Troshistorie
1.

Hva kjennetegner ditt personlige trosliv slik det er nå?

2.

Hvordan kom du til tro?

3.

Hva kjennetegner det miljøet i din tro vokste opp i?

Hva karakteriserte dem som virkelig tok troen på alvor? Hva la de vekt på? Hva forkynte
de og hvordan levde de som var toneangivende og ledere? Var miljøet åpent og
inkluderende? Var det spesielle ting som var vanskelig for deg å forholde deg til i den
sammenhengen?

4.

Hvordan var barndomshjemmet ditt?

Hva slags forhold hadde du til mor og far? Hva slags forhold hadde de til kristen tro? I
hvilken grad påvirket dette eventuelt dagliglivet i hjemmet? Har eventuelle søsken hatt
noen betydning for utviklingen av troen din?

5.
Hvilken plass har åndelige erfaringer og kriser hatt i utviklingen
av troslivet ditt?
Har du hatt noen spesielle åndelige erfaringer som har fått følger for kristenlivet ditt?
Har du opplevd livskriser i løpet av vandringen? Hva har disse gjort med ditt gudsbilde
og med ditt forhold til deg selv og andre kristne?

6.

Hva slags bilde har du av Gud?

Hva slags bilde av Gud hadde du i oppveksten? Har det forandret seg gjennom årene? Er
det sammenheng mellom gudsbildet ditt og selvbildet ditt?

7.
Har du hatt viktige forbilder med hensyn til kristen tro og liv
gjennom livet?
Hvorfor ble nettopp disse dine forbilder?

8.

Har du spesielle medvandrere på troens vei?

Hva kjennetegner din relasjon til disse?

9.
Hvilke lengsler og forventninger har du for ditt trosliv i årene
som ligger foran?

Hva vil du skal være sant om ditt liv som kristen om fem år? Om ti år? Hva retter dine
lengsler seg mot? Er det noe du kan gjøre for at disse drømmene skal bli realisert?
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