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Resymé fra talen
• Ef 2,19-22. Vi er alle medborgere i Guds rike, som føyes sammen og vokser til å bli et
hellig tempel. Dette skjer i Kristus, Han som er hjørnesteinen. Gud ønsker en bolig i våre
hjerter, både enkeltvis og sammen som hele Kristi kropp.
• Grunnvollen som er lagt, er Jesus Kristus, og så får vi være Hans medarbeidere (1.Kor 3)
som får arbeide videre på Guds bygning. Hver enkelt, og hver familie, må ta sitt ansvar i
dette. Og som lokal menighet vil Han også forme oss til å sammen være en bolig for Ham
i Ånden (1.Pet 2,4-5).
• I byggeprosessen er vi alle som levende steiner. I en mur/steinbygning, må alle steinene
gjennomgå en grundig prosess for å innpasses i byggverket. Slik arbeider også Gud med
oss, gjennom renselse, knuselse, osv. Men tenk aldri at du ikke er brukbar eller at det
ikke er plass for deg! Ref Neh 3-4, der alle var med på gjenoppbyggingen av Jerusalem.
Selv de steinene som synes forbrente og ubrukbare, kan Gud blåse nytt liv i. Og kanskje
er det nettopp dette materialet Gud ønsker: et folk som er ydmyke, villige og klare for å
la Ham bygge et vakkert hus av dem.
• For å bygge hus, trengs byggetillatelse. I det åndelige, må vi akseptere og være med på
Guds premisser hvis vi skal få Hans velsignelse over byggearbeidet (Sal 127,1).
• Mark 11,17. Gud vil at Hans hus skal være et bønnens hus. Bønn er samfunn med Gud,
noe de fleste egentlig ønsker å ha. Likevel har bønn for mange blitt noe annet, og det er
lett å tenke at det er kjedelig, arbeidsomt, eller for spesielt interesserte. Bønn kan
praktiseres i stillhet, i lovsang og tilbedelse, i naturen, eller bak den lukkede døra
hjemme. Alene, men også i samfunn med andre kristne.
• Ut fra et slikt samfunn med Gud kan også konkrete bønner bes, forbønn kan fødes, og vi
får Den Hellige Ånds kraft til å være Hans vitner.
• Herrens hus i Trondheim skal være et bønnens hus for alle folk (Mark 11,17). Hver lokale
menighet har sitt uttrykk og egenart, og kan nå ulike typer mennesker. Men Hans hus er
større enn dette, og omfatter mennesker fra alle slags menigheter og kirkesamfunn.
• Det er ikke først og fremst kirkesamfunnene som skal forenes, når Gud fører sitt folk
sammen i endens tid. Men hjertene settes sammen, på kryss og tvers av
menighetsgrensene. Vi må la Ham virke fram kjærlighet overfor våre sanne søsken i alle
menigheter og kirkesamfunn.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hvordan tenker vi at Gud vil at Hans hus skal se ut? Er vi klare til å slippe Ham til, tør vi
miste litt av vår egen kontroll? Hva betyr det å «miste kontroll» i ditt liv, og hva syns du
er vanskelig med det?
• Hvordan tenker du om bønn? Frister det å gå på bønnemøter? Hvis ikke, hvorfor?

