
Læs...
Lær...
Lyt...

Kom 5 torsdage og 
Læs i Bibelen
Lær om Jesus

Lyt til hvad Gud siger til os i dag

Vi vil sammen læse en kort tekst fra bibelen om Jesus 
og snakke om hvad vi hver især tænker ud fra følgende spørgsmål:

- Hvad var overraskende og nyt i denne tekst?
- Hvad var svært at forstå?

- Hvad kan jeg ud fra teksten lære om hvem Jesus er?
- Hvad kan jeg ud fra teksten lære om hvem jeg selv er?

- Hvad udfordrer teksten mig til at gøre?
- Hvad fornemmer jeg at Gud siger til mig igennem teksten?

Vi mødes i Højnæskirken , Højnæsvej 60, følgende torsdage  kl. 16 - ca. 17.

25. april: Markusevangeliet kap. 6, vers 30-44
 2. maj: Lukasevangeliet kap. 8, vers 40-56

     9. maj: Johannesevangeliet kap. 8, vers 1-12
     16. maj: Johannesevangeliet kap. 11, vers 1-44
     23. maj: Johannesevangeliet kap. 21, vers 1-19

Vi vil sammen læse teksterne - man må gerne ”smug-kigge” 
og begynde at tænke over teksten på forhånd. 

Det er dog ikke et krav, at man har læst teksten inden vi mødes.

Læs...Lær...
Lyt...

Kom hver torsdag og læs i Bibelen,
lær om Jesus og lyt til hvad Gud siger til os i dag

Vi vil sammen læse en kort tekst fra bibelen om Jesus 
og snakke om hvad vi hver især tænker ud fra følgende spørgsmål:

- Hvad var overraskende og nyt i denne tekst?
- Hvad var svært at forstå?

- Hvad kan jeg ud fra teksten lære om hvem Jesus er?
- Hvad kan jeg ud fra teksten lære om hvem jeg selv er?

- Hvad udfordrer teksten mig til at gøre?
- Hvad fornemmer jeg at Gud siger til mig igennem teksten?

Vi mødes i Højnæskirken , Højnæsvej 60, følgende torsdage  kl. 16 - ca. 17.

               15.08: Mattæus. 18:21-35        Hvor mange gange skal jeg tilgive?
               22.08: Mattæus. 13:44-46        Hvad er himmeriget og hvor meget er det værd?
               29.08: Efeserbrevet. 2:1-10     Hvordan bliver vi frelst?
               05.09: Johannes. 3:1-21            Født på ny, hvad er det?
               12.09: Mattæus. 22:1-14           Hvem er inviteret og hvem kommer med til festen?
               19.09: Mattæus. 19:16-26        Hvad udfordrer Gud mig til at give slip på?
               26.09: Ap.Gerning. 19:13-20   Jesu magt vs trolddom/okkultisme. Hvad er hvad?
               03.10: Lukas. 15:11-32              Hvem er den fortabte søn?
               10.10: Lukas. 19:1-10                 Hvad ændrer mødet med Jesus?

                    

Vi vil sammen læse teksterne - man må gerne ”smug-kigge” 
og begynde at tænke over teksten på forhånd. 

Det er dog ikke et krav, at man har læst teksten inden vi mødes.


