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Noen setninger fra prekenen 
Hvorfor er hvilen så problematisk 

• Det er moderne å være aktiv – kult å ha mye å gjøre – å være fullbooket 

• Hvile er en del av det å være menneske – en del naturen, Guds skaperverk 

• Ham som skapte oss, hvilte. Han skapte en hviledag – hvorfor må vi da nesten unnskylde det å hvile 

• Thomas Sjödin skriver i «Mens du hviler»: Hvilen har blitt upopulær. Vi unnskylder den som den var en 

synd. Vi forsvarer den som om den var en forbrytelse. Og enda verre, vi håndterer den som om den er noe 

vi egentlig kan klare oss uten. Det har gått så langt at det til og med blir regnet som ufint å være trøtt. 

Arnestedet  

• Augustin skrev på 300-tallet «…våre hjerter er urolige til de hviler hos deg». 

• Vi er alle ulike med ulike behov, men vi bærer alle på en indre uro 

• Er jeg OK – er jeg en god mamma – kan jeg levere – er sjefen fornøyd? 

• Matt. 11:28: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 

• Det er din skaper og frelser som tilbyr å gi deg hvile – «Jeg vil gi deg hvile» 

• Det er denne hvilen som danner grunnlaget for all annen hvile 

• Matt. 11:29: Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile 

for deres sjel. 

• Et åk er et redskap som skal gjøre byrden lettere å bære – til å utjevne vekt 

• Vi bærer alle i åk i en eller annen form. Hvem bærer jeg i åk sammen med, når jeg møder utfordringer? 

• Jesus tilbyr å bære livets byrder sammen med oss i hans tempo – tilbyr å lette byrden. 

Brannforbygging når det gjelder hvile 

• Hviledagen: Gud skapte universet og på den syvende dagen hvilte han og pustet ut 

Hviledagen er en dag hvor jeg avstår fra å skape – slik Gud avsto fra å skape 

«Menneskesønnen er herre over sabbaten» - Det er Meg som alle sabbatsbestemmelsene peker på 

Hvile er ikke å gjøre ingenting. Hvile er å gjøre noe annet en dagligdagens forpliktelser og gjøremål. 

• Legg inn små «sabbater» - Gi kalenderen din luft i det daglige – ikke bare en gang ukentlig 

Høneblund – digital faste – God-natt-modus – Fraværsassistent – Christfulness – Retrett  

•  Vær fornøyd - Fil 4:11 ….jeg har lært å klare meg med det jeg har. 

• Lær å si «Nei»! - Det er OK å si «Nei» - Trenger ikke forklaring - "Der er jeg opptatt" 

Røykvarslere når det gjelder hvile 

• Manglende hvile er også en snikende «gass» som er farlig og tar liv – lytt til kroppen, venner og familie 

Branntomten 

• Han kan skape noe nytt og gjøre brannruinens svarte og grå farger til alle regnbuens farger 

• Han kan omgjøre brannlukten til en velduft 

• Han kan gjøre deg som er utbrent til et skinnene lys, en solstråle som lyser for andre 

 

Spørsmål til drøftelse i gruppen 
1. Drøft Thomas Sjödins påstand om at hvilen har blitt upopulær og må unnskyldes  

2. Drøft Augustins sin påstand: «…våre hjerter er urolige til de hviler hos deg». 

3. Hva tenker du påstanden at «arnestedshvilen» danner grunnlaget for all annen hvile 

4. Hva er hvile for deg – hva tenker du om hviledagen – hva betyr den for deg? 

5. Har du fått noen nye spørsmål som du lurer på etter å ha hørt talen? 


