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Resymé fra talen 

• Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere (Jak 4,8a). Guds opprinnelige 
plan var et tett og nært forhold til oss mennesker.   

• Vi blir sultne på det vi venner oss til å spise 
o Vi kan venne oss av og på med ting, både mat, drikke, nyheter, biler, klær, osv. 

Slik er det også med sjelen, som vil ønske seg det den blir vennet til. 
o Hvis vi stadig mater oss med Guds Ord, blir det lettere å sette av tid til det. Hvis vi 

sulteforer oss på åndelig mat, vil vi merke at apetitten også gradvis forsvinner. 

• Er vi sultne på mer av Gud? Sal 84,2-5 

• Vente med brennende iver. Flere personer i Bibelen viser oss noe om å vente på Gud 
med brennende iver. 

o Jakob – ”led meg til mitt hjerte, der du Gud bor”. 1. Mos 32,24-31. Jakob hadde 
en intens lengsel etter Gud. Han strevde med ting i eget liv, kom til slutt til 
sannhets erkjennelse og fikk ”møte seg selv i døra”. På dette punktet i livet møtte 
han også Gud på en ny måte. Det var oppdraget om å finne Gud som formet 
Jakob underveis, slik det også vil bli hvis vi starter på veien å søke nærmere inn til 
Ham. Etterpå strålte Jakobs Gudsmøte ut fra ham, til menneskene omkring.  

o Elisja – hold blikket på mesteren. 2. Kong 2,9-11. Elisja fulgte sin åndelige far som 
en skygge, og ba frimodig om en dobbel del av Elias’ salvelse og kraft. Gud viste 
Elias hvordan Elisja kunne bli prøvet, gjennom noe han hadde erfaring med – 
nemlig å ha øynene festet på sin mester og Herre (ref Heb 12,1-2) uansett hva 
som kom farende forbi. På samme måte kan vi lett bli distrahert av f.eks 
manifestasjoner.  

o I Jesus sine fotspor 
▪ Da Jesus fikk sine karakterprøver, holdt Han hele tiden blikket festet på 

Faderen. Selv om støtten sviktet selv fra de nærmeste da det gjaldt som 
mest, mistet Han ikke fokus.  

▪ Vi utfordres til å ha vårt blikk festet på gleden som venter der framme. I 
ørkenperioder eller prøvelser, testes vi. Når vi på disse tidspunktene 
velger å søke Guds ansikt, kan vi få oppleve at det blir til steg framover på 
veien nærmere Gud. 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

1. Tenk på eksempler fra eget liv, med ting du har vennet deg av med, eller vennet deg til. 
Hva er du opptatt av i livet for tiden? Er dette noe du har vennet deg til? Er det slik du 
ønsker å leve, eller ønsker du å gjøre andre prioriteringer? 

2. Er du sulten på mer av Gud? Er ditt forhold til Ham mentalt, eller et hjerteforhold? Tenk 
gjennom hvilken type relasjon du har med Gud. Hvordan kan relasjonen utvikles? 

3. Har du opplevd ørkenperioder i livet? Eller prøvelser? Hva gjør disse med deg? Hvordan 
har du kommet ut av det? Er du i en slik periode akkurat nå? Hvordan håndterer du det? 


