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Niklas begynner sin preken med å si at mennesker ofte er motvillige til å endre sine 
grunnleggende oppfatninger, holdninger og overbevisninger, fordi endring kan kreve 
mye av oss og være smertefullt. Et godt eksempel på en slik motvillighet finner vi hos 
den rike mannen som kommer til Jesus i Mark 10,17-27 (Matt 19,16-26; Luk 18,18-27). 
Psykologer har funnet ut at i stedet for å endre seg, så har mennesker en tendens til å 
grave seg mer og mer ned i de overbevisningene man allerede har, ved at man legger 
merke til eller søker det som bekrefter noe man allerede tror (confirmation 
bias/bekreftelsestendens). Man ser jo for eksempel at det er mindre og mindre 
sannsynlig at en person blir frelst dess eldre personen er, som stemmer overens med 
Ordsp 22,6. 
 
Den rike mannen som møter Jesus slår oss som en som beundrer Jesus (han kommer 
løpende, faller på kne og kaller Jesus god), er villig til å endre noe i livet sitt og kommer 
til Jesus med et ønske om å finne ut hva han kan gjøre for å bli frelst. Likevel opplever 
han at offeret blir for stort når Jesus ber ham om å gi slipp på pengene sine, derfor går 
han går sin vei. Peter lurer da på hva som vil skje med disiplene hvis denne rike mannen 
med høy status ikke kan bli frelst. De hadde jo ofret alt. Da vender Jesus 
oppmerksomheten vekk fra det spesifikke tilfellet med pengene, til å forklare at dette 
handler om å være villig til å ofre hva enn som trengs for Guds rikes skyld, selv foreldre, 
hjem, ektefelle, barn eller hva det skulle være (Luk 18,28-30). 
 
Niklas tar opp noen eksempler hvor vi mennesker er villige til å ofre ting for andre 
mennesker, men spør så hvor mye vi hadde vært villige til å ofre for Gud før vi hadde 
gått bedrøvet bort. En del mennesker tåler ikke tanken på en Gud som krever noe av 
oss, men da spør Niklas: setter vi ikke relasjonen til mennesker høyere enn forholdet til 
Gud? Jesus sier at det faktisk skal være motsatt, at Gud skal stå øverst. Og for alt det vi 
ofrer for Guds rikes skyld, så skal vi få hundredobbelt tilbake i lønn, sier Jesus (Mark 
10,29-30). 
 
Niklas sier at det er ikke bare snakk om å kun ofre disse store, ytre tingene, men også 
om å kunne ofre våre indre holdninger og overbevisninger som er i konflikt med Gud 
ord. Noen ganger kan dette også gjelde vår overbevisning om hva Guds ord sier, og 
Niklas nevner eksempelet med kvinnelige menighetsledere. Selv om det kan være 
vanskelig å gjøre av egen kraft, så sier Jesus at det likevel er mulig for Gud. Den Hellige 
Ånd har blitt sendt for å hjelpe oss med vår villighet til å ofre ting for Guds rikes skyld. 
Man må slippe DHÅ inn, slik at han kan hjelpe oss til å være åpne for nye innsikter, 
spesielt på områder hvor vi selv ikke lenger er i stand til å endre standpunkt (når 
bekreftelsestendensen slår inn). 
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Talen avsluttes med en apell til de som enda ikke tror så veldig mye. Det er ikke slik at 
man må ha ofret alt for å starte en relasjon med Jesus eller at man må være moralsk 
perfekte for å gå i kirken. Mennesker kan ha vanskelig for å gjøre store personlige offer 
for de man ikke kjenner, men i personlige relasjoner så øker villigheten til å ofre noe over 
tid. Når vi skaper et nytt bekjentskap, spør vi da: kommer dette vennskapet til å koste 
meg noe? Nei, svarer Niklas, så derfor må vi ikke tenke sånn med Jesus heller. Du må 
fokusere på at Jesus er en person du skal bli kjent med, og huske at alt det du er villig til 
å gi for denne relasjonen, skal du få hundredobbelt tilbake for. 
 
 
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• En av psykologene som har forsket mest på bekreftelsestendensen, den 
israelsk-amerikanske psykologen Daniel Kahneman, sier at han er ganske flink til 
å se hvis noen går i «bekreftelsesfella», men at han er dårlig på å gjenkjenne det 
hos seg selv. Tenk over hvilke hjelpemidler det finnes for troende for å finne ut 
om man har gått i denne fella. 

 
• Har du noen gang opplevd når du leste i Bibelen at du har blitt utfordret på noen 

av holdningene og overbevisningene dine?  
 

• Har du noen gang endret standpunkt fordi du har fått en ny innsikt i Guds ord? 
 

• Har du noen gang opplevd at ytre påvirkning, om det er fra Gud eller fra 
samfunnet og mennesker rundt deg, har fått deg til å revurdere dine standpunkt 
med tanke på tro? 
 

• Noen mennesker nekter å ofre sine mest grunnleggende overbevisninger. Hva 
kan det gjøre med måten man leser Bibelen og evt. synet på Bibelen som Guds 
ord? 
 

• Jesus snakker om å være villig til å ofre ting som man setter høyere enn Gud og 
som man setter mer tillit til enn Gud for Guds rikes skyld. Hvor mye hadde du 
vært villig til å ofre for Gud før du hadde gått bedrøvet bort?  
Områder å tenke over er for eksempel forholdet til penger, materialistiske ting, 
mennesker (som foreldre, ektefelle, barn, venner), personlige mål og ambisjoner, 
staten (ofte en ramme for trygghet) og politiske, etiske og religiøse holdninger.  
 

 
 
 

 
	  


