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Det livsforvandlende
møtet
Les gjerne Jesaja 6, 1-8 sammen.
Jesaja kapittel 6 beskriver profetens
møte med Gud, og hans kall til
tjeneste. Dette er en vedig spesiell
tekst, og det er mye som kunne vært
sagt om disse versene. I forkynnelsen
ble det satt fokus på tre ulike områder:
1. En god vane gir et spektakulært møte.
Jesaja hadde en vane av å gå til tempelet, og
dette var ikke første gang han var der. Midt i
dette som er hans vane, så møter Gud han på
en spesiell måte.
Våre vaner og valg er viktigere enn vi kanskje
tror selv. Det å gjøre det til en vane å gå på
gudstjeneste, lese i ordet og være en del av
felleskapet har større kraft enn vi selv tenker.
2. Når man møter Gud, møter man seg selv
Det som er veldig interessant er at Jesajas
brutale møte med Gud gir han et brutalt møte
med seg selv. Det forgjengelige, syndige og
ufullkomne møter det uforgjengelige, hellige
og fullkomne. Jesaja innser sin stilling for
Gud, og kommer til en sannhetens
erkjennelse om seg selv.
Vi må innse vårt behov for en frelser. Jens
Petter Jørgensen sier at: “fremgangen og
dynamikken i vår kristne liv kommer når vi
taler sant om både Gud og oss selv”. Vi må
innse at Gud kan frelse og at vi trenger frelse.
Vi må la Guds ressurser møte livene våre slik
de faktisk er.
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3. Når Gud har gjort alt for deg blir det helt
naturlig å gi alt tilbake til ham.
Jødisk tradisjon lærte at det var ingen som
kunne se Gud og samtidig overleve. Hans
som synder møter Kongens konge og han
tenker det er ute med ham. Derfor viser det
neste verset virkelig dyben av Guds nåde.
Jesaja ber ikke om nåde, han gir ingen store
løfter om hva han skal gjøre hvis Gud tilgir
ham, nei Gud elsker han først og stekker ut
sin hånd for å røre ved han
Ikke bare er Jesaja renset fra synd, men hans
hjerte er klart for å gi en respons. For i siste
verset stiller Gud et spørsmål. “Hvem skal vi
sende og hvem skal gå for oss?”. Det
fascinerende med dette spørsmål er jo at det
ikke direkte er stilt til Jesaja. Gud sier ikke;
Jesaja, jeg kaller deg. Nei, Gud gir en
mulighet til å melde seg frivillig, og det er alt
Jesaja trenger. Han nøler ikke engang, men
ser ut til å respondere høyt og tydelig med en
gang muligheten bøy seg. Han trenger ikke et
kall, han trenger bare en mulighet. Hvorfor?
Jo fordi når du skjønner at Jesus gjorde alt
for deg, er det helt naturlig å gi alt tilbake til
ham. Når Gud har gjort alt for deg, er det helt
naturlig å gi alt tilbake til ham.
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Spørsmål til samtale
Gruppelederen velger ut 4-5 spørsmål som er mest relevant for gruppa
1. I teksten dere leste sammen, del hva som stod ut, hva dere festet dere med.
2. Hvilke vaner er viktig for deg i ditt liv med Jesus, og er det noen nye vaner du trenger å
starte?
3. Hvorfor er det slik at når vi møter Gud, møter vi samtidig oss selv?
Er dette noe du har erfart i ditt liv?
4. Jesaja får en dyp opplevelse av Guds nåde. Hvordan har du opplevd Guds nåde i ditt liv?
5. Opplevelsen av Guds dype nåde forårsaker ofte en respons i våre liv.
Hvordan ser det ut i ditt?
6. Kanskje Gud ikke har gitt deg et kall, men han har gitt deg noen muligheter. Hvilke?
7. Be for hverandre – kanskje det er noen bekymringer dere kan dele med hverandre og med
Gud?
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