Søndag 25.11.18 – Håvard Haugland

"Jeg er redd for at troen ikke passer inn i hverdagen
min "
Sammendrag:
Vi deler ofte opp livet i ulike sektorer/boksene. De ulike sektorene kan
være jobb, ekteskap, barneoppdragelse, kirke, hobby eller idrett. Gud kan
fort bli en egen sektor som ikke får påvirke de andre sektorene/boksene.
Bibelteksten som ble lest var fra Markus 10,17-22. Den rike unge mannen
har det meste på stell. I alle fall har han «trosboksen» på stell etter hans
egen mening. Jesus ser på ham og får ham kjær før han ber ham selge alt
han eier og følge ham. Jesus ønsker ikke å «bare» være i en del av livet,
men han er sentrum og utgangspunkt for alle valg og deler av livet.
Gud kan ikke puttes i en boks. Han er større. Han er rettferdig, sann,
dommer, fredsskaper, livgiver, skaper, full nåde osv. Jesus lever og vil oss
noe. Da må vi gi ham plass til å gjøre det.
Livet er krevende, men det hjelper ikke å ta Gud ut av vanskelighetene.
Hvordan kan du invitere ham inn i
*Sorgen din
*Sykdommen din
*Ekteskapet
*Barneoppdragelsen
*Tvilen din
Hva må vi gjøre!
1. Arbeide med Gudsbildet vårt
2. Ta imot som barn
3. Forstå pakten/forstå korset
Spørsmål til samtale:
1. Jesus fikk den rike unge mannen kjær. Ser du at Jesus har deg kjær?
2. Hvordan er ditt Guds bilde?
3. Hva må korrigeres i ditt Gudsbilde? Er han for snill eller for streng,
er han for passiv eller for dømmende?
4. Hjalp denne forkynnelsen til å ta troen med i hverdagen? På hvilken måte? Hva savnet
du?
5. Hvilket område av livet vil du invitere Jesus inn i?
6. Hvordan ser det ut i praksis?
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