
HVA GJORDE DU MED DET JEG GA DEG?

TIL SAMTALE:
1. Les bibeltekster, først høyt, så stille hver for seg.
2. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til 

deg?
3. Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i hverdagen 

din? (F.eks lytte til Gud gjennom andre mennesker, GI og TA 
IMOT det Gud minner deg om, andre ting?)

4. DEL det du fikk/noe av det du fikk med de andre.

BIBELTEKSTER:

Matt 25,14-30
Kol 1,15-16
1.Mos 1,28-31

START: Kort runde om livet siden sist
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Slik vi kjenner Bibelen, kan vi tenke oss at Gud kan stille oss to 
spørsmål: «Hva gjorde du med min sønn, Jesus Kristus?» og «Hva 
gjorde du med det jeg ga deg?» Det første er grunnleggende for 
troen vår – og for evigheten. Det andre handler om forvaltning. 

Utgangspunktet er at vi har fått alt av Gud – og det er ikke vårt
på den «vanlige» måten. Vi har fått det på lån, for å forvalte det 
til ære for Gud, til beste for oss selv og andre. 

Gjennom skapelsesberetningen gis vi et spesielt ansvar for å
forvalte skaperverket. Gjennom å sette dette på dagsorden, vil vi 
oppmuntre hver enkelt til å se på sitt eget liv – og gjøre en 
vurdering; hva skal jeg slutte med - eller begynne med? Hvor kan 
jeg og min familie bety en forskjell? Tre tips å starte med: 

1. Uansett hva det dreier seg om: Søk Gud først! La han lede 
vei! Hans vilje skje med oss! 

2. Øk din (og dine barns) kunnskap om naturen! Kunnskap gir 
håp, og enda større beundring for skaperverket!

3. La kjærligheten til skaperverket få vokse – hos deg (og hos 
dine barn). Bruk naturen! Jo mer vi fjerner oss fra naturen, jo 
mindre bryr vi oss.

Husk: Naturvern er først og fremst en del av vår daglige 
lovprisning av Gud. Som mange andre ting, har det både en 
åndelig side og en praktisk side. 


