Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker
rigdom, får intet udbytte af den. - Præd 5,9
HvD. Den, der elsker penge, kan aldrig få penge nok. Den, der stræber
efter rigdom, vil aldrig være tilfreds med sine indtægter.

Guds riges nøgler

• Tilgiv
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• Enighed

”For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på
vid gab for jer…” - 2 Peter 1,11

• Tak / taksigelse

Matt 13,44-46: Himmeriget ligner…
Den, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske.
Men den, der giver afkald på sit eget liv i denne verden, vil få det liv,
som varer evigt. - Joh. 12, 25 (HvD)

Læs: Matt 16, 18-19
19

Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget…

For at få adgang til alt det som er i riget må du have de rette ”nøgler”.
”Men den slags farer kun ud ved bøn og faste”. - Matt 17, 21
Nøglen her var bøn og faste

Kend dit ”nøglebundt” J
• Tro – ”Den retfærdige skal leve af tro…”

Salme 100, 4: Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans
forgårde med lovsang, tak ham, pris hans navn!

• Tilbedelse og lovprisning
F.eks.: Paulus og Silas i fængsel. De bad og sang lovsange - ved
midnatstid - alle lukkede døre sprang op og alles lænker faldt af…

• Vores bekendelse - Hebr. 13, 15-16
Rom 10,9-10: ”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre”

• Jesu Navn
• Jesu Blod
• Åbenbaring
• Modig / frimodighed - Ef. 6,20 / Ef 6,20 / ApG. 14, 3
• Vidnesbyrd

• Ordet/Skriften

•

_________________________________________________________________________________________________________________________

Gud gav os sit ord, så vi kan lære at leve i hans rige/hans retfærdighed
Læs: 2 Tim 3,15-17
Der er masser af løfter i Bibelen til den retfærdige, som vi må læse og
forstå F.eks.: Ordsp. 10 vers: 2,3,6,7,11,16,20,21,24,25,28,30,31,32

•

_________________________________________________________________________________________________________________________

• Bed ”- så skal I få…”
• Faste - ApG 13,2 ”Mens de holdt gudstjeneste og fastede,
sagde Helligånden…”

• Giv ”- så skal der gives jer”. ApG. 20,35 (HvD.)
”Der er større velsignelse ved at give end ved at modtage!”
Salme 37, 21: Den uretfærdige låner, men betaler ikke tilbage,
den retfærdige er barmhjertig og gavmild.

Forslag til samtale :
• Hvad blev ”levende” for dig i søndags?
• Flere Guds riges principper kan tilsammen udgøre en nøgle
- prøv at nævn nogle?
• Hvordan finder vi de rette ”nøgler”?
• Det kan sommetider virke som om, de uretfærdige har mere succes,
end de retfærdige – hvad gør man når nøglerne/principperne ikke
synes at fungerer i ens liv?

