
Til samtale: Matt 14, 13-14.  
Hvordan opplever dere denne teksten og Jesu reaksjon og 

handling i møtet med menneskemengden? Hvordan reagerer du 

når du ser mennesker som har det vanskelig på en eller annen 

måte? Kunne du/dere åpne opp for Guds nærvær i deres liv 

gjennom å se og møte andre menneskers behov?  

 

Det finnes en rekke andre bibelsteder der vi ser at mennesker, 

møter Gud og tjener Gud gjennom å gi omsorg til andre, eller 

oppfordres til å gjøre det, f.eks: 

 

• 1. Kong. 17, 7-16 

• Apg. 6, 1-5 

• Luk 8, 1-3 

• Luk 10, 38-42 

• Hos. 6, 7 

• Matt 4, 23-24 

 

Velg ut og les noen av disse bibelstedene. Kan disse være til hjelp 

for dere til å erfare mer av Gud i deres egne liv?  

 

 

 
 
 
 
 
 

Omsorgens vei i våre fellesskap 
Kjenner dere til kirkesamfunn eller bevegelser som i særlig grad 

nærmer seg Gud gjennom å se menneskers nød, og tilber Gud 

gjennom å gi omsorg til andre? Hvordan gjør de det?  

Bruker vi omsorgens vei i vårt fellesskap? Hvordan? Er det måter 

vi kunne gi omsorg til andre i vår menighet som vi ikke bruker i 

dag? Og kunne vi gjort mer for å gi omsorg til andre i våre felles 

møter med Gud? 

 

Omsorgens vei i ditt personlige bønneliv 
Vet du om noen som bruker omsorgens vei for å ære Gud? 

Hvordan?  

 

Har dere personlige erfaringer med å møte Gud gjennom å gi 

omsorg, eller er dette en ukjent måte å erfare Guds nærvær på? 

Kan noen dele personlige erfaringer der Gud ble spesielt stor eller 

talte til dem gjennom omsorgens vei?  

 

Til utfordring 
Hvordan kan dere møte Gud gjennom å se menneskers behov og 

møte dem fram til neste gang dere møtes i bibelgruppa deres? Er 

det noe den enkelte kan forsøke, noe nytt eller noe dere har brukt 

flere ganger? Hvordan kan vi legge opp til å gi rom for omsorgens 

vei når vi møter Gud i fellesskapet i menigheten (gudstjenester, 

andre samlinger)? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorgens vei er tema for gudstjenesten søndag 3. oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
For videre lesning: Sacred Pathways, Gary Thomas (Zondervan 2020).  

For videre lytting: Podcasten Randsoner, sesong 3 (ni episoder utover 
høsten 2021).  

 
 

Samtaleopplegg  

DE HELLIGE VEIENE 3:9 
Randesund frikirke, høsten 2021.  

3 Omsorgens vei 
De som erfarer Gud gjennom omsorgens vei, elsker Gud gjennom 

å elske andre. Det handler om å se Gud i andre menneskers 

behov, og å kjenne Guds nærhet når de får møte disse behovene. 

Det kan handle om helt dagligdagse behov, og det kan handle om 

å møte særskilte behov hos mennesker som lider og har det vondt.  

 

Vi er alle kalt til å vise barmhjertighet. Men de som erfarer 

Gudsnærvær gjennom å gi omsorg, kjenner på en egen glede når 

de kan møte behov, hjelpe nødlidende og være til nytte for noen 

som har det vanskelig. Mennesker som følger omsorgens vei er 

veldig ofte praktiske, og de liker å ”gjøre” noe, ikke være tilhørere 

på møter og samlinger.  

 

For de som kjenner seg hjemme på omsorgens vei er det en fare at 

man kan begynne å se ned på de som tilber Gud på andre måter, 



og anse det som unyttig og selvsentrert. Og noen ganger kan 

gleden i å møte andres behov føre til at man glemmer de som er 

aller nærmest i den overveldende mengden av behov omkring oss.  

 


