Refleksion Bethesda

Ruten omkring Bethesda.
Ruten med refleksion over et bibelord begynder i Bethesdas have. Følg stien mod øst fra p-pladsen foran bygningen. Skovstien
slynger sig igennem fyrreskoven. Den krydser det åbne lyngareal foran sommerhuset Zachotel. Inde i fyrreskoven svinger ruten
snart efter til venstre op mod Tangvej. På Tangvej drejer ruten til højre og følger vejen. Ved den åbne plads lige hvor Tangvej
slår et 90 graders knæk til venstre, forlader vi den asfalterede vej og går til højre ned til havet. Ruten fortsætter på stranden tilbage mod Bethesda. Ved bækkens udløb er der en bro oppe på brinken ved sommerhuset. Når man kan se det store røde kors på
toppen af klitten drejer man kort efter til højre, og så er man tilbage ved Bethesda. Lige før afslutningen på ruten er der en mulighed for at gå ind til venstre, hvor vi har etableret en station for bøn. Det finder du, ved at gå til venstre lige når du kommer op
fra straden.
Hvis man ønsker at forlænge ruten, kan man eksempelvis fortsætte turen ved at gå lidt op af Bethesdavej, og svinge ind til venstre ad skovvejen. Den bliver til en sti, der går i skoven mod Dueodde. Der er mulighed for at gå ned til stranden og returnere.

Bethesda.
Opført af Indre Mission og navngivet efter Stedet hvor Jesus helbredte en syg mand i Jerusalem. Er oprindeligt opført som Helsehjemmet Bethesda, hvor tuberkuloseramte kunne komme til kræfter efter sygdommen. Man sad på verandaen og indåndede
den friske hav- og fyrretræsluft. Siden er bygningerne blevet rammen om børne– og ungdomslejre og Indre Missions Bibelcamping. Når IM ikke benytter bygningerne, lejes den ud, blandt andet til tyske kirkers ungdomscamps.

Refleksion Bethesda
Dagens tekst er hentet fra Paulus brev til de kristne i

Dagens tekst:

Fillippi. Den står ude i højre spalte.

Paulus brev til de kristne i Filippi. Kapitel 2

Begynd vandringen med at læse teksten.
Gå derefter strækningen indtil du når området med lyng foran det gamle herskabelige sommerhus Zachotel.

Vælg n u en sætning fra teksten, som du vil fokusere på. Du
kan vælge frit eller tage:
”Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men
sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver
især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I
skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus…”
Fortsæt på ruten op til Tangvej. Når du senere forlader asfaltvejen og drejer ned til højre over pladsen mod havet, bruger
du strækningen på stranden til overvejelse: Hvad er det der
er Guds gode vilje i dit liv?
”For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for
hans gode vilje”.

Når du kommer op fra stranden mod Bethesda, kan du vælge
at gå ind til venstre , lige når du er kommet ind under træerne. Der finder du cirka 15 meter inde i kanten mellem træer
og klitter en bedestation.
Du kan benytte området til at standse op og bede. Forslag til
bøn:
Jeg takker dig fordi jeg har lært dig at kende som den almægtige Gud, der gav afkald for at blive som mig. Jeg takker dig,
fordi du ydmygede dig og var villigt il at død på et kors i menneskers sted.

Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det
samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én
sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af
indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer
selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden,
som var i Kristus Jesus,
han, som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud,
men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske,
ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden,
ja, døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne,
for at i Jesu navn
hvert knæ skal bøje sig,
i himlen og på jorden og under jorden,
og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære.
Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd
med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg
var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er
Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode
vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie
børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler
som himmellys i verden og holder fast ved livets ord, til
den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves.

Jeg beder om, at du må præge mit liv så mine ord og handlinger afspejler den kærlighed, som du har elsket mig med.
Jeg beder for….. (indsæt selv dem og det, som du særligt tænker på).
I Jesu navn, Amen!
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