
 TEMASERIE: SE OG HØR, DEL 1 

LYTTE FOR GUDS SKYLD 

Bakgrunnstekster: 1 Mos 16,1-13 og Ef 1,3-8+13-14 

Hvordan er det å ta imot gode ord, enten de kommer fra Gud eller fra 
andre mennesker? Hvilke stemmer ønsker vi å lytte til? De som invite-
rer til sammenligning med idealbilder eller Gud som elsker uten be-
tingelser? Ef 1; Gal 4,6; 1 Joh 3,1. 

Vårt viktigste behov er å bli sett, hørt, inkludert og elsket - det må 
dekkes for at vi skal føle oss trygge og fungere godt. Hagars historie; 1 
Mos 16,13! Gud elsker betingelsesløst. Ville du tillatt at din datter da-
tet en som satte betingelser for sin kjærlighet til henne? 

Gud hører oss når vi ber, jf. Salmenes bok, og Jesus demonstrerer det i 
møte med enkeltmennesker. Vi oppfordres til å lytte til Gud og til 
hverandre. Gud har ikke sluttet å tale til oss - gjennom Ordet sitt, di-
rekte og gjennom andre mennesker. Jakob ber oss være snare til å 
høre (1,19) og Kong Salomo ber oss lytte først og snakke etterpå 
(Ordsp 18,13). 

De rene ordene utgjør bare 7 % av det som formidles, resten er stem-
meleie og kroppsspråk. Lytting krever hele vår oppmerksomhet. 

Studietur til USA - og betydningen av relasjoner. Uansett størrelse på 
menigheten: Investere tid i hverandre i husgrupper og tjenestegrup-
per. Pastorene brukte 1-1,5 t med hver av sine nærmeste hver uke - 
bygge relasjoner. Gud er relasjon i seg selv - i treenigheten; 1 Mos 
1,26-28a, vi skapt inn i den kjærlighetsrelasjonen. 

Bibelens «hverandre-ord» - Gud som elsker oss slik at vi også kan els-
ke hverandre; Ef 4,32; Rom 15,7;  1 Tess 5,11; Rom 12,15. Verken av-
hengighet eller uavhengighet, men gjensidighet, vi trenger hverandre 
og fellesskapet. 

Peter Scazzero: Å skape en sunn menighetskultur er uunnværlig hvis vi 
skal bidra til at flere mennesker blir overgitte Jesus-etterfølgere. Lytte 
til andre - da lytter jeg samtidig til Jesus og kan undre meg over hvor-
dan Jesus ønsker å komme meg i møte gjennom den andre. John 
Wesley: Guds mål for oss er at vi skal bli gjort fullkomne i kjærlighet, 
slik at Krist kjærlighet blir vår kjærlighet både til Gud og til andre. 

SJÅ OG HØYR, DEL 1 

LYTTE FOR GUD SI SKULD 

Dagens utfordring: 

Korleis er det for deg å ta imot gode ord om kva du betyr for andre 
menneske? Korleis er det for deg å ta imot nokre av dei store løfta og 
orda Gud taler til deg? Sett deg gjerne ned med Bibelen og be Gud 
visa deg kva han tenkjer om deg, og snakk med han om det som måtte 
dukke opp. 

 

Nokre spørsmål for samtale i husgruppene, andre fellesskap 
eller rundt middagsbordet: 

1. Start gjerne med å dele med kvarandre tankar etter talen om å 
lytte for Gud si skuld. 

2. Snakk saman om kva slags ord de lyttar til om de sjølve, anten ord 
frå andre eller inni de sjølve. Korleis kan de hjelpe kvarandre til å ta 
inn og stole på dei gode og oppmuntrande orda, både frå mennes-
ke og frå Gud? Del gjerne med kvarandre nokre av dei Guds-orda 
som betyr mest for dykk. 

3. Korleis er det for dykk å lytta til andre menneske og kvarandre? 
Korleis kan de hjelpe kvarandre til å vere endå meir «til stades»? 

4. Snakk saman om dei ulike «kvarandre-orda» i Bibelen; t.d. Ef 4,32; 
Rom 15,7; 1 Tess 5,11; Rom 12,15 eller desse: Kol 3,16; Gal 5,13; 
Joh 13,34-35; Gal 6,2; Jak 5,16. Kva seier desse orda dykk om sunne 
og gjensidige relasjonar? 

5. Peter Scazzero utfordrar oss på kyrkjelydskultur, jf. det siste av-
snittet på baksida. Snakk saman om kor de tenkjer vi står som kyr-
kjelyd og korleis Kristi kjærleik kan få enda større plass mellom oss. 

 

 

Aktuelle bøker: 

  Peter Scazzero: Under overflaten og Puls 

  Gary Sweeten o.a.:  Lytte til hjertene 
ØRSTA FRIKYRKJE, Kjersti G Petersen 2019 
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