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Les 1 Pet. 2:4-8 
 
Opplever du Jesus som en hjørnestein i livet?  
 
Vil du si at forholdet ditt til Jesus påvirker mange av de valgene du tar i 
hverdagen? Eller opplever du at forholdet ikke har særlig stor betydning for 
utfallet av ulike små valg i løpet av dagen.  
 
Livet er fullt av ulike valg, og det har det alltid vært. Et eksempel på et 
menneske som tok et valg som ble dramatisk har vi i Daniel 6. Se gjerne litt 
på den historien og snakk litt om valg ut fra den konteksten.  
 
Den Lutherske kirke tror i hovedsak at vi som mennesker ikke har mulighet 
til å velge Gud, han velger oss.  
Mange valg i livet blir likevel forskjellige ut ifra hva vi tenker Jesus er, og i 
hvilken grad vi faktisk søker han, og ikke bare lar det bli til noe sporadisk. 
 
Magnus Malm, retreatleder og forfatter skriver i sin siste bok 
“ Som om Gud ikke finnes”: Sekularisering er å begynne å leve som om Gud 
ikke finnes. Det kan innebære at jeg slutte å tro på Gud, men det kan også 
foregår mens jeg fremdeles beholder troen på Guds eksistens. De avgjørende 
tegnene på sekularisering lar seg ikke avlese i et menneske indre liv, men i 
relasjonene hennes: til Gud, seg selv, andre mennesker, jobben, penger, 
miljøet, politikken osv. Dermed er sekulariseringen minst like mye et problem 
innenfor kirken som utenfor.  
 
Er dette noe du kan gjenkjenne fra ditt eget liv?  
Hvilken tanker gjør du deg om dette utsagnet. Del det gjerne med gruppen.  
 
Tone S Kaufmann, førsteamanuensis på MF bruker utrykket 
”hverdagsspiritualitet” om at forholdet til Gud preger vårt forhold til 
dagliglivet, og alt det vi eier.  
Syntes du det er vanskelig å få til ”hverdagsspiritualiteten”? 
Hva er mest utfordrende med å være en disippel av Jesus i den livssituasjonen 
du befinner deg i? 
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