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En agent må stadig være klar for nye oppdrag, og det er ikke alltid noen kommer
og leverer oppdraget til oss. Noen ganger er det sånn at vi må oppdage selv, hva
som trengs at vi skal gjøre.
En agent må være oppmerksom og følge med på hva som skjer. Bruke øyne og
ører.
Og noen ganger er oppdraget litt vanskelig. Da må agenten være kreativ og finne
løsninger for å få det til.
-I sta leste Sara og Josefine en historie for oss. Den står i den boka som heter
Bibelen og handler om noe som skjedde på ordentlig for snart 2000 år siden.
Historien handler om en mann som bor i en by som heter Kapernaum.
Mannen er lam. Hva er det å være lam?
Fantes ikke rullestoler på den tida, så det var enda vanskeliger å være lam da enn
det er nå. Men heldigvis hadde den lamme mannen noen gode venner. De hadde
hørt om at Jesus var i byen, i Kapernaum, og nå vil de gjerne hjelpe den lamme
vennen sin.
Siden det er så mange agenter her, kan vi si at de på en måte skjønte at de hadde
et oppdrag: de skulle hjelpe vennen sin. De ville ta ham med til Jesus.

Det hadde ikke vært så lett for bare en venn å få med seg den lamme til der Jesus
var, så de var 4 venner som samarbeida om å bære han som var lam på en båre.
Det kan være lurt å løse oppdrag sammen med andre.
Og endelig var de framme ved det huset der Jesus var. De hadde klart oppdraget.
Trodde de. Men det de ikke hadde tenkt på var at Jesus var så populær at det
også var veldig mange andre som ville møte ham. Det huset der Jesus var var
stappfullt av mennesker, og det sto mange på utsiden og prøvde å se inne
gjennom vinduene også.
Men de fire vennene kunne nok blitt gode agenter hvis de hadde villet, for de
gav seg ikke med det første. De fant på noe lurt. I Kapernaum hadde husene
flate tak, og det gikk en trapp opp på utsiden av huset. De fire klarte å bære
vennen sin opp der. Og så slo de rett og slett hull i taket og senka båren med den
lamme vennen sin ned gjennom taket.
Han fikk møte Jesus, og han ble helbreda sånn at han kunne løfte opp båren sin
og gå selv ut gjennom døra.
Den lamme mannen trengte både vennene sine og Jesus for å få hjelp.
Det er veldig viktig at vi er gode venner for hverandre.
Hvordan kan man være en god venn?
Er det bare de vi kjenner godt fra før vi kan være en god venn for?
Jeg tenker at alle som har en god venn er veldig heldige.
Bilde: Jesus og hans venn. Gammelt.
I Bibelen kan vi lese om at Jesus vil være vennen vår. Her i kirka tror vi at selv
om vi ikke kan se Jesus lenger, så er han her sammen med oss. Og han er en
ganske spesiell venn å ha. Han er Gud og kan være sammen med alle mennesker
på en gang. Det betyr at han er sammen med oss hele tida, og han kan gjøre ting
som vi mennesker ikke kan.

Jeg synes det er fint å se på det bildet, og tenke på at Jesus liksom holder armen
rundt skuldra mi. Særlig når jeg føler meg alene eller synes at livet er litt
vanskelig.
Samtidig er det viktig at vi alle er med å passe på at alle har venner.
Jeg har lyst å lære dere et gammelt ord som handler om å det å være sammen.
Det kommer fra cum, som betyr felles og pani som betyr brød.
I Norge ble det til kompanjong, eller nå for tiden bruker vi mest ordet kompis.
Det betyr den vi deler brødet vårt med.
Etterpå skal vi feire nattverd her i kirka. Og det handler egentlig om å dele brød.
Vi bruker som regel ikke vanlig brød, for det er mer lettvint med sånne små
kjeks. De smaker ikke så mye, men når vi tar imot det sammen her i kirken, så
tar vi imot Jesus. Vi viser at vi vil ha Jesus i livet vårt, og samtidig blir alle vi et
fellesskap. Vi deler brød. Vi blir kompiser.
Vi trenger kompiser. Gode venner.
Akkurat nå trenger jeg noen tårnagenter også jeg. For jeg har nemlig ett
agentoppdrag her fra agentsjef 001, som dere må hjelpe meg å dele ut. (dele ut)
Det er fint at det finnes tårnagenter, men selv om vi har en god del her og det er
tårnagenter i de fleste kirker i Norge, så trenger vi alltid flere folk som bil bli
med på agentoppdrag. Oppdraget vi får med oss i dag er dette:
Vær en god venn for noen som trenger deg! Det er lov å be om hjelp fra Jesus og
andre mennesker, sånn som vennene til den lamme mannen gjorde.
Så kan vi spre kjærlighet utover. Let the love flow.

