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Annan Information
Han kommer att gå ut först, fåren följer honom och han tar vägen för att se till att det är rätt
väg, det är ingen förutsättning att fåren skulle falla över och att banan ska ta fåret till en plats
där de kommer att ha mat och vatten. Vilken inåtvänd skillnad ger sådana olika resultat. På
listan över saker säger Gud att dessa dåliga herdar inte gjorde det, kan vi få en bra bild av vad
en bra herde var tänkt att göra. Vi vill ofta gå vår egen väg för att gå ifrån flocken. Fårens
ägare måste ständigt räkna. Du kan känna att du inte är dyrbar eftersom när du jämför dig med
andra ser du att du inte har något att skryta med.
Det avslöjar också för oss den nära relationen vi har med Gud. Under några år presterade min
far en lokal kyrka. Jesu konfrontation med de religiösa ledarna i Johannes 5 berättar för oss
varför vi borde tro. Jag har 100 får i min hjord, men idag när jag räknade dem kunde jag bara

hitta 99. För att skydda fåren, lever herden med dem för att försvara dem från rovdjur. Vi
lägger undan några minuter av kyrkan varje vecka för en liten hängivenhet för barnen. Han är
alltid redo att leda oss tillbaka på vägen för att göra rätt saker. Får som är ensam, svag eller i
kompromissatta stater blir mycket lättare mål att fånga än de med en stor flock.
Det förlorade fårets lignelse - där herden lämnar 99 för att gå efter det förlorade fåret - har
alltid skämt mig. Varför tror du att sonen bestämde sig för att återvända till sin far. Predators
gillar att ha en lätt måltid, som har en känsla av risk kontra belöning. För. Vi kan komma ut ur
vår egen fri vilja, men ingen eller inget får få oss att ta oss. Vad jag tycker är att barn är
stymied när de ställs inför frågor som har mer än ett möjligt svar.
Jag tycker om att lära mig om Guds uppenbarelse i Skrifterna och dela erfarenheter och
resurser relaterade till ministeriet, föräldraskap, teknik och teologi. Även i dagens värld skulle
herdsman kalla en vän eller familjemedlem att titta över flocken om han förväntat sig vara
borta under en längre tid. När han närmade sig huset märkte han att Yugo saknades från sin
penna. Vi måste lyda Guds lagar, men vi följer vår egen väg. Låt oss överväga och tillämpa
Jesu utestående svar. Den andra regeln: När fåren är i en tätt stickad grupp skjuter hunden
framåt. Och han kommer att uppstå och herda sin hjord i HERRENS styrka, i HERRENS, hans
guds namn, majestät, och de kommer att förbli, för på den tiden blir han stor till jordens
ändar. Jo jag tror vi ser en annan aspekt av den här formeln i morse. Med detta arrangemang
kunde de hålla koll på sina får på natten.
Det är mycket viktigt att får inte får lov att avvika från flocken, för när de själva är helt
hjälplösa. Och så använder bibeln denna metafor eftersom det var vanligt för folk sedan dess.
Det är anmärkningsvärt att professor Merseth skrev att "forskare rapporterar att tre av fyra
skolbarn kommer att producera ett numeriskt svar på detta problem." Tjugo år senare stod
detta uttalande fortfarande sant. Andra av flocken kommer in i strömmen med tvekan och
larm. Precis som herden var villig att lämna den flock som var säker för att rädda det lamm
som var förlorat, så spenderade Jesus också det mesta av hans tjänst som sträckte sig ut till
Israels kämpande massor. Frälsaren behöver inte uppmaningen eller deltagandet av de redan
räddade att söka och rädda de förlorade. Kornfälten är sällan inhägnade eller säkrade i Bibeln,
och ibland sträcker sig bara en smal stig mellan betet och dessa fält. Antagandet att vilseleda
mig antog att frågan hade ett korrekt svar.
Men Han gav oss också en gåva av förnuft som gör det möjligt för oss att urskilja rätt
handlingar från felaktiga. Jesus väntar vänligt och tålmodigt på att vi ska återvända hem. Att
göra detta i ljuset skulle vara en prestation för många herdar, men detta gjordes i fullständigt
mörker och mitt i det ljud som kommer från tackorna som gråter för sina lamm, och lammet
gråter för sina mödrar. Det stora ytterkläder eller mantel var vanligtvis ull. Men när natten
faller och han är ensam, när han inte kan hitta färskt vatten, när han är förvirrad i briars eller
faller i en grop, när han hotas av rovdjur, gråter han ut för hjälp, men även då kan de väglösa
fåren inte veta att han behöver herden. Det representerar de som inser att de är separerade
från. Det finns inga kapitel nio, kapitel 10 och om du läser detta kommer du att upptäcka att
detta är en del av det sista samtalet i kapitel nio. Låt oss aktivt undersöka inte bara deras svar
utan vårt till det otroliga löftet Jesus gör. Var vänlig Var ett bra exempel Bjud in dem till
kyrkans aktiviteter Gör saker tillsammans Enr. Spela teater. 1.
Förbi en får får jag frågade herden samma fråga som jag hade lagt till tjänaren, och han gav
mig samma svar. Andlig harmoni är mycket densamma - när de troende blandas med den

triune gudomen finns en inriktning som resulterar i en djup känsla av uppfyllelse. Jesus
fortsätter genast sin punkt i Lukas 15: 8 med. Många blev gravid igen i ännu mer
problematiska situationer. Det finns tider i livet när vi vaknar och känner lite, precis som vi
vet att vi har gått vilse.
Ibland möter man vargar i fårskläder som biter. Vi lär oss en femte värdefull insikt om hur
man behandlar förlorat får från ett verb som används i slutet av Lukas 15: 5. När han såg
mannen, gick hans hjärta ut till honom. Då kommer inte bara lammet på axlarna, utan hela
flocken följer herden till sitt hem för att fira med "vänner och grannar". Så det finns inget
misstag att dessa liknelser handlar om Gud och Jesu outworking av sitt uppdrag på jorden. Låt
oss överväga Guds stora plan för oss när vi packar upp det fras med fras. Alla medel för vår
förlossning är redan givna och i överflöd. Och skall någon av oss vägra uppmärksamhet åt
dem som Guds Son kom för att söka och rädda. Skurken är helt enkelt en lång pinne med en
krökt form i ena änden som passar runt fårens hals. Eftersom det var en tjugofyra timmar om
dagen, sju dagar i veckan jobb, kunde herdar inte uppfylla sina religiösa uppgifter och därmed
var religiösa utsatta.
Så riskerar vi att stänga oss själva i pennan, där det inte kommer att bli lukt av fåren utan
stanken av höljet. Exempel - läs hans personliga hälsningar till individer i sina bokstäver (t.ex.
romare 16). Engelska Standardversionen "Vilken man av dig som har hundra får, om han har
förlorat en av dem, lämnar inte nittionio i det öppna landet och går efter den som förloras, tills
han finner den. Så hon kom inte med antagandet om den helt tillförlitliga läraren. Du kanske
undrar var herden var vid dessa tillfällen och naturligtvis dagarna i landet när herdarna såg
sina flockar på natten har länge gått. Han behöver en räddning herde för att rädda honom från
sin egen död. Eleverna som misslyckades med detta problem lärde sig förmodligen mycket i
förklaringen och diskussionen om problemlösning och kritiskt tänkande. Att nå ut till det enda
fåret han verkar glömma den andra nittionio. De flesta länder reserverar de hårdaste
bestraffningarna för ämnen eller mördare som skulle döda sina kungligheter. Jag har länkat till
bibleonsite.org-webbplatsen ett antal gånger men jag ser att de inte längre tillhandahåller gratis
bildspel.
Han svarade nekande, och blev sedan frågad hur då visste han om alla hans får var
närvarande. Om du kan gå utanför för den här lektionen döljer du fåren utanför. (Om du inte
har ett bra ställe att dölja fåren i rummet fram till berättelsetiden, bara ha någon dölja honom i
en väska eller väska tills barnen börjar leta efter honom.) Ge dem lite tid att se och dra sedan
ut fåren och låtsas att du har hittat honom. Om du stannar på avstånd från din herde, vandra
runt och hitta din egen väg, kommer "Glad" inte vara ditt smeknamn. Men ibland kan tvivel på
Guds ingripande uppstå och börja stjäla ditt självförtroende. Läs mer. När Adam och Eva
gömde sig i skam på grund av sin synd, sökte han dem ut. Men för barnet som äger dessa
saker är de mycket värdefulla. Jag har också lagt upp en halv pappersark för att ge föräldrarna
efter klass som berättar för dem vad vi lärde oss.

