MER – samtaleopplegg
Del 1 (Mer av Jesus)
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 8. sept 2019

Resymé fra talen
• Jes 44,3. For at de prosessene som har startet i menigheten skal få fortsette, trenger vi MER
Guds Ord, MER bønn, MER tilbedelse, MER enhet, osv.
• Sal 130,6. Hva tenker vi om å gå tett med Ham? Vil vi helst gå vår egen vei? Luther var sint på
Gud fordi han trodde Gud krevde et rettferdig liv, og det er jo umulig... Kanskje du egentlig
ønsker et tett forhold til Ham, men er usikker på om du er elsket og om Han virkelig ønsker å
være sammen med deg?
• Det er stor forskjell på å kjenne noen, og å elske dem. Et kjærestepar som virkelig elsker
hverandre, vil synes at alt ved den andre er spesielt – som om alt stråler, skinner og er ekstra
vakkert. Kan dette også være forskjellen mellom et menneske som tror på Gud mer generelt,
og et menneske som kjenner Jesus personlig og nært? Ref også Nikodemus og
pånyttfødelsen. Å kunne sette navn på noe betyr ikke nødvendigvis at vi virkelig kjenner det
nært og ekte.
• Johannes omtaler seg selv som «den disippelen som Jesus elsket». Var det slik at dette var
noe Johannes opplevde fordi han kjente seg elsket, og at vi alle kan kjenne oss igjen i det?
Eller handler det også om ulik grad av fellesskap/nærhet? Vi vet jo at Johannes var den som
satt nærmest Jesus ved det siste måltid, og den eneste av apostlene som sto ved korset da
Jesus døde. Kanskje ble Johannes blendet av den kjærligheten han fikk se? 1.Joh 4,7-11. Jesus
vil at vi skal komme til Ham med hele oss, og omvende oss fra alle våre synder – også der vi
måtte føle det annerledes.
• 1.Kor 2,1-2. Paulus setter fokuset der det skal være, på Jesus – universets sentrum. Dermed
må Han også bli mitt sentrum, midt i vår individualistiske og selvopptatte tid.
• Jes 44,3. Er vi tørste? Og, ser vi at vi er tørre? Og hvordan får vi tak i mer?
• Fil 3,8-10. Det greske verbet som brukes for å «kjenne» Ham, beskriver en dyp kjennskap, en
intim og nær kontakt. Hvis vi vil lære noen å kjenne, må vi våge å komme nær dem. Være
sammen, våge å kaste maskene og gjøre oss sårbare. Dette er også hva bønn egentlig
handler om: ekte fellesskap og samfunn med Ham. Men det koster noe, fordi relasjoner må
pleies hvis de skal få utvikle seg og vokse dypere.
• Intimitet føder liv. Det skjønner vi med en gang når det gjelder fysisk nærhet (ref det
seksuelle, og hvordan barn fødes som resultat av den dypeste intimiteten), men slik er det
også i livet med Gud. En dyp, nær kontakt med Gud, føder liv, kraft, styrke, glede, løsninger,
vekst.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hva ville skjedd om du en morgen våknet opp, og så sto Jesus fysisk i rommet og sa at Han
ville gå sammen med deg gjennom den dagen. Hvordan ville du da reagert? Frykt? Skam?
Glede? Spenning? Hva sier det om Gudsbildet ditt, og om Gudsforholdet?
• Hva vil det innebære av kostnader i ditt liv om relasjonen til Jesus skal få utvikle seg og bli
dypere? Tid? Åpenhet? Ærlighet? Andre ting?

