
 

Det som betyr noe! 

 

 Innledning: Mer enn vi ofte tenker over, avgjør hva vi anser som viktig hvordan vi lever 

våre liv. Hvis død, himmel og evighet betyr noe for oss, da vil det prege våre liv. De gamle 

romerne hadde et uttrykk som i de første århundrene av vår tidsregning betydde mye for 

tenkning og filosofi: Memento mori- «husk at du skal dø». Per Fugelli sier om dette;         

« ..bruke døden som en kilde til liv, fordi den minner oss på hvor viktig det er å bruke tiden 

på ting som betyr noe..» 

Tekst; GAL 6: 14-18 

 

Det som betyr noe- for deg selv 

Les FIL 3: 7-8 og MATT 6: 25 

I det virkelig store bildet, er det å kjenne Jesus det som virkelig betyr noe. Hvis livet i dag  

er en del av evigheten, betyr det en enorm forskjell å være trygg på at forholdet til Gud er i 

orden. Altfor lett presse vi inn i et dagligliv hvor det kortsiktige og trivielle blir alt vi lever 

for. Derfor utfordrer Jesus stadig, og spørsmålene hans er stadig like aktuelle; «Er ikke 

livet mer..»  

Til samtale: Hva anser du som de viktigste tingene i ditt liv? Hvordan preger det du regner 

som viktigst dine daglige prioriteringer? 

Det som betyr noe- for andre 

Les 2KOR 5: 20, ROM 10: 17 og ROM 12: 10 

«Den største gleden man kan ha, det er å gjøre andre glad..» Gamle ordtak inneholder 

mye livsvisdom. Og gjennom ord og gjerning, er vi kalt til et liv i tjeneste for vår neste. 

Med Jesus som forbilde på sant tjenersinn, kan våre liv får evighetsbetydning for andre 

mennesker- litt av et perspektiv! Vårt enkle vitnesbyrd kan lede andre til Jesus, og våre 

gode gjerninger kan gjøre livet verdt å leve for andre. 

Til samtale: Hvordan opplever du at ditt liv har betydning for andre? Hva opplever du som 

din styrke i møte med andre; å tjene gjennom godhet og omsorg, eller å dele ditt 

vitnesbyrd i ord? 

Det som betyr noe 

Les MATT 6: 19-21 og 2KOR 4: 7 

Skatter i himmelen! Det er de som varer, og som Jesus oppfordrer oss til å samle på. Men, 

og det er viktig, vi er alle som «leirkrukker», vi er ikke perfekte på noen måte. Men ved å 

leve nær Gud og andre mennesker, kan andre får se den virkelige skatten vi bærer på; 

Jesus i oss! En leirkrukke er skrøpelig i seg selv, men den kan rommer virkelige skatter, 

slik troen kan bo og virke i og gjennom våre uperfekte liv! 

Til samtale: Opplever du at mennesker sier om oss som tror at vi er altfor perfekte, og at 

de selv dermed ikke passer inn? Hvordan kan ærlige liv vise Jesu nåde på en god måte 




