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Niklas begynner med å fortelle om sine erfaringer av positive og negative sider ved 
kollektivtrafikk. 
 

1. Ulike mennesker 
Kollektivtrafikken er full av ulike mennesker. Hele spekteret av det som utgjør 
samfunnet vårt er representert i kollektivtrafikken, altså samles de om samme 
ting. Niklas leser fra 1 Mos 48 om de tolv brødrene som var nokså ulike. Og alle 
disse brødrene ble forfaderen til hver sin stamme innad i israelsfolket - og hver 
stamme var full av ulike folk. Likevel var de en del av samme folk.  
 
Slik er det også med menigheten. Den er sammensatt av en rekke ulike 
mennesker, som har menigheten til felles. 
 

2. Ulike behov og interesser. 
På bussen kan man observere at ulike mennesker kan ha ulike behov og 
interesser. Slik er det også i menigheten, men vi kan alltids håpe på at flere 
mennesker blir en del av det felleskapet menigheten er og at mangfoldet bare blir 
større. 
 

3. Sammen for hverandre 
På bussen i Oslo kan man være mange mennesker sammen, uten at man har 
noe felleskap med hverandre, og man kan lett forsvinne i mengden. Og til 
forskjell fra kollektivtrafikken, er menigheten et felleskap hvor man står sammen 
for hverandre. 
 
Niklas leser fra Ef 2,19 og sier at i en menighet er man familie. Det betyr at man 
har et annet forhold til hverandre enn på fremmede på en buss.  
 
En likhet mellom kollektivtrafikken og menigheten er imidlertid at alle bidrar 
økonomisk for at det skal fungere. Et busselskap er avhengig av billettinntekter, 
på samme måte som menigheten er avhengig av frivillige gaver for å drive sitt 
arbeid. Niklas leser 2 Kor 9,7 og Mark 12,44. Det er ikke tvang å gi gaver til 
menigheten, men Gud elsker når man gir med glede i hjertet. Dessuten, når vi gir 
til menigheten, gir vi til hverandre. 
 

4. Sammen for Jesus 
Som kirke står vi ikke sammen bare for hverandre, men for Jesus. Vi går ombord 
på den bussen vi kaller menighet og vi blir en del av det kollektivet vi kaller 
menighetsfelleskap på vei mot et felles mål, som er Jesus. Niklas leser Joh 14,6. 
 
Han fortsetter med å lese Kol 3,11-12 og sier at selv om vi er ulike mennesker, 
så gjør ikke Gud forskjell på oss. Alle er velkommen i Jesu menighet. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Opplever du at menigheten er et godt felleskap å være en del av? 
 

• På hvilke måter tenker du at det er viktig å bidra i menigheten? 
 

• I hvor stor grad aksepterer du mennesker som er annerledes enn deg selv i 
menigheten? 
 

• Føler du deg akseptert av andre i menigheten? 
 

• Opplever du at dine behov blir møtt i menigheten? 
 

• Hvilken betydning har det for deg å være en del av et felleskap som står 
sammen for Jesus? 

 
 
 

 
	  


