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Sammen - hva kan være bedre?!
Together – what could be better?

Kjære venner av Orodet,
Vi inviterte noen husløse til middag i menigheten vår. Ved bordet satte jeg meg ned ved
siden av en ganske ung mann. Etter hvert fant vi tonen og snakket mye med hverandre. “Det er
lenge siden noen har lyttet og hørt på meg så lenge som det du har gjort nå”, sa Peter til meg
etter en stund. Tidligere hadde han hatt en ledende stilling i et verdensomspennende firma. Men
så røk ekteskapet hans og alt falt helt sammen for han. Nå bodde han på gata. “Hva er det som
tross alt gir deg de beste stundene i det livet du lever nå”, spurte jeg. “Konserter og musikk”,
svarte han spontant. Jeg skjønte at han har spilt en del gitar selv, så jeg spurte han om han ville
spille noe for oss. Nølende gikk han fram til mikrofonen og grep gitaren. Han begynte rolig og
forsiktig men sang etterhvert tydeligere og sterkere. Det ble et beveget øyeblikk….
I det vi skulle ta avskjed mot slutten av middagstreffet, grep han meg i armen og sa:
“Denne dagen kommer jeg aldri til å glemme!” Han hadde tårer i øynene i det han sa det.
Ingen skal stenges ute, alle skal vere med. Dette var Jesu hemmelighet! Han avviste ikke
mennesker som hadde feilet og falt, han inkluderte alle. Han viste dem omsorg og inviterte alle
til å være sammen med seg. Dette utgjør et eksempel til etterfølgelse, han dannet en skole. Flere
ganger skjedde “deleunderet” og alle ble mette. Slik lærer Jesus opp sine venner til sin misjon.
At vi skal dele og fordele, det som er oss gitt.
Om vi skal lykkes med å leve livet godt med hverandre, skjer det når vi deler og samtidig
tar et tak for fellesskapet. Ved å dele skaper vi fred. Og ved å delta skaper vi gode felleskap.
Altså: Sammen – hva kan være bedre!? Together – what could be better!?
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