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UGE 4: GUDS KÆRLIGHED TIL KVAGLUND

MEDITER OVER KALDELSEN AF ABRAHAM I  1.MOS, KAP12
Abraham var særl ig udvalgt for at  al le jordens folk skul le velsignes
igennem ham og hans efterkommere. Reflekter over hvad det betyder for
kirkens status som et  udvalgt  folk ,  og hvad vi  er  udvalgt  t i l?

MEDITER  OVER PAULUS TALE TIL FOLK I  ATHEN I
APOSTLENES GERNINGER KAP 17,  VERS 22-31 

Reflekter over hvad der kan være et ”alter for en ukendt gud” i vores tid. 
Hvad er det folk holder helligt, som vi kan bruge som tilknytningspunkt til at
fortælle de gode nyheder om en Gud, der elsker?
Mediter over Paulus tanke om menigheden som et legeme, som den findes f.eks. i
1. korintherbrev kap. 12. Reflekter over din plads på det legeme som er Kvaglund Kirke,
og hvordan vi sammen kan række ud så endnu flere får et glimt af ham vi tror og følger. 

LYT TIL OG MEDITER OVER SANGEN: COME HOLY SPIRIT

https://www.youtube.com/watch?v=r0SkbLoNMUM
Mediter over hvad det vi l le se ud,  hvis Gud virkel ig kom med sin hel l ige
ånd, tændte os i  brand og sendte os ud i  lokalområdet omkring kirken
med hans kærl ighed?

PODCASTS TIL INSPIRATION
Lyt t i l  podcasten med komiker Casper Christensen, og overvej  om der er
andre helt  almindel ige ”caspere” og ”marier”  ude i  samfundet,  som har
oplevelser med Gud, men som aldrig f inder ind i  k irken.  Hvordan får v i
kontakt med dem?
https://www.dr.dk/radio/p1/tal-t i l -mig-2/tal-t i l -mig-med-iben-maria-
zeuthen-35

Hvis man er fortrol ig med engelsk,  så kan denne podcast også anbefales:
https://www.nomadpodcast.co.uk/category/nomad/
Samtalen starter 10 min inde. Jeg er særl ig fascineret af  Edwina Gateleys
oplevelse med de prostituerede som fejrede ”nadver” med hinanden. (ca.
35 min inde i  interviewet) .  Hvordan får v i  øje på hvad Gud er i  gang med
uden for kirken og tager del  i  det?

https://www.youtube.com/watch?v=r0SkbLoNMUM
https://www.dr.dk/radio/p1/tal-til-mig-2/tal-til-mig-med-iben-maria-zeuthen-35
https://www.nomadpodcast.co.uk/category/nomad/

