
3Godt nytt for Gjerpen

Bønn er noe så enkelt som å samtale 
med Gud i sitt hjerte. Det er sjelens 
møte med Gud. 
Det kan skje når som helst og hvor 
som helst. Er ikke avhengig av tid og 
sted.
Bønn er noe mye mer enn en ønske-
brønn. Bønn er fellesskap og nærhet til 
Gud og Jesus.

Jeg taler, Gud lytter. 
Gud taler, jeg lytter.

Samtidig er bønn et redskap. En 
mulighet Gud har gitt oss til å bære alt 
inn for ham, dele alt med ham. Legge 
alt over på ham i forbønnens tjeneste.
I  Apostlenes gjerninger kap. 12. står 
det om Herodes som arresterte Peter 
og puttet ham  i fengsel. 
”Imens ba menigheten inderlig til Gud 
for ham… ” står det.
Vi fi nner en liknende beretning i 2. 
Mosebok kap. 17.11. som omhandler 
striden mot Amalekittene. 
”Da gikk det slik  til at så lenge Moses 
holdt hånden i været, hadde israelit-
tene overtaket. Men så snart han lot 
den synke, var amalekittene de ster-
keste…”
Løftede hender var bønnestillingen i 
Det gamle Testamentet. Det var Moses 
sin oppgave. Han var for gammel for 
selv å gå i striden. Hans oppgaver var 
å være forbeder for Israel.
Slik vil det også være i vår menighet. 

Ikke alle kan være like aktive i prak-
tisk tjeneste, men alle kan be. 
Noen vil be for selv hjemme. 
For andre vil det være naturlig å bli 
med i et bønnenettverk eller i bønne-
tjensten for konfi rmantene. Atter andre 
vil fi nne veien til menighetskontoret  
tirsdag ettermiddag der det er satt av 
en halvtime til bønn for menigheten. 
Kontakt gjerne menighetskontoret om 
du trenger hjelp. Vi trenger fl ere for-
bedere. 

Forbønnstjenesten er kan hende 
den viktigste tjenesten i en menig-
het. Forbønnstjenesten er som ilden 
på alteret: ”Det skal alltid brenne 
ild på alteret; den må ikke slokke.” 
(3. Mosebok 6.6) Det er håp for en 
menighet der mennesker ber. Vi som 
er ansatte eller har verv og oppgaver 
i menigheten kjenner en trygghet i å 
vite: Det er noen som ber for oss! 
Derfor må ilden holdes levende.
  Thor Egil Abrahamsen

”Det skal alltid brenne ild på alteret  
  - den må ikke slokke.”

LA OSS BE FOR:
- Fellesmøtene i mars
- Gudstjenestene i Gjerpen
- Alle dåpsbarna og deres familier
- Konfi rmantene 
  og deres venner og familier
- Alle som deltar på menighetens
  arrangementer
- Alle menighetens ansatte 
  og frivillige medarbeidere


