
Nærmere Gud. Nærmere hverandre. 
 
Et semester i ungdomsarbeidet vårt hadde denne overskriften som visjon. Kanskje dette kan være en visjon for 
livet ditt også?.  
 
Nærmere Gud. 
 
Helt fra begynnelsen av Bibelen ser vi at Gud ønsker fellesskap med menneskene. Han skapte et paradis der han 
kunne være sammen med Adam og Eva, men de spiste av det ene treet, og ødela på den måten fellesskapet. Gud 
ønsket fellesskap med sitt folk, Israel. De sviktet gang på gang, men gang på gang tok Gud dem til seg igjen. Det 
var en grunn til at Jesus døde på korset: For å opprette den ødelagte kontakten, slik at vi skulle ha mulighet til å 
leve i fellesskap med Gud 
 
! Les Luk.15,3-7   

Har du opplevd noen ganger å bli ”funnet/møtt” av Gud? Del opplevelsen med gruppen. Var det en 
frelsesopplevelse, var du på vei bort fra Gud, men ble stoppet, eller var det rett og slett et guddommelig 
møte i din hverdag? 

 
Når vi har tatt imot Gud, og på den måten kommet inn i hans nærhet, så ønsker han at denne kontakten 
opprettholdes og forbedres. Kristenlivet kan sammenlignes med en park. Du kan gå rett innenfor gjerdet og sette 
deg ned. Du er i parken, men fy, så kjedelig det blir i lengden! Det ser mer spennende ut utforbi gjerdet. Parken 
blir finere og finere jo lenger inn du kommer, men det vet du ikke så lenge du oppholder deg ute ved gjerdet. Du 
må erfare det ved å bevege deg innover. 
Gud har kalt oss til å vokse ”i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus” (2.Pet.3,18). Han har kalt 
oss til å stadig bli mer kjent med han, oppdage nye sider ved han og bli tryggere på hva vi har i han. 
 
! Les Ef.3,16-19   

Det er rimelig innholdsmettet, så kanskje dere må lese det et par ganger. Hva sier dette verset dere? Kjenner 
dere en lengsel etter det Paulus ber om? Jeg tror faktisk det hadde vært et vanvittig kick å oppleve bare en 
brøkdel av ”hva bredde og lengde, høyde og dybde her er”, og å ”bli fylt til hele Guds fylde”! 

 
Nærmere hverandre 
 
I det vi ble kristne, ble vi et lem på Kristi legeme (1.Kor.12,12+27). Med det bildet i bakhodet, blir det vanskelig 
å holde sin tro for en privatsak. Gud har ikke kalt oss til å kjøre et sololøp som kristne. Vi er kalt inn til 
fellesskap med ham og med hverandre. De første kristne fikk høre fra ikke-kristne: ”Se, hvor de elsker 
hverandre!” Det utfordrer oss! Egentlig tror jeg ikke jeg trenger å skrive så mye mer om dette. Les heller 
bibelversene som står under: 
 
! Joh.13.34-35 

Joh.17.21-23 
Fil.2,1-4 
Kol.3,12-15 
(Det finnes haugevis av bibelsteder som formaner oss til kjærlighet og fellesskap mellom de kristne, men 
dette får være nok for denne gang…) 
Hvilken konkret betydning har disse versene for deg?  
Er du en faktor i det kristne miljøet som er med og øker ”kjærlighetsnivået”?  
Hvordan kan det igjen bli kjærligheten som kjennetegner oss kristne imellom? Kom med forslag og vær 
kreative! 

 
! Har du opplevd noen endring i livet ditt det siste året/halvåret?  

Har du kommet nærmere eller lenger bort fra Gud? 
Føler du at du er en del av et fellesskap der du kan både gi og få? 


