UGE
7

Tema: Den
trefarvede Gud

Søndag 14. febr. kl. 10.30 Tekstlæsning: Salme 8.1-10

UGE
8

Tema: Den
trefarvede Gud

Sø. 21. febr. kl. 9.15/10.30

Tekstlæsning: Lukas 19.1-10

Skabelses-åbenbaringen

Frelses-åbenbaringen

Gud som Skaber: Den grønne dimension

Gud som Frelser: Den røde dimension

Gud har åbenbaret sig som skaber ved at sætte sit ”fingeraftryk”
på skaberværket (Salme 19,2; Rom.1,19f). Man behøver ikke at
være en kristen for at møde denne åbenbaring. Uanset om man er
muslim, buddhist, ateist eller kristen – så møder man Skaberens
spor, når man vender sig mod skaberværket. En sådan åbenbaring
er international, interkonfessionel og interreligiøs, og den beskriver ikke frelsesåbenbaringen eller den personlige åbenbaring. Den
kan forstås forskelligt og dermed også misforstås. På baggrund af
denne form for åbenbaring alene er der ingen, som vil komme til
den forståelse, at Skaberen er Faderen til Jesus Kristus.

Her er Jesus den i hvem vi med sikkerhed ser Gud, som den han
virkelig er (Joh.14,9). I Kristus, blev Gud menneske, i ham ”bor
hele guddomsfylden i kød og blod” (Kol.2,9). Han er den, som
forliger os med Gud (2.Kor.5,19). Ifølge Det Nye Testamente
bestemmer vort fællesskab med Jesus Kristus, om vi skal frelses
eller fortabes (Apost.G.4,12). Gennem ham modtager vi ”evigt liv”
(Rom.6,23).

De ”liberale”

Eftersom de liberale er talsmænd for skabelsesåbenbaringen, er
det ingen tilfældighed, at de koncentrerer sig om temaer som
bevarelse af naturen, klima, fred og retfærdighed. De lægger stor
vægt på den politiske dimension i den kristne tro. Også temaer
som kunst, liturgi og videnskab vil sandsynligvis have en større
plads blandt de liberale end det kan forventes i evangelikale eller
karismatiske grupper.

Styrke: Socialt
engagement, videnskab
Svaghed: Få fællesskaber med den
røde og blå del
Områder for åndelig
vækst: Den røde og
blå del.

Styrke: Bibelen,
Evangelisation,
Svaghed: Få fællesskaber med den
De „evangelikale“
grønne og blå del
De evangelikale vil som talsmænd for frelsesåbenbaringen lægge Områder for åndelig
stor vægt på, at det personlige forhold til Jesus er nødvendigt. Det vækst: Den grønne og
er ingen tilfældighed, at det er de evangelikale, som klarest lægger blå del

vægt på det absolutte ved Jesus. Temaet evangelisation er særdeles vigtigt: Mennesker, som ville gå fortabt uden Jesus, skal
frelses.

Spørgsmål til personlig refleksion:

Spørgsmål til personlig refleksion:

Kommer skabelses-åbenbaringen til udtryk i dit liv?

Hvordan kommer frelses-åbenbaringen til udtryk i dit liv?

Ugens bedeemne:

Ugens bedeemne:

Bed om at møde Gud på ny som Skaber, og at du
ser hans storhed i naturen

Bed om en ny glæde over frelsen, og at du ser Jesu gerning i historien.

Ugens bibellæsning:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

1. Mos.
1. Mos.
Salme
Salme
Rom.
Åb.

1.1-2.4
2.5-25
36.1-13
104.1-35
1.18-2.2
21.1-27

Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg. www.bethelkirken.dk

Ugens bibellæsning:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Matt. 1.18-25
Kol. 1.12.23
Mark. 8.27-9.1
ApG. 3.1-26
ApG. 4.1-22
Kol. 2.6-15
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UGE
9

Tema: Den
trefarvede Gud

Søndag 28. febr. kl. 10.30

Tekstlæsning: Johs. 4.19-24

UGE
6

Tema: Den
trefarvede Gud

Søndag 7. febr. kl. 10.30

Tekstlæsning: 1. kor. 12.1-7

Den personlige åbenbaring

Treenigheden

Gud som Ånd: Den blå dimension

Den trefarvede Gud

Her refererer vi til det tidspunkt, hvor det som Gud (objektivt) har
gjort for os gennem Jesus Kristus, bliver tilegnet personligt
(subjektivt). Ved Helligånden, bliver ”Kristus for os” til ”Kristus i
os” (Gal.2,20; 4,19; Kol.1,27). Ved Helligånden udgyder Gud sin
kærlighed i vore hjerter (Rom.5,5). Gennem ham skabes der
fællesskab mellem vor ånd og Helligånden. På denne måde kan et
menneske bogstaveligt talt blive ”et tempel for Helligånden”
(1.Kor.6,19). Den personlige åbenbaring er en åbenbaring i vore
hjerter og Helligåndens nærvær erfares personligt.

Inspirationen til temaet ”Den trefarvede Gud” er fra materialet

„Karismatikerne“
Karismatikerne forsvarer den personlige åbenbaring. For dem er
det vigtigt at erfare Helligåndens kraft, ikke bare som noget
intellektuelt, men som en livsforvandlende kraft i dagliglivet. Det
betyder ikke at alle ikke-karismatikere har ekskluderet Helligånden, men for karismatikerne er dette tema helt centralt. Dette forklarer deres stærke interesse for Åndens gaver og manifestationer.

Styrke: Spiritualitet
og personlig erfaring
Svaghed: Få fællesskaber med den
røde og grønne del
Områder for åndelig
vækst: Den røde og
grønne del

”Naturlig kirkevækst” af Christian Schwarz. Han taler bl.a. om
”Treenigheden som en oplevelseskategori”: ”Vor tre-farvede
illustration ville blive forstået forkert, hvis det kun udlægges til at
sige, at mennesker oplever Gud forskelligt. Gud åbenbarede sig
selv på tre forskellige måder. Det vi nu kalder ”treenighedslæren”
var oprindelig ikke andet end en ”oplevelseskategori”. De første
kristne kendte Gud som Skaberen, erfarede Kristus som Gud
gennem bønnen og mærkede Helligåndens kraft i deres liv. Med
andre ord: De oplevede Gud på en trefoldig måde – og som et
resultat af det tænkte de på det med treenigheden. Det samme
gælder i dag, som det gjorde dengang: Det centrale er ikke, om vi
tror på treenigheden, men at vi tror på en treenig måde – med
andre ord: At vi oplever Gud på en trefoldig måde.”

Spørgsmål til personlig refleksion:

Hvordan kommer den personlige åbenbaring til udtryk i dit liv?

Hvor er du i forhold til centrum? Hvilken farve eller nuancer
genspejler tydeligst dit liv og din oplevelse af Gud?
Hvis vi bekender troen på en trefarvet Gud, hvordan kan det så
være, at troen så let bliver sort – hvid?

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemne:

Bed om en fylde af Helligånden, og at du ser hans gerninger i tilværelsen.

Bed om en ny erfaring af Gud som Skaber, Frelser og Helligånd.

Ugens bibellæsning:

Ugens bibellæsning:

Spørgsmål til personlig refleksion:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Johs. 14.16-31
Johs. 15.1-17
Johs. 15.18-16,15
ApG. 2.1-21
1.Kor. 12.1-31
Gal. 5.13-26
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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

1. Mos.
2. Mos.
Johs. Åb.
Johs. Åb.
Johs. Åb.
Johs. Åb.

18.1-15
3.1-22
1.1-20
2.1-29
3.1-13
4.1-11
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