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Elias’ liv

· Hvordan tror du, Elias havde det med at fortælle Akab, at det ikke ville regne?

· Fik Elias vished for, at Gud sørgede for ham?

· Hvilke udfordringer var der forbundet med at sætte Gud først?

· Var Elias’ liv problemfrit, fordi han havde valgt at sætte Gud først?

Find gerne nogle vers, som fortæller dig om Elias’ tillid til Gud.

Dit liv

· Kan du hente hjælp fra Elias’ liv til at stå ved ting, som er ubehagelige i situationen?

· Hvilke ting i dit liv giver dig vished om, at Gud er med dig?

· Hvilke udfordringer er der for dig i at sætte Gud først?

· Hvilke forventninger har du til Gud i forhold til problemer i livet?

Find evt. nogle vers i kapitlet, som giver dig støtte.
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Elias’ liv

·  Hvordan tror du, Elias havde det med at stå over-

for folket og sige, at de skulle følge Gud?

·  Hvem fokuserede Elias på igennem beretningen?

·  Hvilke følelser, tror du, fyldte Elias, da han så ilden 

fortære offeret?

·  Hvad siger beretningen om Elias’ bønneliv?

Dit liv

·  Hvordan kan du håndtere følelser, der kan komme, 

når du står alene med din tro?

·  Hvordan kan fokus på Gud hjælpe dig i hverdagen?

·  Hvilke erfaringer i dit liv tænker du på som ånde-

lige højdepunkter?

·  Hvad kan du tage med dig fra Elias’ erfaring til dit 

eget bønneliv?

Vælg gerne de vers, som kan styrke dit fokus på Gud.

Elias’ liv

·  Var det følelser eller fakta, som styrede Elias umiddel-

bart efter Karmels bjerg?

·  Hvilke fysiske ting påvirkede Gud Elias til at gøre?

·  På hvilken måde viste Gud sig for Elias igen?

·  Hvornår var Gud Elias nærmest – på Karmels bjerg eller 

Horebs bjerg?

Dit liv

·  Kender du til følelsesmæssige udfordringer efter et 

”åndeligt højdepunkt“?

·  Hvornår elsker Gud dig mest – når du er ”oppe“ eller 

”nede“? Hvornår elsker du dig selv?

·  Er Gud aktiv for at nå dig, når du er ”nede“?

·  Hvad kan du selv gøre for at møde Gud, når ting er 

svære?

Find gerne nogle vers, som du kan bruge i din bøn til Gud.
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