
15adventnyt 06 – juni 2012

Nehemias’ liv:

·  Hvordan beder Nehemias? Hvor konkret er han i sine bønner?

·  I hvilke situationer beder Nehemias?

·  Hvordan udtrykker Nehemias sin tillid til Guds ledelse?

·  Hvordan handler Nehemias i sammenhæng med sin bøn?

Dit liv:

·  Hvad hjælper dig til at være konkret i dine bønner? Gør det en forskel, om du er konkret?

·  Hvilken forskel gør det, hvis du beder i løbet af dagen i forskellige situationer?

·  Hvad styrker din tillid til, at Gud leder dig personligt?

·  Er der noget, du selv kan gøre i sammenhæng med dine bønner?

Find gerne nogle vers i teksten, som du kan bruge i dit bønneliv.

NEHEMIAS
PRIMÆRE 

BIBELTEKSTER:

Neh 1-2  Planer om gen-

opbygning

Neh 3-4, 6-7,3  Genopbygning 

af muren

Neh 8  Oplæsning af 

loven

BAGGRUNDS

TEKSTER:

Neh 5  Sociale foranstaltninger

Neh 9-1  Syndsbekendelse, forpligtelse

Neh 12,27-47 Murens indvielse

T
IL

 R
E

F
L

E
K

S
IO

N
:

Nehemias’ liv:

·  Hvad koncentrerede Nehemias sig om, da 

han mødte modstand?

·  Hvordan kunne Nehemias have den klar-

hed over, hvad der ikke var ”fra Gud“?

·  Hvad måtte Nehemias’ modstandere 

erkende om byggeindsatsen?

Dit liv:

·  Hvad kan du bruge fra Nehemias’ liv i for-

hold til modstand i dit liv?

·  Kan du have tillid til, at Gud vil lede dig i 

din skelnen mellem, hvad der er fra Gud, 

og hvad der ikke er?

·  Hvordan overbevises andre om, at det du 

gør, gør du for Gud?

Find evt. nogle vers, som kan give dig 

styrke, når du møder modstand.

Nehemias’ liv:

·  Hvad gjorde Nehemias for at folk skulle forstå loven?

·  Hvorfor, tror du, begyndte nogen at græde, da de hørte 

loven blive oplæst?

·  Hvor skulle folket hente deres styrke?

·  Hvordan ser du sammenhæng i Nehemias’ liv imellem hans 

kendskab til Guds ord/loven og hans bønneliv?

Dit liv:

·  Hvad kan du gøre for at få en bedre forståelse af Guds ord?

·  Hvis du på baggrund af Bibelen bliver bevidst om dine syn-

der, er det så tid for sorg eller fest – eller begge dele?

·  Kan læsning af Guds ord hjælpe dig til at glæde dig i Herren?

·  Kan læsning af Guds ord styrke dit bønneliv?

TEKST:  L INE N IELSEN  ERFARINGER FR A L IV  T I L  L I V


