig ikke Gud som din
far." Formålet med en tæt relation til Jesus er, at have en åbenbaring af hvem Faderen er.
Gud ønsker, vi skal have en åbenbaring af ham som far – en himmelsk Far! Jesus bad, "… At de alle må være ét,
ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den
herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét." (Johs. 17:21-11). Jesus
siger her, "Du siger, du ønsker at kende mig, og det er godt, men jeg ønsker, at du skal kende min Far, som jeg
kender ham."
Gud valgte dig ikke kun, han adopterede dig som sit barn. Og hans Ånd siger, du skal kalde ham "Abba" (Far), og
sige, "Du gjorde mig til medarving, en bror til Jesus. Du er virkelig min!"
Hvor er det vidunderligt at vide, at han valgte hver eneste af os, til at være sit barn, alene af kærlighed og nåde. I
sin nåde siger han til dig, "Jeg ønsker dig - jeg valgte dig – fordi jeg ønsker at være din far."
Glem al din kærlighed til verden, og følg ham i dag!
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