De to profeter - Haggaj og Zakarias blev til stor opmuntring for hele
folket og hele processen den ledte til genopbygningen og
færdiggørelsen af templet og murene

En skrøbelig og stærk begyndelse

Zak 4, 10:
De, der følte foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig…

Nr. 322 - søndag den 26.09.21 – Philip Dupont

Vi bør ikke foragte det som Gud sætter i gang - selv om det ser småt
og skrøbeligt ud

Det Gud vil, det gør han!
Han bruger hvem han vil, når han vil!

Zak 4, 1-2: ”Den engel, der talte med mig, vækkede mig igen, som
man vækker en mand af søvne, og sagde til mig: »Hvad ser du?«…”

Gud kommer til at gøre store ting - ting som overrasker os, udfordre os
og vores “kassetænkning”

Gud kommer til at vække os (ud af…)
Englen vækkede dem op, fordi det var en ny begyndelse

Vi bør ikke foragte den lille begyndelse:

Hvorfor græder vi ikke, når bladene falder hvert efterår?
Fordi vi ved at der kommer et forår efter vinter!

1. Fordi den er igangsat af Gud selv - Gud står bag det det kan være i
vores eget liv eller i de andre brødre og søstres liv…
2. Fordi der er stærke kræfter involveret - som vil bakke det op Ezras Bog 5, 6
3. Fordi Guds øje våger over det han gør (vi skal passe på vi ikke
forplumre det) - Ezras Bog 5, 5
4. Fordi Gud har “skjulte kort på hånden” (de fandt ud af at den
tidligere konge havde givet dem lov til at bygge)
5. Fordi Gud kan vende vores modstanderes hjerter, så de bliver
vores hjælpere…(juridisk, praktiske ressourcer, finanser) perserkongen, en afgudsdyrker) Ezras Bog 6, 6-10

Zakarias’ Bog 4, 6:
Dette er Herrens ord til Zerubbabel:
Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd,
siger Hærskarers Herre!*

Til samtale og bøn:
1. Hvad blev levende for dig (talte til dig) i søndags?
2. Prøv at gennemgå og tal om de 7 punker ”Vi bør ikke foragte
den lille begyndelse, fordi:”
3. Hvad kan vi lære af det som Gud gjorde i denne svære og
skrøbelige situation.

6. Fordi det profetiske ord blev fastholdt understøttede processen,
understøtter det Gud ønsker - vi har brug for hinanden Ezras Bog
6,14 - det skred godt frem takket være det profetiske ord.
7. Fordi endemålet er fastlagt på forhånd. Han fastlægger
afslutningen før han begynder
Filip 1,6: ”…og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i
jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.”

Lovsangsaften i Varde – fredag den 1. oktober kl. 19:00
Tilmelding til menighedslejren den 15.-17. oktober!
https://www.kirkecenter.nu/aktiviteter/menighedslejr-2021/

