
 

 

Menneskets Lengsel etter Gud 
- Evigheten i hjertet - Et rom som er bestemt for Gud 
- Noe i oss roper på Gud. Gudslengsel. 
- «Everybody’s got a hungry heart»  (Bruce Springsteen) 
- Uansett hvor i verden du drar: Der det er mennesker finner du tro/

religion. I alle kulturer finnes tro i en eller annen form. 

Jesus er svaret 
- I møte med Jesus finner vår hjertets lengsel fred. 
- Fred med Gud 

Gud skaper lengsel 
Når Gud ønsker å gjøre noe i livet vårt, og føre oss inn i noe, så er ofte det 
første han gjør å gi oss lengsel etter det. 
- Han gir menneske lengsel etter å bli frelst. 
- Han gir deg lengsel etter å leve sterkt med Gud  
- Han gir deg lengsel etter å oppleve Guds nærvær   
- Han gir deg lengsel etter å fungere i nådegavene    
- Han gir deg lengsel etter å komme inn i den tjeneste og oppgave/plan 

som han har tenkt for deg. 
Lengselen kan bli så intens og sterk at vi nærmest blir desperate. 
Lengsel etter å se Guds rike vokser 
- Gud kan gi oss lengsel og nød i hjertet for menneskers frelse 
- Lengselen og nøden driver oss til bønn
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Salme 42;2-3 
Hjorten - tørst 

Fork. 3;11 
Evigheten i hjertet 

Rom. 5;1 
Fred med Gud 

Fil. 2;13 
Gud virker i oss 

1. Kor 14;1. 12. 
Søk med iver 
å få åndelige 

gaver 

Amos 8;11 
Gud sender 

hunger/tørst 

Joh. 7; 37-38 
Den som tørster…

HVA KAN DET BETY AT 
GUD HAR LAGT 

EVIGHETEN I MNSK. 
HJERTER?

1
SAMTAL OM 

FORSKJELLEN PÅ 
«VANLIGE FØLELSER» 
OG DET GUD GIR OSS ?

2
HAR DU OPPLEVD AT 

GUD GIR DEG LENGSEL?
HVA ER DIN LENGSEL?

3

Photo by Will Bolding on Unsplash Salme 42:2

Fokus i høst: Liv og Lengsel
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