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”Den som elsker synder ikke,” og er 
bygd over det kjente bibelstykket i 1. 
Kor. 13 - om kjærligheten.

Hva er kjærlighet? 
Hva er det å elske? 

Alle bærer vi på et ønske om å foran-
dre verden, gjøre verden til et bedre 
sted. Men det er vanskelig å bli enige 
om hvordan tingene skal bli bedre. 

”Så høyt har Gud elsket verden, at han 
ga sinn Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal gå for-
tapt, men ha evig liv.” – heter det i den 
lille Bibel (Joh.3,16). 

Konfi rmantmusikalen starter derfor 
med en vugge og en gledesfest med 
vuggen som midtpunkt. Men vuggen er 
i veien og skubbes bort. Forbindelsen 
dør mellom barnet og festen.

Kjærligheten avløses av egoisme, strid, 
håpløshet og likegyldighet.... 
Da går det opp for noen hvor lite vi 
elsker, og at: Vi må se vår egen ond-
skap i øyne. Vi må innse at vi er en del 
av den onde verden. Den smitter. 

Men: I vår verden, full av ondskap, 
der er Jesus til stede! 
I dette fortapte rom oppdages at selv 
da vi trodde det var for sent, hadde 
barnet aldri gitt oss opp. 

I spillet fi nnes vuggen frem og settes 
igjen inn på scenen. Han er...
.... det du har elsket og visst at du har 
savnet 
.... det du får tilbake når du roper nav-
net… 
Og festen blir en fest fordi vi vil takke 
for Barnet - Jesus! – som aldri sviktet 
og aldri sluttet å elske. Han er grunn 
til virkelig glede: HOS ALLE!
                                        Svein Lindebø

"Den som elsker synder ikke!"

FORMIDDAGSTREFF  HØSTEN 2007
i Gjerpen menighetshus

onsdager kl 10.30:

22.08. Sokneprest Abrahamsen og Bjørg Steinbakken.
19.09. Kjell Rugkåsa og Pensjonistmusikken fra Betania.
17.10. Leif Isaksen og Porsgrunn sangforening v/kantor Frigstad.
14.11. Gerd Rønningen og Velferdskoret.
05.12. Gunnar Holtskog og Mannskoret fra Hauges Minde.    
Se annonsering i avisene mandag, tirsdag og onsdag før treffene!

 Velkommen til formiddagstreff!


