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Halleluja-vers (menigheten reiser seg)

L: Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:
«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal 
det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som
leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp 
for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber 
om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv
dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye 
mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem 
som ber ham! Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det 
skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og 
profetene.»
Slik lyder det hellige evangelium.

Halleluja-vers gjentas

I dag er en av de dagene i livet ditt da du er aller mest synlig. 
For i dag er det du som er hovedpersonen i familien, i slekta. 
Det er på grunn av deg og din konfirmasjon at slektningene 
dine har satt av denne dagen. Noen har kanskje reist for å 
komme hit. De har brukt tid og penger på å prioritere deg og 
din store dag, tatt på seg bunader og finkjoler og dresser for å 
være der for deg denne dagen. Og de ser deg denne dagen, 
hvor stor du er blitt, hvor voksen du er blitt og så kjenner de 

hvor glad de er i deg, og hvor mangegode ønsker de har for 
livet ditt.

Så du familien og slektningene dine da du kom inn i 
prosesjonen i sted? Kanskje ikke, for kirka er stor og her er 
ganske fullt. Men de så deg. Det er jeg helt sikker på. De så 
deg med en gang vi kom inn, og de er her akkurat for deg. 

Det betyr at det er en ting du allerede nå må forberede deg 
på: Det kommer til å bli tatt uhyre mange bilder av deg i dag. 
Ikke bare mange bilder, men veldig mange bilder. For de som 
er her for deg i dag, de kjenner også på at dere hører 
sammen, at du er viktig for deres liv, og de vil ta bilder av deg 
sånn at de senere kan se på bildene og på den måten ta vare 
på denne dagen i hjertet sitt. Så her er mitt råd til deg: Når 
noen i dag vil ta bilde av deg, så ikke protester eller stikk deg 
unna. Still deg opp, se glad ut, smil litt og gjør ditt for at de 
skal få sine gode minner fra denne dagen!

Konfirmasjonsdagen er også en dag for taler og sanger, for 
gode ord, alvorlige ord, morsomme ord og ord til ettertanke. 
Jeg gjetter på at det kan bli sagt mange gode ord både til deg 
og om deg i dag. Kanskje både foreldre og faddere og 
besteforeldre har viktige ting de har lyst til å si deg i dag. Og 
jeg håper at du klarer å høre ordentlig etter ordene deres, og 
at du tar dem til deg. At du tillater deg å bli glad for de gode 
ordene og til å ta med deg de gode rådene de har. Begge 
deler er sånt som du kan få bruk for seinere. 
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I kirka har vi også lyst til å si noe viktig til deg på 
konfirmasjonsdagen din. For du hører til her også. Du er et 
viktig medlem i kirka vår. Og vi er glad for at du er det og vi 
håper at du, med dine evner og interesser og ideer vil være 
med å forme og påvirke framtidens kirke. 

Jeg leste en tekst fra Bibelen. Der sa Jesus noen viktige ord til 
dem som var nysgjerrig på han og som var opptatt av hva som
var viktig i det gode liv. Han sa: «Be, så skal dere få. Let, så 
skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» 

Det var jo ganske enkle ord, men hva betyr de? Hva har de å si
meg? Når jeg leser de ordene, så hører jeg to ting: Det ene er 
ei oppfordring, ei anbefaling om å gjøre noe som er bra for 
meg selv. Det andre jeg hører, er et løfte. 

Oppfordringa er: Be, let og bank på. 

Noen er flink til å be, be foreldre om hjelp, be ei tante om en 
liten jobb, fordi man er blakk. Be en god venn om et råd, fordi 
noe er vanskelig. Be om unnskyldning når man har klussa noe 
til. Andre er kanskje litt beskjeden, og ikke så flink til å be 
andre om noe. Hvis du er av den sorten, så er det kanskje lurt 
å øve litt på å be om hjelp. Ingen klarer seg alene: Vi trenger 
hverandres støtte og hjelp, vi trenger gode råd og tilgivelse 
når noe har skjært seg. Vi trenger forståelse og aksept.

Hva er det vi skal lete etter i livet og hvor er det vi skal banke 
på? Jeg tror det er viktig for alle å lete etter det som gir 
mening i livet, det som er godt og riktig, det som gir glede og 

ikke minst: i å ha verdi som menneske. Og da må jeg kanskje 
banke på noen dører, prøve å gå nye veier, utfordre meg selv 
og akseptere meg selv sånn som jeg er, og lete etter hvordan 
jeg kan være et godt medmenneske for andre.

Be, let og bank på. Ordene sier noe om hva det er å være 
menneske. Vi er ikke tilskuere, vi er deltakere. Vi sitter ikke og
ser på verden, men vi er med og tar ansvar. Jeg ser på dere 
nå, og tenker: Noen av dere skal kanskje drive firma her i 
byen, eller pleie syke på sykehuset. Noen skal snekre hus og 
noen skal undervise 4-klassinger. Noen skal kanskje reise ut i 
verden og drive nødhjelp. Noen skal bli politikere og noen skal
sitte i menighetsrådet. Dere skal ut i voksenverdenen som 
deltakere, ikke som tilskuere. Be, let og bank på – det kan 
være gode råd for å finne sin plass og vei framover.

Og når Jesus sier be, let og bank på, så tenker han ikke bare 
på oss mennesker oss imellom. Jesus ser verdenen i et større 
perspektiv. Han viste oss at Gud er en Gud som hører bønn, 
som gir mening og tar imot de som banker på for å finne nåde
og finne omsorg. Han er der for den som vil finne svar og den 
som leter etter veien videre. Han er der for den som vil vite 
hvordan man skal være en god neste. For meg har det vært en
trygghet hele livet å vite at jeg kunne fortelle Gud alt det som 
har vært vanskelig eller lett, det jeg har strevd med og vært 
redd for, og så har jeg visst og kjent at jeg har blitt hørt og sett
og tatt imot. Og vi har prøvd, i konfirmasjonstida di, å vise deg
plasser du kan lete og banke på for å finne Gud, for å få et 
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glimt av himmel. Vi har vist deg hvordan vi ber i gudstjeneste 
og rundt lysgloben, hvordan tekstene i Bibelen kan gi mening 
og hvordan nattverd og salmer kan være en skatt som kan 
åpne seg og bety noe for deg.

Jesus sitt løfte er at den som ber til Gud, skal bli hørt. Og at 
den som leter etter spor av Gud og mening, kanskje i Bibelen, 
kanskje hos andre mennesker eller i kirka, skal finne det. Og at
den som banker på skal oppleve å bli tatt imot.

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som var, er 
og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

 - Hilde Fylling / Sokneprest - 
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