
3Godt nytt for Gjerpen

De spørsmålene vi blir møtt med kan 
ha svært forskjellig innvirkning på 
oss, de kan skape nærhet eller avstand 
- åpne eller stenge.  
De kan røpe redsel, nysgjerrighet eller 
misunnelse, og representere alt fra for-
dømmelse til omsorg.
 
Jesus møtte alltid mennesker med 
omsorg. Det gjorde han også i fortel-
lingen om den blinde ved Jeriko 
(Lukas 18,35-43), og derfor stilte han 
spørsmålet: Hva vil du jeg skal gjøre 
for deg? 
Hverken fysiske handicap eller et feil-
aktig liv ble møtt med fordømmelse 
av Jesus. Han møtte mennesker med 
tilbud om hjelp.
Han visste egentlig hva den enkelte 
hadde behov for og kunne sikkert ha 
gitt hjelp uten å spørre - men spurte 
likevel.
Det er ikke alltid like enkelt å være 
hjelper, men Jesus er den fullkomne 
hjelper. Han vet at dersom hjelpen skal 
nå fram må behovet for hjelp være 
erkjent og ønsket. Det er den hjelpe-
løse som er istand til å ta imot. Slik er 
det på mange av livets områder. Og de 
aller fleste av oss må vel innrømme at 
livet ikke alltid blir slik vi ønsker det 
- og av og til er det vår egen skyld.

Jesus spør også deg: Hva vil du jeg 
skal gjøre for deg? Og dermed åpner 
han opp for ditt behov for hjelp. Hjelp 
i sykdommen og ensomheten, i sorgen 
og savnet, i angsten og depresjonen, 

konflikten og krisen, i synden og ned-
erlagene.
Du kan ikke fortelle han noe som han 
ikke allerede vet, men han ønsker at du 
setter ord  på det og åpner opp for hans 
hjelp. Han hjelper ikke alltid slik vi 
forventer, men han hjelper alltid - på
en eller annen måte!  
Jesus vet hvordan akkurat du har det, 
for han kjenner deg og har selv prøvd 
menneskelivet.
Jesus er den første og største diakon. 
Han kom ikke for å la seg tjene, men 
for selv å tjene og gi sitt liv som løse-
penge. Han har selv møtt fristelsen, 
angsten og lidelsen - ja, til og med 
døden - men kom seirende ut av det, 
og  er gitt all makt i himmel og på 
jord. Derfor kan han lindre smerten, 
vise vei ut av konflikten, tilgi synden 
og reise opp fra nederlagene.
 
Jesus er dessuten vårt største forbilde. 
I ord og holdning utfordres vi som 
enkeltmennesker og som menighet til 
å bringe videre dette sentrale diakonale 
spørsmål: Hva vil du jeg skal gjøre for 
deg? Det handler om å kunne lytte og 
se, og gi den hjelp som det er behov 
for.                             Torbjørn - diakon

Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

Velkommen til formiddagstreff
på menighetshuset kl 10.30: 

19.10  Leif Isaksen og Stormkoret
  9.11  Gerd Rønningen og Manns- 
           koret fra Hauges Minde
  7.12  Kapellan Svein Lindebø og  
           Fredheimkameratene


