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Hvad er meningen med livet? Dette er nok et spørgsmål 
alle mennesker på et eller andet tidspunkt har spurgt sig 
selv. Det er også et spørgsmål både religion og filosofi 
gennem århundred har forsøgt at give et spar på, men 
den som ved bedst hvad meningen med livet er, er Gud. 
Han har jo skabt os og Han ved derfor bedst hvorfor vi er 
blevet skabt.

Men den fejl rigtig mange gør, når de søger hensigten 
med livet, er at de tager udgangpunkt i sig selv. Fordi vi 
mennesker af natur er meget selvoptaget, bliver rigtig 
mange svar meget “egocentriske”.

Humanismen placerer mennesket i centrum, og derfor bliver også 
hensigten med livet det som gør mig alle mest lykkelig. Den eneste 
plads Gud har i humanismen, er i den grad har formår at gøre dig 
lykkelig. Men i Bibelen bliver ikke din lykke aldrig fremstillet som 
livets hensigt, for Bibelen handler nemlig mere om Gud end om dig.

Hvorfor er vi så her?
Livets ultimate hensigt er egentlig kun at være til Guds ære. Han er 
pottemageren og vi er leret og selv om det lyder dårlig i humanistiske 
ører, så er det Han som bestemmer vores hensigt.

Kolossenserbrevet 1:16-17
I ham blev alting skabt  i himlene og på jorden, det synlige og det 
usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til 
ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham.

Bibelen nævner tre måder Gud ser på vores liv og alle disse tre udgør 
en helheden når det kommer til hvorledes Han betragter vor tilværelse 
her på jorden.

✦ Livet er en prøve
✦ Livet er en betroet gave
✦ Livet er et midlertidig opdrag

Livet som en prøve
I filmen “e Gladiator” siger Russell Crowl “What you do in life echos 
in eternity” (Det du gør her i livet giver genklang i evigheden) og når 
man læser i Bibelen så ser man at dette faktisk stemmer. Det vi gør her 
i livet har faktisk en meget stor indvirkning på vores evighed.

5. Mosebog 8:2
Husk på, hvordan Herren i 40 år førte sit folk gennem ørkenen for at 
ydmyge dem og sætte dem på prøve, for at se, om de var villige til at 
adlyde ham.

Meningen med livet

Galaterbrevet 1:6
Jeg undrer mig over, at I 
så hastigt lader jer vende 
bort fra ham, som kaldte 
jer ved Kristi nåde, til et 
andet evangelium,

De to vigtigste dage i dit 
liv er den dagen du blev 
født og den dag du finder 
ud hvad hensigten med 
dit liv er
- Mark Twain



Når vi i Bibelen læser om Israels folk ser vi netop at Gud tillod at de blev 
prøvet for at se hvad der lå i deres hjerter. På samme måde er de ting 
der møder os her i livet en mulighed for os til at vise hvad der ligger i 
vore hjerter -  og en dag skal vi alle aflægge regnskab.

1. Korintherbrev 3:12-15
En dag vil det blive afsløret, hvordan hver enkelt har bygget ovenpå det 
fundament, om de har bygget med guld, sølv og ædelstene, eller med træ, 
strå og halm. På dommens dag vil nemlig enhvers arbejde blive prøvet i 
ilden. De, der har bygget sådan, at deres arbejde består ildprøven, vil 
blive belønnet for det. Men de, hvis arbejde ikke består prøven, vil ingen 
løn få. Dog vil de selv komme frelst igennem, ligesom et menneske bliver 
reddet ud af et brændende hus.

Gud prøver alle mennesker og hvorledes vi reagerer på de ting som møder 
os her i livet afgør om vi består vores prøve eller ej. Derfor burde det 
ikke gør os modløse når vi oplever modgang, men heller se på det som 
en mulighed til at bestå vores prøve.

Jakobsbrev 1:2-3
Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser 
af forskellige  slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed.

I Bibelen ser vi Gud prøvede mennesker på flere forskellige måder:

✦ Han prøvede dem gennem at tillade stor forandringer
• Josef gik fra at være fars yndlings søn til slave i Egypt 

✦ Han prøvede dem gennem løfter der lod vente på sig
• Abraham blev lovet en søn, men fik ikke barn før han 

var over hundred 
✦ Han prøvede dem ved at bede dem om at gøre umulige opgaver

• Gideon måtte bekæmpe en stor hær med kun 300 mand 
✦ Han prøvede dem ved at lade dem møde ufortjent kritik

• Josef tilbragte mange år i fængsel fordi Potifars hustru 
havde løjet

✦ Han prøvede dem ved at lade dem opleve 
meningsløse tragedier
• Job gennemgik tragedie efter tragedie, men når han havde 

bestået sin prøve fik han mere igen end alt han havde mistet. 

Men når vi taler om at vi bliver prøvet er det vigtig at forstå at Gud 
ikke sender problemer vores vej for at plage os. Han gør det for at 
styrke os og forberede os på det som fremtiden vil bringe.

✦ Nogle prøvelser tillader Han for at prøve os
✦ Nogle prøvelser tillader Han fordi vi gør dumme ting
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Mange kristne står i fare for 

at have en større kærlighed til 

Bibelen end til Jesus Kristus.
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Livet er en betroet gave 
I Mattæus 25:14-30 så fortæller Jesus lignelsen om talenterne og når 
man læser denne historie så forstå man at Gud ikke er særlig glad for 
at vi spilder de talenter Han har givet os - de er en betroet gave.
Det er en som har udtalt: “Dit liv er en gave fra Gud, men hvad du gør 
med dit liv er din gave til Ham”.
 Alt tilhører Gud, men vi har fået det som en betroet gave. Gud 
ønsker at vi skal forvalte det på en god måde og på denne måde prøver 
Han også vore hjerter.

 Salmernes Bog 24:1
 Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren,

Gud er hele jordens skaber og alt tilhører Ham enten vi kan lige det 
eller ikke. Gud skabte mennesket for at de skulle forvalte Hans hænders 
værk og som forvaltere skal vi stå til regnskab for hvorledes vi har forvaltet 
det som er tilfaldet os.

1. Korinterbrev 4:7
Hvad er der at prale af? Hvad har du, som Gud ikke har givet dig? 
Når du nu har fået det hele foræret, hvorfor optræder du så, 
som om det var din egen bedrift?

Et af de vigtigste ting du forvalter er din tid. Om du mister din penge 
kan du tjene dem igen, mister du dine ejendele så kan du altid få nye, 
men den tiden du mister har du ingen mulighed for at vinde tilbage.
 Hvorledes du vælger at prioritere din tid er også det som i sidste 
ende bliver dig, for du bliver det du gør igen og igen.

Livet er et midlertidig opdrag
Vi mennesker er ikke tilfældig skabt, men Gud har skabt os med en hensigt, 
og det er at herliggøre Ham. Derfor burde min første prioritet her i 
livet være at sørge for at leve sådan at andre taler vel om Gud.

Romerbrevet 11:36
i fra ham og ved ham og til ham er alle ting. 
Ham være ære til evig tid! Amen.

Men det er mange mennesker der ikke kender Gud, og disse mennesker 
ønsker Gud at åbenbare sig for. Derfor har givet os i opdrag at gå ud i 
al verden og lære mennesker at kende Ham.

Mattæus 28:19-20
Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb 
dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at 
adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: jeg er altid hos jer lige til 
denne verden ophører.

Det er vores opgave at forkynde evangeliet. Habakkuk siger at Gud 
ønsker at hele jorden skal fyldes med kundskab om Herrens herlighed 
og det gør den når mennesker lære hvem Gud virkelig er. Vi er kaldet 
til at åbne deres øjne så det vrangbillede mange har af Gud kan blive 
revet ned.
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