
3Godt nytt for Gjerpen

Det 13. kapitlet i 1. Korinterbrev 
kalles gjerne "kjærlighetens høysang".
Det sies å være et av verdenslitteratu-
rens storverk - i all sin enkelhet.
Det korte kapittelet avsluttes slik:

   "Så blir de stående, disse tre: 
   tro, håp og kjærlighet.
   Men størst blant dem 
   er kjærligheten." (1.Kor.13,13)

Dette er visdom som ikke minst som-
merens mange brudepar er blitt minnet 
om. Og la oss gjerne lese det om og 
om igjen, huske det og leve det!
Uten kjærlighet blir det meste både 
tomt og meningsløst.

Men nettopp bibelvers som vi hører 
ofte og kan godt, kan lett miste noe av 
sin dybde og sitt rike innhold. Og dette 
verset er vel ikke noe unntak i så måte. 
Hvordan tenker vi for eksempel om 
troen og håpet, når vi hører eller 
leser dette?  Blir de nedvurdert og litt 
annenrangs? 

Kjærligheten er størst, men også troen
og håpet hører til de tre som "blir stå-
ende", i følge Paulus! 
Og selv om kjærlighetens sentrale rolle 
i alt sant kristenliv aldri må glemmes, 
så kan det være nødvendig å opp-
muntre hverandre til å leve troen og 
håpet også. 
Men hvordan gjør vi det i praksis?

Hva skal vi egentlig tro, når tradisjo-
nell kristentro omtolkes til det ugjen-
kjennelige av profi lerte kristne? Og når 

vi som ønsker å holde fast ved bibelens 
ord, møter lite annet enn nedlatende 
forakt eller overbærende skuldertrekk i 
maktmedienes mange kanaler? 

Det er lett å miste motet. Og kanskje 
mister vi til slutt også håpet? 

"Selv om alt håp var ute, holdt 
Abraham fast på håpet og trodde..."

(Rom.4,18)
Hvordan kunne Paulus skrive at 
Abraham holdt fast på håpet, selv om 
alt håp var ute? Går det an? 

Og hvordan er det med oss som lever i 
Gjerpen i 2008? Har vi gitt opp håpet? 
Håpet om å fi nne meningen med livet, 
eller håpet om evig liv?

Eller har vi funnet den håpefulle tro-
ens  åndelige og praktiske rikdom til 
både hverdagsbruk og de store anled-
ninger?

Synes du dette blei mange spørsmål, 
men få konkrete svar? 
På "prekengudstjenesten" i Gjerpen 
kirke søndag 28. september blir tro og 
håp hovedtema. Da skal vi bevæpnes 
for troens strid i hverdagen. Bli med!
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