Skriftlæsning: Jeremias 2:1-3+13-18

Søndag 24. februar
kl. 10.30
Tema: „En kilde til liv eller død“
Skriftlæsning: 2. Konge 2:19-22
Ezekiel 47:1-12

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

1. Konge 18:1-46
2. Konge 3:4-20
Salme 63:1-12
Salme 69:1-19
Salme 107:1-43
Esajas 12:1-6

Mandag Matt. 3:1-17
Tirsdag Jakob 3:1-18
Onsdag Esajas 55:1-13
Torsdag Salme 23:1-6
Fredag Jeremias 17:5-13
Lørdag   Johs.Åb 22:1-21

Spørgsmål til refleksion

Hvor og hvordan finder du tid til fordybelse i dit liv?
Hvordan arbejder du med, at dit liv bliver mere dybde – og mindre overflade?
Oplever du, at der er ting i din livsstil, hvor Gud udfordrer og opfordrer
dig til en ændring?

Bedeemner:

Bed for ”Collision” i vinterferien, og alle de teenagere, som samles der.
Bed for de områder, hvor du oplever, Gud udfordrer dig i denne tid.
Bed for, at du må få kraft og styrke til at finde fordybelse i dit liv.
Bed fortsat for 2013 og den proces, vi som menighed er inde i.

„Grav dybere“

2013 vil på flere måder blive et forandringens og forberedelsens år, hvor
vi forventer at Gud vil tale til os på en ganske særlig måde. Derfor vil vi i
løbet af året bruge forkyndelsen og undervisningen på at fokusere på de
ting, vi oplever at Gud har sagt til os som fællesskab gennem den senere
tid.
En af de udfordringer, vi har oplevet, at Gud har talt til os om, er budskabet „Grav dybere”. Vi oplever det som en opfordring til at stræbe efter
at vort liv og vort menighedsfællesskab bliver endnu mere rodfæstet og
grundfæstet i Ham. En opfordring til at det i alle ting er Kristus, som er
kilden til livet i os.
Det kan være udfordrende, for fristelsen der konstant møder os, er
fristelsen til kun at „skrabe i overfladen“. Derved bliver det let alle de overfladiske og fysiske/materielle ting, som bliver bestemmende for kurs og
retning i vores liv. Men hvis vi virkelig ønsker, at det er Jesus, der „står på
broen“ i vores liv, så må vi grave dybere.

Søndag 3. februar
kl. 10.30
Tema: „Giv mig det vand“

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Kol. 1:1-29
Kol. 2:1-23
Kol. 3:1-4:1
Kol. 4:2-18
Amos 8:1-14
Amos 9:1-15

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

1. Mos. 1:1-13
2. Mos. 7:14-25
2. Mos. 15:18-27
2. Mos. 17:1-16
4. Mos. 20:1-21
4. Mos. 21:4-20

Skriftlæsning: Johs. 4:1-42

Søndag 10. februar
kl. 10.30
Tema: „Grav brøndene fri“

Skriftlæsning: 1. Mos. 26:12-33
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Uge 6

Tema: „Holder det vand?“

Uge 8

Søndag 17. februar
kl. 10.30

Uge 9

„Grav dybere“

Februar tema:

Uge 7

Februar tema:
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