Viborg Aglow
9. DEC. 2021 KL. 19.00

2. torsdag i måneden.
Kl. 19.00
Rugvænget 3,
8800 Viborg
Kaffe og kage koster
35kr
Tilmeld gerne til Gitte
Skipper: 20 43 82 10

Mads Gregers Pedersen
Kom til en spændende og helt igennem anderledes gennemgang af
juleevangeliet, hvor vores juletraditioner får en tiltrængt inspirerende opvågning,
så selv den mest juletrætte får lyst til at fejre julen igen.
• Vi skal se på Juleevangeliet fra en jødisk vinkel, dvs. hvordan ville en
skriftklog jøde læse beretningen i Mathæus og Lukas.
• Identiteten på de vise mænd bliver afsløret, hvorfor Betlehem og hvad
”stjernen” i virkeligheden var.
• Vi skal desuden omkring en hedensk profet, en verdenskendt jødisk
profet i Babylon og Guds Shekinah herlighed.
Mads er en salvet bibellærer og bruger meget af sin tid på at studere Bibelen.
Mads er CSR konsulent og mentor ved jobakademiet i Randers FC. Han er gift
med Gitte Skov, som er psykoterapeut og de har tre voksne børn og 5 børnebørn.
Mads har haft flere ophold i Israel og brugt en del tid på at sætte sig ind i den
jødiske kultur og deres 4000 år gamle historie. Det har udviklet sig gennem årene
til en interesse for messiansk jødedom og den jødiske rod, som kirken har.
Han har desuden haft det privilegie, over en 4-årig periode, at opleve den
kinesiske kirke, både den officielle, men især undergrundskirkerne, hvor han
erfarede, hvordan evangeliet spreder sig med en kraft, som vi slet ikke længere
kender til her i Vesten.
Kineserne praktiserer kristendommen, direkte som de læser det i Bibelen og det
resulterer i helhjertet overgivelse til Gud, kristusefterfølgelse i hverdagen og en
næstekærlighed, der er helt ukendt i diktaturstaten.
Mads udtrykker:
”Det har præget mig dybt og udfordrer mig stadigvæk
på det personlige plan.
Som kristen har jeg oplevet at livet med Gud, er det
mest spændende og givende, og jeg glæder mig til hvad
fremtiden bringer.”

ALLE ER VELKOMNE

