
 

Livet med Gud- på Guds Arena! 

Innledning: Onsdag 21. februar døde Billy Graham. Gjennom et langt liv 

i tjenesten for Gud, har han fått bety en forskjell for millioner av 

mennesker. Og i motsetning til mange av sine amerikanske predikant-

kolleger, har han bevart et uplettet rykte- og fremstår som en som virkelig 

har gitt ansikt til uttrykket; Hel ved! 

Tekst; EF 5: 15-17 

 

1: Å leve for en større hensikt 

Det kan virke som om vi lever våre liv på mange ulike Arenaer. 

Menighet, familie, jobb og ulike aktiviteter kan virke fjernt fra hverandre. 

Men, hvis vi tar på alvor det Bibelen sier om våre liv- så lever vi egentlig 

bare på en Arena: Guds Arena! 

Les: Salme 24: 1, ROM 14: 7-9 og EF 1: 11-12  

Å være en kristen er ikke å si nei til alt som virker kjekt og spennende- 

det handler om å få øye på en større hensikt: I bunn og grunn handler det 

om å ha et annet sentrum i livet- å leve til ære for Gud! 

Til samtale: Samtal om hva disse tre bibelversene kan bety i våre 

praktiske liv. Oppleves det befriende eller truende at «alt hører Herren 

til?» 

2: Hel ved- å leve som vi lærer 

«Jeg hører ikke hva du sier- for livet ditt taler så høyt!», eller som jeg 

hørte en si for mange år siden; «jeg hører dere snakker om himmelen- 

men dere bygger og lever som om dere har tenkt å være her for evig..» 

Les: KOL 3: 1-2 og JAK 3: 13 

En kristen lever med himmel over livet, og lar det være med å prege de 

mange valg og prioriteringer hverdagen bringer med seg. Vi er ikke 

perfekte, men vil leve våre liv ekte. Og dette skjer ved at ord og gjerning 

er i overensstemmelse med hverandre.  

Til samtale: Hva forbinder du med uttrykket «hel ved»? Hva 

kjennetegner mennesker du kjenner som fortjener denne betegnelsen? 




