
3Godt nytt for Gjerpen

Livet er fullt av oppdagelser. Uventede 
oppdagelser. Når vi var små oppdaget 
vi nye ting hver dag. Både gode og 
dårlige oppdagelser. Tenk deg et barn 
som akkurat har blitt stort nok til å 
oppdage jula – at han eller ho får pak-
ker og at kanskje julenissen kommer. 
Eller oppdagelsen når man fi nner ut at 
det er noe veldig muffens med julenis-
sen... 
Oppdagelser er en del av livet. Men 
hadde det ikke vært kult å gjøre noen 
virkelig store oppdagelser? Som noen 
gamle ruiner, eller å ha vært den som 
oppfant elektrisiteten? 
Men det er også gøy å gjøre små 
hverdagsoppdagelser som å besøke 
nye land, oppdage musikk, høre san-
ger som minner deg om ting som har 
skjedd tidligere. Eller hva med når du 
oppdager en femtilapp i vinterjakka 
første dagen du har den framme siden i 
fjor. Det er en god oppdagelse.

Hvis du ser ut av vinduet ditt vil du 
oppdage at nå er det høst. Løvet faller 
ned fra trærne, og det blåser kanskje 
mer enn vanlig. Noen steder er det til 
og med storm som gjør store skader og 
gjør folk redde. Også i Bibelen var det 
storm, og menneskene som fi kk opple-
ve den var også redde. I Markus 4 står 
det om at Jesus var i båten sammen 
med disiplene da stormen kom, men 
Jesus lå og sov. Da de vekket han og 
var redde beordret bare Jesus sjøen 
om å være stille. Så sa han til dem: 
«Hvorfor er dere så redde? Har dere 

ennå ingen tro?» Kanskje disiplene da 
oppdaget at Jesus har kontrollen?

Vi kan ofte glemme at Gud – skaperen 
av universet – har kontrollen, og at når 
vi sitter i hans båt, trenger vi ikke være 
redde. 
Det kan plutselig dukke opp ting i liv-
ene våre som ikke er så gode, enten 
der er storm eller noe annet, mer hver-
dagslig. Og da, midt oppe i det, må vi 
ikke glemme å rope på Jesus – for han 
er der, og hvis vi roper på ham vil han 
stille stormene i våre liv. Jeg vet ikke 
om du har oppdaget alle de fi ne farge-
ne som kommer når det er høst. Løvet 
som visner og dør er jo så vakkert. Og 
på samme måte som Gud er en del av 
høsten i naturen, er han også en del av 
våre liv, enten vi er i vårt livs vår eller 
høst. Og om vi bare ser oss om, så vil 
vi nok oppdage at han er der. 
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