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Troens FAQ Peter Søes Hent PDF Forlaget skriver: Velkommen ind i 'de spørgendes' verden. Igennem pjecens
seks studier vil I komme gennen den kristne tros kernepunkter på en spændende og anderledes måde!

Bibelpjecen er både en 'oplukker' til trosbekendelsen og samtidig en rejse ind i stærke bibeltekster, som giver
kød og blod til tingene.

Hvis I følger pjecens opbygning, vil I blive godt guided. Pjecens seks studier er alle bygget op med tre
sektioner: 1) Oplevelse 2) Forståelse og 3) Udfordring.

Oplevelse: Her får I tingene 'ind under huden' ved at betragte, forundres og 'smage på' bibeltekster, hvor Gud
har noget at sige til jer.

Forståelse: Her arbejder I dybere med tingene, og I kommer til at forholde jer til, hvad I selv tænker, føler og
får med jer - fra Gud.

Udfordring: Her bliver I udfordret til at 'gå videre'. Til at handle på det, I har arbejdet med, og det, I har fået
med jer. Så det gør en forskel.... Målgruppe: Fra 13 år
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