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Etter en lang vinter kan man
kjenne at man virkelig lengter
etter sol og varme! For de fleste
av oss er sommeren en tid for å
slappe av og lade batteriene, og
forhåpentligvis få oppleve solens
lys og varme!

til å fokusere på å ‘være’ - og at
Ofte så kan vi forveksle det vi gjør du får oppleve både solens og
med hvem vi er. Når vi blir kjent Guds varme, og at Den hellige ånd
med nye mennesker spør vi ofte får fylle deg og lade opp batterieom hva de jobber med—altså hva ne.
de gjør.
Uansett hva du gjør i sommer så
Men vårt forhold til Gud handler er Gud trofast, og hans kjærlighet
Sånn kan det også være med vårt ikke først og fremst om hva vi
varer til evig tid! Jesus sier:
trosliv—at vi lengter etter varme gjør, men hvem vi er.
«Og, se jeg er med dere alle
og liv, frimodighet og overskudd.
dager inntil verdens enDet var kanskje derfor disiplene
Vi trenger igjen og igjen å kjenne før pinsedag ble bedt om å vente i
de» (Matt 28.20)
Guds kjærlighet og varme—og at Jerusalem—før de kunne ‘gjøre’
Den hellige ånd fyller oss slik at vi måtte de først bli fylt. Derfor håfår ladet batteriene og kjenne at per jeg at du også i sommer får tid
Velsignet sommer!!
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Pastors hjørne
Sommeren er tiden for å slappe av, men også tiden for å gjøre noe nytt, eller
for å ta tak i noen gamle prosjekter.
Kanskje er det også tiden for å legge til noen gode vaner? Nedenfor finner du
en Bibelleseplan som går over 30 dager —og som gir deg en rask innføring fra
Bibelens første til siste bok.

Per Bradley

Ha en velsignet sommer!

Per Bradley, pastor

Menighetens oppdrag: ”Vi vil leve ut Guds
kjærlighet, lede mennesker til Jesus og være et
inkluderende fellesskap.”
Bibelleseplan: Bibelen Basic
Bruk sommeren til å lese litt hver dag
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Et fugleperspektiv på skapelsen
av universet 1.Mosebok 1
Skapelsen zoomet inn på menneskene 1.Mosebok 2
Da alt gikk galt 1.Mosebok 3
Gud redder ut folket sitt fra slaveriet 2.Mosebok 3
De ti bud 2 Mosebok 20
Hver generasjon må få Guds ord
5.Mosebok 6
Bønnesvar til barnløs kvinne
1.Samuelsbok 1
Når Gud velger, ser han til hjertet
1.Samuelsbok 16
Gud eller avgudene? 1 Kong 18
Det gode ryktet om en Gud som
kan 2.Kongebok 5
Den rette gjeteren for livene våre
Salme 23
Hvem bruker Gud til sendebud?
Jesaja 6
Profetiene om Messias Jesaja 53

[14] Når vi står alene innfor Guds
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

domstol Sakarja 3
Jesus introdusert slik Gud selv vil
ha det Matteus 3
Høyst personlig: Gud og jeg
Matteus 6
Tett på Jesus en dag i Galilea
Markus 4
Nødvendige og unødvendige bekymringer Lukas 12,1-34
På tomannshånd med Jesus
Johannes 3
Hele veien til korsfestelsen
Johannes 19
Jesus møter sine feilende disipler
etter oppstandelsen Johannes 20
Tett på de første kristne
Apostlenes Gjerninger 4
Da evangeliet kom til Europa
Apostlenes Gjerninger 16
Å leve nytt, Romerbrevet 12
Kjærlighetens høysang
1.Korinterbrev 13

[26] En siste hilsen fra misjonæren
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Paulus 2.Timoteusbrev 4
Brev til forfulgte kristne
1.Petersbrev 2
Praktisk kristendom
1.Johannesbrev 2
Når Gud ser på menighetene
Johannes’ Åpenbaring 2
Når alt kommer på plass til slutt
Johannes’ Åpenbaring 21
(Hentet fra www.itro.no)

Første gudstjeneste etter sommerpausen:
Søndag 16.august kl 11
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BARNESIDEN
Klarer du å finne alle ordene
som er skjult under her, og sette dem sammen til et kjent bibelvers?

Hint: 10 ord—Matteus 28.20

