HVA ER DET BIBELEN EGENTLIG LÆRER?

Bli i Guds kjærlighet (Del 2)

s

˚
˚
Basert pa kapittel 19 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, som finnes pa jw.org.
HENSIKTEN: Finn ut hva du tror, og hvorfor du tror det, undersøk hva Bibelen lærer,
og tenk ut hvordan du kan forklare troen din for andre.

HVORDAN HOLDE KJÆRLIGHETEN TIL GUD STERK?

1

FINN UT HVA DU TROR

Hva sier kanskje noen?

Hva tror du?

Hvorfor tror du det?
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2

UNDERSØK HVA BIBELEN LÆRER

˚
Personlig studium og bønn hjelper oss til a nærme oss Gud.
(Se kapittel 19 i Hva Bibelen lærer-boken, avsnittene 10–14.)

˚
Les Ordsprakene 2:1–5; Johannes 17:3; 1. Timoteus 4:15.

˚
Hvilken nytte kan du ha av a studere Guds Ord og tenke nøye over det du lærer?

Les Salme 62:8; 1. Tessaloniker 5:17.
˚
Hvorfor ma vi be regelmessig?

˚
˚
˚
Et kullstykke som ligger midt i balet, holder seg varmt. Pa lignende mate vil en kristen som
tilber Gud sammen med trosfeller, holde kjærligheten til Jehova varm og sterk
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Jehova vil at vi skal tilbe ham sammen med trosfeller.
(Se kapittel 19 i Hva Bibelen lærer-boken, avsnittene 15–23.)

Les 2. Timoteus 4:2; Hebreerne 10:24, 25.

˚
˚
˚
Hvordan bør vi se pa det a forkynne for andre og a komme sammen med brødre og søstre?

Les 1. Timoteus 6:12.
Hva slags framtid har Gud lovt dem som tilber ham sammen med hans tjenere?

˚
˚
˚
Pa hvilke mater gir det deg glede i livet a være sammen med andre som tjener Jehova?
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FORKLAR HVA DU TROR

HVIS NOEN SIER ...

Religion er en privatsak, som man ikke bør snakke med andre om.
KAN DU KANSKJE SVARE ...

Mange vil nok være enig med deg i det. Men jeg tror at kristne bør snakke om troen
sin fordi ...

Hvilket skriftsted kan du vise ham eller henne?

˚
˚
Nar du tenker pa hva den andre mener, hvordan vil du da resonnere rundt dette skriftstedet?

HVIS NOEN SIER ...

´
˚
˚ ˚
˚
Man lever bare en gang, sa man bør fa sa mye som mulig ut av livet na.
KAN DU KANSKJE SVARE ...

Jeg er enig i at vi ikke bør ta livet for gitt. Men jeg tror ikke at dette livet er alt, fordi ...

Hvilket skriftsted kan du vise ham eller henne?

˚
˚
Nar du tenker pa hva den andre mener, hvordan vil du da resonnere rundt dette skriftstedet?
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