Tro og følelser – er din tro bæredygtig?
Spørgsmål til din egen refleksion efter at have set dagens
inspirationsvideo:
● Hvad har gjort indtryk på dig? (hvad ”hænger fast”/ træder frem lige nu?) og
hvorfor?
● Har du tænkt over, hvad du bygger din tro på?

Spørgsmål til samtale (tag udgangspunkt i dine egne erfaringer):
● Har du oplevet stormvejr i dit liv som troende? og påvirkede det din tro og
hvordan (kan både være negativt/positivt. Har du oplevet at din tro fik dig
igennem en svær periode?
● Tror du på Guds løfter? er der nogen der er specielt vigtige for dig lige nu?
● Kan du sige: ”Jesus, jeg VÆLGER nu at tro på dig. Et valg jeg ta’r fordi jeg Ved,
at du findes og du VIL mig. Du er her. Også når jeg ikke ser dig. Og når jeg ikke
ser dig eller mærker dig, så VED jeg stadig at du er her! Så vil jeg søge dig.
Bruge kirken, bruge kristne jeg kender til at holde fast i stormen".
● Hvor stor plads har følelser i dit liv og tro og styrer de af og til din tro?
● Hvor søger du hen, når du oplever storme og tvivl? søger du væk fra Gud eller
hen til ham?
● Har du en/nogen du kan tale med, når du synes Gud virker fjern?
Vers fra dagens video:
Også når du siger, at du ikke ser Ham, har han din sag for øje, og du skal bare vente på
ham” (Jobs bog kap. 35 vers14).
Jeg er med dig alle dage indtil verdens ende (Matthæus kap. 28 vers 20)
Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han angrer. Når han har
sagt noget, så gør han det; når han har lovet noget, lader han det ske (4. mosebog
kap.23 vers19)

Det håb (Guds løfter) er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert og rækker
ind bag forhænget,(h
 ebræerbrevet kap. 6 vers 19)
Her er flere løfter du kan dykke ned i (tilføj selv flere):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vi er lovet tilgivelse (1.johannes 1,9)
Guds løfter bliver opfyldt (Josva 23,14)
Guds løfter har fået deres JA i Jesus (Salme 89, 35)
Gud helbreder os (1.mosebog 15, 26)
Gud har planer for os om lykke, og ikke om ulykke (Jeremias 29,11)
Gud er med os (Esajas, 41 vers 10)
Vi er lovet fred (Esajas kap. 26 vers 3)
Gud går foran os (5. mosebog kap.31 vers 8)
Gud er den samme til vi bliver gamle, han forandrer sig ikke (Esajas kap. 46, 4)
Vi kan komme til Jesus med vores byrder og finde hvile (Matthæus kap. 11,28)
Hvis vi be’r, så skal vi få. Hvis vi leder skal vi finde (Matthæus kap. 8 vers 7-9)
Vi behøver ikke at være bange (Salme 27, 1)
Gud vil passe på os og hjælpe os (Esajas kap. 51 vers 16)

Citat fra Martin Luther:
"Vor tro skal have en grund, som er Guds Ord og ikke sand eller mose, menneskevane
eller menneskeværk."
(Kirkepostillen, 1522)
Forslag til 2 bøger du kan læse:
● Philip Yancey har skrevet en fantastisk ærlig bog om det at gribe efter en usynlig
Gud. “Den Gud jeg ikke kendte”.
● “Stå stærk i stormen” af Præsten og psykologen. Gi’r praktiske værktøjer til at
leve med Gud i de svære ting.

Har du brug for at komme i kontakt med en præst, så kontakt Simon Hoel:
simonhoel@vineyard.dk eller se flere informationer på www.roskildevineyard.dk

