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Guds matematikk er kanskje ikke alltid helt logisk. Forrige uke handlet prekenen om at 
Gud kan se på små offer som store, og i 5 Mos 32,30 står det at én mann kan jage 
tusen. Det betyr at Gud kan gjøre utrolig store ting gjennom oss. Likevel er det mange 
som tror at Gud i sin storhet ikke kan være opptatt av oss små mennesker. Men faktisk 
er Gud så stor at Han er i stand til å være opptatt av alle ting på én og samme tid - først 
da snakker vi om Guds uendelige storhet. 
 
I Dom 20 finner vi en historie om israelittene som går til krig mot en av de israelittiske 
stammene, benjaminittene. Benjaminittene hadde brutt loven og skulle bli holdt 
ansvarlige. Israelittene samler en hær på 400 000 mann og går til krig mot fiendens 20 
000, likevel taper de! De samler seg og spør Gud hva de skal gjøre. Jo, de skulle gå ut 
igjen. Men så skjer det uventede igjen, de taper en gang til! Knust etter to nederlag, 
gråter mennene og bruker lang tid før de spør Gud hva de skal gjøre. Jo, de skulle 
angripe en gang til, og da skal Gud sikre dem seier. De følger Guds råd, og denne 
gangen vant de. 
 
På sett og vis reflekterer dette vår hverdag. Selv om vi ofte er godt forberedt, så går vi 
på motgang som kan virke helt uforståelig og meningsløs. Og vi ser i historien om 
israelittene, at Gud ville at de skulle gå til krig selv om de kom til å tape de første 
gangene. Gud vil at vi skal kjempe også de kampene vi ikke kommer til å vinne. Men 
hva gjør vi når vi møter motgang? 
 
Jo, vi må holde ut. Det kan virke enkelt å si det, men som vi ser med israelittene, så var 
det ikke enkelt å holde ut. De gråt på grunn av nederlagene, men de holdt ut til tross for 
at det var utfordrende. Faktisk lover Gud oss at vi ikke skal møte fristelser som er større 
enn vi kan bære, så lenge man stoler på Gud (1 Kor 10,13). 
 
Vi må holde oss nær Gud. Israelittene, tross motgangen, vendte seg til Gud hver gang 
og spurte «hva nå?». Det er når man kommer til Gud med det som er vanskelig at man 
legge av seg ting hos Ham, reise seg opp igjen og gå videre. 
 
Vi må være tålmodig. Når vi møter motgang så er det kanskje lett å gi opp håpet på 
Gud. Men israelittene turte å stole på Gud og være tålmodig. Da kan Gud få slippe til og 
vise sin storhet. 
 
Men når vi leser om alle de store tingene Gud har gjort, så er det lett å spørre om Gud 
kan gjøre slike ting i dag. Gud gjør faktisk fortsatt de utroligste ting, og et eksempel på 
det er historien om Desmond Doss. Han var en kristen pasifist som likevel meldte seg 
inn i hæren under andre verdenskrig, fordi han ønsket å være med å hjelpe. Han nektet 
å bære våpen, og møtte selvsagt motstand på grunn av det. Likevel greide han 
egenhendig å redde 75 liv på én dag under et slag mot japanerne i Stillehavet, og fikk 
den høyeste militære utmerkelsen i USA for sin bragd. Han var den første ikke stridende 
som vant denne medaljen. Han løp alene rundt på slagmarken under konstant ild fra 
omkring 1000 japanere og fant skadde medsoldater. Han bar dem i sikkerhet, uten å bli 
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skadet. Han sa senere at for hver mann han reddet sa han til Gud «hjelp meg å redde 
bare én til» (historien om Desmond Doss ble filmatisert i 2016 og har tittelen «Hacksaw 
Ridge»). 
 
Gud er stor og Han kan fortsatt gjøre store ting i verden. 
 
 
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE 
 

• Tenk på de gangene du har trengt hjelp. Hva gjorde du for å inkludere Gud? 
 

• Kjenner du til andre eksempler på at Gud har gjort store ting?  
 

• Hva tenker du om at Gud er stor nok til å faktisk bry seg om deg? Er dette noe 
du har syntes har vært vanskelig å tro? Forandrer dette ditt gudsbilde? 
 

• I historien om israelittene og benjaminittene kan vi lære f.eks. å holde ut, å holde 
oss nær til Gud og være tålmodig. Er det andre ting du ser at man kan lære fra 
denne historien? 
 

 
 

	


