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Å ha Gud i livet er noe vi virkelig kan være takknemlig for. I Mark 12,41-44 står det: 
«Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. 
Mange rike ga mye. 42 Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt 
noen få øre. 43 Da kalte han disiplene til seg og sa: ”Sannelig, jeg sier dere: Denne 
fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44 For de 
ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve 
av.”» 
 
Gud ser de små tingene. Selv om enken ikke ga på langt nær så mye som de rike, så 
Jesus til hjertet hennes og da så Han at hun ga mye mer enn alle de andre. Han ser når 
vi sier noe godt om andre eller gjør noe godt når vi gjør det av et godt hjerte. 
 
Så Gud kan glede seg over selv små ting som vi gjør. Den andre siden er at vi også kan 
komme med små ting til Gud. Små ting kan bety mye for oss. Ting som kan fremstå 
som bagateller for andre, kan være påtrengende for den som utsettes for eller opplever 
det. Men selv om Gud er så stor, så bryr Han seg om selv de små tingene i livene våre. 
 
Et bibelvers som alltid er verdt å huske på, om det gjelder stort eller smått er Matt 7,7: 
«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» 
 
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE 
 

• Har du noen gang opplevd at Gud har hjulpet deg med ting som kan virke små? 
Hva skjedde? 
 

• Finnes det ting som du kanskje bagatelliserer og som du ikke bringer fremfor 
Gud? 
 

 
 

	


