
 

Nærmere Gud, del 1 – 
samtaleopplegg 
  
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin  
– Gudstjeneste 10. september 2017 
 
Resymé fra talen 

• Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til 
dere (Jak 4,8a). Guds opprinnelige plan var et tett 
og nært forhold til oss mennesker. Før syndefallet vandret Gud med Adam og Eva i Edens 
hage.  

• Han lengter etter oss 
o Vår befrielse fra syndens slaveri, som Gud har gjort mulig gjennom Jesus, kan 

sammenlignes med Israels befrielse fra fangenskapet i Egypt. Når vi (Israel) blir født 
på nytt, blir vi satt fri fra verdenssystemets tyranni (Egypt). 

o Det første og viktigste målet for Israelsfolket da de skulle forlate Egypt var ikke 
løfteslandet, men et møte med Gud – løftegiveren. 2. Mos 7,17. 

o Når vi gifter oss, gjør vi det (forhåpentligvis) ikke for pengene. Så også med vårt 
forhold til Gud: Vi setter forholdet til Ham foran velsignelsene vi får. 

o I Hans øyne har vi en uendelig høy verdi, og derfor var Han også villig til å betale en 
så høy pris for å kjøpe oss fri. 

• Gudsmøtene 
o Moses hadde virkelig møtt Herren ved den brennende busken.  
o Guds hovedhensikt er at vi skal kjenne Ham og leve i et tett samfunn med Ham. 2. 

Mos 19,4. Ef 1,17. 
o Fordi Han ønsker en virkelig relasjon med oss, vil Han at vi også skal ønske det – at vi 

skal ønske å få Ham til å stoppe opp. Først da Moses valgte å gå bort til den 
brennende busken, ropte Gud navnet hans. Først da Samuel skjønte at det var 
Herren som kalte på ham, talte Herren og viste ham sin vilje og hemmeligheter. Og 
da Jesus kom til disiplene, gående på sjøen, står det at Han ”...ville gå forbi dem.” 
Mark 6,48. 

o Å ”be uten opphold/ustanselig” (1. Tess 5,17) handler om konstant kommunikasjon, 
og dette betyr ikke bare dialog med ord. 

• Hunger etter Gud 
o Hva må til for å skape et ønske om å trå nærmere Gud? Hovedsakelig et ønske om å 

komme dit. En hunger etter mer av Gud, en tørst etter Ham. Sal 42,3-5. Er det sånn i 
livet vårt, og hvis ikke, hvorfor ikke? 

o For å ha lyst på mat når måltidet står på bordet, er det viktig å være sulten. Ikke fylle 
magen med andre ting enn mat på forhånd. Vi må gjøre valg om å holde oss borte fra 
de tingene som skaper tilsynelatende metthet, slik at vi har en hunger etter Gud og 
Guds Ord når vi endelig kommer til ”måltid”. Ords 27,7. 

o Har vi kommet dit som kristne i vesten, at vi har fått et likegyldig og slapt forhold til å 
søke etter mer av Gud? Har vi blitt som Laodikeamenigheten? Åp 3,17.  

• Det er ikke for sent å snu. Jes 42,3. Herren vil igjen blåse liv i oss! 
 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

1. Kan du merke at Gud nærmer seg deg? Roper du på Ham for å få Ham til å stoppe? Har du 
opplevd et sterkt Gudsmøte selv? Hvis ikke, hvorfor? Hva kan du selv fra din side gjøre med 
det? 

2. Hva i livet ditt representerer det som tilsynelatende metter deg, de gangene du merker at du 
ikke har en sterk hunger etter Gud og Guds Ord? Scrolle på Facebook eller Instagram? 
Underholdning og nytelse? Begjær? Drøft gjerne dette med noen. 


