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Tro er tillid til det, vi ikke ser,
og belønningen for denne tro
er, at vi får lov til at se,
det vi tror.

Hvad er Nævn en
et kristent konkret måde,
fællesskab? hvorpå man kan
lytte til Gud

Hvad vil
det sige at
orientere sig
mod Kristus?

Enhver situation, god eller dårlig,
kalder på vores identitet.
Vi vælger selv vores
Krist-lighed
eller vores
kød-lighed.

Augustin

Lyttende
til Gud

I sin bøn gjorde Jesus det klart,
at vores vidnesbyrd som hans
legeme i en splittet, rodet og
kaotisk verden afhænger
af vores kærlighed til
hinanden.

Kirken er til for folkets skyld
og ikke folket for kirkens.

Ed Galisewski

Hvordan
kan man
lytte til Gud i
omgivelserne?

Corrie Ten Boom

At man, når det i sandhed skal
lykkes en at føre et menneske
hen til et bestemt sted,
først og fremmest må
passe på at finde ham
der, hvor han er,
og begynde der.

Søren Kierkegaard

Hvilken Hvad er
forskel gør discipelskab
det, om vi lader i nutiden?
troen blive til
praksis?

Graham Cooke

Handlende

Følgende

Graham Cooke

"Giv, så skal der gives jer".
(Lukas 6:38) At være givende
medfører, at du tiltrækker
dig begunstigelse.
Du bliver velsignet,
opmuntret og
foretrukket.

Bekymringer fjerner ikke
morgendagens sorger; de
fjerner din styrke i dag.

Ingen er sikret mod at blive
velsignet. For du er en
levende kropsliggørelse
af de gode nyheder.

Hvor
har du set
de største tegn
på Guds værk?

Gud
arbejder

Kristus
orienterende

Hvad er
det bedste
udtryk for Guds
rige, du har set?

1. Hold flip-flappen lukket, så man
kun kan se de fire store, farvede
felter.
2. Bed en person om at vælge en
farve og flip-flap så mange
gange, som tallet angiver.
3. Bed personen om at vælge et af
de synlige felter inde i flipflappen.
4. Åbn, læs spørgsmålet og lad
personen svare.
5. Når personen har svaret, kan du
vælge at læse citatet, som blot
læses til fortsat refleksion.

Foldevejledning
1. Print siden på almindeligt papir
2. Klip firkanten ud og læg den
med bagsiden op.
3. Fold de fire hjørner ind mod
midten, så de mødes.
4. Vend papiret om, så de
grå/hvide felter er synlige.
5. Fold igen de fire hjørner ind mod
midten.
6. Fold nu flip-flappen på midten,
så den bliver til et lille rektangel.
7. Stik fingrene ind i de fire
“lommer” på flip-flappen.

Lyttende til
omgivelserne

