Vær bevidst om de gaver som Gud har givet dig og brug dem fuldt ud!
Ikke kun i kirken – men overalt hvor vi færdes…
Vores ansvar – vores beslutning

Lad ilden brænde!
Nr. 231 - søndag den 27.05.18 / Frank Ahlmann Kristensen

Det handler ikke om, at vi arbejder for Herren, men at Han arbejder i
os og gennem os - at vi arbejder i Guds (Helligåndens) kraft!
1 Thess 5,19-22: ”Udsluk ikke Ånden, og foragt ikke profetiske
budskaber, men vurder det hele. Hold fast ved det, som er godt, og
hold jer fra alt, hvad der er ondt.

Jesu historie om de ti brudepiger
Matt 25, 1-13
vers 9: ”…I må hellere løbe hen til købmanden og købe noget selv.’

”Ventetiden” kan være svær, men hvad vi gør i denne tid er vigtigt!
Vi skal aflægge regnskab for vore gerninger – det er ikke gerninger der
frelser os, men troen på Jesus…
2 Kor 13,13: Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og
Helligåndens fællesskab være med (os) jer alle!

Forslag til samtale :
Hvad menes der med ”Helligånd og ILD”?
Hvad kan udslukke Ånden/ilden?
Hvordan kan vi arbejde i Guds kraft?
Hvordan vokser ilden / fortsætter med at brænde?

Vers 13:
»Vær altid parate,« sagde Jesus, »for I kan ikke vide, hvornår jeg
kommer.«

Hvad bliver levende for dig når du læser:

Vær altid fyldt af Ånden
Vær altid parat / årvågen

• Esaj 55, 1-3?

Læs: Esaj 55, 1-3

• Matt 25, 14-30?

”Køb” visdom, køb indsigt (Ordsp.)
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• Matt 25, 1-13?
- det har en pris, hvad kan det være?

Jesu historie om de betroede talenter
Matt 25, 14-30
Teksten taler om fem talenter, to talenter og en talent. En talent var en vægtenhed, som på den tid sandsynligvis var omkring 20 kg. Man vejede enten
guld- eller sølvmønter, og da v. 18 bruger det græske ord for sølv, har der nok
været tale om sølvmønter her. Ifølge 2 Kong 5,23 havde man en talent
sølvmønter pr. sæk. I pengeværdi menes en talent at svare til 6000 denarer,
og en denar var en arbejders dagløn.

Brug de gaver og evner du har fået - Jesus har givet gaver til ALLE
– hans betroede tjenere, vi er hans forvaltere.
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