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Denne prekenserien handler om misforståelser om Gud, kristen tro og om hva Bibelen sier. Det 
er lett å se hvordan misforståelsen om at Gud hjelper den som hjelper seg selv kan oppstå, for 
det er jo bare å slutte å spise og se om Gud da hjelper deg med å fylle magen din. De fleste 
kristne kan kjenne det igjen hvis vi snakker om frelsen: «Gud frelser bare den som er snill og 
grei». 
	 For den unge «generasjon prestasjon» er det i stor grad slik at «det jeg presterer, det er 
den jeg er». Hva skjer når våre prestasjoner blir så viktig at vi lar det definere hvem vi er? Det er 
minst tre farer ved det, nemlig at 1) på forskjellige måter vil hver og én sette seg selv foran 
andre, 2) de som presterer bra blir offer for stoltheten og 3) de som presterer dårlig blir offer for 
skammen. Og skammen vil ramme de fleste, for de færreste vil oppleve å nå helt opp på alle 
områder av livet. Men Guds plan for meg og deg er noe helt annet enn at vi skal knytte oss så 
nært opptil hva vi greier å prestere.  
	 I Jesaja 25,4 står det: «Du ble et vern for de svake, et vern for de fattige i deres nød, et 
ly mot styrtregn, en skygge mot heten.» Gud vet at vi ikke kan hjelpe oss selv, og overlater det 
ikke til oss å bevise for Ham at vi er gode nok til å få Hans hjelp. Og i Rom 3,10-12 står det: 
«For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Alle er kommet på 
avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.» 
	 Jesus sa: «Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i 
tillegg.» Det Jesus sier her handler om å gi slipp på oss selv og å legge vekk vår tillit til våre egne 
prestasjoner, og i stedet for holde fast på Hans prestasjoner. Paulus sa det slik i Gal 2,19-20: 
«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg 
nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og 
ga seg selv for meg.»  
	 Det finnes ingen i frihet i ideen om at Gud hjelper oss hvis vi hjelper oss selv. Profeten 
Hosea ba israelittene om å be om tilgivelse for sin avgudsdyrkelse og si til Gud «Vi vil ikke lenger 
si: Vår Gud! til det våre hender har gjort». Ingen av våre prestasjoner kan sammenlignes med 
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Gud, og heller ikke imponere Ham, men Gud belønner de som gir opp seg selv og søker Ham 
med evig liv. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE 

• Det er mange ting vi kan behandle som det viktigste i livet. Spørsmålet er, 
behandler du det viktigste i livet med den største viktighet? 

• Se på ditt eget forhold til Gud. Ser du på noen av dine gjerninger som at de kan 
hjelpe deg til frelsen?


