
 

 

Du- en ARENA! 
Innledning: Det nytter lite å formidle våre visjoner og våre mål som fellesskap om ikke 
Gud får gjøre sitt verk i den enkelte av oss. Jeg forundres ofte over hvor vanskelig det er å 
gjøre det rette i enhver situasjon, for jeg vet jo som regel hva som er det rette og det beste. 
Det er ikke tvil om at det foregår en kamp- at våre liv er en kamparena- hvor det daglig 
foretas valg med uendelig stor betydning. 
Tygg litt på denne: «Vår største frykt som individer og som menighet burde ikke være å 
mislykkes, men å lykkes med ting i livet som egentlig ikke betyr noe.» (Tim Kizzar) 
 
Tekst: MARK 8: 36 
 
VEKT OG VERDI: 
«Verdt sin vekt i gull» sier vi om noe verdifullt. Men det spørs om vi alltid vekter ting rett. 
Hva veier sjelen- og hvor mye er den verdt? Les FIL 3: 4 ff, SALME 19: 9-11, ORDS 22: 
1 OG MATT 6:19-21 Vi har en forunderlig evne til å gi verdi til ting som ikke er varige. 
Dette handler ikke om askese og total selvfornektelse, men om hvor lett det er for oss å 
velge feil når det kommer til det som virkelig betyr noe og hva som burde ha høyest 
prioritet. 
Til samtale: Hva har høyest verdi i ditt liv- og hvordan preger det dine valg og din 
hverdag?  
EN INDRE STØYSENDER: 
Det finnes en forunderlig samtidighet i våre liv som kristne. Samtidig som vi kjenner på 
gleden over å være rettferdige for Gud på grunn av Jesus- kjenner vi også på indre krefter 
som står Guds gode vilje imot. LES GAL 5: 16-17 og ROM 6: 1-2. Så lenge vi oppholder 
oss på denne siden av evigheten vil vi bære på disse motstridende kreftene. 
Til samtale: Hvordan opplever du denne «samtidigheten»? Hvordan gir du «næring» til det 
nye livet Gud har skapt i deg? 
 
EN SIKKER VEILEDER: 
Det følger med bruksanvisninger til de minste ting- om vi bruker de, det er en annen sak. 
Den eneste sikre veileder for et menneskeliv, er Guds Ord. Når Jesus i MATT 5 sier;         
«Dere har hørt det er sagt.. men jeg sier dere..» forstår vi at mye avhenger av hvem vi lar 
oss veilede av. LES SALME 119: 89 og JOH 10: 10. Fordi vi tror på en Gud som er god 
og vil oss og alle mennesker det beste, er den beste veileder for våre mange livsvalg «ordet 
fra Guds munn!»  
Til samtale: Hvilken plass har Guds Ord i ditt daglige liv, og hvordan påvirker det deg? 




