
 

  Mener vi alvor? 
Innledning: Det er ikke alle dager vi gleder oss til å gå på jobb. Og i dag har jeg 

en slik dag. Det vi skal snakke om i dag utfordrer meg selv på en slik måte at jeg 

egentlig kunne ha tenkt meg å bare sette meg ned og la andre gjøre «jobben». 

Men, så lett er det ikke, så da får vi nærme oss dette på en forsiktig og ikke minst 

ærlig måte.. bli med! 

Tekst: 2KONG 6:24-7: 11. Vi leser fra kp. 7: 3 ff. 

Hva det handler om 

I går var det konfirmasjonsgudstjenester her på Fredheim, og over 800 mennesker 

var samlet. Temaet de møtte var: Veien, Sannheten og Livet! Og det er det det 

handler om; Jesus er den eneste veien hjem til Gud! Han sa det selv på denne 

måten: «Ingen kommer til Far uten ved meg.» 

Da gjør vi lurt i å av og til sjekke om vi er på den «kanalen». Hva vårt bidrag er til 

å gjøre dette kjent for de menneskene som er i vår nærhet. 

Til samtale: Hvordan reagerer du på Jesu utsagn om at Han er den eneste veien 

hjem til Gud? Får dette noen konsekvenser for ditt møte med andre mennesker? 

De venter..? 

For mange år siden skrev misjonær Asbjørn Åvik boken; «De venter.» Denne har 

solgt over 100.00 eksemplarer, og er et vekker rop med tanke på misjon. Mange 

har opplevd at når de delte Evangeliet for nye folkeslag, så ble de møtt med 

spørsmålet: Hvorfor har dere ikke kommet før? Og undersøkelser i Norge forteller 

en annen sannhet enn det vi ofte tror om folk når vi antar at de ikke er interessert i 

det vi tror på. Overraskende mange ville ha blitt med i kirke og bedehus hvis de 

ble invitert av en venn!  

Til samtale: Opplever du åpenhet for samtaler om tro og tvil i din omgangskrets? 

Er det lenge siden du har snakket med andre om hvem du tror på? 

Mener vi alvor? 

Teksten vi leste forteller om fire personer som gikk fra å være opptatt kun av egne 

behov til å bety en forskjell for en hel by. Jeg kjenner meg igjen i disse, mest der 

de går fra telt til telt for å samle til seg selv- forstått som mitt eget ønske om 

fornyelse av mitt eget kristenliv. Men, teksten utfordrer meg til et annet fokus i det 

de utbryter; «Det er ikke rett det vi gjør nå. Dette er dagen for gode nyheter.. kom 

la oss gå og fortelle dette..» 

Til samtale: Hvordan kan vi hjelpe hverandre til både større frimodighet og evne 

til å dele «de gode nyhetene» med andre? 

 




