
Tirsdag 16.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 Clara 

Zita Lind som skal synge for oss, Jan Ragnar Storheim 

på cello og kantorene Dan Rene Dahl og Tor Erik Mohn 

er med på diverse tangenter. 

Bibeltekst og tekstmeditasjon 

Det står skrevet i Johannes evangeliet i kapittel 14:  

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på 

meg!  2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke 

slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand 

et sted for dere?  3 Og når jeg har gått og gjort i stand et 

sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så 

dere skal være der jeg er.  4 Og dit jeg går, vet dere 

veien.» 

     5 Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. 

Hvordan kan vi da vite veien?»  6 Jesus sier: «Jeg er 

veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved 

meg.  7Joh 14,1-6 

En gang skulle jeg fly fra Molde til Kristiandsand. Og litt 

overraskende fant jeg ut at det raskeste og billigste var å 

fly til Trondheim og så derifra til Kristiansand. Så jeg 

troppet opp på Årø, flyplassen i Molde, og sjekket inn 

bagasjen min. Overraskende nok, så jeg at det på 

bagasjelappen stod at jeg skulle fly Trondheim-Oslo-

Kristiansand. Jeg gikk til serviseskranka og spurte hva 

det skulle bety? Da jeg sjekket inn kvelden før, sto det jo 
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ikke noe om det. Svar var enkelt: det var ikke plass til 

meg på det flyet jeg egenlig skulle ta, så da var jeg 

plassert på et annet. Siden jeg hadde kjøpt billigst type 

billett, var det visst ikke noe annet å vente. Litt lang i 

maska tuslet jeg gjennom sikkerhetskontrollen og fant 

fram mobilen for å sende melding til de jeg skulle 

besøke om at jeg ble forsinket. 

Det er ikke gøy å være den det ikke er plass til, den som 

ikke er viktig nok. Den gangen på flyet var det pengene 

det gikk. Enda vondere er det når det er meg som 

person det ikke er plass til.  

Unn meg Gud et lite rom, sang Clare nå nettopp. En 

bønn om at det skal være plass til meg i himmelen eller 

evigheten. Jesus har et tydelig svar: i min Fars hus er 

det mange rom! Og jeg drar i forveien for å gjøre i stand 

for dere.  

Et sted med mange rom, det høres fint ut. Et sted der 

det ikke blir overbooking. Et sted med plass til meg. Men 

hvordan skal en komme seg dit? 

Også det har Jesus et svar på: Jeg er veien, sannheten 

og livet.  Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sier 

han. På en måte utfordrende: hva om jeg har en annen 

løsning? Jeg er jo ganske så flink og god. Det burde da 

gå an at jeg kom dit på egen hånd? Finne min egen vei? 

Men Jesus sier at det er han det kommer an på. Det er 

han som er veien til huset med mange rom. Og det er jo 

befriende. For da er det ikke meg det kommer an på. 

Ikke hva jeg får til eller ikke får til, eller hva andre tenker 

om meg. Det er Jesus som står for tingene.  



I Guds virkelighet, er alle like mye verdt, og like viktige. 

Det går ikke an å kjøpe seg til en billett på 1.klasse. 

Inngangsbilletten er å være elsket av Gud (det blir du i 

det du blir til) og ta imot tilbudet om å få del i han som er 

veien, sannheten og livet.   

La ikke hjerte bli grepet av angst, sier Jesus til disiplene. 

Tro på Gud og tro på meg. Disiplene skulle inn i noen av 

de tøffeste døgnene i sitt liv. Alle som har kjent angsten 

rive i kroppen, vil si: det er lettere sagt enn gjort. Men 

samtidig er angsten ofte ikke fundert i virkeligheten. Det 

føles sånn, men egentlig er det hjernen vår som spiller 

oss et puss.   

Det er vel kanskje derfor vi synger salmer som Unn meg 

Gud et lite rom også, fordi vi ønsker oss til det huset 

med mange rom. Og ønsker at det skal være plass der. 

Og Jesu ord om at han har gjort alt ferdig for oss, er 

gode, men ikke så lette å tro alltid. Men det var det han 

sa: i min Fars hus er det mange rom. Og jeg har gått for 

å gjøre i stand et sted til dere.   

   

 

Bønn og velsignelsen 

Kjære Gud. Takk for at det er mange rom hos deg. Takk 

for at det er rom for oss. Takk at det ikke er oss, men 

Jesus det kommer an på.  

Vi ber for alle som kjenner angsten ligge som en klam 

hånd over livet. Gi dem kraft og mot til å leve, og hjelp til 

å finne gode stier gjennom hverdagen.  



Vær når hos oss når vi er redde for døden, og minn oss 

om din kjærlighet til oss. Unn oss et rom hos deg, Gud, 

der vi kan finne hvile.  

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. 

 

 


