
I det kristne fællesskab samles vi om Guds ord og om livet her på

jorden. Ja, man kan sige, at vi slår følgeskab med hinanden på

livsvandringen. I dette oplæg lægger vi op til en helt konkret

vandring, hvor I gensidigt kan opmuntre og udfordre hinanden.

Det sker gennem nogle få udvalgte tekster, temaer og spørgsmål. 

 

Alle kan bruge hæftet og gå en tur sammen med en god ven eller

veninde! Hvis du har en medvandrer, en bibelkreds, en

cellegruppe eller lignende kan det være oplagt at bruge hæftet.

Hvis I ikke har mulighed for fysisk at mødes, kan man også gå en

tur, mens man taler i telefon. Mulighederne er mange!

Vi har valgt bl.a. at lade os inspirere

af Bibellæserringens hæfte ’E100 – hundrede

vigtige bibeltekster’. Hæftet kan købes i Den

kristne bogbutik i Rønne for 55 kr. Hæftet

præsenterer 100 essentielle bibeltekster – 50 fra

det gamle testamente og 50 fra det nye testamente.

Hæftet kan give nyt stof til jeres samtaler. 

Hvis du har en smartphone kan du downloade

appen "BibelTid". Her er der mange bibellæseplaner

du kan bruge. Appen indeholder også en funktion,

hvor du kan følge en bibellæseplan sammen med en

ven! BibelTid er gratis at bruge, og rummer mange

gode ressourcer.

WALK AND TALK
oplæg til

Kom godt videre

Hvis du søger flere ressourcer til bibellæsning,

oplæg til samtale eller at dele troshistorie med

andre så tøv ikke med at tage kontakt til en af de

ansatte i ELM eller ELU!                            elm.dk

"Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig,

og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds

søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig."

Galaterbrevet 2,20



Overveje hvad der står om Gud, om hvad han gør, 

Reflektere over det du er kommet frem til, og overføre det til 

Notere tanker og spørgsmål, som melder sig under læsningen. 

- Tal sammen om hvilket oplæg I gerne vil bruge.  

- Aftal sted og tid for jeres gåtur, samt hvor lang tid 

I vil bruge sammen. F.eks. 30 min.  

- Læs teksterne, I har aftalt at mødes om, på forhånd. 

Læs gerne teksterne flere gange. Mens du læser, kan du 

 

om mennesket og om livet.  

din hverdag.  

Tag spørgsmålene med, når I mødes. Måske har du set noget

nyt, eller noget der undrer dig.  

 

Når I mødes, begynd så med at bede sammen. Del derefter de tanker og

spørgsmål, som meldte sig, da I læste bibelteksterne. Supplér med

spørgsmål fra denne folder. Udvælg gerne de spørgsmål, som I synes er

relevante. Hvad der opleves mest relevant kan være forskelligt fra

person til person.  

 

Afslut jeres tid sammen med bøn. Tak Gud for det, han har givet jer

gennem arbejdet med teksterne og samtalen med hinanden.

Hvordan kan helt almindelige mennesker være vidner om Jesus? 

Hvad betyder det, at vi har "et levende håb ved Jesu Kristi

opstandelse fra de døde"(1. Pet 1,3)? 

Hvad betyder dette håb for dig? 

Hvilke prøvelser har du mødt? 

Hvordan har prøvelserne forandret dig? 

Hvordan skal vi forstå forholdet mellem tro 

Hvordan hænger de to ting sammen i dit liv?

Er der noget i teksten, du har svært ved at forstå – så kan I dele med

hinanden og måske hjælpe hinanden med at forstå.

 

og gerninger? 

Hvornår og hvordan hørte du først om Jesus? 

Hvordan oplevede du forholdet til kristendom i dit barndomshjem? 

Hvordan har dit forhold til Jesus forandret sig over tid? 

Har du nogle helt særlige oplevelser, hvor du har mærket Guds

nærvær? 

Har du nogle særlige forbilleder i dit liv i forhold til at leve som

kristen? 

Hvad synes du, er det bedste ved at leve som kristen? 

Hvad synes du er mest udfordrende ved at leve som kristen? 

Har du nogle yndlingsvers i Biblen, som du har lyst til at dele?

Der er stadig debat om De Ti Bud. Hvilken plads mener du, De ti bud

skal have i vores samfund? 

Hvilket af buddene repræsenterer den største 

Hvad gør indtryk på dig i fortællingen om mødet 

Er der noget i teksten, du har svært ved at forstå – så kan I dele med

hinanden og måske hjælpe hinanden med at forstå.

 

udfordring i vores tid? 

mellem Moses og Gud på bjerget?

Kom godt i gang

De ti bud - 2 Mos 19,1 til 20,21

Et levende håb - 1 Pet 1,1 til 2,12

Tema: Mit liv med Jesus

Hvad er dine første minder med denne sang? 

Læs sangen op for din makker. 

Hvad betyder sangen for dig? 

Er der nogle linjer, som har særlig betydning for dig? 

Kan du genkende noget fra sangen ind i dit liv?

Tema: Min yndlingssalme eller sang


