Tanker og spørgsmål til refleksion

De fleste kender begrebet „evighedsstudent“. Det bruges nedsættende om
personer, der aldrig bliver eller gør sig færdig med et studie eller uddannelse. At være en kristen og følge Jesus er at være i mesterlære – hele
livet. Her bliver vi aldrig færdige med at lære. Vi skal ikke bare inspireres,
men instrueres, så vi fører det ud i praksis, som vi hører, så vi vokser i åndelig modenhed og ansvar. Det er vigtigt for os selv at være i mesterlære,
men det vil også udvikle os, hvis vi inviterer andre til at være sammen med
os. Overvej hvem du vil invitere i mesterlære hos dig det næste år!!

På hvilke områder har du brug for at stå i mesterlære? Hvor har du brug
for at vokse i åndelig modenhed?

Søndag 4. november
kl. 10.30

Overvej, hvem du kan tilbyde en „mesterlæreplads“. Hos hvem kan du
gå ind og spille en rolle i vedkommendes åndelige vækst og udvikling?

Tema: „Mesteren er her
og kalder på dig“
Skriftlæsning: Johs. 11:17-44

Forslag til bedeemner i månedens løb
Bed om fortsat offervilje i menigheden – så vi når i land med de økonomiske mål vi har sat os for 2012. Bed om at du selv må være lydhør, hvis
Gud udfordrer dig på det økonomiske område!
Bed for det nye menighedsråd!
Bed for at Gud viser os vejen som menighed, så vi må se løsninger og
muligheder i forhold til de store beslutninger, vi står overfor.
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Søndag 11. november
kl. 10.30

Tema: „Mester, jeg vil følge dig“
Skriftlæsning: Matt. 8:18-22

Søndag 18. november
kl. 10.30

Tema: „Mester, vi vil se dig gøre et
tegn“
Skriftlæsning: Mar. 11:38-42

Uge 45

Tema: „Mester, hvad skal jeg
gøre?“
Skriftlæsning:Mark. 10:17-31

Mandag Klag. 1:1-22
Tirsdag Klag. 2:1-22
Onsdag Klag. 3:1-33
Torsdag Klag. 3:34-66
Fredag Klag. 4:1-22
Lørdag   Klag. 5:1-22

„I mesterlære – hele livet“

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Salme 84
Salme 85
Salme 86
Salme 88
Salme 89
Salme 90

Uge 46

Søndag 25. november
kl. 10.30

Uge 48

„I mesterlære – hele livet“

November tema:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Luk. 5:1-39
Luk. 6:1-49
Luk. 7:1-50
Luk. 8:1-56
Luk. 9:1-62
Luk. 10:1-42

Uge 47

November tema:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Salme 104
Salme 105
Salme 106
Salme 107
Salme 111
Johs. 4:43-54
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