
 
 

Sammen med Gud og hverandre 
- fokus på å søke Guds hjerte 
Av Hilde Grøthe 
 
I høst har menighetens ledelse tatt initiativ til en prosess der vi inviterer med oss 
menigheten til å søke Gud sammen. Vi tror vi som menighet går en spennende tid i møte, 
og noen av spørsmålene vi stiller oss er: Hva er Guds tanker med Kristiansand Frikirke 
framover? Hva er vår identitet som kirke? Er det spesielle grupper, områder eller 
mennesker Gud sender oss til å nå? Hva skal vi være, for hvem? 
 
Dette er store spørsmål som vi ønsker å løfte fram i bønn både som enkeltmennesker og 
menighet. Vi har behov for flere eldste, vi ser etter en ny daglig leder – og samtidig er det 
viktig for oss, viktigere enn noe annet,  å søke Guds hjerte! Det vil vi forsøke å legge til 
rette for på ulike nivåer, og slik at alle som ønsker kan være med. 
 
Personlig 
Vi er ulike som personer. Noen søker Gud i stillheten, noen bruker naturen, noen lytter 
til lovsang, noen foretrekker ferdig formulerte bønner – og noen trives med litt av hvert. 
Å søke Guds hjerte krever ikke et spesielt nivå av åndelighet. Det handler om den 
enkeltes personlige Gudsforhold, og gjelder derfor alle som tror. Vi vil utarbeide en 
enkel mal som forhåpentligvis helt praktisk og konkret kan være til hjelp for de som 
måtte ønske det, enten man foretrekker å søke Gud i kirken, på tur i skogen, i bilen, 
mens man vasker huset eller hvor og når det måtte passe.   
 
I grupper og mindre fellesskap 
Både vekstgrupper, bibelgrupper, andre gruppefellesskap og virkegrener i menigheten 
oppfordres til å være med på fokuset om å søke Gud. Også her vil vi utarbeide en mal 
som kan brukes som et hjelpemiddel, men i hovedsak handler det om  å legge til rette for 
stillhet og bønn i fellesskapet. 
 
I menigheten 
Det å søke Gud er ingen ny aktivitet i menigheten. Det har både ledelsen og mange av 
menighetens medlemmer drevet trofast med i årevis. Det vi gjør nå, er å forsøke å løfte 
og samle fokuset på at vi gjør dette sammen. Bønnemøtene både onsdag og torsdag 
formiddag er naturlige arenaer og gudstjenestene vil i noen grad bli preget av dette 
temaet. I tillegg vil vi legge til rette for en åpen, stille kveld i kirken hver torsdag der vi 
sammen kan søke Gud. Form og innhold på denne samlingen er i skrivende stund ikke 
endelig fastlagt, men stillhet, Guds Ord, bønn og sang vil være sentrale elementer.  
 
Det oppleves som et privilegium å få tjene i Kristiansand Frikirke. Menigheten er Guds 
verk, og det er spennende å søke han sammen. Vi håper, tror og ber om at Gud gjennom 
denne prosessen både vil rotfeste oss som enkeltmennesker i hans kjærlighet, stryke 
fellesskapet oss søsken imellom, og lede oss videre som menighet. Hjertelig velkommen 
til å være med! 
 
 
 



 
 


