
Ønske velkommen: 

Velkommen til musikkandakt fra Glemmen kirke i Fredrikstad. Jeg heter Maria Vassli Gjære og er 

sokneprest i Kråkerøy menighet. I dag er Domkirkens jentekor med dirigent Hege Holmqvist her og 

synger. Kantorene Dan Rene Dahl og Tor Erik Mohn er med på diverse tangenter. 

 

Bibeltekst og tekstmeditasjon 

Vi leser i fra brevet til titus i det tredje kapittelet: 

Men vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart. Og han frelste oss, ikke 

på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad 

som gjenføder og fornyer ved Den hellig Ånd, som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, 

vår frelser. Slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er 

vårt håp. 

Har du fått en åpenbaring noen gang? Om ikke en stor, åndelig en, men har du oppdaget en 

sammenheng som du ikke har sett før? Jeg husker en gresktime da jeg studerte teologi, hvor det 

plutselig gikk opp for en av medstudentene mine at en bærbar datamaskin på engelsk heter laptop, 

lap betyr jo fang på engelsk, og en laptop er en datamaskin du kan ha oppå eller på toppen av fanget. 

Han måtte fortelle det til alle i rommet. 

I brevet til Titus får vi også høre om en åpenbaring. Den er enda bedre enn den om laptopen, og bør 

absolutt fortelles til alle i rommet, ja helst til alle i hele verden. Det er åpenbaringen eller 

oppdagelsen om at vi er elska av Gud og at han sendte Jesus for å frelse oss.  

Og Jesus kom ikke for å frelse oss fordi vi gjør så mye bra, men fordi Gud er barmhjertig. Helt konkret 

så blir denne frelsen formidlet i dåpen. Sammen med vannet gir Den hellige Ånd oss del i et nytt liv: 

et som skal leves i Guds nåde. Dåpen er på en måte både endestasjon og startpunkt: i dåpen får vi alt 

vi trenger for å bli frelst: Den hellige ånd, nåde, tilgivelse og en ny tilhørighet hos Gud. Samtidig er 

det begynnelsen på et liv der vi skal leve i troa, la den få prege oss og stadig finne ut mer av hvem 

Jesus er og hva det vil si å følge etter ham. Gavene vi får i dåpen, blir gitt en gang, og så kan vi bruke 

resten av livet til å ta dem imot og bruke dem.  

Til og med gjennom døden, gjelder dåpens gave. Vi blir arvinger til det evige liv. Når Jesus dør og står 

opp igjen, så er det ikke bare våre synder som blir tilgitt. Døden blir også overvunnet. Vi ser det ikke 

ennå, men det er ikke døden som skal få siste ordet. Det er det Guds kjærlighet til oss som skal få. 

Når vi vandrer ut av tida, og inn i evigheten, så kan vi få være sammen med han som elsker oss.   

Det er ikke alle sammenhenger det er så lett å få øye på. Noen må vi rett å slett få hjelp til å se. 

Kanskje kan vi ane dem, men det er først når noen peker på dem, at vi ser dem klart.  

Sånn tenker jeg at det er med Guds kjærlighet til oss: vi kan ane den, i denne verdens skjønnhet og 

glede, i kjærligheten Gud har lagt ned i menneskene og som gjør at vi kan elske hverandre. Men 

historien om Jesus som verdens frelser trenger vi at noen forteller oss. Forteller at Guds kjærlighet er 

betingelsesløs, og at når vi tar imot den, blir livet aldri helt det samme igjen.  

 

 

 



Bønn og velsignelse 

La oss be:  

Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du tilgir oss 

vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv.  La din Ånd virke i oss, så vi kan 

leve det nye livet med Jesus Kristus som vår Herre. 

La oss få glede oss over dåpens gaver, og åpenbar stadig mer av din kjærlighet og nåde for oss, så 

den kan prege oss. Hjelp oss å ta den med i møtet med andre.  

Vi legger helgen foran oss i dine hender. La oss oppleve fellesskap og få glede oss over sommeren og 

alt som vokser rundt oss. Vær nær hos alle som er ensomme og redde. Gi håp og mot til alle som er 

permiterte og arbeidsløse.  Beskytt de som er i fare og de som kjemper med sykdom. Vi ber for alle 

med ansvar og makt. Gi dem visdom og ydmykhet, så de tar avgjørelser som er gode for fellesskapet.  

Du som vet hva vi trenger før vi ber om det, hør vår bønn.  

 

L | La oss sammen be den bønnen Jesus har lært oss: 

A | 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.  

 


