Livet med Gud - JESUS
Spørgsmål til din egen refleksion efter at have set dagens
inspirationsvideo:
● Hvad har gjort indtryk på dig? (hvad ”hænger fast”/ træder frem lige nu?) og hvorfor?
Spørgsmål til samtale (tag gerne en runde på nogle af spørgsmålene, som I udvælger, så
alle får ordet):
● Hvis I skulle lave et portræt af Jesus, som han fremstilles i Biblen… Hvordan ville det
lyde? Hvilke sider/egenskaber/begivenheder ville du fokusere på og hvorfor?
● Har du en favorit historie om Jesus i Biblen og hvorfor?
● Hvordan er din relation til Jesus? Hvem be'r du fx til og hvorfor?
● Tal evt. om historien fra 1. Mosebog kap.22 om Isak, som symbolet på Jesus som “Guds
lam” - hvad betyder det for dig?
● Tal om vores identitet i Jesus… og hvad det betyder for dit liv (selvværd mm)? Fx at du
er elsket, ikke alene, tilgivet, skabt, renset, får evigt liv, Guds barn, værdifuld osv.
● Læs fx Johannes kap.1 sammen, om Jesus som “Ordet” - eller dyk selv ned i det
derhjemme eller Esajas kap.53, som læses som profeti om Jesus.
Bibelvers om emnet:
“For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme
verden, men for at verden skal frelses ved ham” (Johannes kap. 3 vers 16)
“Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i
verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og
hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds
børn, dem, der tror på hans navn” (Johannes kap. 1, vers 9-12)
“Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus”
(Romerbrevet kap. 5 vers 1)
“Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus” (Rom. kap.8 vers 1)

Har du brug for at komme i kontakt med en præst, så kontakt Simon Hoel:
simonhoel@vineyard.dk eller se flere informationer på www.roskildevineyard.dk

