UGE
11

GUDS ORD til mennesker
Gudstjenester i marts 2010

Tema: Hvis livet skal vindes…

Søndag 14. marts
kl. 10.30 og
15.00 Cafégudstjeneste
Tekstlæsning:
Lukas 9.23-27
„Efterfølgelsens pris“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Lukas 9.28-36
Lukas 9.37-48
Lukas 9.49-62
Lukas 10.1-24
Lukas 10.25-42
Esajas 52.13 - 53.12
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GUDS ORD til mennesker
Gudstjenester i marts 2010

Tema: Hvis livet skal vindes…

Søndag 21. marts
kl. 9.15 og 10.30
Tekstlæsning
Esajas 53.1-9
„Herrens lidende tjener“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Esajas 42.1-9
Esajas 42.10-25
Esajas 42.18-25
Esajas 43.1-13
Esajas 49.1-13
Esajas 50.4-11

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:

Jesus sagde: „Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og
daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste
det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad
hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller
bøde med sig selv?" (Luk. 9,23-25)
Hvad er det, der må dø i dit liv, for at du kan vinde livet?
Hvornår er det rigtigt at holde fast i synspunkter, aktiviteter og tjenester og
hvornår bør vi i stedet for „give afkald“ på noget personligt eller i
menighedsfællesskabet – for at kunne følge Jesus?

„Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar… men
Herren lod al vor skyld ramme ham." (Esajas 53,4-6)
Alligevel er mange mennesker syge, mange lider og mange bærer på skyld
og skyldfølelser – hvordan kan det være?
Er vi så bange for misbrug af helbredelsens nådegave og / eller har oplevet
så store skuffelser m.h.t. bøn for syge, at vi har mistet frimodigheden til at
bede for hinanden personligt i familien, i cellegruppen eller i gudstjenesten?

Ugens bedeemner:
Vær stille for Gud og lyt til hans kærlige stemme.
Bed om visdom og mod til at tage korset op og følge Jesus.
Bed om Helligåndens daglige fylde og erfaringen af hans nærvær.

Bed for de syge og for dem, som på anden vis lider: i din familie,
bekendtskabskreds og menighed.
Bed for dem, der bærer på skyldfølelse og er tyngede af byrder.
Bed for den lidende verden og for dem, som på en særlig måde arbejder
blandt udsatte mennesker.
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Ugens bedeemner:
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GUDS ORD til mennesker
Gudstjenester i marts 2010

Tema: Hvis livet skal vindes…

Søndag 28. marts
kl. 10.30 Palmesømdag
Tekstlæsning
Johs.12.12-19

„Se, din konge kommer
til dig“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Johs. 12.1-11
Johs. 13.1-38
Johs. 17.1-26
Skærtorsdag / Johs. 18.1-27
Langfredag / Johs. 18.28-19.16
Påskelørdag / Johs. 19.17-42
Påskedag / Johs. 20.1-18

Tanker til personlig fordybelse og
samtale i menighedsgrupper og hjem:
„Se, din konge kommer til dig.“ Ser du, hvad Gud er i færd med at gøre i dit
liv? Hvis ja – hvad? Hvis nej – hvorfor?
Kristne er „kongebørn“ – ser du dig selv som værdifuld i Guds og menneskers øjne?
Hvilken bøn og hvilke forventninger har du til denne påske?

Ugens bedeemner:
Bed for Førerstævnet og påskens anledninger i menigheden.
Bed for konkrete personer, som du kender: at de denne påske må opleve,
at Jesu død og opstandelse også gælder dem.
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GUDS ORD til mennesker
Gudstjenester i marts 2010

Tema: Hvis livet skal vindes…

Søndag 7. marts
kl. 10.30
Tekstlæsning:
Johs. 12.20-33
„Hvedekornets lov“

Tekster til ugens bibellæsning:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Kol. 1.1-11
Kol. 1.12-29
Kol. 2.1-23
Kol. 3.1-17
Kol. 3.18-4.18
Luk. 9.18-27

Kommentar til månedens tema:
Kristen tro handler om livet i alle dets facetter. Når Jesus siger: „Følg mig!“ er det et
kald til at leve som „som lysets børn“ og ikke lade sig gribe af mørkets magter (Joh.
12,35-36). At følge Jesus er ikke gratis. Livet vindes ved at miste det, siger han.
Dåben er et billede på dette. „Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til
døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens
herlighed, skal leve et nyt liv“ (Rom. 6,4). Det nye liv vindes ved at give afkald på det
gamle. Noget må dø i os for at det nye liv kan vokse frem i os og bære frugt. Jesus
taler om hvedekornets lov, og kalder sine disciple til dagligt at bære sit kors og følge
ham.
Jesu kald er til et liv i relationer og tjeneste, men ikke med præstationer som
kendetegn. Magnus Malm skriver i bogen „Et hjerte større end verden – at følge
Jesus med bjergprædikenen som pejlemærke“: „Korset er ikke en skuffende afslutning på en lovende karriere. Det er den logiske konsekvens af den vej, Jesus valgte
fra begyndelsen, en vej, der kan sammenfattes i udtrykket „give afkald.“ . „Om Jesus
fristelse lyder det: „Men han besejrer ikke den onde gennem det, han gør, men
gennem det han giver afkald på at gøre.“ (Matt. 4,1-11). Jesus undgik ikke korset.
Derfor leves livet nu i lyset af Jesu død og opstandelse, og med Helligåndens
nærvær – tænk over, hvad det konkret betyder i dit liv – hvis livet skal vindes….

Bedeemne:
Tak Gud for livet og de evner og nådegaver, som han
har givet dig.
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