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Vi starter med noen ganske korte oppgaver.  
 
Tenk deg at du skal være sjelesørger under en møteuke eller et sommerstevne. Etter at møtet 
er slutt den siste kvelden, er det en del mennesker som blir igjen for å få en å snakke med og 
søke hjelp hos.  
 
Hva ser du for deg er hovedproblemet hos de personene som er veldig kort beskrevet her, og 
hvordan ser du for deg at du kan gi dem hjelp? 
 
 



 Kari er 19 år. Denne uka har hun i større og større grad begynt å lure på om hun virkelig er en kristen. 
Hvordan kan du hjelpe henne til å finne ut av dette?  
 

 Per har fått en alvorlig sykdom. Han har blitt bedt for flere ganger, men sykdommen har ikke gitt seg. 
Den har heller blitt verre. De siste ukene synes han det har blitt vanskeligere å vanskeligere å tro på 
Gud. Hvordan kan en tro på Gud når han ikke griper inn og hjelper.  
 

 Ola er formann på bedehuset. Han innrømmer at han er skikkelig hekta på pornografi. Han er inne på 
internett nesten hver dag for å se ting han ikke burde se, og han vet ikke hvordan han skal bli fri. En 
annen tanke som bekymrer han: Kan han fortsette å være formann når han har et slikt problem?  
 

 Lise vet heldigvis at hun er en kristen. Hun føler at hun har et nært forhold til Gud. Men hun har en 
synd som hun er overbevist om at hun bør legge av seg. Den gjør at det blir vanskelig både for henne og 
andre i familien hennes. Hun har prøvd mange ganger, men stadig faller hun tilbake i det gamle, 
uheldige mønsteret. Hvordan kjemper en egentlig mot konkrete synder?  
 

 Gud virker så fjern, sier Leif. Jeg har vært en kristen i mange år nå, men jeg har aldri hatt noe personlig 
forhold verken til Gud eller Jesus. Jeg har søkt forbønn flere ganger, men kristenlivet mitt er like tørt 
som det alltid har vært.  
 

 Jeg føler meg som en dritt, sier Siv. Det er ingenting som er bra med meg. Jeg får ikke engang til å være 
en kristen, og jeg kan ikke skjønne at noen kan være glad i meg.  
 

 Etter møtet ser du en voksen kvinne som sitter og gråter. Du går bort til henne og spør om hun trenger hjelp. Hun 
nikker. Men når du spør hva som er i veien, får du ikke noe svar. Hun bare fortsetter å gråte og gjemmer ansiktet i 
hendene sine. 
 

 "Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg sitter her", sier Pål. "Egentlig tror jeg ikke på Gud lenger, selv om jeg kanskje 
innerst inne ønsker at jeg gjorde det. Men i en så meningsløs og vond verden synes jeg liksom ikke det er plass til 
Gud. Det som er forkynt disse dagene blir for enkelt for meg". 
 

 Liv mistet sin mann i fjor og føler seg ensom. Venninnen hennes har tatt henne med på møtene denne uka. Liv vet 
ikke selv hvorfor, men hun har lyst til å bli en kristen. 
 

 "Jeg har ødelagt livet mitt", sier Olav. "Helt siden jeg var barn, har jeg trodd på Gud. Men jeg har levd som om jeg 
ikke har trodd. Det verste er at jeg har vært en dårlig far og en dårlig ektemann, og nå er det for sent å rette det 
opp".  
 

 Gunnhild har kreft. Nå ønsker hun å bli en kristen, og hun ønsker at noen skal be for henne slik at hun kan bli frisk.  
 

 Arne har alkoholproblemer. Han har prøvd "alt" for å komme ut av det. Nå vil han gi Gud en sjanse.  
 

 Jens og Kristin har betydelige problemer i ekteskapet. Jens har alltid trodd på Gud og ønsket å bli en kristen. 
Kristin er skeptisk, men hun har gått med på å bli igjen etter møtet. Begge vet at de trenger hjelp. 

 


