
 

Forsamlingens nye misjon og visjon: 

Vår misjon: 

Å gjøre Jesus synlig! 
 

Vår visjon: 

Vi vil være en ARENA hvor hjem og kirke former Jesu 

etterfølgere! 



 

         Tjener alt til det gode..? 

 

 
Innledning: Det er lett å snakke om Guds ledelse når alt går godt, men hva når det ikke 

gjør det? Hva når ventetiden er lang, og svarene synes å utebli? Eller hva når Gud bare 

synes taus og troen så vidt overlever? Er det slik at alt- virkelig alt tjener til det gode for 

den som elsker Gud, slik Bibelen sier? 

Tekster: 1MOS 50: 18-21, 1MOS 45: 5-8 og ROM 8: 28-29 

 

TJENER ALT TIL DET GODE..? 

Josef`s 13 år lange «ørkenvandring» var nok ikke lett. Hvor ble det av Guds løfter, og 

hvorfor skulle han måtte gjennomgå så mange urettferdige situasjoner? Men, uansett ble 

Josef sin historie en historie med «happy ending». Hva når det ikke går så godt, hva med 

de vi leser om i HEBR 11 som ikke fikk se oppfyllelsen av løftene? Og hva med oss når 

det ikke går slik vi håper, tror eller ber?  

Til samtale: Hvordan reagerer du når du leser ROM 8: 28-29, er det slik du opplever livet 

som kristen? Har du erfaringer som underbygger dette? 

ET ANNET UTKIKKSPUNKT 

Vår kultur er uten tvil selvopptatt. På tross av mye godt som skjer og mange som vil det 

gode, kjennetegnes tiden av reklamens «What?s in it for me?» Hva om det er helt andre 

spørsmål vi burde stille oss? Hva om det finnes en større plan enn kortsiktig lykke og 

smertefrie dager? Hvordan tror du den forfulgte kirke tenker om den situasjonen vi lever i 

og de livsvilkår vi har? Les JES 55: 8-9 og HEBR 11: 13-14.  

Til samtale: Kan du leve med å ikke forstå? Det at Guds tanker er annerledes enn våre, 

hvordan ser du på det? 

EN TRO SOM BÆRER 

Les 2KOR 5: 7, HEBR 11: 1-3 og MATT 12: 38-39. 

Tro er tro, ikke «vitenskap»! Tro er en relasjon til Gud, vårt gjensvar på Hans gjerning i 

skapelses og frelsesverk! Gud driver normalt ikke med å skrive på himmelen eller bevise 

sin eksistens gjennom synlige inngrep i alle livets situasjoner. At Han kan, vil og gjør det 

iblant er det ikke tvil om. Men, å forstå når og hvorfor er ikke lett. Og enda vanskeligere 

når det ikke skjer.  

Selv når Jesus gjorde store tegn og under valgte folk han bort. Og når de hørte hans tale, 

var det mange som snudde ryggen til ham. Men, de som ble, hadde en erfaring av at det 

Jesus formidlet, var ord og liv til å holde fast ved- uansett de ytre omstendighetene. 

Til samtale: Hvordan vil du beskrive din tro, hva kjennetegner den? Har du opplevd at 

tvilen iblant blir sterkere enn troen- hva gjør du hvis det skjer? 

Hva kan vi lære av de vi møter i HEBR 11, og hva kjennetegnet deres tro? 


