UGE
15
Søndag 11. april
kl. 10.30 og
15.00 Cafégudstjeneste
Tekstlæsning:
Lukas 24.13-35
„Mismod og håb“

GUDS ORD
til mennesker
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Josva 1.1-18
Josva 2.1-24
Josva 3.1-17
Josva 4.1-24
Josva 5.1-15
Josva 6.1-27

UGE
16
Søndag 18. april
kl. 9.15 og 10.30
Tekstlæsning
Josva 24.14-18
„Valg og prioriteringer“

GUDS ORD
til mennesker
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

1. Peter 1.1.12
1. Peter 1.13-25
1. Peter 2.1-17
1. Peter 2.18-3.7
1. Peter 3.8-22
1. Peter 4.1-11

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Mismod og håb - Skuffelser og frygt - Nederlag og sejre - Bristede forventninger, o.s.v.: Hvad er dine erfaringer?
Hvad betyder troen på Jesus, som den korsfæstede og opstandne
Herre, konkret i dine livssituationer?

Hvad er bestemmende for de valg og prioriteringer, du/vi foretager i
dagligdagen?
Hvad betyder det at tage ansvar for sit eget liv? I hvor høj grad lader vi
andre vælge for os i svære beslutninger?
Hvad betyder det konkret i dit liv, at "Jesus har udvalgt dig til at gå ud og
bære frugt" (Johs. 15,16)?

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:

„Glæd jer med de glade, græd med de grædende.“ (Rom. 12,15)
Bed for konkrete mennesker og deres behov.
Bed med salmisten om „en ny glæde over frelsen“ (Salme 51,14) for dig
selv, og dem du på har fået lagt på dit hjerte at bede for.
Bed om at Bethelkirken altid må være kendt som en glad menighed med
rum for de mismodige og skuffede.
Bed for kristendomsklassens afslutning på søndag

Bed for de unge, der nu afslutter kristendomsklassen.
Bed for konkrete behov i menighedens børne-, teenage- og ungdomsarbejde.
Bed om at vi i menighedens store fællesskab i denne tid må foretage de
rigtige valg og prioriteringer, når det gælder menighedens fremtid
og fremtidens menighed.
Bed for besøgs-eftermiddagen på søndag i mange af
menighedens hjem.
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UGE
17
Søndag 25. april
kl. 10.30
Tekstlæsning
1. Peter 4.7-11

„Gæstfrihed og fællesskab“

GUDS ORD
til mennesker
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

1. Peter 4.12-5.14
2. Peter 1.1-21
2. Peter 2.1-22
2. Peter 3.1-18
Matt. 6.5-13
Matt. 7.7-14

UGE
14
Søndag 4. april
kl. 10.30
Tekstlæsning:
Johs. 20.1-18
„Død og opstandelse“

GUDS ORD
til mennesker
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Johs. 20.19-31
Johs. 21.1-14
Johs. 21.15-25
Matt. 28.1-20
Markus 16.1-20
Lukas 24.13-53

Søndag 2. maj / tema: „Tjen og opbyg hinanden“ Læs: Ap.G. 13.1-3+44-52

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:
Ser du „gæstfrihed“ som en særlig nådegave? Hvorfor eller hvorfor ikke?
Hvad betyder det at vokse op i et hjem med mange gæster eller med
manglende gæster? Hvad kendetegner dit hjem?
Iflg. Christian Schwarz og „Naturlig kirkevækst“ er definitionen på
gæstfrihedens nådegave: „En særlig evne, som Gud giver nogle medlemmer af Jesu Kristi legeme, og som gør dem i stand til at have et åbent
hjem og give en hjertelig modtagelse til mennesker, der har behov for
husly og forplejning“.
Har du selv eller kender du nogle med denne nådegave?

Ugens bedeemner:
Bed for gæstfrihedens nådegave; at den må blomstre og bruges ret i vor
menighed og ikke misbruges.
Bed for cellegrupperne i menigheden; også at nye grupper må vokse frem,
og at ingen i det store fællesskab må opleve sig ladt i stikken eller ensom.
Bed for fællesskabet mellem byens kirker.
Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000. Aalborg. www.bethelkirken.dk

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem::
Opstod Jesus virkelig påskemorgen? - eller er det bare noget kristne tror?
Taler vi om „opstandelses-tro“ og/eller „opstandelses-virkelighed"?
Paulus skriver, at hvis Jesus Kristus ikke er opstået fra de døde, er „vores
prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som
falske vidner om Gud, fordi…“(1.Kor.15,12-19)
„Tro og videnskab“ - er det en udfordring i dit liv? Hvis ja, hvordan og hvornår?

Ugens bedeemner:
Tak Gud for det spirende og livsbekræftende forår i naturen - tak også
Gud, fordi du er skabt af Ham.
Læs Paulus' bøn for menigheden (Efeserne 1,15-23) og lad den blive din
personlige bøn.
Bed om en daglig erfaring af „opstandelseskraften“ i dit
og menighedens liv.
Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg. www.bethelkirken.dk

