Sannheten setter fri!
Innledning: «Jeg er så gammel at..». Stadig får vi nye og mer kreative påminnelser om
hvor gamle vi er. Selv er jeg nå så gammel at jeg en gang trodde på det som stod i avisene..
det var før «fake news» var oppfunnet. I dag avslutter vi temaserien om sannheten, og
kommer med en påstand: Vi tror ikke på fake news- vi kommer med «good news»!
Gode nyheter om «begynnelsen»
Det handler i dag ikke om skapelsen, men om hvordan det er Gud som tar initiativ for å få
oss på «lag». Les: FIL 1: 6, JOH 6: 37, ROM 1: 16
Vi opplever nok «Guds kall» forskjellig, og gjerne knyttet til ulike faser i våre liv. Det kan
skje når vi begynner å stille spørsmål om ikke livet er mer.. eller i kriser, noe vi alle møter
på en eller annen måte. De gode nyhetene er at Gud tar initiativ, Han vil ha med deg å
gjøre, Han inviterer oss alle til en nær og fortrolig relasjon med seg selv!
Til samtale: Hvordan har du merket at Gud er interessert i deg? Er det situasjoner eller
hendelser som har bekreftet at Han «kaller på deg»- noe du kan dele med andre?
Gode nyheter om «fortsettelsen»
Les: 1KOR 1: 8, LUK 22: 54 og 32 og 2TIM 2: 3
Bevisst eller ubevisst kan følgende tanke få plass hos oss; «Nå har Gud gjort sitt, så nå må
jeg vise at jeg klarer resten selv..» Vi vet godt at vi ikke kan frelse oss selv, men har ofte
stor tro på at vi klarer resten- gjerne med litt hjelp. Så møter vi livet, med alle sine valg og
utfordringer- og som vi sier i Bergen; «Vi går på trynet..» Tvil og usikkerhet, tanker om at
vi ikke er gode nok, eller rett og slett nederlag og synd setter oss ut og får oss til å lure på
om Gud vil gi oss opp. Da finnes det virkelig «gode nyheter» å ta til seg: Gud er trofastdet er Hans karakter! Og Han gir oss ikke opp, selv om vi av og til synes det hadde vært
fortjent. Alt dette visste Han om- før Han kalte oss til å følge Ham. Og som Han ba for
Peter, ber Han for oss- i dag!
Til samtale: Har du opplevd å ville gi opp «kristen prosjektet»? I hvilke situasjoner har du
ev. opplevd det slik, og hvorfor vil du fortsatt følge Jesus? Gud er trofast- del erfaringer
hvor du har erfart dette som en sannhet i eget liv.
Gode nyheter om «avslutningen»
Les: JES 46: 4 og JOHÅP 21: 1 ff. Bibelen omtaler døden som «den siste fiende». Og den
er ikke noe vi liker å snakke om- selv om vi alle vet at en dag er livet her slutt. Det finnes
«gode nyheter» også om dette, og det er at Gud vil bevare oss- og at Han selv vil være der
både i vårt siste øyeblikk her- og i vårt første øyeblikk på den andre siden!
Til samtale: Hvis du tenker på det som har med døden og evigheten å gjøre- hva er det som
preger dine tanker da?

