Søndag 9. desember 2018 – Yngve Kolltveit

"Jeg er redd for alt som endres»
Sammendrag:
Vi er forskjellige. Noen elsker endringer. Andre ser helst at det meste skal
forbli som det alltid har vært.
Men når vi kommer til de virkelig dype tingene i livet, vil nok de fleste
erkjenne at de vil oppdage noe de er redd for skal endres. Enten det
handler om helse, samliv, brudd i andre familierelasjoner, at
barn/barnebarn ikke skal ha det bra, andre ting for fremtida etc. Det er
naturlig: det forteller om at noe er viktig for oss.
Men hva ligger bak frykten for forandring? Mangel på trygghet fører til
urolighet som igjen fører til ubehagelig som igjen vi ønsker å flykte fra. Da
kommer lett maktesløshet og kanskje også håpløshet. Konklusjon: jeg har
ikke kontroll. Men kontroll når det kommer til de store spørsmålene i livet,
er en illusjon som det er best å bli kvitt snarest mulig.
- EN TING ER SIKKERT OG DET ER ENDRINGER:
Helsen vår/vi blir eldre, teknologi, kultur, kirken, klima etc.
Hovedtekst: Hebr. 12,25ff
Gud har også sagt at han vil endre/rokke ved ting for at det som virkelig er
noe, skal bli synlig/komme frem = Guds rike.
Når vi tilhører Guds rike trenger vi ikke å frykte noe ting. Vi har et
fundament som er stabilt og aldri vil kunne svikte i motsetning til
økonomi/helse/familie/menighet etc
Konsekvensen av å tilhøre dette riket, er at vi ikke blir lamslåtte eller
forvirret, men vil tjene Gud (se teksten). Se også: Joh. 14,1 og 1.Kor. 16,13)
Hvordan kan vi leve ut dette urokkelige riket vi har fått?
a) Gi opp! (å prøve å ha kontrollen)
b) Tro/stole på Guds rike/Jesus: lys/salt: vi er kalt til å bidra til endring:
c) Søke først Guds rike
Spørsmål:
1. Hva er du redd for når det gjelder fremtida/alt som endres?
2. Hvordan vil det se om du oppgir å prøve å ha kontrollen/vender om?
3. Hvordan vil det se ut når du virkelig stoler på at Han har kontrollen/et urokkelig rike?
4. Hva betyr det for deg i den fasen du er i å søke først Guds rike?
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