Når familien samles
Innledning: Det kan være både spennende og sårt å kikke på gamle familiebilder. Morsomt
kan det være å se seg selv og andre i en annen tid- men også sårt når vi ser noen vi savner.
Jeg undres over hvor ofte jeg finner bilder hvor vi sitter til bords sammen..:-)
Ulike kulturer har ulike tradisjoner for hvem de vil sitte til bords sammen med. For
bordfellesskap sier ofte mer enn at vi bare spiser sammen- det handler om hvem vi regner
med, om hvem vi ønsker å bli sett sammen.
Når Bibelen beskriver himmelen og det som venter oss der, bruker den flere ganger et bilde
av et måltid- av en fest hvor Guds familie samles.
Tekst: JOHÅP 19: 6-9
De inviterte
Les MARK 2: 15-17 og MATT 22: 2-3. Inn i en jødisk tradisjon med tydelige regler for
hvem man satte seg til bords sammen med, finner vi Jesus i et overraskende selskap. Men
forklaringen er enkel og revolusjonerende; Jesus kom for å kalle syndere! Han inviterer alle
og alle slags mennesker «til bords». At ikke all tar imot invitasjonen er for ham en dyp sorg.
En liten sekt?
Les JOHÅP 7: 9-10. Det er ikke alltid lett å være i mindretall. Utenforskap kan oppleves
pinlig, for det er noe i oss som søker bekreftelse i det å høre til i det som oppfattes som
«main stream». Men fakta er at vi er mange i den kristne familien- og familien vokser!
Tallmessig utgjør medlemmer i kristne trossamfunn ca. 32% av verdens befolkning.
Himmel over livet
Kommunistene kalt religion «opium for folket». De sa at lengselen etter himmelen gjorde
folk virkelighetsfjerne og passive. Lenger bort fra sannheten er det ikke mulig å komme. For
få andre enn kirken har gjort så mye for å lindre nød, utvikle kultur og utdanningsinstitusjoner m.m. Og hva troen har betydd for enkeltmennesker, ikke minst når livet er på
sitt tøffeste, kan ikke måles.
En annerledes virkelighet
Les JOHÅP 21: 1-4. En ny himmel og en ny jord. En virkelighet hvor det opprinnelige er
tilbake. «Paradis», hvor livsvilkårene er fullkomne, og fellesskapet med Gud er totalt. Slik
det opprinnelig var tenkt fra Guds side da han skapte mennesket. At Bibelens bilder langt
overgår vår fatteevne skal ikke ta fra oss lengselen etter en tilstand hvor livet endelig er slik
det skulle være. Og hvor denne tilstanden ikke endres, tenk det!
Vite, ikke lure på
Hva er det klassiske svaret på spørsmålet; «Tror du at du kommer til himmelen?» Ikke så
sjelden tror jeg at svaret er; «Det håper jeg på». Men, kan vi virkelig være fornøyde med å
bare håpe når det gjelder livets største spørsmål? Nei, for all del. Dette er noe vi må finne ut
av, for det finnes et annet svar. Les 1JOH 5: 13. De som tror på, de som har tatt imot Jesus
som sin Frelser og Herre. De vet! Og det er virkelig en «salig visshet»!

