og hans retfærdighed
Riget afspejler kongen – kongen er retfærdig og derfor også riget.

Søg først Guds rige og hans
retfærdighed…

Jesus: Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes. – Matt 5,6
Kun retfærdige mennesker kan komme ind i riget.
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Vi er retfærdiggjorte gennem Kristus og hans retfærdighed

Luk 12, 22-34

Retfærdiggjort er ikke et religiøst udtryk, men et juridisk (hebraisk) udtryk

29-30

I skal ikke være så optaget af, hvad I skal spise og drikke. Det går folk
ude i verden højt op i, men I skal ikke bekymre jer om sådan noget, for jeres
Far i Himlen ved, at I har brug for det.

Det samme som at erklære et menneske uskyldigt, renset fra al anklage
Som om vedkommende aldrig har begået nogen synd.

31

En kongelig benådning fra kongen – optager os i hans rige – og alle de
rettigheder, ressourcer der er i riget

Nej, søg først Guds rige, så skal I få alt det andet i tilgift. 32 Vær ikke bange,
du lille flok, for jeres Far har besluttet at give jer del i sit Rige.
Der må være forskel på ”denne verdens” og vores fokus
– det vi er optaget af – det giver vi kraft

Men søg først Guds rige og hans retfærdighed,
så skal alt det andet gives jer i tilgift. - Matt 6,33
Det Jesus siger er ikke forslag med noget helt konkret – som en befaling

Søg
1) Søg Guds rige af hele dit hjerte
2) Søge betyder også at studere
3) Søge betyder også at udforske/opdage
4) Søge betyder også at forstå (få åbenbaring)

først
Vores 1. prioritet må være at søge hans rige og hans retfærdighed
Alt andet må have 2. prioritet
Guds prioritet er vores prioritet. Med så mange valg vi har i livet/samfundet,
må vi bevidst fokusere på vores 1. prioritet.
Mennesker kan se hvilket rige vi lever i, ved den måde vi lever på
På den måde vi prioriterer vores tid på – bruger penge på m.m.

Guds rige
Det som er i himlen – som er kommet og kommer til jorden

Med de rettigheder er vi også under rigets beskyttelse

så skal alt det andet gives jer i tilgift
Når vi søger helthjertet - som 1. prioritet - Guds rige
Så følger alt det vi har brug for
Så følger ”billedet” – så former og danner han os – så sørger han for os
Så bruger han os / taler til os
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Forslag til samtale :
• Hvad blev ”levende” for dig i søndags?
• Når du læser Jesu Ord i Matt 12, 22-34
- hvad er det der adskiller vores fokus fra denne verdens fokus?
• Hvordan kan vi søge/gøre hans rige og retfærdighed til vores 1. prioritet?
• Hvilke ”bud”/love findes der i Guds rige?

Husk!
Tilmelding og betaling til ConnectionsDK bibelskole med
Werner Kniesel fra Zürick lørdag den 29. september
+ Menighedslejr den 12.-14. oktober

