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Niklas begynner med å snakke om valgene vi tar og hvordan de påvirker oss. De kan 
påvirke hele livene våre, hvordan andre ser på oss og å forstå hvem vi er eller ønsker å 
være. Han mener at det er ikke alltid så lett å vite om vi har tatt de riktige valgene, men 
at vi noen ganger må snakke om gode eller dårlige valg istedenfor. For å få hjelp til å ta 
de gode valgene kan man hente litt visdom fra Salomos ordspråk. 
 
HERREN PRØVER TANKENE 
Vi mennesker kan få oss selv til å tro at vi gjør det riktige, selv når vi gjør ting vi burde 
vite er galt, sier Niklas, og henviser til Ordsp 16,2. Men noen ganger må vi tenke litt som 
Paulus skriver i 1 Kor 4,4, nemlig at selv vi ikke vet om noe galt vi har gjort, så betyr ikke 
det at vi ikke har noe galt likevel. Og det er kanskje når vi står ovenfor de største 
fristelsene at vi bør rådslå med noen andre enn oss selv, for vi kan ikke alltid stole på at 
vi kommer fram til de beste avgjørelsene. Men Gud vet hva som er de gode valgene. 
 
LEGG ALT I HERRENS HÅND 
Planene våre må legges i Guds hånd for å ta de gode valgene (Ordsp 16,3). Det betyr 
ikke å slutte å bruke hodet, men å ha et kritisk blikk på valgene vi tar. Både når vi velger 
å gjøre noe, men også når vi velger å la være å gjøre noe. Når vi legger ting i Guds 
hånd, så lar vi Ham prøve tankene våre. 
 
HERREN STYRER SKRITTENE VÅRE 
I Ordsp 16,9 står det at «I hjertet tenker mannen ut sin vei, men det er Herren som 
styrer skrittene hans». Det betyr ikke at man skal slutte å tenke selv, men det betyr 
heller ikke at uansett hva man finner på, så er det Gud som leder oss dit, forklarer 
Niklas. Det handler mer om hvilket motiv vi har for valgene våre. Dette verset handler 
om et menneske som har latt Gud prøve tankene, som har lagt sine gjerninger i Guds 
hånd og planlegger ut fra det. På den måten får Gud mulighet til å styre skrittene våre. 
 
EN GRUNNREGEL I LIVET 
Niklas sier at disse tipsene ikke nødvendigvis hjelper oss konkret i noen av valgene våre, 
men sier at poenget er å hjelpe oss til å finne en grunnregel i livet. Salomo kaller det en 
hovedvei (Ordsp 16,17), som handler om å vende seg bort fra det onde og til det gode. 
Niklas nevner den gyldne regel, men sier at den beste hovedveien å gå på, er Jesus, 
fordi han er veien til frelse. 
 
Å ha en god grunnregel i livet kan hjelpe oss til å ta gode valg, valg som er i tråd med 
det Gud vil med livene våre. Men å ta de gode valgene betyr også at vi noen ganger må 
ta noen ubehagelige valg også. Og å ta de gode valgene innebærer å bruke Bibelen og 
å be til Gud, sånn at vi kan lære oss å dele Jesu samvittighet. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Har du noen nyttårsforsett for 2018? Hvis ja, hvorfor har du valgt det du har 
gjort? 

 
• Har du noen grunnregler i livet? Hva gjør du for å leve etter dem? 

 
• Kan du komme på noen dårlige valg du har tatt? Hvorfor valgte du som du 

gjorde, og hvordan tror du det kunne blitt hvis du hadde latt Gud påvirke deg der 
og da? 
 

• Hvis du leser Ordsp 16, finner du noen konkrete tips der til å ta gode valg i tillegg 
til å lese Bibelen og å be? 

 
 
 

 
	  


