Klassens predikan
Under religionstimmarna hade klassen planerat en gudstjänst. På väggen i
biblioteket satte de upp en rya med ett fint motiv. På bordet satte de en duk med
spetskant. Så lades en öppen Bibel och en blomma på den.
Att göra predikan var inte så lätt. Men när de hjälpts åt blev den så här:
Gud är Gud
Den här predikan kommer att handla om Gud. Ibland kan man fundera hurudan
Gud är. Det har vi gjort ganska mycket. Vi tycker att det är viktigt. En del vet vi
inte om Gud. Det brukar vi kalla Guds hemligheter. Han avslöjar inte allt för oss
människor. I Bibeln står det att Gud säger:
Mina tankar är högre än era tankar och mina vägar högre än era vägar.
Skulle vi helt förstå Gud, skulle han inte vara någon Gud. Vi brukar säga: Gud
är Gud. Han är inte någon människa. Han är sig själv.
Små barn kan tänka på Gud som en gammal man. Men vi förstår att Gud inte
liknar någon människa. Vi vet inte hur Gud ser ut. Men vi vet att han finns nära
oss alltid. Det gäller inte bara när vi samlas till andakt. Men då är det lättare att
tänka på Gud. Vi vet att Gud är lika verklig när vi sparkar fotboll eller läser
berättelseböcker.
Många tänker på Gud på kvällen innan de somnar. Också många vuxna ber
aftonbön. Vi kan be till Gud när som helst och var vi än är. Det är bra att veta
hurudan den Gud är som vi talar med när vi ber. Därför har vi gjort en lista på
sådana ord som hör ihop med Gud:
hopp,

ljus,

liv,

vishet,

rättfärdighet, kärlek

Gud är av evighet, därför finns han alltid. Han kommer alltid att finnas. Det är
tryggt att veta det. Han bryr sig om alla. För honom är vi alla lika viktiga. Både
den som är duktig och den som tycker att han misslyckas.
I alla människor finns någonting fint. Något som Gud har gett oss människor.
Han vill att vi ska leva. Vi hör ihop med Gud och Jesus. Vi kan lita på Gud. Det
kan vi göra också när vi inte förstår hans hemligheter. Vi får lita på att Gud vill
oss bara det som är bra.
Han välsignar oss.
Amen.

Psalmförslag
Psb 189 v 1- 4 Herren är i sitt heliga tempel
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