
 

 
 

Intimitet:  
Vi er skapt til å leve i et nært forhold til Gud som Far. Jesus ber: “Må de alle være ett, slik du, Far, er i 
meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss.” (Johannes 17:20-21). Det som adskiller kristendom fra 
alle andre religioner, er at vi inviteres inn til et intimt forhold med Gud vår skaper. Har dere noen gang 
vært i en situasjon hvor dere vil at relasjonen skal gå dypere, men uansett hva du gjør så gjør den ikke 
det og det er ingenting du kan gjøre med det! Du kan aldri tvinge noen inn i en ekte dyp og intim 
relasjon. Det er en umulighet. I en sånn type relasjon hvor du er komfortabel, rolig, fredfull alt bare er 
på plass og du gleder deg bare ved å være sammen med dette mennesket. Gjennom hele det gamle 
og det nye testamentet så ser vi en Skaper en Gud som ikke ønsker annet enn å ha en intim relasjon 
med sin skapelse. I ny testamentet er fortellingen om den bortkomne sønnen også en fortelling om en 
far som lengter etter nærhet til sin sønn. (Lukkas 15) I Johannes åpenbaring 3. 15-20 kan du lese om 
hvordan Gud formaner de kristne i Laodikea. Dette er ikke mennesker som tror på Jesus, de går på 
møtene og gjør de riktige tingene. De tror, men de lever ikke ut det de tror på, de har respekt for Gud, 
men ikke en intim relasjon som de lever ut i etterfølgelse av Ham. 
 
Læringsmål: 

• Jeg har tatt imot Guds invitasjon til intimitet. Gud ønsker å ha relasjon med meg og vet veien 
til en dypere relasjon med Gud. 

• Jeg kan sette ord på egne utfordringer og hindringer som holder meg borte fra å leve med 
Jesus i etterfølgelse av Jesus i mitt hverdagsliv.  
 

Bibelvers: 
Les gjennom bibelversene. Hva sier de om Guds lengsel etter fellesskap og intimitet med sin skapning 
– men menneskene?  

• 1 Mosebok 3: 8-9 
• Lukkas 15:11-31 
• Johannes Åpenbaring: 3:15-20 
• Jakobsbrev 4:8-10 

 
Oppdage og dele: 

• Hva taler Gud til deg gjennom bibelversene 
• Hva sier versene om Gud  
• Hva sier versene om det å være menneske  
• Hvordan respondere du til Guds invitasjon til intimitet, nærhet.  
• «Vi ble aldri skapt for å nøye oss med religion. Jesus døde ikke for at vi skulle få ett religiøst 

trossystem – men heller et livgivende forhold til Gud vår far». Sitatet er hentet fra Christine 
Caine. Hva tenker dere om dette utsagnet.  

 
Følge, Leve og be:  

• Hva vil være ditt viktigste neste seg for å kunne i større grad leve i en nær og intim relasjon 
med Jesus i hverdagen. Del ærlig og åpent med hverandre om det du tror er det viktigste 
neste steg for deg.  

• Hvordan kan dere hjelpe hverandre som gruppe på denne veien?  


