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Temaet for Bible Academy 2022:  Temaet for Bible Academy 2022:  
Salmernes bog - At bede med og til Kristus!Salmernes bog - At bede med og til Kristus!



BBIBLE IBLE AACADEMYCADEMY
I efteråret 2022 holder vi Bible Academy fire steder i Vestjylland: Spjald, Esbjerg, Holstebro og Lemvig.I efteråret 2022 holder vi Bible Academy fire steder i Vestjylland: Spjald, Esbjerg, Holstebro og Lemvig.

Bible Academy består i 2022 af seks lektioner fordelt på tre afner:Bible Academy består i 2022 af seks lektioner fordelt på tre afner:
 Første aften (uge 35): Hvordan læse og forstå poesien i salmerne? – Overblik og sammenhæng. Første aften (uge 35): Hvordan læse og forstå poesien i salmerne? – Overblik og sammenhæng.
Poesien i salmerne er ikke bare endeløse gentagelser. Den inviterer til at grunde over formuleringer og billeder.Poesien i salmerne er ikke bare endeløse gentagelser. Den inviterer til at grunde over formuleringer og billeder.
Salmerne skal læses enkeltvis. Samtidig kaster de ofte lys over hinanden i den sammenhæng, de står i.Salmerne skal læses enkeltvis. Samtidig kaster de ofte lys over hinanden i den sammenhæng, de står i.

 Anden aften (uge 43): At bede med og til Kristus. Anden aften (uge 43): At bede med og til Kristus.
Hvad betyder det for læsning af salmerne, at NT omtaler Jesus Kristus som ”Herren”? - ”Hvad betyder det for læsning af salmerne, at NT omtaler Jesus Kristus som ”Herren”? - ”Vi skal ikke først spørge om, Vi skal ikke først spørge om, 
hvad de (salmerne) har med os at gøre, men hvad de har med Jesus Kristus at gøre.hvad de (salmerne) har med os at gøre, men hvad de har med Jesus Kristus at gøre.” (Bonhoeffer)” (Bonhoeffer)

 Tredje aften (uge 47): Salmerne og det personlige fromhedsliv. Tredje aften (uge 47): Salmerne og det personlige fromhedsliv.
De mest åndsinpirerede bønner er Bibelens skrevne bønner. Salmernes rigdom tilegnes ikke primært gennem under-De mest åndsinpirerede bønner er Bibelens skrevne bønner. Salmernes rigdom tilegnes ikke primært gennem under-
visning, men i bøn. Hvordan? - Hvordan bruge de skrevne bønner, og inddrage dem i de frie bønner?visning, men i bøn. Hvordan? - Hvordan bruge de skrevne bønner, og inddrage dem i de frie bønner?

””Mister en kristen menighed Salmernes bog, mister den en uforlignelig skat.  Mister en kristen menighed Salmernes bog, mister den en uforlignelig skat.  
                     Og genvinder den Salmerne, får den uanede kræfter tilbage.                     Og genvinder den Salmerne, får den uanede kræfter tilbage.” (Bonhoeffer).” (Bonhoeffer).

Formålet Formålet med Bible Academy er at give bibelglæde, bibeltillid og Kristusglæde! med Bible Academy er at give bibelglæde, bibeltillid og Kristusglæde! 
Vær med til at bede om, at Gud må udvirke det ved sin Ånd.Vær med til at bede om, at Gud må udvirke det ved sin Ånd.


