
 

VÅRLØSNING 

 

 Innledning: Det er flott med vår. Når is og snø smelter, og varmen endelig tar tak og gir 

mulighet for ny blomstring og vekst. Men, det kan også skape problemer og utfordringer. 

Når regn og snøsmelting kommer samtidig, blir resultatet gjerne ødeleggende flommer. 

Naturkrefter er ikke lette å temme! 

Slik er det også i Guds rike. Fornyelse og vekkelse skaper liv og røre- og vekst. Men, det 

kan også virke truende hvis målet alltid er å leve bekvemmelig og kontrollert. Kanskje 

trenger noen og hver av oss en «åndelig vårløsning», et møte med Gud som fornyer det 

livet Han har skapt i oss? 

Tekst; JOH 7: 37-38 

 

Når det stopper opp 

Les GAL 4: 15 og JOHÅP 3: 15 ff. 

«Alle disse dager som kom og gikk, ikke visste jeg at de var selve livet!» Av og til er det 

selve livet som fortrenger vårt gudsliv. Enten det er for mye av det gode, som du kan lese 

om i LUK 12: 19, eller det er utfordringer og tap, slik vi leser i JOH 11 om Marta og 

Marias smerte ved tapet av sin bror.  

Kanskje handler det ganske så ofte om «de små revene» som vi leser om i HØYSANGEN  

2: 15. De «små», ofte ubevisste syndene vi ikke tar så nøye, men som har kraft i seg til å 

hindre gudslivet i å vokse og blomstre. Eller det kan også være helt bevisste valg, slik 

Demas valgte å forlate tjenesten og troen på grunn av «kjærlighet til verden». Andre ting 

var mer fristende enn livet med Gud og tjenesten for Ham. 

Til samtale: Hva hindrer deg i å leve det livet Gud har kalt deg til? Hvor bevisst er du i 

forhold til de mange «små» tingene som tar kraft og glede fra kristenlivet? 

Tilfør mer vann 

Les SALME 63: 2, SALME 65: 10 og EF 5: 18 

Det står aldri på Gud! Han holder ikke noe tilbake som kan velsigne og gi vekst, glede og 

velsignelse. «Guds bekk er full av vann..» leste vi, og den er åpen til enhver tid for oss alle. 

I hele kirkens historie, har fornyelse først og fremst handlet om å vende tilbake til 

«originalen», til Guds Ord, og til den radikale etterfølgelsen av Ham. Fornyelse handler 

mindre om nye tiltak og tilpasning til tidens kultur. Det er som en har sagt; «The great 

Christian revolutions came not by the discovery of something that was not known before. 

They happen when somone takes radically something that was always there». Ta tid til å 

lese og grunne på teksten i APGJ 2: 42 ff. Her møter vi en menighet som tilførte vann så 

det rakk. 

Til samtale: Hva kan vi lære av menigheten vi møter i APGJ 2? Hva kan vi gjøre for at 

fornyelse og vekkelse på ny kan ta tak i oss som vil følge Jesus? 




