
 

Mye godt til gode hos Gud! 

Innledning: Visste du at hvilke type ferie du må velge er avhengig av hvilke mål du 

har for ferien? Er målet lykke, er det best med flere korte ferier. Er målet derimot hvile 

og restituering, da er minst tre uker sammenhengende ferie løsningen…ifølge Google! 

Tekster; JES 30: 15 og JOH 8: 36 

 

1: Hvile tilgode.. 
Det er bare Jesus som kan bygge kirke, frelse, fornye og helbrede.. men av og til 

oppfører vi oss som om det var vi som kan dette..  og vi blir slitne. Normal 

aktivitet er sunt, både menneskelig og åndelig. Musklene trenger å bli brukt for 

å fungere- men for stor aktivitet kan være skadelig- også i Guds rike.              

Les MARK 6: 30-21.  

Les MATT 11: 28. Her inviterer Jesus til en annen type hvile, en hvile fra de 

tunge byrdene. Disse kan ha mange «ansikt», men i dag nevner vi særlig vår 

trang til å gjøre Gud fornøyd- med gjerninger vi tror Han setter pris på. For 

mange er dette en ekstra byrde- og kristenlivet blir mer kamp enn glede og 

hvile. Les HEBR 4: 10 

Til samtale: Samtal om balansen mellom aktivitet og hvile i kristenlivet- har du 

funnet den gode balansen? Har du funnet «hvile» i at det Jesus har gjort for deg 

er mer enn nok- og at Gud er fornøyd med det? 

2: Frihet til gode.. 
Kristendom- og frihet, to motsetninger- eller? 

Mange opplever, også etter at de kom til tro på Jesus- at de er bundet. Ikke 

minst er dette knyttet til opplevelsen av fremdeles å være preget av syndens 

virkelighet. Les ROM 6:6. At vi fremdeles gjør synd er ikke til å legge skjul på, 

men ifølge Ordet er vi ikke lenger syndens slaver. Vi er fri, for Jesus har gjort 

opp for all vår synd, i fortid, nåtid og fremtid! 

En annen erfaring som kan skape utfordringer, er enkelte kristne miljøs 

misforståtte formidling av hva som er rett og galt, ofte like bundet av 

menneskelige tradisjoner som av Guds frigjørende ord. Les 1KOR 6: 12.  

Til samtale: Hvordan opplever du at synden fremdeles er en del av din 

virkelighet? Når Ordet sier at vi ikke lenger er «slaver under synden», hva tror 

du det innebærer? Samtal om hvordan vi kan legge «steiner til byrden» ved å la 

tradisjoner og menneskebud hindre vår frihet som kristne. 

 




