
Samtaleark

En kristen: Bladene vendt mod Solen, rødderne nede i vandet. Ingen «suge/pumpekraft». 
HENVENDTHED mod Gud er ALT, hvad der skal til!

                       er nok til at Jesus kan opfylde den. 

   Kan I kort beskrive princippet i den osmose, Gud har skabt? 

Mark 5,25-34: Kvinden rakte sin «tomme rod» frem og rørte ved Jesus - det var nok.

Osmose: Der, hvor der er mindst vand (forholdsvis) strømmer vandet AF SIG SELV hen.

Det osmotiske tryk - hvordan modtager jeg Guds kraft?       Sprint Korsholm    

Overført til det åndelige liv: Når jeg stikker min «Mangel» ned i Guds overflod, strømmer det AF 
SIG SELV over i mig. Det kræver ingen «Suge-kraft».

Ef 3,15-19: Vi må stikke vore «rødder» ned i Guds kærlighed.

Guds nådige nærvær er som solens lys, der giver os liv. Sl 80,4.8.20; Sl 36,10; Sl 123,1; Sl 84,12.

Overført til det åndelige liv: Jeg «Suger», når jeg forbruger det, Gud har givet mig, fx også ved at 
række Guds velsignelser videre til andre.

Mark 9,20-28: Selv en bøn, der må udbryde: «Jeg tror - hjælp min ikke-tro! (jeg mangler en del tro)» 

Saftsigning: når vand fordamper fra træets blade, bliver der mindre vand og dermed øges det 
osmotiske tryk. 

2 Kor 12,9-10: Magtesløsheden i os åbner for, at Guds kraft kan strømme ind i vort liv.
Joh 15 og Gal 5,22: Jesus bærer ved Helligåndens «saft» frugt i os.

Det fysiske liv er et under og en gåde - det er det åndelige liv også: Helligånden + Guds Ord + bøn = 
tro på den usynlige Gud. 2 Tim 3,16.

            

       Til samtale og refleksion:

   Oplever I, at det virker, når vi henvender os til Gud med al vores «tomhed» og «mangel»?

   Tænker I, at det kan opleves sådan, at når vi forbruger det, Gud giver os, så giver det os at 

   Hvad kan det bruges som billede på i det åndelige liv? 

   Kan I komme på nogle forkerte måder at prøve at «suge» kraft og velsignelse fra Gud?

   henvende os til Gud efter mere?

    Prøv eventuelt at snakke om digtet.

 
   

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk

«Jeg er bleg!»

Jeg klør på hele min tørre krop 

Jeg rækker mine trætte tomme 
hænder frem og si´r : «Jeg mangler!»

                                                Sprint 2020

Jeg ser op mod dit ansigt og si´r: 

Jeg ser de mange, der lider og sukker: 
«Hvad er jeg til så mange?»

og går ud i din kilde.
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