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Innledning: 

Under årets VÅRYR-konferanse holdt Erik Andreassen en tale om troverdig 
tro, og om erfaringer knyttet til tvil. I talen henviste han flere ganger til 
Edin Løvås, som blant annet har sagt: «Jeg tror at Jesus er Guds sønn. 
Riktignok har jeg vært i troskriser også etter at Gud gav meg denne visshet. 
Men krisene har aldri skadet mitt gudsliv. De har liksom vært spenningen i 
mitt kristenliv. De har gitt meg den spore som stadig har drevet meg 
dypere inn i samfunnet med min Frelser, og troen på ham.» I dette 
gruppeopplegget inviteres du til å ta del i en samtale om tro og tvil. Og 
hvem vet om ikke denne samtalen kan bli en spore som driver deg dypere 
inn i samfunnet med Gud? 
 

 

Les tekstene: Joh.20,24-29 

* Bruk litt tid til å la den enkelte dele det han/hun spesielt la merke til i 
teksten. 
 

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale 

om tro og tvil: 

1. I talen nevnte Erik ulike tilfeller hvor han tviler. Har du slike erfaringer? 

Når? Hva? Hva gjør det med deg? 

2. Hvem kan du snakke med om din tvil? Hvordan nærmer du deg Gud 

med tvilen? 

3. Den svenske pastoren Peter Halldorf har sagt at skepsis kan være en 

gave. Hva tenker du om det? Hva kan utfordringene være med å være 

skeptisk? Fins det sunn og usunn skepsis? 

4. Har du noen gang erfart å komme ut av en periode preget av tvil, og 

hvor troen på nytt har blitt styrket? Hva var det som ga deg fornyet tro? 
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