Predikan vid Andetag 2016 sändningsmässa
Predikoword
Slappna av det är lugnt -ingen kollar snett,du behöver inte producera något- svett
över det som är nonsens, som vett och etikett,för ingen har spanat där du suttit och bett.
Så ofta vi tror vi måste säga rätt: i skolan på jobb och i kyrkan, i skogen och på slätt.
Nä gör det på ditt -sätt.
Du är mätt- och varje steg du tar är sett,
inte funnen varken för kort eller för lätt.
Så blås nu inte till reträtt
För När du sätter lite sprätt -ska du märka att allt för dig är berett.
För Jesus på sitt kors satte dig och dig och dig och dig som nummer ett
När han gav upp sin ande så var det ett tag
Skillnaden för alla som mellan natt och dag
På korset som han bankas med hammare och slag
Där säger han finns du och jag.
Jag är med dig även om du är svag.
Kanske även när vi vill vara andra till lags
SÅ kan det kännas för var och en men nåt är nytt
Ledsen säger en del, för inget är nytt bara utbytt
Men jo för Gud har brytt sig om dig
Det nya hoppet blir grytt
Inget av smärta har hon sig skytt
För att ge livet åt alla från jätte till knytt.
Ingen anda är tappad
ingen bild är osnappad
vad som än händer och vart jag mig i världen vänder står jag här med tomma händer
Tar jag blott en dag ett ögonblick i sänder
Trots att det aldrig går ur med mina ränder.
därför när jag ljuset tänder vill jag be utan slut och utan ände:
Jag tackar dig Gud för dina nya möjligheter att leva som du och ta mitt kors, men veta att du
bär allt med mig och aldrig nånsin nånsin nånsin nånsin nånsin nånsin.
Låter mig tappa den heliga anden.

Jag tappar andan ibland. Vi kan göra det på ett härligt sätt och vi vill det. I förundran över nåt
vackert, eller kanske så fascinerande att vi bara inte fattar det. Kanske tagna av kärlekens
känslor eller stark vänskap.
Tappa andan- av en smäll. På fotbolls em ser man några tappade andar, av en smäll eller
hård boll.
Eller tappa andan av en smäll i livet. Kan kännas nästan som att man inte vill andas mer. OCH
Det är precis då man behöver tvärsäkerhet. Och precis då som tvärsäkerhet är det värsta
som finns.
Då behöver vi någon som säger att livet är vackert och ännu mer någon som visar att livet är
vackert, trots att det är svårt.
Men vi behöver inte någon som förklarar hur det ligger till, när det känns som att allt bara
ligger still.
Du behöver inte söka den rätta läran, eller att veta att du ska vara den som tror korrekt
enligt trosbekännelser och andra formuleringar., Tron fördjupas av hjärtats längtan till Gud,
trots att man är vilsen och tappar andan då och då. Det är alltid ditt hjärta som Gud frågar
efter.
det som du måste hitta är inte en sanning som uttalas, men det som är allra mest sant för
dig. Och det vill Gud ge just dig. Gud är någon och något, men Gud fångas aldrig i
formuleringar, men upptäcks i relationen. Därför säger Jesus, följ mig, snarare än gör som jag
säger åt dig, eller tro som jag säger åt dig.
Du får vara hur tveksam som helst, till många saker i tron, men Jesus ber dig att älska. Inte
vara tvärsäker. Dina tvivel kan vara ett sätt för Gud att väcka längtan efter mer eller att bli
mer dig själv.
Jesus säger så här. Följ mig ta ditt kors. Förneka dig själv. Asså sätt andra före dig själv. Och
Jesus säger också så här: när du inte orkar. Så kom till mig, så ska jag ge dig vila. Jag ska inte
visa bort dig. Jesus ser aldrig någonsin
Då tänker jag att vi ska Kämpa för det goda i världen och vila hos Jesus.
Kämpar man för Gud, så kanske det blir lätt att man vilar i hur bra eller dålig man är och vilar
i sig själv. Det är nog tvärtom som Jesus menar. Försök kämpa för den goda världen, det är
också en gudstjänst och vila sen i Gud. Det är också en gudstjänst. Du blir bästa vittnet
ever.!!
Jesus gav upp sin ande och vann livet. Och vi får del av den ande som aldrig lämnar oss. Den
Ande som bor i oss och som inspirerar oss. Alla ni som varit på läger. Hoppas ni blivit
inspirerade till att vara kristna. Alltså. Sök Gud med hjärtat. Lev som att varje människa är
viktig och slappna av. Jesus önskar dig! Guds ande har sitt bästa hem i dig!!!

