
Til samtale: Joh 2,13-17  
Disse avsnittene forteller om enkeltmennesker som bestemmer 

seg for å rette opp urett, tale makten imot. Kanskje de ikke kunne 

la være? Hva drev dem?  

 

Det finnes en rekke andre bibelsteder der vi ser at mennesker 

møter Gud og tjener Gud ved hjelp av å irettesette og konfrontere 

politisk og religiøs makt og gjengse samfunnsoppfatninger. For 

eksempel: 

• Jes 58,5-7 

• Jak 1,27 

• Hos 1,1-9 

• Matt 25,35-36 

• Matt 5,1ff 

• 2 Kong 9,4-10 

• Mark 6,14-20 

• 1 Kong 18,16-40 

 

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

dere til å erfare mer av Gud?  

 

 

 
 
 

Tradisjonens vei i våre fellesskap 
Kjenner dere til kirkesamfunn eller bevegelser som på en særlig 

måte er preget av handlingens vei? Hvem tenker du på som 

handlende aktivister? Har du noe av dette i deg? Kjenner du 

noen? Og hva kan vi gjøre for å gi dette mer plass i vår kirke?  

 

Tradisjonens vei i ditt personlige bønneliv 
Kjenner du noen du tror trives og blomstrer langs handlingens 

vei? Kan du gjøre noe for å gi mer plass til slike konfronterende 

handlinger eller aktiviteter? Lær deg gjerne denne bønnen: Gud, 

lær meg å hate synden slik som du hater den, og la meg elske 

synderen slik du elsker den!  

 

Til utfordring 
Hva ville vi tenkt om profetene Elia eller Børre Knudsen hadde 

gått i vår menighet? Kan vi gjøre noe for å gi plass til de 

handlingene og aktiviteter som har en samfunnsprotest i seg?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingens vei er tema for gudstjenesten søndag 31. oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

5 Handlingens vei 
Hva gjør Gud sint? Denne gangen har vi kommet til Handlingens vei, og 

akkurat dette er kanskje et spørsmål som trigger folk langs denne veien. 

Hva gjør Gud sint? Og hva gjør vi med det? Vi kaller dem ofte for 

aktivister. Deres liv i Jesu fotspor leder dem til konfrontasjoner, enten 

med politisk eller religiøs makt, eller gjengse samfunnsholdninger. Jesus 

fra Nasaret, Døperen Johannes, Børre Knudsen, William Wilberforce, 

profeten Elia - de har alle gått foran i å påpeke urettferdighet og 

skjevhet i samfunnet. De kan ikke la være. Den som finner seg selv 

langs denne veien tenker kanskje om andre kristne: Hvordan kan de 

være så rolige?  

En handlingsperson hever gjerne stemmen og påpeker det som er feil og 

urettferdig i kirken og samfunnet. De går i protesttog og skriver under 

opprop. De deler saker på sosiale medier for å åpne andres øyen for 

urettferdighet og de maner til handling, ikke bare sympati. De vil være 

Ordets gjørere, ikke bare hørere, med uttrykket fra Jakobs brev. De 

fleste forandringer til det gode, er satt i gang av en aktivist.  

Faren for disse, er at de kan bli arrogante og se ned på troende som ikke 

har den samme driven for å forandre samfunnet, og de kan en irritasjon 

for omgivelsene ved å konstant pirke i deres dårlige samvittighet  


