UGE
24
Søndag 12. juni
kl. 10.30
Tekstlæsning
Ap.G. 2:1-13

„Når Gud blæser på os“

Te m a :
„Vinden blæser
hvorhen den vil“
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag ... 4. Mos. 11:1-35
Tirsdag ..... 1. Sam. 10:1-16
Onsdag .... 1. Kong. 18:1- 46
Torsdag .... Lukas 4:1- 44
Fredag ..... Romer. 1:1- 32
Lørdag ..... Jakob 5:1- 20

UGE
25
Søndag 19. juni
kl. 10.30
Tekstlæsning
Johs. 3.1-13

„Fanget af en stormvind“

Te m a :
„Vinden blæser
hvorhen den vil“
Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag ... ApG. 3:1-11
Tirsdag ..... ApG. 13:1-52
Onsdag .... ApG. 15:1-35
Torsdag .... ApG. 19:1-22
Fredag ..... ApG. 20:1-17
Lørdag ..... ApG. 27:1-44

Spørgsmål til eftertanke:

Spørgsmål til eftertanke:

Prøv overfor dig selv eller en god ven at beskrive en eller to af de oplevelser af Helligåndens fylde, som du personligt har haft
Bærer du på nogle drømme eller uindfriede længsler efter at opleve mere
af Guds nærvær og en fylde af Helligånden i dit liv? I så fald, hvad skal der
til for at du kan komme til at opleve dette?

Nikodemus´ tradition og erfaring gjorde det svært for ham at forstå det,
som Jesus ville med hans liv. Hvilke hindringer kan der være i dit liv i forhold til at forstå eller træde ind i Guds planer for dig?
Prøv at sætte ord på: Hvordan har du – helt konkret – oplevet hvad det
betyder at blive „født på ny“? Hvis ikke du endnu har haft denne oplevelse,
tal da med en god ven om, hvad der skal til for at denne oplevelse kan blive
din!

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:

Bed om at måtte opleve mere af at Gud blæser sin Ånd på dig!
Bed om mod til at turde slippe kontrollen og i stedet lade Gud lede dig
mere og mere!
Bed om, at du dag efter dag må være et redskab i Guds hænder til at
række ud til andre!
Bed for den økumeniske gudstjeneste i Kildeparken 2. Pinsedag kl. 11.00

Bed for menighedens fællesskab: at vi må opleve Helligåndens forfriskende vinde i vores midte – og at vi må turde give slip på alt, der hindrer
os i at tage imod Åndens stormvind!
Bed for de unge, der vender tilbage fra efterskoleophold, og for dem der
bliver student i den kommende uge.
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UGE
26

Te m a :
„Vinden blæser
hvorhen den vil“

UGE
23

Te m a :
„Vinden blæser
hvorhen den vil“

Introduktion til månedens tema:
Søndag 26. juni
kl. 10.30
Tekstlæsning
Ezekiel 37:1-14

„Livsånden for fuld
udblæsning“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag ... 1. Mos. 2:4-25
Tirsdag ..... ApG. 2:14-47
Onsdag .... ApG. 4:23-31
Torsdag .... ApG. 8:5-25
Fredag ..... ApG. 8:26-40
Lørdag ..... ApG. 10:34-48

Spørgsmål til eftertanke:
Hvad gør dig tryg – og hvad gør dig utryg, når det handler om Helligåndens gerning?
Hvordan har du det med ikke at skulle/kunne kontrollere alt?
Ser du mest Helligåndens virke i de store begivenheder (vækkelser), eller
ser du det også i hverdagens nære ting? Hvad taler du mest om?

I juni måned fejrer vi pinse. Helligåndens komme. Det tidspunkt, hvor kirken fødes,
plejer man også at kalde det. For de første kristne betød pinsedagsoplevelsen en
helt ny dimension i deres liv. Det indebar en helt ny start. Efter oplevelsen på
pinsedagen blev deres liv aldrig helt det samme igen.
Vi taler ofte om vigtigheden af at turde slippe kontrollen og så lade Gud „komme
til“. Og det rammer meget præcist ind i budskabet om pinsen og Helligåndens
komme. Det handler om at turde lade sig fylde af et liv af en anden verden. Ikke for
vores egen selvtilfredsstillelses skyld, men for at kunne leve som Guds ambassadører i denne verden på en måde som opleves vedkommende og relevant for mennesker omkring os.
Jesus taler om, at Helligånden er som vinden. Vinden kan vi ikke kontrollere eller
bestemme over. Men vi kan „sætte vore sejl“ og dermed blive medarbejdere på det,
som Gud gennem sin Ånd ønsker at gøre i dag.

Søndag 5. juni kl.10.30
Grundlovsdag / Fars Dag

Tekstlæsning
Jeremias 31:31-34

„En ny grundlov“

Ugens bedeemner:
Bed for alle vore unge, som har afsluttet en uddannelse/skolegang og nu
skal videre i livet.
Bed for vore spejdere som er på lejr i denne uge.
Bed for alle, der holder ferie, at feriedagene må give nye kræfter og lyst til
at tjene i Guds rige.
Bed for menighedsweekenden 26-28. aug. og meld dig til. Folderen er
kommet!!

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag ... Rom. 7:6 + 8:1-17
Tirsdag ..... Gal. 2:15-28
Onsdag .... Gal. 3:1-14
Torsdag .... Gal. 3:15-29
Fredag ..... Hebr. 8:1-13
Lørdag ..... Hebr. 10:1-18

Spørgsmål til eftertanke:
De første baptister var med til at kæmpe for en ny grundlov, der bl.a. sikrede
religionsfrihed. Hvad kæmper du for i dag for at sikre den svages ret? Skal vi
blande os politisk - eller skal vi bare lade „de andre“ om det?
Griber du ind, hvis nogen bliver uretfærdigt behandlet, eller går du skyndsomt
videre og lader som ingenting?
Hvorfor bliver vi så let tjenere for lovens bogstav og ikke dens ånd?

Ugens bedeemner:
Tak Gud for vort lands Grundlov, der sikrer at vi kan samles i frihed.
Bed for alle familier – og bed i denne uge særligt for alle fædre, at de må være
nærværende og ansvarlige. Bed for pinsens anledninger.
Kom og vær med på Signalbakken pinsemorgen kl 8.30 til bøn for vor by.
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