
 

 

Det evige livet med Gud  

Det evige liv begynner og består i en relasjon til Gud gjennom Jesus 
Les Joh.17,3 
 
Hva forbinder du med å kjenne Gud og Jesus? 
 
I Bibelen er det evighetsperspektivet og det at vi er evighetsvandrere som gir 
rett forståelse av livet. Jak. 4:13-14 
 
I sin bok ”Målrettet liv” sier Rich Warren: 
For å få mest mulig ut av livet er det to sannheter du ikke må glemme. For det 
første er livet her på jorda ekstremt kort sammenlignet med evigheten. 
For det andre er jorda et midlertidig oppholdssted. 
Hva bør være viktig for oss hvis ser vårt liv i dette perspektivet? 
 
Veldig mange regner døden som det siste, men som kristne og Jesu disipler har 
livet vårt et evig mål i himmelen. Les 2.Pet.3,13 og Fil.3.20-21 
Hvilke betydning har det levende håpet for deg i ditt hverdagsliv? 
 
Jeg er overbevist om at grunnen til mange av oss lever materialistiske og 
selvsentrerte liv er de lave tankene vi har om livet etter døden. 
Mange av forestillingene våre om himmelen har vært så diffuse og tåkete at 
mye av den glede og spenning som burde farge vår holdning til det som venter 
oss er borte. 
Er det en svevende ikke fysisk tilværelse ispedd kjærlighet, glede og fravær 
lidelse vi ser for oss? 
I følge Jesus er himmelen et konkret sted som han har gjort i stand 
 Les: Joh.14,1-4 Det er gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Åp. 
21,2 
 
Hva om det stemmer at dette livet bare er en liten forsmak på den ultimate 
festen som venter oss? Hva om himmelen kommer til å være langt bedre enn 
dine villeste fantasier? Og tror du det livet du lever nå har betydning for det livet 
som kommer? Kommer vi til å være oss selv med vår identitet i himmelen? 
Vil vi kjenne hverandre igjen?  
Samtal og del tanker.  
 
 




