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• Börja med att återge predikan i korta drag
• Läs Ordspråksboken 3:5. Vad betyder det att förtrösta på Herren av hela 

sitt hjärta?
• Läs 1 Mosebok 3:1-6. Vad är det för lögner ormen sår in i hos Eva?  

Har Gud verkligen sagt… Ni ska visst inte dö… Ni blir som Gud…
• Dessa lögner återkommer än idag i våra liv fast i andra formuleringar och 

sammanhang. Kan ni identifiera eller komma ihåg något/några 
sammanhang/lögner ni varit med om? 

• Slutsatsen om vi går på dessa lögner blir som för Eva i v.6: Och kvinnan 
såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var 
lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. 
När vi tillåter lögnerna få fäste i våra liv blir det som en gång var otänkbart 
något som ”är gott & en fröjd för ögat”. Det blir ”lockande”. Vad är era tankar 
kring detta? Hur skyddar vi oss från detta? 

• Läs Matteus evangelium 14:22-33.  
- Var är era reflektioner kring texten?  
- Vad får Petrus att sjunka?  
- Jesus kallar Petrus ut i stormen - vi lever också ”i stormen” med alla 
omständigheter i våra liv som vi måste förhålla oss till.  
2 frågor ställde Eric i predikan

• 1. Om Jesus kallar dig ut på vatten - går du då?  
Vad är era tankar kring detta? Hur förhåller ni er till detta i vardagen, när er 
tillit till Jesus sätts på prov? 

• 2. Vilka omständigheter utmanar din tillit?  
Vad finns det för omständigheter i ditt liv som får dig att tappa tilliten till 
Jesus? Vad är det för         röster?

• Tro är tillit, hur kan vår tillit till Gud växa?
• Avsluta med att be för samtalen ni haft under kvällen.


