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Bruk øret (og hjertet)! 
 

 
Les 1.Kong.3,4-9  

 
 

Hva sa Gud til Salomo? ……………………………………… 

Hva ville du ha svart på et slikt tilbud? …………………………………….. 

Hva ønsket Salomo seg av Gud? ……………………………………….. 

 
Et genialt ønske! Hvis vi skal være helt ærlige, tror jeg nok vi hadde svart annerledes enn Salomo. Vi hadde nok 
tatt en oversikt over livet vårt og funnet ut hva som var behov nr.1 akkurat nå. Eller kanskje vi hadde prøvd å 
regne ut hvilket ønske som gav mest utbytte. (Ditt ene ønske kunne f.eks. vært: ”Gi meg hundre nye ønsker!”) 
Hva slags verdi har vel et lydhørt hjerte? 
 
Hvis vi ser litt nærmere på ønsket, så var det kanskje ikke så dumt likevel. John Stott sier: ”Dårlige lyttere blir 
ikke gode disipler.”  
Et lyttende hjerte (i tett samarbeid med øret) har to retninger 
 
Oppover - lytt til Gud: 
Midt i en verden der alle skriker etter din oppmerksomhet, finnes det en stemme som hvisker. Det er Gud som 
ønsker å møte deg i stillheten. ”Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren” står det i Klagesangene 
3,26 og i Joh.åp.2,7 utfordrer Gud oss: ”Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!” 
 

 
Hva ønsker Gud å si oss? 
Det skal du få lov til å finne ut selv, med hjelp av noen bibelsteder: 

  Gud sier: 
Jer.31,3 - …………………………………. 

Gal.4,4-7 - ………………...……………… 

Jes.43,24b-25 - ........................................... 

Salme 32,8 - ................................................ 

 
Utover - lytt til hverandre 

 
Les Jak.1,19-20 

 
Dette er et vers som skikkelig treffer spikeren på hodet! Noen av oss er så dårligere lyttere at vi er i ferd med å 
planlegge vårt neste innlegg i samtalen lenge før den andre er ferdig med å snakke. ”At noen svarer før han har 
hørt, er dumt og til skam for ham” sier Ord.18,13, og det er nok ikke bare meg som har grunn til å rødme av 
skam... 
Å lytte til hverandre handler både om å lytte til dine medkristne for å styrke fellesskapet, og til de ikke-kristne 
for å forstå deres behov og gi dem Jesus på en måte som svarer til dette behovet. Jeg blir nødt til å repetere John 
Stott: ”Dårlige lyttere blir ikke gode disipler.” 
 

 
Tenk deg at du hadde Gud på tomannshånd. (Det er fullt mulig!) Hva tror du Gud ville sagt til deg? 
Les 1.Kong.3,10-14 og Matt.6,33. Er det realistisk å tro at det funker slik i dag også? Våger du å stole på 

det? 
 

1. Sett av i din tidsplanlegger en avtale med Gud. Dette skal være en tid der du skal prøve å lytte til 
Guds stemme gjennom bibelen, i bønnen eller rett og slett i stillheten. Spør Gud: Hva vil du si til 
meg i dag? 

2. Når du snakker med mennesker den neste uken, tren deg opp til å lytte. Prøv å repetere inni deg hva 
de sier før du svarer. Sier de noe annet enn ordene deres uttaler? Hva er deres behov? Lytt! 


