Biblen – Gud lige her i vores natskuffe…
Spørgsmål til din egen refleksion efter at have set dagens inspirationsvideo:
●
●

Hvad har gjort indtryk på dig efter denne undervisning? (hvad ”hænger fast”/ træder
frem som noget der har gjort indtryk?).. og hvorfor?
Har du bestemte bøger i Biblen du læser meget i? hvorfor tror du det er de steder du
vælger at læse?

Spørgsmål til samtale (tag gerne en runde, hvis I er flere)
●
●
●
●

Hvad er dit forhold til Biblen? Har du læst meget i den? Læser du hver dag? Er det
let/svært for dig at læse i Biblen?
Hvad skulle der til for at du ville læse mere i Biblen?
Har du oplevet at ord fra Biblen har virket levende på dig? At det har rørt dig/talt til dig,
når du har læst i Biblen?
Del gerne en god rutine du har i forhold til at læse i Biblen. Har du fx en god læseplan, et
let sted i Biblen du kan anbefale, en god Bibel podcast, en god oversættelse, læser du et
vers/ et kapitel hver dag osv? Eller kunne I lave en fælles Bibellæseplan for at dele
oplevelsen i jeres netværksgruppe?

Tip:
●

Gud taler gennem sit ord. Vælg et bibelvers om ugen. Lær det udenad og sig det højt for
dig selv hver morgen, middag og aften. Du kan fx vælge et af versene fra dette ark.

Bibelvers om emnet:
Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti (Salme 119 vers 105)
Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår fra Guds mund (Matthæus
kap.4 vers 4)

Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til
opdragelse i retfærdighed (2. Timoteus kap.3 vers 16)

