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Tips på hur du kan fördjupa
din relation med Gud
och vara kyrka där du är

Frälsningsarmén, Halmstad

Tips på hur du kan sprida kärlek
#1 Smsa tre personer och berätta varför du är tacksam till dem
#2 Skapa en bra Spotify-lista och skicka till någon som är
hemma i karantän
#3 Gå igenom din garderob och skänk kläder till välgörenhet
#4 Skriv tre positiva recensioner för lokala företag du uppskattar
#5 Skapa en glädjande skylt och sätt upp i ditt fönster, på din
balkong eller annan plats där andra kan se den och bli uppmuntrade
#6 Ring tre personer och fråga hur det är med dem
#7 Handla åt en granne eller någon annan som behöver hjälp

Sätt att hålla kontakt
#1 Grilla utomhus tillsammans med några friska vänner
#2 Ta en promenad tillsammans med någon
#3 Ha ett kalas eller annan samling på Zoom
#4 Prata med någon på Skype
#5 Ring dina vänner och familj
#6 Träna på ett utomhusgym med en vän
#7 Spela onlinespel med andra

Filmtips
Extra bra i påsk:
#1 AD Kingdom and Empire- Netflix
#2 Berättelsen om Jesus- Svtplay
#3 Jesusfilmen- jesusfilm.org
Fiktiva kristna filmer:
#4 I can only Imagine- Viaplay (hyra 39kr)
#5 The blind side- Netflix

Bonus-tips:
#8 Tjänsten
New Faith
Network

#6 Miracles from heaven- Netflix
FA-material:
#7 Online-gudstjänster- fralsningsarmen.se

Tips på lovsång
#1 Upphöj Jesus, Hanna Torén (Vägar vidare)
#2 No longer slaves, Bethel music (We will not be shaken)
#3 Jag vet vilka tankar, Josefina Gniste (Låt oss få se)
#4 Himlens Konung världens hopp, Frida Guldstrand (Vi vill följa dig)
#5 Blessings, Laura Story (Blessings)
#6 I return to the cross, Vineyard Nordic worship (I return to the cross)
#7 Frihet har ett namn, Josefina Gniste (Låt oss få se)

Bra bibelord i dessa tider
#1 Filipperbrevet 4:4-7

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är.
Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom
bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era
hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

#2 Psaltaren 91:1-2

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han
säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på".

#3 Jesaja 40:26

Lyft blicken mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram
härskaran däruppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han
dem alla vid namn –ingen enda uteblir.

#4 2 Timotheusbrevet 1:7

Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens
Ande.

#5 Romarbrevet 8:38-39

För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu
är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska
kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

#6 Johannesevangeliet 14:27

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era
hjärtan oroas och tappa inte modet.

#7 Psaltaren 23:4-5

Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp
och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt
huvud med olja och låter min bägare flöda över.

Frågor att ställa till dig själv varje dag
På morgonen:
#1 Vad är jag tacksam över idag?
#2 Vad längtar jag efter idag?
#3 Hur ska jag spendera tid med Gud idag?
Mitt på dagen:
#4 Vad ska jag göra för att sprida kärlek idag?
På kvällen:
#5 Hur upplevde jag Gud idag?
#6 Vad var det bästa med den här dagen?
#7 Hur har jag visat vänlighet idag?

Tips för barn & familj

#1 Ladda ner "Bibelappen för barn" och testa den
#2 Gör en loppa, skriv ner saker ni vill be för bakom varje flik och be
tillsammans för de böner ni får upp i loppan (eller allihop)
#3 Surfa in på jennysguldkorn.blogspot.com och se vad som finns där
#4 Skriv en egen bönerapp till valfritt beat
#5 Läs en berättelse ur barnens Bibel och gör en tipsrunda på frågor från
berättelsen. Pyssla ihop vinster och låt familjen eller andra testa rundan
#6 Gå in på kylskåpsradion.se och lyssna på alla sköna poddar som finns
där eller hitta något annat kul på sidan
#7 Gör en hinderbana och tacka Gud för något efter varje varv ni sprungit

