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JESUS KRISTUS I HJEMMET OG HVERDAGEN. JESU KJÆRLIGHET UT TIL ALLE. 
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Hei, 

Da er vi allerede kommet godt i gang med februar. Vi kan fortsatt ikke være helt 

tilbake til normalen, og derfor får vi prøve å ha «fellesskap» på de kanalene vi har 

til rådighet        

For et par uker siden møttes flere av oss til digital storsamling, vi fikk høre nytt fra 

både Oslo, Flekkefjord, Sauda og Strand. Vi ble også ledet inn i bønn av Kjetil som 

satt offshore. Veldig flott å samles på denne måten for å få innblikk i det som 

rører seg på kryss og tvers i huskirkene og fra folk sine liv. Vi inviterer til ny digital 

storsamling 11. mars kl. 20.00-21.30. Se event på Facebook sidene våre. Vi gleder 

oss til å se deg på zoom! 

Gud har skapt oss til relasjon med Han og med andre mennesker. En av våre 
veivisere er «elsket». I Joh 3:16 står det «For så høyt har Gud elsket verden at 
Han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.»  Vår identitet er at vi er elsket av Gud og at vi tilhører 
Han. Dette er en sannhet vi vil skal prege menigheten vår og at vi skal leve ut fra 
dette. Vi ønsker å følge Jesus FORDI vi er elsket, ikke for å bli elsket. Det er så 
viktig å la det synke inn - DU ER ELSKET AV GUD.  

Men Gud stopper ikke der, det er ikke noe vi skal holde for oss selv. I første 
Peters brev 1:22 står det: «Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere 
kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene. Elsk da hverandre inderlig og 
helhjertet!» La oss la det neste året være preget av dette. Vi må selvsagt overholde alt av nasjonale 
føringer og restriksjoner, men ikke la det legge en demper på å være for de du har rundt deg.  

Sangen «Du vet alt» - av Stine Karin Sæle omfavner bibelversene. Fall til ro og la teksten synke inn        

Det er mye som rører seg rundt i de ulike huskirkene. Vi ønsker å invitere til å dele inn i fellesskapet, 
vi tror det er til oppmuntring å dele, sånn at vi får et forhold til det storfellesskapet vi alle er en del 
av. Det blir en del av innholdet i månedsbrevene fremover. 

Ønsker dere alle en velsignet februar 

Mvh Stab v/Helene    

HERRE, GJE MEG DINE 
AUGE 

Herre, gje meg dine auge 
så eg ser når andre har 
det vondt. 

Herre, gje meg dine auge 
så eg kan skimte smerte 
gjennom smil. 

Herre, gje meg dine øyre 
så eg høyrer hjertets stille 
gråt. 

Herre, gje meg dine ørye 
så at eg kan høyre tause 
rop om hjelp. 

Herre, gje meg din munn 
som seier ord som gleder, 

ord til oppmuntring, ord 
til trøyst, ord som gjev 
håp. 

Herre, gjev meg dine 
hender som alltid mot alle 
er strakt ut 

som klappar ei nedtyngd 
skulder, som stryker bort 
ei tåre, som gir og tar 
imot. 

Herre, gje meg av ditt 
hjerte, så eg lir med med 
mennesker som lir 

så eg gler meg med dei 
glade så eg kan elske. 

Elske slik som du! 

av: Sølvi I. Hopland 

 


