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Mange kristne har stilt seg dette spørsmålet. Vi lever i en tid hvor det kan se ut som at 
følelser noen ganger er mer viktig enn fakta. Vi kan ha en forventning om at Gud skal 
åpenbare seg for oss som en følelse, men Gud er i seg selv ikke en menneskelig følelse, 
selv om Han er Kjærlighet.  

1. STOLER DU MER PÅ FØLELSER ENN PÅ SANNHETEN? 
Gud har skapt oss med følelser som hjelper oss å forstå og tolke virkeligheten, slik at de 
komplimenterer den virkeligheten vi lever i. Våre følelser er viktig i alle relasjoner, også i 
relasjonen med Gud. Men sannheten er viktigere enn våre følelser, og sannheten er at 
Gud elsker oss. Han viste denne kjærligheten ved at Han sendte sin sønn for å dø for 
vår skyld, sånn at troen på Ham gir oss evig liv (Joh 3,16). Gud kan selvsagt berøre oss 
på spesielle måter, men sannheten om Gud er noe å glede seg over i seg selv! Da lar du 
ikke følelsene styre hva som er sant, men du lar sannheten styre hva du føler. 

2. HVILKE FØLELSER ER DET DU LETER ETTER? 
Kristne kan ha en forventning om hva man bør føle som troende. Mange mennesker 
lever i synd, samtidig som de sier de tror på Jesus. Også kommer de til Gud for å få en 
følelse av omfavnelse og bekreftelse på den de er i det livet de lever. Ja, Gud elsker oss 
som vi er og kaller oss hjem fra hvor enn vi befinner oss. Samtidig elsker Han oss så 
høyt at Han ikke vil at vi skal vandre i syndens mørke, men Han setter oss fri og virker i 
oss så vi forvandles fra innsiden til nye skapninger i Kristus. 
	 Noen ganger søker vi kanskje følelser framfor Gud. Men hvis du søker Gud først, 
så kanskje vil du oppdage at du føler noe helt annet enn det du hadde trodd! Les hvilke 
følelser Jakob beskriver når man møter Gud: «Hold dere nær til Gud, så skal Han holde 
seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn! 
Klag og bryt ut i gråt! Vend latteren til sørgesang og gleden til alvor. Ydmyk dere for 
Ham, så skal Han opphøye dere.» (Jak 4,8-10). Når vi vender oss til Gud og våre synder 
mot Gud åpenbares, så kanskje er det nettopp følelsene av sorg, anger og alvor over 
disse syndene som møter oss. Først når vi ydmyker oss vil Gud opphøye oss. 

3. HAR DU OVERGITT DEG SELV TIL GUD? 
Hvis du har fått tilgivelse for syndene og et løfte om evig liv, men likevel ikke føler noe, 
så er det noe som skurrer. Hvis du har syndet mot Gud og du virkelig elsker Gud, men 
likevel ikke føler at du er lei deg for det du har gjort, hvilken kjærlighet er det? Ransak 
dine egne tanker og din egen tro og finn ut av hvor du står i forhold til Gud. 

4. GIR DU ROM FOR GUD I LIVET DITT? 
Hvis du tenker deg om, bruker du tid med Gud? I bønn og samtale med Ham, i 
bibellesning, i takknemlighet, i stillhet så Han kan tale til deg? Kanskje svaret er nei, men 
du har samtidig lært at Gud elsker deg likevel og at du ikke skal ha dårlig samvittighet 
for det. Ja, Gud elsker oss og ja, Han tilgir oss for å ikke bruke tid sammen med Ham. 
Men Han er samtidig også en venn som alltid står og banker på døren din, som Jesus 
sier: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg 
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gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg» (Åp 3,20). 
	 Gud vil at vi skal sette av tid til Ham, sånn at forholdet deres kan bli sterkere. 
Kanskje får du litt dårlig samvittighet for at du ikke bruker tid med Gud, men Gud har jo 
gitt deg denne samvittigheten for at du skal kunne vite hva som er rett! Kanskje er det 
nettopp denne følelsen Han gir deg, sånn at du skal komme nærmere ham? 

5. DIN LENGSEL ETTER Å OPPLEVE GUD KAN VÆRE EN GOD TING 
Å lengte etter å «føle» Gud er jo egentlig en lengsel etter Gud. Du opplever sannsynligvis 
enten 1) at du på et eller annet tidspunkt i livet har hatt et spesielt møte med Gud eller 
du ser tilbake til et punkt hvor troen din var veldig sterk. Du tviler ikke på din 
overbevisning, men du ønsker mer av det du har opplevd før. Eller 2) at du tror at Gud 
er virkelig, at Han elsker deg og at Jesus har frelst deg ved sin død og oppstandelse, 
men du trenger en eller annen følelse som bekrefter disse tingene som du ikke har hatt 
før. Eller 3) at du har lyst å tro på disse tingene, men savner fortsatt å kjenne en 
overbevisning inni deg. Spørsmålet blir uansett hvordan du responderer på denne 
lengselen. 
	 Når du har svart ærlig på de fire foregående spørsmålene, hva gjør du med 
svarene du finner? I stedet for å miste motet, la det være en motivasjon til å ta noen 
grep for å komme nærmere Gud!  

La sannheten i Guds ord overtale deg om at det er sant at Gud er nær deg: «Når dere 
kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og 
dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier 
Herren» (Jer 29,12-14). 
	 Overgi deg til Gud, bekjenn din synd og be Ham om å hjelpe deg: «Gud, skap i 
meg et rent hjerte» (Sal 51,12). 
	 Be om å få drikke av Den hellige ånds kilde som Jesus har forsørget for oss: 
«‹Den som tørster skal komme til meg å drikke. Den som tror på meg, fra hans indre 
skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.› Dette sa Han om Ånden de 
som trodde på Ham skulle få» (Joh 7,37-38). 
	 Ikke stol blindt på følelsene dine. Stol på at Guds ord er sant, og la følelsene dine 
flomme ut fra denne sannheten. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 

• I denne sammenhengen holder det å jobbe med spørsmålene prekenen selv 
stiller til deg. Bruker dere referatet i gruppesammenheng, er også de fire 
spørsmålene og oppmuntringen i pkt. 5 et godt utgangspunkt for samtale.


