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1.

INNGANGSORD
• Hjertelig velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste her i Fjellhamar kirke i dag. Til
dere konfirmanter, familie, faddere og andre venner av konfirmantene. Dette er stas og
fest. Vi er pynta og fine alle sammen, selskaper med god mat og drikke er nøye
forberedt, gaver og sikkert noen taler og sanger vil det bli. Og her i kirka starter vi
festen. Som avslutter en fin og spennende konfirmasjonstid. Og midtpunktet i festen
er dere konfirmanter. Sånn er det om dere liker det eller ikke.
• Vi håper og tro vi vil se mange av dere i tida fremover. På Milk, vårt oppfølgings- og
ledertreningstilbud etter konfirmasjonsåret, og på Kjellern, vår godt besøkte
ungdomsklubb på onsdagskveldene. Men uansett er dette avslutningen av
konfirmanttida. Og det vil prege gudstjenesten. I den teksten vi skal lese fra Bibelen er
Jesus i akkurat samme situasjon. Han har en siste samling med disiplene. Hva var han
opptatt av da? Vi får se.
• Vi har prøvd å gjøre vårt beste med å skape fest og høytid her i kirken i dag. Det beste
vi alle kan bidra med i så måte er å være aktivt med, ikke minst i sangen. Så herved er
utfordringen gitt: Syng med det nebbet du har! Og det gjør vi nå og vi reiser oss for da
synger vi bedre.

PREKEN
1.

EN SISTE SAMLING
 Den teksten vi skal lese er helt på slutten av en lang kveld Jesus og disiplene hadde
hatt sammen. Og den kvelden var slutten på tre år hvor Jesus og disiplene hadde reist
rundt og opplevd masse sammen. Om kanskje bare noen minutter bryter de opp og går
ut i natten. Den natten Judas forråder Jesus, Jesus blir tatt til fange, og i løpet av tolv
timer blir pint, plaget og korsfestet. Jesus vet at dette er i ferd med å skje. Timen er
kommet. Det er en siste samling med gjengen. En siste hilsen til disiplene.
 Også her i dag har vi en siste samling med gjengen, gudstjeneste, etter 9 måneders
konfirmanttid. En siste hilsen til dere fra oss. Men forhåpentligvis blir de neste tolv
timene langt hyggeligere både for oss og dere enn de ble for Jesus.

2.

OMBYGGING PÅGÅR
 Fra gammelt av er jo konfirmasjon en overgangsmarkering til voksenlivet. Da var det
ut i arbeidslivet og ta ansvar for eget liv. Selv om det nok er annerledes i dag så er det
en prosess som er i gang. Dere skal ta stadig mer ansvar for eget liv. Religiøst er der
myndige nå. I konfirmansjonstida har dere lært mye om kristen tro og fått oppleve hva
det vil si å leve som kristen i dag. Og det tror jeg positivt har overrasket de fleste av
dere. Og gitt mersmak.
 I det hele tatt er dere i en fase av livet hvor mye endres. Egentlig skulle dere hatt et
skilt i panna hvor det sto: ”Stengt pga ombygging”. For to-tre år siden var dere barn,
om tre år er dere myndige og kan kjøre bil. Selv om det skjer en ombygging i oss
stadig vekk hele livet, er det ofte småtterier i forhold til det som skjer i de årene dere

nå er i. Men det må ikke stå ”stengt pga ombygging”, selv om det kunne være deilig.
Men bare ”ombygging pågår”. Fordi en viktig del av ombyggingen består i å treffe
andre, diskutere og være litt i opposisjon med de hjemme, møte kristne ungdommer
osv. Hvis man stenger seg inne stopper mye av ombygginga opp. Det kan være
slitsomt å være under ombygging. Både for dere og de rundt dere. Men det er aller
mest veldig spennende.
 Nå har vi i Lørenskog menighet fått lov til å være med dere i den ombyggingen i 9
måneder. Det har vært spennende og fint. Og nå har vi en avsluttende samling sammen
her. Hva skal vi si? Vel, da gjør vi som vi ofte gjør – tar frem noe Jesus har å si oss.
Og denne gangen hva han sa på den siste samlingen han hadde med gjengen sin. Og de
var nok også midt i en heftig ombyggingsperiode.
3.

BIBELTEKSTEN
 Lese Johannes 17,9-17

4.






5.

JESUS BER FOR GJENGEN SIN
Ja, hva er det Jesus egentlig sier her? Ikke helt enkelt å forstå og få med seg alt sånn
med en gang.
Viktigst av alt – han ber for dem. Hele kapitlet er en bønn Jesus ber for gjengen sin.
Løfter blikket mot himmelen og ber til sin Far for sine. Og det vil vi gjøre også.
Konfirmasjonsgudstjenesten er egentlig en forbønnshandling. Det er kjernen i det vi
skal gjøre her i dag. Det er finalen for hele konfirmasjonstida. Etter å ha lært og
opplevd mye og øvd til en samtalegudstjeneste så samles det hele i at vi skal be for
dere. Ikke gi dere en pokal eller diplom. Ikke forhøre dere om tro. Men be for dere.
Som gruppe og en for en. Utover å drive et ungdomsarbeid dere kan komme til er det
det beste vi faktisk kan gjøre for dere. Be for dere. For det vi gjør da er å sette deres
liv i forbindelse med Gud. Minne Gud på dere og be om at skal følge dere, støtte dere,
velsigne dere, gå med dere, videre i livet.
Jeg har barn sjøl og eldstemann er konfirmant nå. Når han var mindre så holdt han seg
mye rundt hjemmet og oss. Og vi var med han på det meste og var godt orientert om
det mest. I økende grad bruker han mer tid utenfor hjemmet, på sine egne ting og vi
vet ikke så nøyaktig hvor han er og alt hva som skjer med han. Han blir større og mer
selvstendig med ansvar for eget liv. Sånn skal det være. Og vi foreldre som fremdeles
er veldig glad i gutten kjenner kanskje på en del bekymring og usikkerhet. Hvordan
skal det gå med han? Hvilke valg tar han og hva slags ting driver han med? Da er bønn
godt å ha. Espen snakket sist søndag om at hvis man definerer en kristen som en som
ber så kunne det vært spennende og sett hvor mange her som er kristne. For det er
mange som plutselig ber en bønn. Ikke minst når en står overfor noe en ikke kan
kontrollere. Som berører oss sjøl eller noen av de vi er glad i. Når noen kommer og
sier at de ber for meg så er det sterkt. Og noe av det beste de kan gjøre for meg.
Det beste Jesus kunne si til gjengen sin var en bønn for dem. Og det er det beste vi kan
gjøre for dere også. Å be for dere.

BEVARE DEM FRA DET ONDE
 Hva ber Jesus om? Av flere ting velger jeg ut to. For det første: Bevare dem fra det
onde. Og det er en bønn vi lett kan bli med på. For selv om livet er fullt av masse gode
og spennende muligheter. Dere har så mye spennende og bra foran dere. Gled dere til
livet!

 Men samtidig vet i hvert fall vi foreldre og voksne at livet også kan by oss helt andre
ting. De siste to ukene har kirka her har vært stappfull av mennesker i 20 årene to
ganger. To begravelser. For to herlige unge mennesker, Jonas og Eve, som mange var
glad i. De hadde fått oppleve ordentlig røffe ting i livet, og i en vanskelig fase ble de
hver for seg fanget og dratt ned av tunge og vonde tanker og følelser, og de ga opp
livet. Det finns nedbrytende krefter i livet. Inne i oss med våre egne vanskelige
følelser og tanker, uten for oss gjennom rus/narkotika og vold, og mellom oss i form
av relasjoner til hverandre som kan bli vanskelige, særlig de nærmeste. Jo da. Det er
nok å bryne seg på. Selv om vi kan gjøre mye og det meste går bra for de fleste, så er
det mye vi ikke rår med.
 Og da er det godt å gjøre som Jesus, be om at dere konfirmanter og vi alle må bli
bevart fra det onde.
6.

BEVAR DEM I DITT NAVN
 Så ber han en annen bønn: Bevar dem i ditt navn. Det er motsatsen til å bevare dem fra
det onde. Gud har flere navn. Ett av dem er Immanuel som betyr Gud med oss. Jesus
ber om at de må bli bevart hos Gud, at Gud skal være med dem. Og det er noe helt
annet enn det onde, det motsatte rett og slett. Det mest typiske vi kan si om Gud er at
han er kjærlighet, og som en del av det og som en god nummer to at han er tilgivelse
eller nåde.
 I Jeremia sier Gud om seg selv: ”Med evig kjærlighet jeg elsker deg. Derfor lar jeg
min barmhjertighet mot deg vare. Enda en gang vil jeg bygge deg”. Guds kjærlighet til
oss er evig. Han klarer ikke å stoppe med å være glad i oss. Derfor lar han sin
barmhjertighet vare. Barmhjertighet er tilgivelse eller nåde. Fordi han er så glad i oss
vil han alltid tilgi oss når vi har rota det til, gi oss en ny sjanse. Enda en gang vil han
være med å bygge oss opp. Hvis vi har gått på en smell eller kommet dårlig ut.
 Sånn ba Jesus for gjengen sin og sånn ber vi for dere. At dere skal bli bevart hos Gud
og dermed i hans kjærlighet og tilgivelse, og er med i hans oppbyggingsprogram.

7.

AVSLUTNING
 Lykke til med ombyggingen som pågår for fullt i dere. Takk for den delen vi i kirka
har fått lov å ha i det det siste året. Vi er gjerne med dere videre. For det
oppbyggingsprogrammet Gud har utviklet for sånne som deg og meg det er skikkelig
bra. På Kjeller’n kan du blant annet lære mer om det. Og på MILK. Så vær
velkommen til å henge med videre. Og da som nå vil noe av det viktigste vi gjør være
å be for dere.

