KRISTI HIMMELFARTS DAG
Gudstjeneste i Fjellhamar kirke torsdag 1. mai 2008
Tor Martin Synnes
Hebreerbrevet 2,5-9

•

•

Velkommen hit til nattverdsgudstjeneste i Fjellhamar kirke på Kristi
Himmelfartsdag. Det er dagen for å hente pokalen hjem. Kampen er
ferdigspilt. Det som gjenstår er å gå opp på kongetribunen og hente pokalen.
Og vise for alle hvem det er som regjerer. Hvem det er som er konge. Og det er
Jesus. Hans liv og tjeneste på jorden avsluttes i dag. Nå er det vår tur. Særlig
når vi får med oss pinse.
Vi skal feire nattverd til minne om hva Jesus gjennom sitt jordeliv og tjeneste
ga oss. Tilgivelse, kjærlighet, og en åpen vei hjem til vår Far i himmelen. Så
velkommen i Jesu navn om det er for første gang eller 100 gang.

PREKEN
1.

KRISTI HIMMELFARTSDAG
 40 dager etter påske. 40 dager etter den ubegripelige men så fantastiske fortellingen
om oppstandelsen. 40 dager hvor Jesus flere ganger har vist seg for sine disipler, satt
mot i dem og hjulpet dem til å rydde opp i kaoset i hue deres. 40 dager med å omstille
seg til en helt ny virkelighetsforståelse.
 Denne Jesus-karen som talte så vakkert om Gud og livet, som hadde makt til å gjøre
folk friske, han har også sonet all verdens synd en gang for alle og vunnet over døden
ved å ha vært dø og blitt levende igjen. I Hebr 2,14-15 heter det: ”Slik skulle Jesus ved
sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem
som av frykt for døden var i trelledom hele sitt liv.” Døden og hans hersker djevelen,
er beseiret. Det var derfor Jesus kom og levde i blant oss. For å bli oss lik men uten
synd. For å sone folkets synd på korset. For å beseire døden og hans hersker, djevelen.
 40 dager etter denne seieren vender Jesus tilbake til sin Far. Som den konge han hele
tiden var. Det er tid for å gå opp på kongetribunen. Motta pokalen og folkets hyllest.
Vise for alle hvem som er konge og hvem som er den største. Det er Kristi
himmelfartsdag.

2.

BIBEL OG BØNN
 Brevet til hebreerne kap 2,5-9
 Be en bønn

3.

MISSION COMPLETED – FOR HVEM?
 Hebreerbrevets forfatter er opptatt av engler. Og Jesus. At Jesus står over englene. Og
i den kommende verden vil det også være sånn. Også sitere han fra Salme 8. Jesus ble
menneske, en menneskesønn. Og en kort tid sto han under englene. Dvs når han levde
på jorden. Men nå, ved jordelivets slutt, ved utført gjerning, krones han med herlighet

og ære. Alt legges under hans føtter. Og med alt menes alt. For hvis djevelen er
beseiret og under hans føtter hva skulle da ikke være det?
 Så kommenterer forfatteren seg selv. Ennå kan vi ikke se at alt er langt under hans
føtter. Fortsatt dør mennesker, fortsatt brer de nedbrytende kreftene seg ut blant oss,
fortsatt strever vi alle med lysten til det onde. Men det er midlertidig fortsetter han.
Jesus er konge over døden, han er kronet med herlighet og ære. Hvorfor? Jo, sier
forfatteren, som selv har blitt fortalt om Jesus fra hans egne disipler, fordi han led
døden. Ved Guds nåde smakte han døden for alle. Og vant over den.
 Nå er Jesus sitt jordeliv endt, mission completed. Oppdraget utført. Seieren vunnet. Nå
ber han alle sine venner gå videre med budskapet om han som er konge. Som har
beseiret synd, djevel og død. Som vil være vår venn og bror. Og vise oss veien hjem til
vår felles Far i himmelen. Der hvor han nå er og gjør ting klart for oss. På vei mot
pinse starter alle hans venner sitt store oppdrag, kirka sitt store oppdrag: Å bringe
budskapet om Jesus, om tro, håp og kjærlighet i møte med liv og død ut til hele jorden.
 Kirka har prøvd i 2000 år nå. Men den består av mennesker så her er det mye som har
gått galt. Men ledet av Guds Ånd er den like fullt i dag en verdensvid kirke med 2
milliarder tilsluttet, hver 3 på jord og den vokser fortere enn befolkningsveksten. Midt
i denne 2000 år lange oppdragets historie og verdensvide utbredelse finner vi en
menighet på Lørenskog. Lørenskog menighet. På vår flekk på jord, Fjellhamar –
Kurland – Nordbyhagen - skal vi prøve i Jesu ånd og spre tro, håp og kjærlighet. Og
vitne om kongen som har lagt alt under seg.
4.

HVA BETYR DET I DAG?
 Hva betyr dette for deg og meg i dag? Tja, si det. La meg begynne med de to siste
tirsdagene i kirka vår. Da fulgte 3-400 mennesker Jonas og så Eve til graven. 22 år
gamle. Av ulike grunner greide ikke de å finne fotfeste for livets vanskelige følelser og
tanker. Som en bunnløs myr, som strømmer på dypet. De ble dratt ned og ga opp livet.
 Vi kan trygt si at enda kan vi ikke se at Jesus har vunnet over døden. Det vonde. Dype
som kan sluke oss. Det har vi vel alle gjort våre erfaringer med. Livets vanskelige
dager. Våre egne tunge sider og erfaringer. Enda har døden og de nedbrytende
kreftene mye å melde.
 Men også synden som Jesus har sonet merker vi enda. Selv om vi stort sett er snille og
greie de fleste av oss så er det ikke bare kjærlighet som møter oss over alt. Og som vi
selv sprer alle steder vi går. Særlig to steder er det synlig for min egen del. De som
kjenner meg godt og lever tett på meg. Og aviser og TV. Selv om synden er sonet er
den ikke borte.
 Men vi går og venter på at det en dag skal bli sånn. At døden og de nedbrytende
kreftene svinner hen. At syndens virksomhet i blant oss blir borte. Et rart liv. Og mens
vi venter, hva gjør vi da? Da minner vi hverandre på at Jesus er konge. Konge over alt
det vonde. Det gode har seiret. Livet har seiret. Tilgivelsen er sterkest. Kjærligheten
størst av alt. Så oppmuntrer vi hverandre til å leve preget av Jesus og hans kjærlighet.
Og til å ta i mot hans tilgivelse og kjærlighet. Til å ta i mot hans ånd og kraft. For det
vil han gi alle som ber han. I nattverden i dag kan du spise deg til Guds kjærlighet og
tilgivelse. Og til hans ånd og kraft til å leve med tro, håp og kjærlighet.
 Kristi himmelfartsdag er å hylle han som er konge. Den gode konge. Kjærlighetens
konge. Mens vi venter på å se for alvor at alt virkelig er lagt under hans føtter.

