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«Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppfyller det gode løftet jeg ga til Israel og Juda.» 

(Jeremia 33,14) 

Man skal egentlig ikke ta bibelord ut av sin sammenheng. Det er et ufravikelig prinsipp for teologer. 

Likevel: I dag klipper jeg ut én setning av dagens bibelord og satser på at det er ok. Løfter om bedre 

tider trenger vi i tider da ting går på tverke. 

Jeg har det travelt om dagen. Det skjer noe hele tiden. Da Norge stengte ned, gikk Den norske kirke 

på nett – i likhet med mange andre samfunnsinstitusjoner. Nå begynner vi å få dreise både på 

videomøter og strømming av direktesendte gudstjenester. Det er egentlig litt gøy! 

Men mange sitter uvirksomme hjemme hos seg selv, mer isolerte enn noen gang. Den menneskelige 

kontakten som vi alle savner, er ekstra presserende for dem som fra før av hadde det tungt. Det er på 

tide å gripe telefonen og ringe hverandre! Dager skal komme da jeg begynner å ringe rundt. Jeg 

lover! 

Kanskje du venter på en telefon og kjenner fortvilelsen stige opp i dag fordi ingen ringer deg? Det er 

helt greit å ta initiativet selv også, ikke vente til noen andre gjør det. Når nye ting skjer, må vi gjøre 

nye ting – også det som kjennes uvant. Det er faktisk lov å ringe en venn og si: «Jeg ringer uten annen 

grunn enn at jeg trengte å høre stemmen din.» Det er lov å forstyrre! Det er lov å trenge seg på! Det 

verste som kan skje er at du får høre at det passer ikke akkurat nå, men om en time. 

Nå må jeg forresten avslutte. Sønnen min ringte nettopp. Jeg var opptatt i et videomøte og sa at jeg 

skulle ringe om en time. Det løftet må jeg holde. Og det gleder jeg meg til. 

Vi snakkes! 

Tirsdag 24. mars 


