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LITURGI
1.

INNGANGSORD
 Kjære menighet! Nåde være med…
 Velkommen til gudstjeneste i Fjellhamar kirke i dag. Det er trivelig å se dere alle sammen
igjen nå som et nytt semester er så smått i gang. Og vi ser ut til å fortsette der vi slapp med
mye folk i kirka. Det er topp.
 Vår visjon er som før at vi her i Fjellhamar kirke skal oppleve en levende tro og varme
fellesskap. Vi tror på Gud som er levende i blant oss og som elsker oss, og det ønsker vi skal
merkes når vi samles. Også i dag.
 Særlig velkommen må vi ønske til de seks konfirmantene– Therese, Linn Helen, Martin,
Vilde, Thea Amalie og Tord – som skal døpes i dag. Dette er den store dåpsdagen i kirka i
høst både fordi det er hele seks som skal døpes samtidig og fordi dere er litt større enn de vi
vanligvis heller vann over hodet.
 Det er nattverd i dag. Nattverd er et sted hvor vi kan få ta i mot Jesu kjærlighet og tilgivelse.
Så velkommen om nattverd er helt nytt eller velprøvd for deg
 Jesus vil i dag si oss noen ord om hvor viktig vårt hjerte er fordi det styrer så mye av det vi
sier og gjør. Dermed blir det avgjørende hva det er som former vårt hjerte. Her i kirka vil vi
gjerne at Jesus skal forme oss, midt i livet akkurat sånn det er. Han har alltid noe å si oss, men
nå vil vi starte med å si til han at livet ikke alltid er så enkelt for oss og at han må se i nåde til
oss.

2.





BØNNER
For våre hjerter
For de som er døpt: Therese, Linn Helen, Martin, Vilde, Thea Amalie, og Tord
For menigheten og offeret
For verden

PREKEN

1.

BIBELTEKSTEN

Bibelteksten for i dag er hentet fra en situasjon/fase hvor konflikten med fariseerne og de skriftlærde
er nokså røff. De beskylder Jesus for å stå i ledetog med Satan når han gjør sine undere.
Lese Matteus 12,33-37
Jesus svar til fariseerne og de skriftlærde er at god frukt må komme fra et godt tre. Og motsatt.
Hvordan kan han da stå i ledetog med Satan når han gjør noen friske? Og sier tvert om – det er dere
som sliter. For akkurat som treet bestemmer frukten så vil ordene våre vise hva som bor i vårt hjerte.
For det hjerte er fullt av det taler munnen. Har vi fullt hjerte med det som godt er, et godt forråd, ja, da
vil det merkes på våre ord og handlinger. Følgelig skal vi dømmes etter våre ord, fordi de viser hva
som bor i vårt hjerte. De viser over tid hvem vi egentlig er.
Jesus setter ting litt på spissen for å få frem sitt klare poeng. Enten eller. Godt eller dårlig tre, godt
eller ondt forråd. Men Jesus vet selvsagt at menneske er sammensatt. Og det hørte vi jo i det vi leste
fra Jakob. Om tungen vår som vi strever med å temme, som i et øyeblikk lovpriser Gud og i neste
forbanner mennesker skapt i Guds bilde. Bibelen anerkjenner at vi er sammensatt, men maner oss til å
strekke oss etter den gode frukt alene.
Ordene våre avspeiler vårt hjerte. Vi kan tidvis og til en viss grad skjule oss gjennom at oppdragelse
og høflighet, men tettere vi kommer på jo vanskeligere blir det å skjule hva som egentlig bor i vårt
hjerte. Det tyter ut i ulike kommentarer og situasjoner, og greier vi å holde kjeft så taler som regel
kroppen tydelig så det holder. ”Hmmm? Jeg ekke sur, jeg. Hvorfor spør du om det?” Og det er jo
egentlig godt. De mest skremmende skrekkfilmene er jo når kroppsspråk og ordene ikke stemmer i det
hele tatt. Når en veldig hyggelig og vennlig kar viser seg å ha en helt annen mørk side. Det er greiere
når vi kan se hvem skurken er og hvem de gode er enn når en av de tilsynelatende gode og snille er
ondskapen selv.

2.

VI ER I KRIG!

Men action er jo litt kult, da! Feel good filmer er fint det, men det river jo med en skikkelig action
film. Med kamp mellom godt og ondt, med fiender og venner. Med krig. Og for å bli i det bildet så er
vi midt i en actionfilm alle sammen. Vi er i en krig. Om hjertet vårt. Og da også om ordene og
handlingene våre. Og da igjen om hvordan vi skal ha det sammen med hverandre. Vi er i krig. Kanskje
litt dramatisk satt på spissen gjennom et bilde, men det er noe her jeg kjenner på. Livet i trygge,
sosialdemokratiske og bortskjemte Norge er mer enn en uskyldig lek hvor alle har det bra uansett.
Mobbing, du skal ikke drepe – ta livsmotet fra et menneske. Folk orker ikke leve, folk søker til
narkotika og rus, I livet som i leken så vil folk gjøre det bra, opp og frem, og hvorvidt man tråkker på
andre for å komme frem sjøl bryr vi oss ikke alltid så mye om. I familien og ekteskap går mange på en
smell som gjør vondt, om enn i ulik grad. Og hvis vi orker å ta inn over oss en hel verden. Kan vi kalle
det en uskyldig lek når vi i velter oss i luksus og overflod, mens utallig foreldre verden over ikke kan
gi barna sine mer enn litt mat annen hver dag, og ikke kan ta dem til lege hvis de syke? Nei, dere livet
er ingen uskyldig lek. Verken hjemme hos oss selv, i Lørenskog og Norge eller i denne verden.
Vi er alle med i en krig mellom godt og vondt hvor kampen står om vårt hjerte. Og da også om ordene
og handlingene våre. Og da igjen hvordan vi skal leve sammen på denne jorda. Og jeg gjentar. Vi
mennesker er sammensatt. Her er ingen forskjell om man tror på Jesus eller ikke. Ingen har vunnet
krigen og blitt enten bare gode eller onde. Sånn er det å være menneske. Vi har tilbøyelighet i oss til
både godt og vondt. Og den kampen står vi i alle. Og den er ikke uvesentlig.

Godt forråd og ondt forråd snakket Jesus om. Hva slag forråd har vi bygget opp i oss sjøl og de rundt
oss? Og jeg tenker nå særlig litt på oss menn, og gutter. Ofte så kan vi ha en litt fleipete, tøff tone når
vi omgås. Kult og mye moro. Til tjukk kamerat. ”Hallo tjukken! Skjønte det var du som kom for hele
huset begynte å gynge”. Ofte er kameraten med, men hvis ikke, hva da?. Hvis han sliter litt med seg
sjøl og blir litt lei seg, hva da? ”Nei, men blir tjukken sippete nå? Tror nesten vi får sette på en
skikkelig grine film så vi kan sippe litt alle sammen!” Har vi menn og gutter et annet ordforråd da?
Som unnskyld, hvordan er det med deg, du er en bra kar, jeg liker deg, jeg er glad i deg? Det er ikke
uvesentlig eller en uskyldig lek.

3.

STELLET OG MATEN ER ENDA VIKTIGERE

Avisen Vårt Land intervjuet en eplebonde. Godt tre er avhengig av godt stell. Treet var viktig det, men
stellet enda viktigere. Overført til hjerte så vil jeg også si at stellet er enda viktigere enn hvem vi er.
Jeg vil gjerne bruke ungdomsmiljøet i kirka som eksempel. Jeg kjenner etter hvert mange, også fra
ungdomsmiljøet i Skårer kirke, som kan fortelle om at møte med ungdomsmiljøet forandret livet.
Noen av dere hørte en leder fortelle om det årets leir. Personer som har blitt mobba, eller fryst ut, går
alene, opplever at miljøet her er annerledes. De blir sett, snakka med, regna med, får høre hyggelig og
oppmuntrende ord. Skal ikke gi noe glansbilde av miljøet. Det er sikkert en god del vi ikke greier å se
som vi skulle, og folk kan også komme til å føle seg utenfor her. Men jeg tror faktisk det skjer
sjeldnere. Følgende for de som plutselig blir inkludert i et fellesskap og vist litt godhet er jo at de
blomstrer.
Poenget er at klarer vi å stelle godt med hverandre og hverandres hjerter så høster vi så mye godhet
igjen. Og det er like viktig for oss alle, om vi tilhører de kule, vanlige eller de som fryses ut. Vi trenger
miljøer som kan stelle godt med oss og hjertene våre. Hjemmet er selvsagt utrolig viktig, men også
miljøene hvor vi finner vennene våre. Det brenner jeg for. Å skape miljøer som er opptatt av kjempe
for det gode og stelle godt med hverandre. Å skape miljøer som kan gi hjerter god mat. Og stelle godt
med hjerter, så vi kan bygge godt forråd.

4.

JESUS ER KJERNEN

Det som gir meg tro på at kirka virkelig kan være et sånt sted som steller godt med folks hjerter og
hjelper oss i kampen, og kan være med å bety forskjell for det å vokse opp på Fjellhamar (med det
som alle som tilhører kirka vår) er at kjernen i dette ikke ligger i meg eller Espen Hægeland, eller noen
andre ledere i kirka. Det som gir meg tro på det er at vi ønsker å ha Jesus som sentrum her i kirka.
For det er ingen som kan gi bedre mat til vårt hjerte enn Jesus, bedre hjelp i kampen for det gode. Det
er ingen som kan stelle bedre med skadeskutte og slitne hjerter enn han. Kjernen i min tro er at jeg er
fasinert av Jesus. Når jeg leste om han, det han sa og gjorde, hvordan han møtte mennesker, så fikk jeg
et ønske om å få ligne litt på han. Den drømmen han levde ut for hvordan vi skal leve sammen, men
hverandre og Gud, den vil jeg være med på. Ikke bare fordi den bringer meg til himmelen, men fordi
jeg tror livet mitt og verden blir et bedre sted av det. Jeg tror kirka vår kan bety en forskjell for
Fjellhamar fordi vi vil påvirkes Jesus. Han som er full av godhet og kjærlighet.
Og når kampen mellom godt og vondt har herjet med oss, og vi har såret andre og oss sjøl, vi har
kommet skjevt ut og gjort dumme ting, så er Jesus klar til å stelle med oss. Hvis vi vil. Han vil gjerne
fortelle oss at vi er elsket likevel, han vil tilgi og gi nye sjanser, og vennlig oppmuntre oss til å velge
den gode vei. Den Jesus vil vi skal prege kirka vår og dernest Fjellhamar. Den Jesus har dere som er
døpt møtt i dåpen. Den Jesus kan vi møte i nattverden. Han som vil fylle vårt hjerte med det som godt
er, med frelse, tilgivelse og kjærlighet. Og da følger sakte, men sikker ordene og handlingene etter.

