
© Navigatörerna 2011

Tema: En andlig och existentiell dimension av livet

En tro med liv och ett liv med tro

Att integrera tro på Kristus och mänskligt liv. Hur kan det gå till? Hur kan våra liv bli färgade av vår tro 
så att vi lever förändrade som människor, men ändå kvar i vår fysiska/materiella värld. Här nedan finns 
några bibelord att utgå från i ett samtal kring hur vi lever vår tro. Om du har tid, slå gärna upp bibe-
lordet i din bibel och läs det i sitt sammanhang. Tänk gärna också på bibelordet utifrån den kommentar 
som står bredvid respektive bibelord.

2 Kung 6:15-17  – Det finns en större värld
Apg 17:18   – Vishet
Fil 4:4   – Glädje
Rom 12:1-2  – Kvalité
2 Kor 2:14   – “Kristusdoft”
Apg 8:26-40  – Ledd av Anden

Att samtala om
Hur ser ett sådant här liv ut när det levs i vår vanliga vardag?
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Här nedan kan du läsa hela bibelorden

Andra Kungaboken kapitel 6 verserna 15-17 – det finns en större värld
På morgonen, då gudsmannens tjänare kom ut, fick han se att staden var omringad av en truppstyrka 
med hästar och vagnar. ”Ack, herre, vad skall vi ta oss till?” ropade han. Elisha svarade: ”Var inte rädd. 
Det är fler på vår sida än på deras.” Och han bad: ”Herre, öppna hans ögon, så att han ser!” Då öpp-
nade Herren tjänarens ögon, och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisha.

Apostlagärningarna kapitel 17, vers 18 – vishet
En del filosofer, både epikureer och stoiker, inlät sig då i diskussion med honom. Några sade: ”Vad är 
det för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma?” Och andra: ”Han är tydligen en 
som vill införa främmande gudar.” Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen.

Filipperbrevet kapitel 4, vers 4 – glädje
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.

Romarbrevet kapitel 12, verserna 1-2 – Kvalité
Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt of-
fer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt 
er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är 
gott, behagar honom och är fullkomligt.

2 Korinthierbrevet kapitel 2, verserna 14 – “Kristusdoft”
Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida kris-
tuskunskapens doft. 
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Apostlagärningarna kapitel 8, verserna 26-40 – ledd av Anden
En ängel från Herren sade till Filippos: ”Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem 
ner till Gaza. Den ligger öde.” Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hoveunuck hos 
kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit 
till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. 
Anden sade till Filippos: ”Gå fram till vagnen och håll dig intill den.” Filippos skyndade fram, och när han 
hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” – ”Hur skulle jag kunna det 
utan att någon vägleder mig?” svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid 
honom. Skriftstället som han läste var detta:

Liksom ett får som leds till slakt,
liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det
öppnade han inte sin mun.
Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd.
Vem kan räkna hans efterkommande,
när hans liv nu upphöjs från jorden?

Hovmannen frågade Filippos: ”Säg mig, vem talar profeten om – sig själv eller någon annan?” Filip-
pos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för 
honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: ”Här finns 
vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?” Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och 
hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Her-
rens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje. 
Men Filippos, visade det sig, hade kommit till Ashdod, och sedan gick han från stad till stad och förkun-
nade budskapet tills han kom till Caesarea.


