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Du blir hva du spiser

Det er mange stemmer som ønsker å si noe om hvem du 

er, hvem du bør bli og hva du burde bruke livet ditt til. 

Gjennom reklame, sosiale medier, forskjellige kulturer og 

ulike mennesker skapes en forventning til hvilke verdier du 

skal fylle deg med, hvordan du bør leve livet ditt og hvordan 

du kan oppnå status og vellykkethet. Har du et bevisst forhold 

til hva du fyller deg med, og hvilke kanaler som får lov til å 

påvirke deg og forme deg som person?

Som idrettsutøver er man opptatt av hva man spiser, og hvilke 

stemmer man hører på. Feil kosthold kan bli skjebnesvangert 

for en idrettsutøver, og dersom de får i seg et ulovlig stoff, 

kan karrieren være ødelagt. En idrettsutøver anstrenger seg 
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derfor for å ta til seg riktig næring. De lytter aktivt til treneren, 

kostholdseksperten og legen sin.

Du blir påvirket av de menneskene du omgir deg med, det du 

ser på og det du lytter til. Det du fyller deg med vil vokse i 

deg og forme deg. Positive og inspirerende mennesker gir deg 

framtidstro, håp og retning, mens mennesker som snakker 

negativt trekker deg ned og påvirker ditt syn på andre. De 

mennesker du omgås påvirker deg over tid. 

På samme måte vil dine egne tanker om deg selv påvirke deg. 

Dersom du jevnlig tenker: «Jeg kommer ikke til å klare det», 

«Jeg er ikke god nok», «Jeg kommer ikke til å bli frisk» eller 

«Jeg har ikke nok ressurser», vil dette til slutt bli sannheter. 

Det du vanner i livet ditt, vil vokse. Dersom du fyller deg selv 

med tvil, skyldfølelse eller frykt, vil dette eskalere og få deg til 

å gå feil retning i livet ditt. 

Hvilke stemmer skal man høre på? Hvem ønsker du at skal 

påvirke deg? Du må vite at det du ønsker skal prege deg, 

må du bruke tid på. Det beste du kan fylle deg med er 

sannheter fra Gud Den Allmektige. Han har det som er godt 

for deg. Spørsmålet er om du er like opptatt av gode og sunne 

sannheter fra Gud som av god og sunn mat eller minneverdige 

opplevelser? Spørsmålet er om du trenger en ny diett? Trenger 

du et kosthold der du kvitter deg med hurtigmat som over 

tid gjør deg slapp, sliten og sløv, og erstatter dette med gode, 

sunne sannheter fra Gud?

Du trenger at Gud får påvirke ditt indre – dine drømmer, ditt 

håp og din tro. Ditt selvbilde øker, når Han gir deg verdi. Når 

du dyrker troen, blir tvilen svakere. Når du fokuserer på Ham, 

oppdager du mer av det Gud har for deg. Dersom vårt indre 

ikke får riktig næring, påvirker dette vårt forhold til Gud og 

våre medmennesker. Dersom du slutter å fore deg med Guds 

tanker, vil andres tanker vokse seg sterkere enn Guds. Det du 

ikke gir næring til, vil til slutt dø ut. 

I en tid som denne får vi massiv påvirkning fra alle kanter. Men 

klarer du å sortere ut Guds tanker for deg i all informasjon, 

inntrykk og nyheter som du blir bombardert med? Jeg vil dele 

noen sitater som har blitt viktige for mange i det siste – noe 

som utfordrer generasjonene som lever nå. Den amerikanske 

predikanten Beth Moore utfordrer oss med dette sitatet: 

«Du vil se en generasjon av kristne – av kristne – legge 

Bibelen til side i et forsøk på å bli mer lik Jesus. Og utrolig 

nok vil det høres ut som om dette er fullstendig mulig 

å gjøre. Dette vil kanskje være den smarteste av alle 

djevelens planer i din generasjon.» 
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Frelsesarmeens grunnlegger William Booth sa noe lignende 

på 1800-tallet: 

«Den største faren i det neste århundre vil være: religion 

uten Gud, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten anger, 

frelse uten fornyelse, politikk uten Gud, himmel uten 

helvete.» 

Det blir som den tyske teologen i motstandskampen mot 

nazistene Dietrich Bonhoeffer sa: «Billig nåde rettferdiggjør 

synden, ikke synderen. Billig nåde er den nåden vi viser oss 

selv. Billig nåde forkynner tilgivelse uten omvendelse. Den er 

dåp uten omvendelse, nattverd uten syndsbekjennelse. Billig 

nåde er nåde uten etterfølgelse, nåde uten kors, nåde uten 

den levende Jesus Kristus – Han som ble menneske av kjøtt 

og blod.»

Ser du sannheten i disse ordene? Ser du hvor lett kursen vår 

kan forandres. Vi trenger å ta Guds Ord på alvor og la det 

påvirke oss. Vi trenger å fylle oss med hva Guds Ord sier til 

oss i dag. Paulus sier det så tydelig:

«La dere ikke påvirke av denne verdens tenkemåte, 
men sørg for at dere stadig får himmelske impulser. 
La Gud påvirke deres måte å tenke på, slik at dere 
til enhver tid kan vurdere hva som er Guds vilje 

med deres liv, det gode, det som gleder Gud, det 
fullkomne.»

Romerbrevet 12,2

Ja, du blir det du spiser – både for kropp, sjel og ånd. Vi trenger 

påfyll av himmelske impulser om hvem Gud er, hvem du er og 

hvilken hensikt Gud har for livet ditt. Skal du bli det Gud har 

tenkt for deg, er du nødt til å fylle deg med Hans tanker. Bla 

om og spis av Guds tanker for deg!

«Fyll deres sinn med det som er sant, det som er 
god moral, det som er rett, det som er rent, det som 
er verd å elske, alt som det snakkes godt om, det 
som er av høy standard og som er verd å skryte av.» 

Fiipperbrevet 4,8

 



Del 1   

 

Dette sier Guds Ord  

om det du er

1. DU ER ELSKET AV GUD

2. DU ER VERDIFULL I GUDS ØYNE

3. DU ER SKAPT MED EN HENSIKT

4. DU ER GOD NOK SOM DU ER

5. DU ER TILGITT



17

KAP I T T E L  1 

Du er elsket av Gud

Gud den Allmektige, skaperen av Himmelen og jorden 

elsker deg. Hans største ønske er at du skal forstå hvor 

høyt Ham elsker deg, slik at du velger en nær relasjon med 

Han. På samme måte som en kjærlig far alltid vil elske sitt 

barn, er Guds kjærlighet evig og konstant. Gud er kjærlighet, 

og Hans enorme hjertevarme for deg vil aldri bli mindre eller 

bli borte. Hør hva Guds Ord sier til deg:

«Ja, med en evig kjærlighet har Jeg elsket deg.» 

Profeten Jeremia 31,3

«Men Gud beviste sin kjærlighet til oss mennesker 
ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var 
syndere.» 

Romerbrevet 5,8
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«Se hvor høyt Gud vår Far elsker oss; Han kaller oss 
sine barn.» 

1. Johannesbrev 3,1

«For Gud har elsket verden så høyt at Han ga sin 

eneste Sønn, for at alle som tror på Ham, ikke skal 

gå fortapt, men få et evig liv.» 

Johannes’ evangelium 3,16

Siden kjærlighet er et valg og ingen kan tvinges til å elske, 

skapte Gud deg med en fri vilje. Han ønsket ikke å produsere 

forhåndsprogramerte maskiner som tjenere for Hans rike, 

men skape selvstendige individer som kunne være i nær 

relasjon med Ham. Gud ønsker at vi skal leve i den kjærlighet 

Han gir til oss.

Noen ganger kan vi bære følelsen av at Gud og Hans kjærlighet 

er langt borte. Vi kan tenke at Han ikke bryr seg og ikke hører 

oss når vi ber. Når livet er tungt, kan det føles som om Gud har 

dratt på ferie. Sannheten er at Gud alltid er nær.

Det blir som når et barn er sammen med foreldre sine på et 

stort kjøpesenter, og foreldrene sier til barnet: «Nå må du gå 

her sammen med oss.» Barnet ser plutselig noe spennende 

som frister og løper begeistret av gårde fra foreldrene. Etter en 

stund på egen hånd oppdager plutselig barnet at foreldrene er 

borte. Det som var spennende og tiltrekkende har nå blitt en 

trussel. Barnet føler seg redd og alene. Når vi velger å gå vår 

egen vei, fjerner vi oss fra Gud. Bibelen kaller det synd. Siden 

Gud er kjærlighet og vi fjerner oss fra denne kjærligheten, 

setter vi oss selv i fare. Gud er der, selv om vi ikke kan se Ham. 

Han er like i nærheten og leter etter oss. Han lengter etter at 

vi skal komme tilbake til Ham, slik at Han kan omfavne oss og 

gi oss den tryggheten som vi så sårt trenger. 

Gud ønsker ikke å tvinge seg på. Han blir lei seg når vi 

distanserer oss fra Ham, men respekterer våre valg, og elsker 

oss fremdeles like høyt. Han er villig til å gjøre alt som står i 
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Hans makt, for at vi skal ha muligheten til å komme tilbake til 

Ham. Han vil alltid vente på oss med en åpen favn.

Det var en mann som jobbet som brovakt ved en 

jernbanebro. Hver dag passet mannen på at alt gikk riktig 

for seg. Broen måtte senkes når toget skulle over den 

trafikkerte kanalen med skip og båter. Togene passerte 

i høyt tempo over den stålkonstruerte broen som ledet 

inn mot sentrum av den travle byen. En dag fikk sønnen 

være med på jobb. Mannen og sønnen koste seg sammen 

i den lille vaktbua. De trivdes godt sammen, og mannen 

elsket sønnen sin over alt på jord. Arbeidsdagen gikk 

som normalt. Hver gang lydsignalet kom, senket mannen 

broen, slik at togene kunne passere. Sønnen var fascinert. 

Timene gikk, og plutselig oppdaget mannen at sønnen 

hadde sneket seg vekk. Guttungen var borte! Mannen 

lette overalt i den vesle vaktbua, men sønnen var ikke 

der. Så kom det et lydsignal over anlegget. Et nytt tog var 

på vei. Brovaktens oppgave var nå å senke ned de store 

brolemmene slik at toget kunne passere. Men i det han 

skal til å trekke i spakene, oppdager han sønnen. Han 

leker nede ved lemmene. Han begynner å rope febrilsk 

på sønnen fra vaktbua, men lyden når ikke fram. Han 

kan allerede skimte toget som nærmer seg i høy fart. 

Lemmene må ned, men sønnen leker der hvor lemmene 

skal settes ned. Febrilsk prøver han å oppnå kontakt med 

sønnen, uten å lykkes. Han må gjøre sitt mest krevende 

valg noensinne. Skal han løpe ned til lemmen for å redde 

sønnen sin, som han elsker over alt annet, eller skal han 

dra i spaken slik at lemmene senkes, og dermed spare 

livet til hundrevis av mennesker som sitter på toget?

Gud er som denne brovakten og Jesus er som sønnen. Han 

ble ofret for meg og deg, selv om vi ikke kjente verken Gud 

eller Hans sønn. Gud gjorde dette i kjærlighet til oss – for Han 

elsker oss! Han ga sin Sønn for at vi skulle få leve. Vi hadde 

fjernet oss fra Gud, og var på et spor som ledet oss i døden, 

siden syndens lov hang over oss. Men i sin store kjærlighet 

valgte Gud å gi det dyreste Han hadde, for å gi oss en sjanse. 

Hver den som tror på at Gud sendte sin sønn til frelse for oss, 

skal bli frelst. Ved at Jesus døde på et kors og sto opp igjen 

fra de døde, åpnet Han en vei inn til Himmelen for deg. Les 

derfor disse ordene sakte en gang til og fokusér på det som er 

uthevet. Hør hva Guds Ord sier til deg:

«Ja, med en evig kjærlighet har Jeg elsket deg.» 

Profeten Jeremia 31,3

«Men Gud beviste sin kjærlighet til oss mennesker 
ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var 
syndere.» 

Romerbrevet 5,8
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«Se hvor høyt Gud vår Far elsker oss; Han kaller 
oss sine barn.» 

1. Johannesbrev 3,1

«For Gud har elsket verden så høyt at Han ga sin 
eneste Sønn, for at alle som tror på Ham, ikke skal 
gå fortapt, men få et evig liv.» 

Johannes’ evangelium 3,16

GUDS ORD VISER AT DU ER ELSKET AV GUD

«At det går an å være så korttenkt!» Han sparker borti 

en stein som ligger langs grusveien. Alt ble så annerledes 

enn det han hadde tenkt. «Hvorfor måtte det ende slik?» 

Blikket er festet på sandalene i det han subber avgårde 

langs den støvete veien. Støvskyene som vrimles opp, 

minner ham om uroen i hans eget indre. «Mitt livs 

største mulighet, ble til et mareritt. Om jeg bare kunne 

spole tiden tilbake og ta valgene på nytt.» Han snur seg 

og ser byen som han forlater. Før var den forlokkende og 

fargerik. Nå føles den grå og full av svik. Valget er tatt. 

Han vender ryggen til det som han tidligere trodde var 

livet. Reisen hjem har begynt. 

Det er mange tanker som surrer rundt i hodet i det byen 

forsvinner bak ham. Noe sier at han burde snu og aldri 

vende hjemover. Han blir minnet om sviket, skuffelsen og 

nederlaget. «Hvordan vil far reagere? Hva vil han gjøre?» 

Til tross for redselen for hva som kommer til å møte ham, 

har han bestemt seg. Det er noe i ham som roper: «Kom 

tilbake! Vend hjem!»  Reisen hjem blir en lang vandring  

– på mange måter. Han har mange timer foran seg. Nok 

tid til å føle på skammen, nederlaget og redselen. Han har 

vanæret sin egen far. «Vil han kunne godta meg som tjener 

i hans eget hus?» Den flaue følelsen og det nedverdigende 

faktum at han har sløst bort alt, har satt seg som en stram 

klo i brystet. «Hva vil alle de andre si om ham nå?» Men 

han har allerede bestemt seg. Han velger å vende tilbake, 

fra der han en dag sto så rakrygget og optimistisk foran 

sin far. Han trodde han visste alt. Han trodde det var da 

livet begynte. 

Det skulle vise seg at det var da livet sakte ebbet ut. 

Egoismen overtok – begjæret etter å nyte alt man kunne 

komme over. Men før han visste ordet av det ble han 

stående igjen naken. Alt var blitt tatt fra ham. Arven og 

rikdommen var svunnet bort, men det verste var å miste 

seg selv. Jaget etter å bli anerkjent og være midtpunkt 

hadde vært drivkraften den siste tiden, men nå var 

begjæret blitt hans største fiende. Han orket ikke lenger 

tanken på et slikt liv. Det var som et narkotikum som 

man aldri fikk nok av. Helt fram til nå, når han innså at 
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avhengigheten av å være populær, hadde forgiftet hans 

indre motivasjon. Tomheten i hans indre hadde blitt så 

uendelig stor.

Plutselig hører han sitt eget navn. Det er en kjent stemme 

som roper navnet hans med stor entusiasme. Han løfter 

det tunge blikket fra de støvete sandalene og skuer opp 

på noen han overhodet ikke hadde forventet å se. Det 

er hans egen far som kommer løpende mot ham. Ikke i 

sinne, ikke i harme, ikke i vrede, men med åpne armer. 

Han tror ikke det han ser. Han hadde forventet å møte 

en skuffet og bitter storbonde. I stedet blir han møtt av 

en pappa med inderlig medlidenhet som smiler og sier: 

«Velkommen hjem!» 

Lignelsen om den bortkomne sønn i Lukas’ evangelium 

kapittel 15, illustrerer hvor høyt vår himmelske Far elsker 

oss. Som oftest er det vi som som trekker oss bort fra Gud 

når vi gjør gale valg, fordi vi føler at vi ikke er verdige til å bli 

elsket av Ham. Det ligger i vår menneskelige drivkraft å være 

egoistisk. Vi er ofte mest opptatt av hvilket utbytte vi får selv. 

Når alt dreier seg om meg og mitt, blir vi smalsynte. Det blir 

vanskelig for oss å se hva som er til det beste for oss. Uansett 

hvor mye vi skuffer, svikter eller velger vår egen vei, er gleden 

stor når vi vender oss til Gud og gir livet vårt tilbake til Ham. 

Da får vi et større vidsyn på livet. Når vi kjenner at vi ikke 

lenger orker å leve bare for oss selv, står Gud der med åpne 

armer og sier: «Velkommen hjem!» 

Fyll deg derfor jevnlig med sannheter fra Guds Ord. Hør Hva 

Guds Ord sier til deg:

«Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Kan 
vanskeligheter, farlige situasjoner, angst, forfølgelse, 
sult eller mangel på nødvendigheter skille oss fra 
Ham? Nei! … For jeg er overbevist om at ingenting  
– verken død eller liv, verken åndelige makter i 
denne verden eller i den åndelige verden, verken 
det som er nå eller det som kommer i framtiden, 
verken de kreftene som er i Himmelen eller i jordens 
dyp, eller noen annen skapning er i stand til å skille 
oss fra Guds kjærlighet, den som vi har fått i Kristus 
Jesus, vår Herre.» 

Romerbrevet 8,35–39
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TIL REFLEKSJON:

• Hva tenker du rundt historien om brovakten?

• Hvordan vil du beskrive din relasjon med Gud?

• Hva gjorde at du valgte å tro på Jesus Kristus?

• Klarer du jevnlig å fylle deg med sannheten som at «Du er 

elsket av Gud»?

• Noen ganger føles Gud stille, hva gjør dette med deg?

KAP I T T E L  2 

Du er verdifull  
i Guds øyne

For Gud ligger ikke verdien din i hvor pen du er, hvor 

dyktig du er, hvilke resultater du klarer å oppnå eller hva 

du presterer. Du er viktig for Gud bare fordi du er den du er. 

Selv om foreldrene dine ikke skulle ha planlagt deg, har Gud 

planlagt deg. Derfor er du både ønsket, viktig, villet, elsket 

og verdifull. Du er Hans barn! Det er ingen andre som kan 

være akkurat den du er. Du har noe som ingen andre har. Du 

er som en perle i Guds hånd. Hør hva Guds Ord sier til deg:

«Når jeg ser på Din himmel og på hva Du har skapt 

med Dine fingre, månen og stjernene som Du har 
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satt der, da spør jeg Deg: Hvorfor ser Du til oss 

mennesker? Små som vi er, hvorfor tenker Du på 
oss?» 

Salme 8,4–5

«Tenk for eksempel på småfuglene, de er ikke mye 
verd. Likevel dør ikke én av dem uten at Gud deres 
Far vet det. Dere er jo så mye mer verd enn dem.» 

Matteus’ evangelium 10, 31

«For Jeg vil beskytte dere. Dere er Min øyenstein.» 

Profeten Sakarja 2,12 

«Herre, Du kjenner meg ut og inn. Hvor jeg enn 
sitter eller står, så vet Du det. Du kjenner til mine 
tanker på lang avstand. Mitt liv og min vandel blir 
gransket av Deg, Du kjenner alt i mitt liv i detalj. 
Ikke et ord kommer på min tunge uten at Du fullt og 
helt allerede kjenner til dem. Du omgir meg både 
bakfra og forfra, og Du har grepet inn i mitt liv. 
Dette er for underfullt for meg å forstå. Det er for 
høyt til at jeg kan fatte det.» 

Salme 139,1–6

Mange mennesker kan streve med følelsen av å ikke strekke 

til eller være god nok. Samfunnet vi lever i forventer mye, 

og mange stiller høye krav til seg selv. Det kan noen ganger 

virke som det viktigste i livet handler om å oppnå suksess 

og framstå som perfekte vellykkede mennesker. Det er som 

om vi strever etter å bli årets ansatt i bedriften, at hjemmet 

skal ligne et interiørblad, at barna skal være med på mange 

ulike fritidsaktiviteter og oppnå gode resultater innenfor 

både skole og idrett og at vi skal henge med på de ulike 

reisetrender, mattrender og motetrender. Vi skal være kloke, 

veltrente, ha nok penger og oppnå gode resultater. Vi jager 

etter alle slags prestasjoner, popularitet og status. Likevel er 

det mange som bærer på en innvendig tomhet.  

 

Hvor blir det av verdien i mennesket? Verdien av å være  

– ikke gjøre. Gud ønsker at vi skal oppdage hvor verdifulle vi 

er, fordi Han elsker oss. Vi er skapt i Hans bilde for å være til 

behag for Gud og våre medmennesker. Det er først når vi ser 

vår egen verdi slik Gud ser på oss, at vi kan få et rett bilde av 

hvem Gud er og deretter et rett bilde av våre medmennesker 

og oss selv. Dessverre er den onde ute etter å ødelegge det 

Gud ønsker. Vi blir fort fristet til å søke anerkjennelse hos 

hverandre, være opptatt av hva vi oppnår, hvilken tittel vi 

har og hva vi lykkes med. Vi blir mer opptatt av å konkurrere 

mot hverandre enn å hjelpe hverandre til seier. Når vi blir 

misunnelige på andre, er det fort gjort å trykke hverandre 

ned i mørket for selv å bli satt i et godt lys. Vi kan bli både 

kritisk og dømmende ovenfor andre, når vi måler verdien i 
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suksess. Resultatet kan bli at vi selv blir trykket ned av andre 

i kampen om å være best. 

Du har to hundrelapper. Den ene kommer skinnende ren 
ut av minibanken. Det kan se ut som den er nystrøket, 
uten en eneste brett eller krøll. Du legger den forsiktig inn 
i lommeboken din. Den er ren, blank og ser ubrukt ut. Den 
andre hundrelappen finner du mellom terrassebordene i 
hagen. Den har ligget der gjennom hele vinteren og bærer 
preg av det. Den er krøllete, møkkete, har blitt tråkket på, 
er slitt og henger nesten ikke sammen. Du har ikke lyst til å 
legge hundrelappen i lommeboken din. Da kommer den til 

å smitte møkka over på den rene og blanke pengeseddelen. 
Selv om de to hundrelappene har levd ulike liv, har de samme 

verdi. Det kan hende noen liker utseende bedre på den rene 
hundrelappen og vil foretrekke den framfor den andre, men 
det betyr ikke at den er mer verdifull. Verdien er akkurat den 
samme. 

På samme måte er alle mennesker like verdifulle. Noen 
mennesker har levd et liv som gjør at andre ser ned på dem. 
De kan føle seg både møkkete, brukt eller såret. Andre sklir 
gjennom livet uten de store utfordringene, og kan framstå 
nærmest som perfekte. Bare Gud kjenner vårt indre fullt og 
helt. Han ser ikke på det ytre, slik menneskene gjør. I Guds 
øyne er vi alle like mye verdt. Gud elsker hvert menneske like 
høyt – alle har samme verdi. Han er like glad i dem som har 
vandret med Herren hele livet, som dem som ikke har funnet 
veien hjem til Ham. Han elsker deg med en ubeskrivelig 
kjærlighet. Når du oppdager denne sannheten, kan du hvile i 
Ham. Når du er trygg i din verdi i Gud, da er det ikke så farlig 
hva andre tenker om deg. Han kjenner deg og vet alt om deg. 

Hør hva Guds Ord sier til deg:

«Når jeg ser på Din himmel og på hva Du har skapt 
med Dine fingre, månen og stjernene som Du har 
satt der, da spør jeg Deg: Hvorfor ser Du til oss 
mennesker? Små som vi er, hvorfor tenker Du på 
oss?» 

Salme 8,4–5



3332

– Dette sier Guds Ord til deg – Du er verdifull i Guds øyne

«Tenk for eksempel på småfuglene, de er ikke mye 
verd. Likevel dør ikke én av dem uten at Gud deres 
Far vet det. Dere er jo så mye mer verd enn dem.»

Matteus’ evangelium 10, 31

«For Jeg vil beskytte dere. Dere er Min øyenstein.»

Profeten Sakarja 2,12 

«Herre, Du kjenner meg ut og inn. Hvor jeg enn 
sitter eller står, så vet Du det. Du kjenner til mine 
tanker på lang avstand. Mitt liv og min vandel blir 
gransket av Deg, Du kjenner alt i mitt liv i detalj. 
Ikke et ord kommer på min tunge uten at Du fullt og 
helt allerede kjenner til dem. Du omgir meg både 
bakfra og forfra, og Du har grepet inn i mitt liv. 
Dette er for underfullt for meg å forstå. Det er for 
høyt til at jeg kan fatte det.» 

Salme 139,1–6

GUDS ORD VISER AT DU ER VERDIFULL  
I GUDS ØYNE

«Min fred gir jeg dere!» Hjertet banker hardt i brystet 

hennes i det hun småløper fram og tilbake på det lille 

kjøkkenet. Hun overhører bare bruddstykker av de vakre 

ordene som blir delt. «La ikke hjertet bli grepet av frykt!» 

Ordene går inn det ene øret, men skyves raskt ut igjen av 

andre tanker som er viktigere for henne akkurat nå. «Skal 

vi se. Hva kan jeg servere Ham i dag? Jeg kan jo ikke lage 

det samme som sist. Bare det beste er godt nok for en 

slik gjest!» Hun kjenner en liten svetteperle på pannen. 

«Tro på Gud og tro på Meg!» Den behagelige stemmen 

fortsetter å snakke, mens hendene hennes jobber så raskt 

de kan. «Fatene står der og krusene finner jeg her. Hvis 

Han sitter der, og vi andre setter oss slik, får vi nok plass 

til alle.» En gryende irritasjon vokser i henne i det hun får 

øye på søsteren. «Jeg er Veien, Sannheten og Livet.» Det 

er ikke lett å få med seg sammenhengen i det som blir 

sagt, siden hun må ordne så mye på egen hånd. «Brødene! 

Nå holdt jeg på å glemme brødene!» Hun sukker oppgitt. 

Om bare søsteren kunne hjelpe til, og ikke være så lat. 

Den behagelige stemmen fortsatte å snakke: «For ved 

å bli kjent med Meg, blir dere også kjent med Gud Min 

Far.» Hun legger brødene i et rent håndkle: «Tenk om jeg 

hadde glemt brødene. Det hadde vært krise.» «Egentlig 

har dere allerede gjennom Meg fått se hvordan Gud er!» 

Hun sukker oppgitt: «Friske blomster. Det må vi ha! Men 

jeg må jo passe på tevannet. Er det ikke noe hjelp å få i 

det hele tatt? Maria, hun må hjelpe. Hun kan jo ikke bare 

sitte der. Hvorfor gjør hun ingenting for å hjelpe meg.» 

Med raske irriterte skritt traver Marta bort til Maria som 

sitter ved Jesu føtter og sier: «Herre, synes Du det er 
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greit at min søster bare sitter der, mens jeg må gjøre alt 

i huset? Du må si til henne at hun må hjelpe meg!» Jesus 

ser på henne med kjærlige øyne: «Kjære Marta, du er så 

bekymret og urolig for alle disse småtingene. Det finnes 

bare én ting som er nødvendig, og Maria har funnet ut hva 

det er. Hun prioriterer å høre på Meg, og det har Jeg ikke 

tenkt å ta fra henne.»

Mange av oss kan kjenne seg igjen i historien om Marta og 

Maria i Lukas’ evangelium kapittel 10! Vi kan fort bli så opptatt 

av hva vi kan gjøre for Jesus, at vi glemmer å være sammen 

med Ham. Når man får gjester, ønsker man at gjestene skal 

ha det bra. Man ønsker å varte dem opp, og gi dem noe godt 

å spise. Men har du noen gang tenkt på hvor kjedelig det er å 

være på besøk hos noen som ikke har tid til å sette seg ned for 

å snakke med deg, men som kun er opptatt av å dekke bordet, 

tilberede maten og rydde kjøkkenet? På samme måte er Jesus 

mest opptatt av å bruke tid sammen med oss. Vi derimot 

kan være så opptatt av det vi skal gjøre for Jesus, at det kan 

overskygge det å «være».

Gud elsker oss for hvem vi er, ikke for hva vi gjør. Det er ikke 

alle de gode gjerningene våre som gjør at vi er elsket av Ham. 

Det er det faktum at vi er Hans barn. En god pappa elsker ikke 

sine barn på grunn av de gode handlinger de gjør – han elsker 

dem for den de er. Vi trenger ikke å arbeide for å fortjene Guds 

kjærlighet og anerkjennelse. Han elsker oss uansett i kraft av 

at vi er Hans barn.

Hvem får lov til å bestemmer din verdi, og hvor henvender 

du deg når du trenger bekreftelse? Alle mennesker trenger 

bekreftelse, anerkjennelse og følelsen av å bli verdsatt. Vi 

liker at andre oppmuntrer oss, stiller opp for oss og sier at 

de liker oss. Likevel er det viktig å være bevisst på at vi ikke 

blir så avhengig av andre menneskers anerkjennelse, at du 

verdsetter deg selv ut fra hvordan andre behandler deg. Ikke 

la verdien din være avhengig av hva alle andre sier og mener 

om deg. Dersom de plutselig slutter å anerkjenne deg, går det 

utover din egen følelse av å bli verdsatt. Mennesker vil svikte 

deg. De klarer ikke å tilfredsstille alle dine behov. Det er det 

bare Gud som kan. Verdien din kommer fra Gud – Han som har 

skapt deg. Du må sette en egen verdi på deg selv, ved å la Gud 

gi deg verdi. Minn deg selv på at Gud elsker deg. Du er Hans 

barn. Gud har allerede bekreftet deg. Det kommer aldri til å 

forsvinne. Du kan være fornøyd med deg selv, når du tenker 

på at Gud har håndplukket deg, skapt deg i sitt bilde og gitt 

deg alt du trenger av utrustning og kvaliteter. Fyll deg derfor 

jevnlig med sannheter fra Guds Ord:

«Jeg ber om at dere skal holde fast ved troen på 
Kristus, og la Ham fylle deres hjerter med kjærlighet. 
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Da vil dere, i fellesskap med de andre kristne, være 
i stand til å forstå bredden, lengden, høyden og 
dybden av Guds kjærlighet.» 

Efeserbrevet 3,17–18

TIL REFLEKSJON: 
• Hva tenker du rundt historien om hundrelappene?

• På hvilken måte vil du si at andre menneskers 

anerkjennende ord påvirker deg og motiverer deg?

• Er din relasjon med Gud bygget opp rundt nærvær eller 

tjeneste? 

• Hvem kjenner du deg mest igjen i – Marta eller Maria?

• Klarer du å finne roen og bare være i Hans nærhet?

KAP I T T E L  3 

Du er skapt  
med en hensikt

Gud har skapt deg. Han har formet deg i sitt bilde. Det 
er ingen andre som kan utfylle den rollen som Gud har 

planlagt for deg. Derfor er det viktig å lytte til Guds stemme, 
og holde fast på det Guds Ord sier om deg. Hans sannheter 

må fylle deg, og prege livet ditt. Hør hva Guds Ord sier til deg:

«Jeg kjente deg før Jeg formet deg i din mors mage. 
Før du ble født valgte Jeg deg ut.» 

Profeten Jeremia 1,5

«Allerede som et foster så Dine øyne meg. Og 
de dager som Du hadde planlagt for meg var alle 
skrevet ned i Din Bok.» 

Salme 139,16


