6. søndag
Hvad skal vi med Det Gamle
Testamente?
Prædiketekst: 2. Pet. 1, 16 – 21, Rom. 15, 4
Det Gamle Testamente (GT) blev skrevet til det jødiske folk. Gud ønskede at
de igen og igen læste skrifterne, så de ikke glemte ham og hans befalinger.
Men meget i GT rækker ud i fremtiden. Der profeteres om Jesus, men der
er også eviggyldige ord, som fortæller hvad Gud ønsker med sit folk til alle
tider. Til gengæld er der også voldsomme handlinger, hvor mennesker slettes ud.
Hvordan forholder vi os som kristne til den bog, der oprindeligt blev givet
til jøderne?
Spørgsmål til cellegrupper og personlig reflektion:
1.

NT er lettere at læse end GT. Er der skrifter i GT du har været specielt
glad for at læse? Hvad lærte det dig? (Hvis du ikke læser i GT – Hvad er
årsagen til det?)

2.

Hvilket billede ville vi have af Gud, hvis vi kun kendte NT? Hvad ville vi
mangle i vores gudsbillede?

3.

Hvordan kan vi bruge Guds ord til Israel i Det gamle Testamente til noget i dag?
Ugens huskevers:

”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så
vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for
det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.”
(Matt. 6, 33 – 34)

FASTEN 2019
at kende sin bibel

Introduktion
Bibelen er verdens mest læste bog. Den er oversat til utallige forskellige sprog og millioner har fundet trøst og hjælp i dens budskab. Den
er grundpillen i mange samfund og har formet vores måde at tænke
på.
Mange love har sit udgangspunkt i det bibelske univers. Mange skoler blev dannet for at lære unge at læse i Bibelen. Mange sygehuse og
socialt arbejde har sit udspring i kristne, der tog deres Bibel alvorligt.
Men hvad er Bibelen for en bog og hvordan kan vi bruge den her
2.000 år efter at det sidste punktum blev sat i dens budskab?
Velkommen til en spændende rejse gennem Bibelen. Vi håber, du vil
nyde rejsen og at det må berige dit forhold og din læsning af denne
vigtige bog.

5. søndag
Bibelen - et levende ord
Prædiketekst: Ap. G. 2, 37 - 43, Hebr. 4, 12 – 13
Tusinder af mennesker har oplevet et stik i hjertet, når Guds ord bliver læst
eller hørt. Selvom det bare er ord i en bog, så har det en evne til at prikke til
os.
Nogen har oplevet en omvendelse ved at høre Bibelens ord, andre har oplevet fornyelse eller radikal ændring af adfærd.
Hvordan læser man Bibelen, så den ikke bare bliver en bog med historier,
men bliver livsforvandlende?
Spørgsmål til cellegrupper og personlig reflektion:
1.

Jesus talte oftest om Moses og profeterne og udlagde for folket, hvad
der stod i skrifterne. Men hvad sagde Jesus om fremtiden og Helligåndens komme?

2.

Når vi har været på stævner og bibelkurser og været i et kristent
fællesskab oplever vi ofte, at være ”på bjerget”, at vandre med Helligånden. Men hvordan kan man bevare begejstringen og glæden over
oplevelsen med Helligånden?

3.

Når vore drømme knuses, når vennerne svigter, hvad gør vi så? Paulus
taler om, at når vi er svage så er vi stærke. Så er det at Helligånden kan
komme til at overbevise os om de muligheder, der ligger lige for. Siger
bibelen noget om hvor vi kan finde hjælp?
Ugens huskevers:

”Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet
til!”
(2. Kor. 5, 17)

4. søndag

1. søndag

Bibelens sandhedsværdi

Bibelens historie

Prædiketekst: 2. Tim. 3, 14 - 17

Prædiketekst: Rom. 15, 4

Bibelen er en gammel bog. Den er skrevet til folk i en hel anden verden og
skrevet i en hel anden tid.

Vi kender alle nogle historier fra Bibelen, men hvad er historien om Bibelen? Hvordan blev den til? Hvem skrev den og hvorfor blev den skrevet?
Hvor gammel er Bibelen? Hvem besluttede, hvad der skulle med, og hvad
der ikke skulle med?

Er den aktuel i dag? Og hvis den er aktuel, kan man så regne med den? Formidler den menneskers tanker, eller er det Guds ord? Hvis den fortæller en
eviggyldig sandhed, hvad er det så ved den, der gør den troværdig?

Det er nogle af de spørgsmål vi skal se nærmere på her i opstarten af faste
projektet.

Spørgsmål til cellegrupper og personlig reflektion:
1.

Tror jeg på at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord – Hvorfor eller hvorfor
ikke?

2.
3.

Spørgsmål til cellegrupper og personlig reflektion:
1.

Hvilken værdi har Bibelen for dig?

Hvordan udfordres jeg af Jesu tilgang til Bibelen og hvordan bør det
ændre min tilgang til Bibelen?

2.

”Gud taler til dig igennem Bibelen” – Hvordan kan den sandhed forandre hvad du tænker om Bibelen?

Hvordan vil jeg lade den kontekst, Bibelen er skrevet i, ændre min måde
at læse Bibelen på?

3.

Bibelen er en færdig bog, men hvad betyder det for os i dag, som stadig
hører hans stemme og får profetier, billeder osv. fra Gud?

Ugens huskevers:

Ugens huskevers:

”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning
og til opdragelse i retfærdighed”

”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.”

(2. Tim. 3, 16)

(Johs. 14, 6)

2. søndag

3. søndag

Praktisk bibelbrug

Bibelen i helikopter-perspektiv

Prædiketekst: 5. Mos. 11, 18 – 21, 2. Tim. 3, 14 – 15

Prædiketekst: Ap. G. 13, 16 – 39, 45 – 46

Der er mange måder at bruge Bibelen på. Hvad ønsker Bibelen selv at være?

Selvom Bibelen er sammensat af 66 forskellige bøger, skrevet over flere tusind år, så er det én lang fortælling. Vi vil se på hvordan denne fortælling
skrider frem.

Da den blev skrevet, var der et umiddelbart formål med hvert enkelt skrift.
Men hvad i dag, så mange år efter? Det er ikke bare som at læse en moderne bog fra begyndelse til slut. Hvordan kan man læse Bibelen og få et godt
udbytte af det?
Vi vil snakke om studiemetoder, mannakorn, cellegrupper, huskevers, bibel-meditation og meget mere.

Den begynder med ur-historien, hvor Gud handler med hele verden. Så
zoomer han ind på én mand (Abraham), og senere på ét folk. Da tiden er
moden sender han Jesus, og hans efterfølgere får til opgave at brede budskabet om frelse ud til hele verden.
Det er en fantastisk historie, som vi vil gennemgå i de store linjer. Vi vil
også se på, hvilke bøger, der hører til hvilke dele af denne fortælling.

Spørgsmål til cellegrupper og personlig reflektion:
1.

Hvordan kan du blive mindet om Guds Ord i løbet af ugen? (Bibelvers på
opslagstavle/væg/køleskab, en Bibel-App, mannakorn, radioandagt…)

2.

Hvor har du ro og hvilken metode passer bedst for dig til personlig andagt? (Strege teksten under, når du læser Bibelen, have notesbog til steder, du vil huske, andagtsbog, bibel-læseplan, læse i naturen, YouTube-prædiken, læse/bedetid på fast tidspunkt…)

3.

Hvordan praktiserer du, det som Bibelen fortæller? (Snakker med andre
om det, skriver nye ”idéer” ned, lader det ændre dit sind og dine handlinger som ”små dryp”.)
Ugens huskevers:

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer
hvile”
(Matt. 11, 28)

Spørgsmål til cellegrupper og personlig reflektion:
1.

Gud har haft en plan lige siden Adam og Evas ulydighed. Betyder det
noget for vores tro, at Jesus ikke bare kom pludseligt, men at Gud punkt
for punkt (gennem 2.000 år) har planlagt og arbejdet for Jesu komme
til verden?

2.

Abraham blev erklæret retfærdig ved tro (Gal. 3, 6 – 8). Så kom Moses
med loven, der siger: ”Den, der holder budene, skal leve ved dem” (Gal. 6,
12). Nu har vi ”løftet ved tro på Jesus Kristus” (Gal. 3, 22). Hvordan skal vi
i dag forholde os til loven og ofringerne?

3.

Jesus kom også med mange profetier om fremtiden (f. eks. Johs. 14,
Mark. 16, 17 - 18 og Matt. 24). Kan vi bruge vores viden om GT´s profetier
(og opfyldelse i Jesus) til at tolke Jesu profetier?
Ugens huskevers:

”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.”
(Johs. 3, 16)

