litt om serien

FOR GUD
Bibelen teiknar eit samansett, dynamisk og dels
komplekst bilete av Gud. Som menneske har vi
ein tendens til å gjere Gud meir eindimensjonal
enn han er. Men å leve som etterfølgjarar av
Jesus, er å sjå Han meir og meir slik Han er,
lære å kjenne Han og Hans vilje stadig djupare.
Denne serien ønskjer å løfte fram nokre
karaktertrekk med Gud som kanskje kan
kvalifisere og hjelpe oss i våre gudsbilete, slik at
vi kan følgje han med større frimod og glede
enn før. Kva vil konsekvensane av eit slikt
gudsbilete vere, heilt konkret i liva våre? For
kristne ønskjer å leve «for Gud». Ein heilag,
kjærleg, rettferdig, nådig og levande Gud.

litt om tema:

HEILAG
Gud er ein heilag Gud. Han er annleis, utskild,
adskild – ikkje berre på toppen av eit eller anna,
men utanfor alt. Han er ubestridt, uendeleg og
difor dels ubeskriveleg, ialle fall usamanliknbar.
Jesaja gjer eit forsøk, og søkjer skildre korleis
eit møte med Guds herligdom var for han. Og i
denne skildringa, prega av mektige utrykk,
ropast det høgt frå himmelske vesen: Heilag,
heilag, heilag er Herren Sebaot - medan jorda
buldrar.
Guds heiladgom brenn vekk alle trivielle og
forflata forsøk på å kontrollere eller gjere oss
nytte av Gud, som om Han var eit middel mot
eit mål eller eit verktøy i hendene våre.
Jesaja sin reaksjon? Den einaste logiske: Han
fell til jorda og tenkjer det er ute med han. For i
møte med Guds heilagdom blir ein ting
klinkande klart: Eg er ikkje heilag! Eg kan ikkje
matche Han. Ærefrykt, respekt, lydnad og håp
om godleik og nåde er naturlige og naudsynte
reaksjonar på Gud. Å leve for Gud er å føre eit
liv med denne grunnkjensla i trua.

Livet med Han som er….

Bibel
Jes 6, 1-8
Spørsmål til teksten:

1. Kva var det Jesaja såg, høyrde, lukta, kjende
og smakte? Kva fortel desse
sanseopplevingane oss om kven Gud er?
2. Kva rolle spelar englevesena serafar i denne
teksten? Kvifor dekkjer dei seg med vingane?

HEILAG
Fellesskap
Den ærlege samtalen:
1. Jesaja trur det er ute med han, fordi han har sett
«kongen, Herren over hærskarane». Korleis passar
dette biletet av Gud inn i det gudsbiletet du er van
med?
2. Kjenner du til menneske som viser gjennom
livsførselen sin at Gud er heilag? På kva måtar kan
det visast igjen i liva våre?

Misjon
Gjennom deg og vidare
Jesaja si oppgåve med å formidle Guds
bodskap til folket blei «kickstarta» av denne
intense visjonen. Ønskjer du deg ei liknande
oppleving? Kvifor eller kvifor ikkje, og kva
trur du det hadde gjort med deg?

3. Først etter at Jesaja får beskjed om at skulda
hans er sona, får han høyre frå og tale til Gud.
Kva fortel dette oss?

Bøn
Rausheit

Takk, bøn og forbøn
1. Takk Gud for at han er høgt over det vi kan
tenkje oss, og at han likevel bryr seg om oss.

Takksam deling
Jesus seier (Matt 25) at når han skal sitje slik på
trona og døme, så er beskjeden: «Alt de gjorde
mot eit av desse minste syskena mine, det
gjorde de mot meg.»
Kva har dette å seie i møte med den sure
naboen, den urimelege kollegaen/medeleven,
brysame tiggarar eller fattige langt borte?

FOR
GUD

2. Be om at de skal bli minna om, på nytt og på
nytt, kor majestetisk, mektig og underfull vår
Gud er. Be om visdom til å forstå kven vi har
med å gjere.
3. Be for kvarandre, og for dei tinga som gjer
det vanskeleg å anerkjenne Guds heilagdom.
Om det er sjukdom, distraksjonar, eiga synd
eller noko andre har gjort: Be om at det ikkje
må stå i vegen for å sjå Gud som heilag og
oss sjølv som ikkje heilage.

