
FRUKTBAR FRED 

Den fruktbare freden får hjertet til å slå roligere. Den fruktbare freden følger deg 

gjennom dagens ulike gjøremål. Den kommer når du tillater deg å verdsette deg selv, 

— fordi Gud gjør det. I den fruktbare fredens rom er det ikke nødvendig å streve for å 

bli godtatt. Du er allerede godtatt, og din verdi er fastsatt. 

Du er ikke mer verdt enn de andre, men heller ikke mindre. Du er like mye verdt som 

hvem som helst av dine medmennesker. 

Gud vet om det. Han har greie på sånt. Han vet hva et menneske er verdt. Det var jo 

han som blåste livet inn i din kropp, og fikk ditt hjerte til å banke. Fordi du puster og 

ditt hjerte banker, har du uendelig stor verdi. 

Gud hører din pust. Han hører ditt bankende hjerte. Han verdsetter deg høyt. Han vil 

ikke miste deg. Han har skaffet tilgivelse til veie for deg. Han har velsignelse klar til 

deg. Vil du ha det? Når du tar imot, flytter du inn i den fruktbare fredens rom, og den 

fruktbare freden flytter inn til deg. Du kan verdsette deg selv, fordi Gud gjør det. Når 

noen klandrer, sier samtidig Gud: «Du er dyrebar i mine øyne». 

Når du vender din oppmerksomhet mot den fruktbare freden, blir du minnet om din 

verdi. Din pust og dine hjerteslag minner deg om at Gud ga deg rett til å leve. Det er 

unødvendig å streve for å bli godtatt. Verdsettingen av deg er i orden for lenge siden. 

Den kan ikke rokkes ved. Derfor frigjøres krefter i den fruktbare fredens rom. Den 

fruktbare freden får hjertet til å slå roligere. Den gir grobunn for liv, vekst og 

virksomhet. 

Du er velkommen til å leve i den fruktbare freden. Og når du en dag skal dø, vil den 

fruktbare freden løfte deg på sine vinger inn i den evige gleden.  
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