BIBELSTUDIEARK – ”TRE SPØRSMÅL”
Les Guds ord

Først gjennom med flyt – så rolig

Begynn med å lese skriftstedet.
Hvis det er kort; skriv teksten vers
for vers her

1:

2:

3:

Hva forteller Guds ord?

Hva betyr Guds ord?

Hva betyr Guds ord for
mitt liv?

Prøv å forstå – vær åndelig!

List opp fakta – vær bokstavelig!

Lag en liste over de mest åpenbare
fakta ved hjelp av ord fra teksten.
Ikke omform uttrykk eller bli
oppslukt av detaljer!
Spør deg selv:
- Hvem snakker?
Hvem handler det om?
- Hvor skjer handlingen?
- Når er dette?

Lytt til Guds stemme – vær personlig!

Se etter åndelige lærdommer i det
du fant under forrige spørsmål.
Spør deg selv:
- Hva gjør folkene i teksten som
jeg skulle gjøre?
- Er det et bud / formaning jeg
skal følge?
- Er det et løfte jeg kan ta til meg?
- En advarsel jeg skal være
oppmerksom på?
Et eksempel jeg skal følge?

Se på det du svarte på spørsmål 2.
Lag spørsmål basert på de, som du
kunne spørre deg selv, din ektefelle,
kjæreste, barn, foreldre, nabo,
kollega eller en i menigheten.
Når du skriver ned spørsmålene, så
lytt til hva Gud vil si deg gjennom
sitt ord. Bruk tid.
Ta tid til bønn og til å undre deg,
sånn at du kan oppdage hva Gud
sier til deg.

Hva skal jeg gjøre for å leve det ut?
Les gjennom lærdommene som i bønn. Vær objektiv, gjennomtenkt og oppmerksom når du lytter til Gud. Det kan godt hende han ikke snakker til deg
gjennom hvert vers, men han vil tale! Når han gjør det, noter henvisningen og hva det er han ser ut til å si til deg, hva som er ditt svar til ham.

BibleInOneYear

EN SKATT SOM DELES MED DEG!!
ET PÅLEGG TIL DEG SOM VIL PREGES MER AV GUDS ORD J :
Last ned ”BibleInOneYear”-app’en. Gratis. Alpha-gründer Nicky Gumbel leser kommentarer og en
annen, dyktig tekstleser tar deg gjennom hele Bibelen på ett år. Du kan selvsagt bruke så lang tid du
vil…J Det hele foregår på lett forståelig London-engelsk.
Sterkt anbefalt av pastoren!!

