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«Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom» 
(Ordsp 1,7). Her finner vi grunnlaget for boken, at det viktigste i livet er å få sitt forhold til 
Gud i orden, og den visdommen som Salomo fikk fra Gud er ment å være oss til hjelp. 
Ønsker vi et sant forhold til Gud, så innebærer det også å ta imot Guds korreksjon i livet 
vårt. Ordspråkene sier noe om hvordan livet vårt vil se ut hvis vi velger å leve sammen 
med Jesus, hvor vi får hjelp i de tingene vi møter i livet. 1 Kor 1,30 lærer oss at Guds 
visdom personifisert finner vi i Jesus. Den som mangler visdom, trenger bare å be og 
søke Jesus. 
 
Vår egen vilje er iblant en ting som står i veien for oss, derfor trenger vi noen ganger 
rettledning og korreksjon (Ordsp 15,31). Dette kan skje på ulike måter. For det første får 
vi rettledning ved å følge Guds ord (2 Tim 3,16-17), og Gud gir mennesker Den hellige 
ånd for å hjelpe oss til å forstå Bibelen (Joh 14,26; 16,13).  

For det andre trenger vi venner rundt oss som kan hjelpe oss med råd og 
veiledning (Ordsp 27,9; 11,14). En virkelig venn tør å si noe som kanskje er vanskelig, 
men likevel riktig og viktig for å hjelpe oss.  

For det tredje er Guds nåde til hjelp med disiplinering (Tit 2,11-12). I nåden ved 
Jesu frelseshandling, så kan vi hvile og vi kan fornekte det gamle livet og ta imot det 
livet Jesus ønsker at vi skal leve. 
 
Å bli korrigert når man gjør feil er faktisk en av de mest kjærlige tingene noen kan gjøre 
mot deg. Ikke med pekefinger eller på en moraliserende måte, men det må gjøres ut fra 
kjærlighet og ydmykhet. 

I Heb 12 ser det ut til at mottakerne av brevet står i vanskeligheter. Men det 
gjelder oss også, i vår indre kamp mot synden. Gud er en kjærlig far som bryr seg om 
oss når Han gir oss retteldning, og Han kan til og med vende vonde opplevelser til 
lærdommer som blir gode for oss (Heb 12,7-11). Gud straffer ingen, men det hender at 
han må gripe inn når vi opplever vonde ting, og lede oss på en riktig vei i livet, slik at vi 
kan få mer av Guds karakter og hellighet. 

 
Vi trenger en ydmyk og åpen holdning overfor Guds disiplin i livene våre. Det er ingen 
side ved oss som Han ikke kjenner til og ingen vanskeligheter han ikke forstår. Men det 
beste for oss er når vi tillater Gud å slippe inn i alle sider av livet vårt med sin kjærlige 
korreksjon og veiledning. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE 
 

• Hva er det med disiplin som mennesker misliker? Hvorfor er det vanskelig for oss 
å ta imot? 

 
• Les Heb 12,7-11. Beskriv forskjellen mellom disiplin og straff. Hvilken av disse 

tenker du at Gud bruker mot oss? 
 

• På hvilken måte har du opplevd eller opplever du Guds disiplin i livet? Når du er 
helt ærlig med deg selv, på hvilke områder av livet mangler du disiplin og kan dra 
nytte av korreksjon? 
 

 
 

	


