
Oplæg til samtale efter 1. webinar 

1. Hvis I har frimodighed til det, så tag en runde og hør, hvem der har talt Guds ord til jer, så I 

kunne komme til tro på Jesus. Hvem har for jer været ”tjenere ved hvem I kom til tro” (1 

Kor 3,5). 

2. Vil I selv mene, at Joh 3,16 udtrykker det centrale i det budskab, I ønsker at formidle til 

juniorer og teenagere?  

3. Hvad oplever I som de største udfordringer i forhold til at forkynde dette budskab? 

4. Læs sammen 1 Joh 4,9-10. Tal om, hvad der sker, hvis vi taler om Guds kærlighed uden at 

tale om Jesu kors, offer og frelse.  

5. Hvad er forskellen på religiøsitet og kristendom, og hvordan undgår I at forkynde 

religiøsitet i stedet for kristendom?  

 

Du/I er velkommen til at skrive til mv@lmh.dk 

 

Oplæg til samtale efter 2. webinar 

1. ”Gud er den, som altid er for dig og med dig, og som du altid kan regne med og trække på, 

når livet bliver svært. Han vil altid være din hjælper og ven.” Hvad bliver konsekvenserne 

for juniorer og teenagere, hvis dette bliver det centrale budskab i vores LMBU-arbejde?  

2. Hvis du som barn og ung har fået det indtryk med dig, at Gud er den, som vil beskytte dig 

mod alt ondt og hårdt i livet, hvad vil der så ske, når du rammes hårdt i livet?  

3. Læs sammen Rom 8,28. Hvad er det ”gode”, som Gud altid har for øje i vores liv? Kender I 

eksempler på, at noget svært og hårdt blev brugt af Gud til det ”gode” for kristne, som gik 

til ham med det svære og hårde?  

4. Tal om den kristne tjeners første kald: selv at komme til Jesus og tage imod hans ord til sig 

selv. Hvad kan komme i vejen for dette kald? Hvad bliver konsekvensen, når vi forsømmer 

dette kald? 

5. Hvis jeres kald er at komme, bede og give, hvad er det så, der ikke er jeres ansvar, og hvad 

betyder det for jeres tilgang til tjenesten?  

 

 

Du/I er velkommen til at skrive til mv@lmh.dk 
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