”Komme dit rige, ske din vilje, som i himlen således også på jorden”
Alt hvad du bygger - må altid lægge værdi til…

Han bygger sammen med os
Nr. 269 – søndag den 8.12.19 / Frank Ahlmann Kristensen

Jesus kom ikke for at nedbryde og ødelægge. Han kom for at frelse give liv og lys - bygge – genoprette – genopbygge det som var ødelagt
”Således skal du bygge arken” (1 Mose 6,15)
Gud gav Noah nøje instrukser i, hvordan han skulle bygge arken, den
blev ikke bare redning for Noah selv, men den bar selve fremtiden i
sig. Den blev det hjem der blev deres redning, men ud fra dette udgik
fremtiden.
Bygge indbefatter også at opbygge, at genopbygge
• Han ser ikke en muslim – han ser et menneske
• Han ser ikke en ateist – han ser et menneske
• Han ser ikke en homoseksuel – han ser et menneske
Matt 16,18 (jeg vil bygge min kirke)

Tænk over det du siger, er det til opbyggelse
Efterlader det mennesker med håb?
Ian Banner: I stedet for at lede efter skidtet
– så begynd at lede efter guldet!
At være en som ”bygger” – inkluderer alle
– det har intet med alder at gøre!
Vores tale over for hinanden
Ef 4,29: Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til
nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der
hører det.
Byg dit hus på klippen: Matt 7, 24-27
ApG 20,32
Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at
opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget

Læs: 1 Kor 3,10-15
Gud leder efter mennesker, der vil bygge sammen med ham

Forslag til samtale

Det handler om at bygge - bygge menneskers liv

Hvordan ”genopbyggede” Jesus Peter efter hans opstandelse?

Alt hvad du bygger - må altid lægge værdi til
• et hjem - lægge værdi til dem der bor der
• kirke og samfund

Hvad betyder det som Paulus siger I 1 Kor 3,10-15?

Vi bygger en kirke der skal hjælpe med at bygge en nation
Ansvar som kirke at bygge nationen - opmuntring

Hvad bliver levende for dig i Jer 29, 6-7?

Læs: Jer 29, 6-7

Kom med forslag til:
Hvordan kan vi lægge værdi til menneskers liv / og til samfundet?

De der var i Babylon, lagde værdi til den by de var ført bort til

Nævn eksempler på mennesker der byggede sammen med Gud

