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Salomo sier mye om det å holde seg til Guds ord (Ordsp 4,20-22), og når man 
prioriterer å lytte til Guds ord, så vil man se at Gud har noe godt for oss.  
 
«Hør nå, min sønn, og bli vis, led hjertet inn på rette veier! Vær ikke blant dem som 
drikker seg fulle på vin og fråtser i kjøtt. For drankeren og fråtseren blir fattige, den 
søvndrukne blir kledd i filler» (Ordsp 23,19-21). Dette betyr ikke at det er synd å drikke 
vin, men man ser at alkohol kan føre med seg mye ødeleggelse i menneskers liv. Men 
generelt sett er mat og drikke både en velsignelse og en nødvendighet (1 Mos 2,15-16).  
 
Selv om det er en velsignelse, så kan det også bli en avgud (Fil 3,19). Det betyr at mat 
og drikke er viktigere enn vårt forhold til Gud. Men Gud ønsker at vi skal sette Ham 
fremfor alt annet, og at vi skal «vandre i Ånden» (Gal 5,25). Det innebærer at når vi er 
frelst og Gud har reddet livet vårt, så begynner vi å lytte til Ham og gjøre det som ligger 
på Guds hjerte.  

Jesus ble også fristet på dette området. Når Jesus hadde fastet i 40 dager, så 
fristet djevelen Ham til å bryte fasten (Matt 4,3-4). Men Jesu svar viser oss at Guds ord 
er mat for oss. Denne maten vil gi oss et godt liv her på jorda, og en fantastisk evighet i 
det neste livet.  
 
Noen ganger er det godt for oss å faste fra mat og drikke (Mark 9,29). Det betyr ikke at 
vi ved å faste gjør oss fortjent til mer, men det gjør at vi kan ikle oss en større åndelig 
autoritet. I Apg 13,2 og 14,23 ser vi at de kristne fastet når de skulle innsette ledere i 
menigheten.  
 
Det står veldig mye om mat i Bibelen, og vi møter ofte Jesus i situasjoner som 
innebærer måltider, og flere ganger spiste Han sammen med syndere (eks. Matt 9,9ff). 
Når Jesus spiste sammen med tolleren Sakkeus, var dette noe som ble så 
betydningfullt for Sakkeus at det totalt endret livet hans (Luk 19,1-10). På samme måte 
kan også vi som lever i Jesus ha samfunn med syndere. Ikke på en fordømmende 
måte, heller ikke på en måte hvor vi blir med på å synde, men på den måten at Jesus 
kan være synlig gjennom oss for de som trenger Ham.  

I Joh 21,15-22 har Jesus et måltid sammen med disiplene etter Hans 
oppstandelse. I dette måltidet utfordret Jesus Peter på Peters kjærlighet til Jesus. Det 
ble en gjenopprettelse for Peter, som for ikke lenge siden hadde fornektet Jesus tre 
ganger.  

 
 

Gud ønsker å ha felleskap med oss, derfor inviterer Jesus oss til å ha måltid sammen 
med Ham, ved å bruke tid sammen med Jesus i bønn og bibellesning. For når man 
leser Guds ord, og ikke bare leser det, men «spiser» det, så kan Gud tale rett inn i våre 
liv.  
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE 
 

• Tilnærmer du deg mat og drikke med takknemlighet eller mer drevet av 
fråtsing/kjødelig begjær? 

 
• Hva er et sunt syn på mat og drikke? Er det noen forskjeller på ditt syn og det 

rådende synet på mat og drikke i vår kultur? 
 

• Kan et fornyet syn på mat og drikke gjennom Guds ord hjelpe oss i vår 
evangelisering? 
 

• Har du noen gang fastet? Hvilke opplevelser hadde du med det? 
 

 
 

	


