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DAG 3 
ATT BYGGA EN BLOMSTRANDE KYRKA

 Kyrkan borde vara en miljö där människor 
växer och blomstrar i livet. I Paulus brev till 
Timoteus, beskriver han fyra steg i en 
Kristens tillväxt och mognad som bidrar till 
en hälsosam församling. 
 
"Uppmana dem att göra gott, att vara rika 
på goda gärningar, att vara generösa och 
dela med sig" 1 Timoteusbrevet 6:18 
 
* Att njuta – En nykristens liv 
kännetecknas av glädje över frälsningen 
och ivern över att få dela den med andra. 
En blomstrande kyrka kommer att ha en 
hälsosam andel av nyfrälsta och reflektera 
glädje och lycka. Jag har alltid trott på att 
kyrkan är till för att njutas av, inte 
uthärdas! 
 
* Att betjäna - Ett villigt hjärta till att tjäna i 
Gud Hus kommer att komma utifrån din 
glädje och känslan av tillhörighet. 
 
* Givande - Glädje och ett tjänande hjärta 
kommer att leda till en längtan att vilja 
bidra. Det är en uppenbarelse av 
Matteusevangeliet 10:8, "Det ni har fått 
som gåva, ge det som gåva." 
 
* Att dela bördan - Ett tecken på en 
mogen kristen är att man villigt uppoffrar 
sin tid, sina pengar och sin energi bortom 
det som kanske verkar logiskt för en 
utomstående. De tar villigt ägandeskap 
och delar bördan av sin kyrka och Kristus 
syfte på Jorden. 
 
"Älskade broder, jag hoppas att det går väl 

för dig i allt, och att du är frisk liksom det 
står väl till med din själ." Johannes tredje 
brev kapitel 2 beskriver hur välfärd och 
hälsa är resultat av blomstrande själ. De 
som är planterade i församlingen och delar 
bördan upprättar en hälsosam själ i en 
kyrka. Din överlåtelse och medverkan i din 
lokala kyrka gör inte bara så att du 
blomstrar, utan det får också din kyrka och 
Kyrkan i sin helhet att blomstra. 
 
BÖN: 
Herre, jag vill verkligen blomstra och 
mogna i mitt kristna liv och vara en källa 
av styrka och stöd för Kyrkan som Du 
älskar så mycket. Ge mig en blomstrande 
själ så att jag kan leva ett helt och 
produktivt liv i Ditt Hus. Amen. 

BIBELLÄSNINGSPLAN | SALEMKYRKAN 

o Efesierbrevet 4:12 
o 1 Tim 6:18 
o Matt 10:8 
o 3 John 1:2 

 

 
Guds ord är nämligen levande och 
verksamt. Det är skarpare än ett 
dubbeleggat svärd, och det tränger 
djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ 
och ande, leder och märg, och avslöjar 
hjärtats uppsåt och tankar. 

Heb 4:12  
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