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Et liv med mål (og mening). 
 
Et nytt år er i gang, og flere av dere har allerede rukket å bryte deres gode forsett for det nye året. 
Januar kan vel med rette kalles ”de brutte løfters måned”... 31 dager der mange går igjennom en 
prosess som kan beskrives slik: Optimisme – brutte løfter – pessimisme – gi opp, og innfinne seg med 
at alt er ved det gamle. Forandring er vel ikke det mest fremtredende ordet i denne sammenhengen. 
Skal vi bare gi opp, da? Neida, det gjelder bare å huske på et par viktige ting: 
 
1. Sett deg mål som betyr noe. 
Å bli slankere, penere, sterkere, sprekere, rikere og mer vellykket gjør deg ikke 
nødvendigvis til et bedre menneske, av og til tvert imot. Dette er ikke mål som 
virkelig betyr noe!  
Paulus sier til sin venn Timoteus: ”For kroppslig øving er nyttig til lite, men gudsfrykt 
er nyttig til alt. Den har løfte både for dette liv og for det som kommer.” (1.Tim.4,8) 
Dette er ikke et anti-trenings-vers. :) Kroppen er et tempel som skal tas vare på, men 
det er viktig å ha de rette proporsjonene på ting. Det som virkelig betyr noe, er det 
som preger din og andres evighet. Hva slags mål vil du sette deg dette året? 
 
2. Hent kraft fra riktig kilde. 
Når du har satt deg et mål, trenger du krefter for å nå det målet.  Hvor finner du de kreftene? Alt for 
ofte vender vi oss innover og stoler på egne krefter. Vi oppfører oss som noen trassige unger som har 
som motto i livet: ”Klare selv!” Hvis du har planer om å prege din og andres evighet på egenhånd, kan 
du bare gi opp. Det går aldri bra. 
Les Joh.15,4-5. Her lærer Jesus oss noe enormt viktig: ”For uten meg kan dere intet gjøre.” 
 
Hvis du dette året setter deg som mål å prege din og andres evighet, og samtidig vet at det er Gud som 
må føre deg fram til det målet, da er du i gang med noe utrolig spennende! 
 
 
 

• Har du noen nyttårsforsett? Har du brutt dem? ☺ 
• Hvilke mål har du i livet? Hva er det som driver deg til å gjøre det du gjør i hverdagen din? 
• Hva tror du Gud ønsker med livet ditt? 
• Les 1.Kor.9,19-22 og 10,31-33. Hva var Paulus’ mål for sitt liv? I hvor stor grad styrte det hans 

prioriteringer? Kan vi lære noe av ham? 
• Diskuter påstanden: ” Det som virkelig betyr noe, er det som preger din og andres evighet.”  
• Er det fare for at et ønske om et målrettet liv kan føre til et slitsomt ”ta seg sammen”-prosjekt, mao 

en gjerningskristendom? Hvordan unngå det, samtidig som vi har klare tanker om hva vi (og Gud) 
vil med våre liv? 

 
 Utfordring: 
 Be Gud om å vise deg hvilke mål han har for ditt liv. Og be ham om at han er den som gjennomfører 
 sine mål i deg. Hvis du klarer det: Formuler en målsetting for livet ditt og skriv den ned. 
 Et sitat: ”I stedet for å be ”Gud, velsign det jeg gjør.”,  
  be ”Gud, hjelp meg å gjøre det du velsigner.” ”  
  Rick Warren. 
 
 Bønn: (Jacob Paulli 1902, Sangboken nr.520) 
  
 Lær meg å kjenne dine veie   Lær meg å kjenne dine tanker  Men lær meg fremfor alt å kjenne 
 Og gå dem trøstig skritt for skritt! og øves i å tenke dem!   din grenseløse kjærlighet, 
 Jeg vet at hva jeg fikk i eie,   Og når i angst mitt hjerte banker,  den som kan tusen stjerner tenne 
 Er borget gods, og alt er ditt.   da må du kalle motet frem!   når lykkens sol for meg går ned. 
 Men vil din sterke hånd meg lede,  Når jeg har tenkt meg trett til døden,  Den tørrer tåren som den skapte, 
 jeg aldri feil på målet ser,   si så hva du har tenkt, o Gud!  og leger såret som den slo. 
 og for hvert håp som dør her nede,  Da kan jeg se at morgenrøden  Dens vei går gjennom det vi tapte, 
 får jeg et håp i himlen mer.   bak tvil og vånde veller ut.   den gir oss mere enn den tok! 


