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UGE 5: GUDS PLAN FOR VORES MENIGHED

MEDITER OVER JER 29,  11-13.  
Spørg Jesus om hvilke konkrete planer han har for dig og for os som menighed. 

MEDITER  OVER EFESERBREVET 4,11-13
Spørg Jesus hvor han ser din plads på menighedens legeme. 
Hvor kan du gøre tjeneste med det han har lagt ned i dig så hele menigheden
bygges op. Der er ingen andre der kan gøre det som han kalder dig til! Uden
netop dig og dine gaver mangler der noget på menighedens legeme. 

MEDITER OVER JOHANNESEVANGELIET 20,  19-22

Tænk over disciplene inden mødet med Jesus sad inden for og var bange og
fyldt af frygt. Det er der han møder dem i al deres utilstrækkelighed, og det
er der han sender dem og blæser sin hellige ånd i dem. De gik fra at være
bange og fyldt med frygt til at gå ud og blive en bevægelse der forandrede
verden for altid. Hvad ville der ske hvis han igen blæste sin ånd på os?

TIL INSPIRATION
Lyt til en prædiken med Anders Michael fra Århus Valgmenighed, med et bud
på hvordan de gode nyheder vi er sendt til verden med ser ud: 
https://praedikener.podbean.com/e/jesus-er-herre/

Er man fortrolig med engelsk, så anbefales undervisningen med Alan Hirsh fra
Lederoase 2015: https://www.youtube.com/watch?v=dUJ-
czleOZM&list=PLN5D2HcJ11r_qG8i_lp-g6sEYyoKJ9aW4&index=1&t=1314s
Hvordan ville det se ud hvis det skete igen her i Danmark? Og hvordan ville det se
ud hvis det startede her hos os?

LYT OG MEDITER  OVER SALMEN HERRE JEG VIL GERNE TJENE

https://www.youtube.com/watch?v=d2ldEklwHmw

Hvordan ser det ud når du tjener din Herre? 
Tænk på at vi synger at når vi er kommet til at sætte os selv først og går
vores egen vej, så er det Guds nåde vi beder om over os. Og vi beder ham om
at sætte os der hvor vi bedst kan gavne. Det er ikke os der skal tage os
sammen og blive bedre til at lykkes med at tjene ham. Vi skal tale sandt om
hvad der er i vores liv, både det der lykkes og det der ikke gør, og så skal vi
frimodigt bede ham sætte os der hvor han vil have os. 
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