
3Godt nytt for Gjerpen

Det er lett å glemme – ikke bare for 
eldre mennesker, men også for unge, 
friske og håpefulle.

Jesus helbredet en gang ti spedalske, 
men bare én kom tilbake og takket. 
Da spurte han: Ble ikke alle ti rene? 
Hvor er da de ni? 
Jesus skjønte at de ni ikke hadde 
forstått det viktigste. De var blitt hel-
bredet fra spedalskheten – en frykte-
lig sykdom – og kom seg dermed ut 
av isolasjonen og inn i et normalt liv 
igjen. Ingen ting var vel større enn det?
Jo, og den siste hadde skjønt det. 
Han hadde opplevd Guds store godhet, 
og det måtte han få juble ut. 
Han priste Gud høylydt står det.

Jeg undres på om ikke vi også av og til 
hører til den gruppa som ikke skjønner  
det viktigste. Vi har det så ufortjent 
godt, men overser den store omsorg fra 
Gud som ligger bak.
De fl este av oss kan våkne frisk og for-
nøyd. Vi kan sette oss til bords og har 
rikelig med både mat og matlyst. Vi 
har et meningsfylt arbeid som venter 
på oss, og kan glede oss over at vi både 
mestrer det og får lønn for det.
Vi er forskånet fra krig, naturkatastro-
fer og epidemier, og den nød som alltid 
følger med slikt.
Er vi takknemlige for dette, eller ten-
ker vi: Det skulle jo bare mangle!

Det er stor forskjell på takknemlige og 

utakknemlige mennes-
ker. Den første gruppa 
er det godt å være 
sammen med. En blir 
mer takknemlig selv 
også av det. Og spør 
du dem hvorfor, så sier 
de: Hva har vi som vi 
ikke har fått? Og så vil 
de tilføye: Det er Gud som 
har gitt oss både livet, vår utrustning, 
våre foreldre, vår ektefelle og våre 
barn – ja, alt! Også fred med Gud, og 
gleden og vissheten over å være tilgitt, 
godtatt og elsket av Ham.

Hos Jesus møtte samaritanen omsorg, 
og han skjønte at Jesus hadde gitt han 
et helt nytt liv. Derfor kom han tilbake 
og priste Gud høylydt.
Har du opplevd Jesu omsorg?
Han - den første og største diakon (tje-
ner) - han forlot sin himmel og kom til 
oss mennesker. 
Gjennom ord og handling ga han oss 
glimt av Guds godhet og omsorg, og 
viste den helt konkret da han - den 
uskyldige – gikk i døden for oss.

Har du oppdaget Guds godhet og 
skjønt at Jesus døde for deg?
 – og kvittert med lovprisning?
Måtte vi gi oss selv den oppfordring 
som David gir i salme 103:
Min sjel lov Herren, og glem ikke alle 
hans velgjerninger! 
                                Torbjørn - diakon

Og glem ikke ! ! !

Torbjørn Evensen 
er diakon i Gjerpen 
menighet. 


