4) Søg Ordet
Salme 16, 8-9: Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side,
og jeg vakler ikke. Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler, ja, mit
legeme skal bo i tryghed.

Hvad leder/søger du efter…
Nr. 292 - søndag 20.9.20 / Frank Ahlmann Kristensen - Guds riges værdier (7)

Jesu undervisning i Matt 5-6-7 (Bjergprædikenen). En beskrivelse af Guds
riges værdier og livsstil. Kap 6, 19-34: En udfordring til os ikke om at
samle os skatte på Jorden, men I himlen. “For hvor din skat er, dér vil
også dit hjerte være”. Han sætter os på valg og udfordrer os: “I kan ikke
tjene både den sande Gud og pengeguden (mammon)”
Jesus fortsætter med at tale om, at vi ikke skal bekymre os og i 6,33:
“Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet
gives jer I tilgift”
Læs evetuelt: Lukas 12, 29-34

1) Søg visdom
1 Konge 3, 9-14: Kong Salomo søgte visdom, og fik alt det andet i tilgift
Ordsp 8, 11: “For visdom er bedre end perler, ingen skatte kan måle sig
med den.” + Ordsp 3, 13-18
Læs: Jakob 1, 5-8

2) Søg Jesus
Når vi søger Jesus, søger vi sandheden – sandheden om ham,
sandheden om os selv – den sandhed der sætter os fri!
Han er min retfærdighed
Han har retfærdiggjort mig – som om jeg aldrig har syndet

3) Søg gennem bøn og Helligåndens ledelse
Fil 4, 6-7: Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres
ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som
overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker
i Kristus Jesus.
Stræb efter (søg) Åndens gaver – særligt dem til fælles opbyggelse
Guds Ånd bruger Guds LEVENDE og SKREVNE ORD!

5) Søg fællesskabet
Jesu bud: At vi elsker hinanden som han har elsket os
Hvordan kan vi det, hvis ikke vi har fællesskab med hinanden?
Søg efter ”guldet” i de andre og led ikke efter skidtet
Led efter Kristus i din bror og søster
”Kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder”

6) Han leder og søger efter dig!
Adam og Eva + Lignelsen om ”mønten, fåret og den fortabte søn” (Lukas
15) - princip: de ledte, de fandt og de festede og glædede sig - Jesus kom
for at lede efter - opsøge det fortabte. VIGTIGT at vide – Faderen
søgte(er) efter dig, også før du søgte efter ham.
Hvad leder Faderen efter? Kristus i dig...
Hvad leder mennesker efter? Kristus i dig
Vi må BESLUTTE - aktivere / sætte vores menneskelige vilje ind på at
søge ham. Gud tilsidesætter nemlig ikke vores frie vilje!

Til samtale:
• Hvad blev levende for dig i søndags?
• Hvad udfordre dig i Jesu ord (Matt 6, 19-34)?
• Hvad synes du er vigtigst at søge efter?
• Hvordan kan vi, hvad betyder det at søge Guds rige først (Matt 6,33)?
• Hvordan kan vi altid have Herren for øje (Salme 16, 8-9)?

Bøn
Bed for hinanden, bed om visdom…

