
Fredag 19.juni 

Velkomstord  

Velkommen til musikkandakt fra Glemmen kirke i 

Fredrikstad. Jeg heter Maria Vassli Gjære, og er 

sokneprest i Kråkerøy. I dag skal vi også få høre Karin, 

Selma og Hege Holmquist synge for oss, og kantorene 

Dan Rene Dahl og Tor Erik Mohn er med på diverse 

tangenter. 

Bibeltekst og tekstmeditasjon 

Det står skrevet i Lukasevangeliet i kapeittel 18 

Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved 

veien og tigget. 36 Mannen hørte at det var mye folk på 

veien, og spurte hva som sto på. 37 De svarte ham: 

«Jesus fra Nasaret kommer forbi.» 38 Da ropte han: 

«Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med 

meg!» 39 De som gikk foran, snakket strengt til ham og 

ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du 

Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 40 Jesus 

stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da 

han kom nærmere, spurte Jesus ham: 41 «Hva vil du jeg 

skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet 

igjen!» 42 Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst 

deg.» 43 Straks kunne han se, og han ga seg i følge med 

Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så 

dette, lovpriste Gud. 

Var det noen som leste for dere da dere var små? Det 

var jeg så heldig at det var noen som gjorde. Og etter 

hvert så leste jeg selv også. Mange av historiene og 

bildene har festet seg hos meg. Et av bildene jeg husker 
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spesielt godt, er et bilde fra en barnebok av Kees de 

Kort  om Bartimeus, den blinde mannen ved Jeriko. 

Kanskje har noen av dere som ser på lest den også? 

Den er en del av en serie tynn bøker, ikke så store, med 

lite tekst og enkle tegninger.  

Og det bilde som har gjort mest inntrykk på meg, er 

bildet der Bartimeus har blitt avfeid av disiplene, men 

ikke gir seg. Han roper av sine lungers fulle kraft, og er 

blitt helt rød i ansiktet.  Jesus, du Davids sønn, miskunn 

deg over meg, roper han. Jesus hjelp meg! 

Det står at han ikke brydde seg om hva de andre sa, 

men bare ropte enda høyere: Jesus, hjelp meg.  

Viste du at det er denne historien som er noe av 

bakgrunnen for et av leddene vi alltid synger i 

gudstjenesten? Herre, miskunne deg over oss på gresk, 

er nemlig kyrie eleison. Og det synger vi: kyrie eleison, 

kriste eleison, kyrie elesion. Gud fader miskunne deg, 

Herre Krist miskunne deg, Hellige Ånd miskunne deg.  

Jeg like det leddet. Selv om miskunne kanskje ikke er et 

av de ordene jeg bruker mest til vanlig, er det fint å 

kunne komme til Gud og si: se meg Gud, hjelp meg! 

Forbarm deg over meg.  

Og så tror jeg det er den samme gud som møtte 

Bartimeus der ved Jeriko som møter meg. Og hva sier 

Jesus til Bartimeus? Hva vil du jeg skal gjøre for deg. Og 

det tror jeg også er Guds svar på våre rop om hjelp: hva 

vil du jeg skal gjøre for deg.  

En viktig ting når vi er sammen med andre mennesker, 

er at vi ikke gjør dem til objekter, altså ting vi skal gjøre 



noe med eller bruke for å oppnå noe. VI må la dem være 

subjekter, de som handler og gjør noe selv. Jesus er et 

forbilde for oss der: han kunne lett ha tenkt: en blind 

mann, han vil sikkert bli helbredet. Men han spør: hva vil 

du jeg skal gjøre for deg? Og så var det Bartimeus som 

sa det: gjør meg seende. Og han fikk synet tilbake og 

gledet seg over det, sammen med alle som var der 

lovpriste han Gud, leste vil. 

I gudstjenesten går kyrie over i gloria, takkesangen som 

vi låner fra engelene på Betlehemsmarken: ære være 

Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker 

som Gud har glede i.  

Så kort er det mellom ropet om hjelp og takknemligheten 

i gudstjenesten. Kanskje som en påminning om at livene 

våre har en tendens til å inneholde begge deler på en 

gang: både ropet om hjelp for det som dirrer i livene 

våre, og takknemligheten over at Gud er nær i både det 

gode og det vonde.   

 

Bønn og velsignelsen 

Kjære Jesus, takk at du sier: hva vil du jeg skal gjøre for 

deg. Hjelp oss å komme til deg med det vi strever med, 

og gi oss svar.  

Vi ber om visdom i møte med andre mennesker, så vi 

ikke bruker dem for å oppnå noe. Gjør oss til mennesker 

som ser og løfter andre opp.  



Vi legger helga foran oss i dine hender. Vær hos alle 

som går ut i ferie, og gi dem nye krefter, glede og 

overskudd.  

Takk Gud, at du er stor, at du er den høyeste, og at du 

har glede i oss.  

La oss sammen be den bønna Jesus lærte oss: 

Vår Far i himmelen. 

La navnet ditt helliges. 

La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

Gi oss i dag vårt daglige brød, 

og tilgi oss vår skyld, 

slik også vi tilgir våre skyldnere. 

Og la oss ikke komme i fristelse, 

men frels oss fra det onde. 

For riket er ditt,  

og makten og æren i evighet. 

Amen. 

 

Ta imot velsignelsen: 

Herren velsigne deg og bevare deg, 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 

 


