
Med hjerte for huset 
 
I Begynnelsen av januar var vi vi som stab og ledelse i Hånes Frikirke samlet for å be og lytte 
til Gud og planlegge for kommende halvår. Vi opplevde at Gud talte til oss. Det han sa var: 
«Gi meg mer plass. Jeg ønsker å komme nær. I mitt nærvær forandres mennesker og jeg vil 
gjøre dem lik meg». Siden den gang har vi hatt en bønn: «Kom nær Gud, vi trenger deg».  
I årsmeldingen til Hånes Frikirke som ble levert ut i sist gudstjenesten skriver jeg mer om hva 
vi som leder av menigheten opplever: (LINK) Vi er midt i fastetiden og ønsker at menigheten 
skal være med å be denne bønnen: «Kom Herre Jesus, vi trenger deg. Kom, fyll mitt liv med 

mer av deg. Fyll vår familie med ditt liv. Fyll våre relasjoner med din kjærlighet. Fyll vår 

menighet med ditt nærvær. Fyll vår by med din gjennomgripende kraft.» 

 
Med hjerte for huset handler om Guds hjerte for sin menighet, utrykt gjennom Jesus 
tjeneste blant menneskene når han gikk her på jorden.  
Lese Lukkas evangeliet kapittel 4 vers 14 til 44.  Reflektere over følgende spørsmål:  
 
Hva sier kapitlet om Guds hjerte for menneskene?  
- Jesu ord og handling utrykker Guds hjerte for menneskene. Hvordan vil du beskrive 

Guds hjerte for menneskene slik den kommer til utrykk gjennom Jesu tjeneste? Hva 
skjer med menneskene?  Hvordan skjer det? Hvordan utrykkes det i Jesu «programtale».  

Hva sier kapitlet om oss som mennesker? 
- Ta for deg de menneskene Jesus møter gjennom kapitlet. Sett ord på menneskenes ulike 

reaksjoner. Kjenne du deg igjen i noen av dem? 
- I teksten møter vi mennesker med ulike behov. Hvordan møtte Jesus behovene?  
- Er det mennesker rundt deg som har liknende behov?  

Hva sier kapitlet oss om ditt og mitt ansvar som Jesus etterfølgere i dag?  
- Er det ting i ditt liv, familie og relasjoner som du trenger å invitere Jesus inn i, der du 

trenger hans nærvær, kraft og forvandlig?  
- Hva lærer teksten om vårt oppdrag og ansvar i denne verden?  
- Guds ånd er over oss. Har tatt bolig i alle som bekjenner Jesu navn. Hvordan kan dere 

hjelpe hverandre slik at denne Guds kraft og nærvær i større grad blir tilgjengelig og 
nærværende i møte med menneskers behov som vi ser rundt deg. Vær konkret og be 
om Guds ledelse de neste 14 dagene.   

 
Jesus gikk til de som var åpne og som trengte han. Han møter de som i sin desperasjon sier: 
«Jeg trenger deg Gud, jeg trenger deg inn i mitt liv og min hverdag, jeg trenger deg i min 
familie. Gud vi trenger deg i vår menighet, vi trenger deg i vår by». Takk for at du er med og 
ber denne bønnen.  
 
*I årsmeldingen finner du også oversikt over tall for økonomi for 2022 og budsjett for 2023, 
samt informasjon om hvordan du kan bli med i fast givertjeneste i menigheten om du ikke 
allerede er det.  
 

 

https://haanesfrikirke.no/wp-content/uploads/2023/03/Årsmelding-2022-Hånes-frikirke.pdf

