
”VEIVISEREN”e 
     

 
 

 
Å komme inn i et rett og godt forhold til Gud og mennesker er Guds plan 
med oss. Det er dypest sett ikke en prestasjon, men en reaksjon på hva et 
menneske er og hvem Gud er.  
 
 
Vi vil med dette hjelpe hverandre til å oppdage mer av livet med Ham og 
hverandre slik Jesus har vist oss!  
Vi har sammen sett på hvor hverdags- utfordringene ligger og samlet dem 
i det følgende.  
 
 
 
Lykke til 
Bård 
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Be Gud lede, og velg ett område å ha fokus på. Passer ingen, er det også   
satt av plass til å skrive ditt eget. Regn med Gud og del erfaringene med 
hverandre underveis. 

 
 

A)  I FORHOLD TIL MEG SELV 
         

1) Se meg selv slik Gud ser meg og 
takke Ham for det hver dag.  

 
2) Være fri til å være meg selv og ikke la 

meg styre av menneskefrykt (søke 
mer utfordringer, å si hva jeg mener, 
be høyt, tørre å være litt 
annerledes…). 

 
3) Ha sunne og rette vaner m.h.t. mat, 

søvn, trim eller media/tv. 
 

4) Prioritere min tid på en god måte og 
oppdage at Gud har gitt meg mer 
enn nok tid til alt Han kaller meg til. 

 
5) Ikke bære synd, bekymringer og 

tunge ting i livet alene lenger, men 
søke hjelp hos andre, i fellesskapet 
eller eventuelt hos spesialister. 

 

B)  I MITT FORHOLD TIL FAMILIEN  
 
1)  Se mine nærmeste (ektefelle, barn, 

foreldre eller søsken) slik Gud ser 
dem og takke Ham hver dag for de 
positive sidene ved dem. 

 
2)  Være raskere til å tilgi. 

 
3)  Søke å skape trivsel hjemme og 

gjøre godt mot dem både med det 
jeg sier og gjør. 

4) Å fokusere enda mer på min rolle i 
forhold til ektefellen, barna eller 
foreldre  

 

C)  I MITT FORHOLD TIL ANDRE 
 

1) Ha en positiv oppmerksomhet mot 
folk når jeg treffer dem. Jeg vil smile 
mer, hilse og gi oppmuntrninger. 

 
2) Søke å like alle mennesker; inkl. de 

som misliker og har såret meg        
(Matt.5, 44) 

 
3) Oppdage mer av det Han har lagt 

ned i meg av evner, drømmer og 
brann og  tjene ut ifra det. 

 
4) Søke å gjøre overraskende gode ting 

for folk! 
 

5) Våge å dele mer fra mitt liv med 
andre og være ærlig også med mine 
nederlag og svakheter. 

 
6) Dele min tro på en trygg og naturlig 

måte i der jeg er til daglig. 
 

 
 

7) Be og se etter nye mennesker å lede 
inn i fellesskapet (som Alpha, 
husgrupper, gudstjeneste) og inn til 
Gud. 
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8) Ha en ordnet givertjeneste og gi en 
fast prosentdel hver måned til hjelp 
for noen som trenger pengene mer 
enn meg. 

 
 

D) I MITT FORHOLD TIL GUD 
 

1) Legge merke til og ofte takke Gud for 
alt som er bra i livet, hos mennesker 
og hos Gud. 

 
2) Søke mer å være ærlig med Gud om 

min smerte, mine feiltrinn, min tvil 
og la det drive meg til Han og hans 
ord. (1. Pet. 1, 6-9) 

 
3) Stole mer på at han tar vare på meg 

og leder meg hver dag.  
(Salme 23) 

 
4) Hvile i at han er nær meg og glad i 

meg. (Sef.3,17). 
 

5) Legge mer merke til hva Gud taler og 
gjør i mitt liv. (Joh. 10, 3-4) 

 
6) Søke å ha en fast og engasjerende tid 

med Gud hver dag. 
 

7) Oftere og på flere steder synge og 
lytte til sanger om Ham og til Ham. 
(Ef. 5,18-20)  

 
8) Se Ham som en Far som hører og 

svarer når jeg ber. (Luk. 10, 39-42) 
 

9) Lese høre noe fra Bibelen hver dag, i 
tro på at det bygger mitt liv. 
 

10) Sørge for nok næring til min tro  ved 
å være regelmessig sammen med 
andre kristne. (Apg. 2,42-47) 
 

11)Oppdage mer av hva det vil si at det 
han gir meg (bønnesvar, frelse 
m.m.), gis av nåde og ikke pga det 
jeg gjør/ får til. (Ef. 2, 8-9)  
 

12)Ikke bekymre meg for noe, men hvile 
i Guds nåde. (Fil. 4, 6-7). 
 

13)Være sikker på at jeg er tilgitt og at 
jeg er ren og hellig. 

 
14)Takke og glede meg oftere til det som 

ligger fremfor meg; ikke minst den 
evige herlighet han har gjort klar for 
meg. 

 
 

EGENDEFINERTE OMRÅDER: 
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DET VIKTIGSTE I LIVET 
Jesus lærer oss: 

 
Forholdet til Gud 
Oppdage Gud som skaper, som den som er nær og som 
den som gir alt av nåde og leve i daglig respons til det. 
 
Konkret betyr det: 
La Han ta bort synden som skiller oss. 
Leve i dialog, takk og tillit til ham i alt som skjer i mitt eget liv, 
i min familie, i arbeid og fritid. Og etter hvert elske ham tilbake. 
 
 

Forholdet til mennesker 
Oppdage hvor verdifullt hvert menneske er og behandle 
dem deretter. 
 
Konkret betyr det: 
Vokse i det å vise godhet mot alle mennesker; særlig de 
nærmeste (inkl. deg selv) og de som har det vanskelig. 

 
 

Stø kurs – til det evige liv! 
Passe på å få nok næring til dette livet ved å samles jevnlig 
med andre kristne og jevnlig input fra Bibelen 
 
 
 
                                                                   


