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LITURGI
1.

INNGANGSORD
 En stor applaus til trikserne ….. og ……
 Kjære menighet! Nåde være med…
 Velkommen til fotballgudstjeneste her i Fjellhamar kirke på 4.s. i advent! Dette har jeg gledet
meg til – jeg digger jo fotball og jeg digger Jesus. Og her har vi begge deler! Nå er det virkelig
passende å sitere paven: Av alt uviktig på jord er fotball det viktigste!
 Klapp-klapp …. Er det ingen supportere her? Selvfølgelig er det det. Jeg kan se Barca, Man
Utd, osv. Vi må teste supporterstemmen deres – og da fokuser vi det inn på de to rivalene som
deler Lørenskog i to, LSK og VIF. La oss finne ut med en gang hvem som ruler i Fjellhamar
kirke. Først får vi et brøl fra alle som heier med LSK og så alle med VIF. Er ingen av de
lagene dine kan du velge å være stille eller velge den du måtte foretrekke. Klare? Alle som har
LSK i hjertet veiver med skjerf og roper nå: OK. Alle som har Vålerenga i sitt hjerte veiver
og roper nå: Og vinner ble jo…..
 Men nå er det på tide å bli lokal her – og virkelig komme til klubbene vi bryr oss om. Da skal
jeg viser dere t-skjorten jeg har på meg under prestekjolen. Lørenskog! Da blir det duell
mellom erkefienden Lørenskog og Fjellhamar. Først Lørenskog. En, to, tre: Og så Fjellhamar.
En, to, tre: Det var vel nokså likt, tror jeg….
 Hjertelig velkommen til alle dere i Fjellhamar Fotballklubb med styreleder Jorulv Rangnes og
deler av styret her fremme. Vi fortsetter det gode samarbeidet fra julegrantenninga hvor vi
ville gi inntektene fra salget til FFK i år og dere stilte med en flott dugnadsgjeng. Så kom
ideen om å overrekke pengene litt høytidlig opp og det gjør vi i dag. I tillegg vil vi høre litt om
det flotte arbeidet FFK driver for ikke minst barn og unge her på Fjellhamar.
 Veldig hyggelig å ønske ordfører Tovan velkommen igjen, du var jo også med og tente
julegrana. Vi har også invitert formannskapet og kultur- og idrettsutvalget og velkommen til
dere som er kommet derfra.
 Da har vi en til vi særlig vil ønske velkommen. Og det er lille Edvard som skal døpes i dag og
alle dere som er kommet hit sammen med han og er hans største fanklubb. I forhold til lille

Edvard og hans dåp stiller et hvert fotballag og også ordfører Tovan bak i køen. Dåp er å
komme på lag med Gud, og bli med i supporterklubben til Jesus. Det er et lag som ikke bare
opplever oppturer her i livet, men på lag med Gud så er vi trygge i liv og i død. Så dermed er
det tidenes winning team Edvard nå skal få bli med i.
 Dere nærmeste har ventet på at Edvard skulle komme. Nå i advent venter vi på jul og at Jesus
skal bli født. I fortellingen fra bibelen i dag så møter vi to kommende mammaer, blant annet
Maria, som venter på at barn de har i magen skal bli født. De er fulle av glede og forventing til
det nye barnet som skal bli født. Og det nærmer seg. I dag er det 4. søndag i advent og vi skal
tenne fire lys i staken. Det skal fire barn fra FFK komme og hjelpe oss med. Vi sitter under
denne sangen så vi ser lysene best mulig. Og vi synger med så godt vi kan.
 Nå tenner vi det første lys – 4 vers med lystenning.
 Om Edvard blir glad i fotball eller ikke, og om vi som er her er det eller ikke, så er livet tidvis
en vanskelig reise som skifter mellom godt og vondt. Personlige seirer og nederlag, Sånn er
det å være menneske og det vil vi nå si noe om til Gud, som bare er god, ved å bøye oss for
han og bekjenne våre synder.

2.

BØNNER
 Be for gaven og Fjellhamar menighet. Levende tro og et varmt fellesskap for mennesker i alle
aldre, og alle livssituasjoner.
 Dåpsbarnet Edvard og hans vei gjennom livet
 For Fjellhamar Fotballklubb. Godt sted å være med lek, sportslig utvikling og trivsel for
spillere, ledere og trenere.
 For våre politikere og ledere. Som ærlig og kloke tjenere for Lørenskog-samfunnet.
 Takk for vår fantastiske rike og mangfoldig verden. Hjelp oss å ta vare på den så hele klode og
fremtidige generasjoner kan nyte dens mange goder. Vi ber deg også for de som i dag er
rammet av naturkatastrofe som tørke, flom og ekstremt vær. Og all den nød, konflikter og
matmangel så følger. Hjelp oss som har så mye og dele med våre kjempende søstre og brødre.

3.

NATTVERDINVITASJON



Nattverd er å ville være på lag med Jesus. Ikke nødvendigvis uten tvil og undring, men med et
ønske om å ha med han å gjøre. Så kom om det er første gang eller noe du har gjort ofte. Ingen
aldersgrense verken nedover eller oppover.
Vi dypper, to stasjoner, synger underveis, men da står vi ikke.

PREKEN

1.

Å VENTE PÅ EN FØDSEL

Kan jeg få låne Edvard litt? Når ble han født? Det vil si at dere i ca hele 2011 har visst om at et nytt
barn var på vei. Selv om det ikke var førstemann, men nummer tre, så er det spennende. Hvordan vil
det gå? Er barnet friskt? Hvem er den nye krabaten som skal finne og kreve sin plass i familien? Hva
slags personlighet og type er dette lille menneskebarnet som nå formes i mors mage? Det er mye glede
og forventning knyttet til ventetida frem mot en fødsel. Også var det altså Edvard som kom, og som
dere er helt i starten med å bli kjent med.

2.

BIBELTEKSTEN Lukas 1,39-45

Teksten fra bibelen i dag handler om to kvinner som går med hvert sitt lille barn i magen. Den ene
heter Elisabeth. Hun er ordentlig gammel for å bli mor, og trodde hun sammen sin mann, presten
Sakarja, aldri kom til å få barn. Men så blir hun gravid og en engel forteller at barnet skal bli en stor
profet som skal rydde vei for Herren. Elisabeth har håpet så mange ganger på å bli mor og er redd for å
bli skuffet nok en gang. Så hun holder seg helt borte fra folk de første fem månedene.
Den andre kvinnen som er gravid, er Maria. Hun er veldig ung, kanskje bare 14 år. Hun er nettopp blitt
gravid. Også her er det et englebesøk, og det er enda mer sentralt. Engelen forteller at Den Hellig Ånd
skal komme over Maria og at barnet hun skal føde dermed er Guds egen sønn. For en del er det med
jomfrufødsel vanskelig å tro. Jeg strever ikke med det. Jeg tror Gud er skaper av verden og livet og da
er det jo en liten sak for han å skape et nytt liv i en kvinnes mage. Men spesielt er det, og Maria selv
har nok selv vært veldig urolig og forvirra. Er hun blitt helt sprø, er det sant at hun er gravid, og at det
er skjedd uten manns medvirkning? Vil noen som helst tro henne? Makan til røverhistorie skal man jo
egentlig lete lenge etter. Josef hennes trolovede tenkte først å skille seg fra henne, men ser ut til å tro
på henne etter hvert.
Elisabeth og Maria er slektninger, kanskje kusiner? Kanskje tante og niese? Maria har hørt om at
gamle, barnløse Elisabeth på forunderlig vis er blitt gravid, et halvt år før henne. Midt i et kaos av
tanker og følelser, usikkerhet og forvirring, bestemmer Maria seg for å dra til Elisabeth. Bare noen
dager etter at engelen hadde vært hos henne. Reisen fra Nasaret i Galilea til fjellbygden i Judea hvor
Elisabeth og Sakarja tok tre-fire dager. Men det gjorde ikke noe. For til Elisabeth ville hun dra.
Og da kan vi høre dagens prekentekst fra Lukas 1,39-45:

Her skjedde det jo ikke mye, var min første reaksjon etter å ha lest teksten. Men det som skjedde var
nok veldig viktig for Maria. Maria er i villrede, hva er det som er i ferd med å skje? Er hun blitt helt
rar? Har hun drømt? Eller er det virkelig sant det som hun har opplevd og er blitt fortalt skal skje?
Elisabeths klare hilsen til henne med velsignelse av barnet hun bærer og bekreftelsen av det Herren har
sagt skulle skje med henne, gjør henne utrolig glad og hun faller til ro. Ja, hun blir hos Elisabeth i tre
måneder, helt frem til Elisabeth selv skal føde, og henter styrke og ro. Forventningen og gleden over
det lille barnet som vokser i henne får stadig mer plass. Hvordan vil det gå? Er det friskt? Hvem er den
nye krabaten som skal finne og kreve sin plass i familien? Hva slags personlighet og type er dette lille
menneskebarnet som nå formes i mors mage?

3.

MESSI OG MESSIAS – TO STORE STJERNER

Når Maria kommer inn og hilser på Elisabeth står det at barnet i Elisabeth sparker i fryd. Johannes
døperen som Elisabeth blir mor til, sparker i fryd i sin første møte med Jesus. Johannes rolle, gitt av

Gud, er å forberede Israel og verden på den store stjerna, Messias, som skulle komme etter han.
Johannes døperen er servitør for den store stjerna Messias som er den som avslutter og vinner kampen.
Her kan vi lage et lite fotballbilde. De fleste lag har såkalte servitører, gjerne på midtbanen.
Servitørene er ballvinnere og bryter motstandernes angrep og spiller fri sine egne angriper. La oss ta
Barcelona – intet mindre. Bousquet og Xavi er servitører som vinner ballen og som setter opp lagets
store offensive stjerne, Messi! Og hvem kan stoppe Messi med ballen i beina, spilt fri i
mellomrommet, rommet mellom midtbanen og forsvaret? Verdens beste fotballspiller har utallig
ganger gjort den siste utrolig finishen og scorer målene som gjør at Barcelona vinner enda en gang.
Messi spiller på et fantastisk lag, men er selv den største stjerna som gjør det utroligste med ballen i
beina. Per i dag fotballspillets store lille magiker som begeistrer en hel fotballverden.
Messi og Messias – to store stjerner. Og jeg lar meg begeistre av begge to – om enn på litt ulikt vis.
Når alt kommer til alt så er det mer forskjell enn de to bokstavene as. Messi er jo en vanlig kar bare
med et utrolig fotballtalent. Om noen år innehenter alderen han og han henger ikke med lenger. Hva
med Messias? Jesus-barnet som vi nå venter på. Var han noe mer enn en vanlig kar med et stort og
varmt hjerte? Er han en noe mer enn en Messi i fotballens verden? Det er kristendommens store
kjernespørsmål: Hvem sier vi at Jesus er? Han kalles Messias – Herrens salvede. Er han det? Det lille
barnet som vokser i Marias mage? Hvilke forventninger skulle Maria ha? Hvilke forventninger kan du
og jeg ha til dette Jesus-barnet som ble til en mann. Som forkynte, gjorde undere, døde på et kors og
som det fortelles sto opp igjen. Hva kan han bety for meg i dag? Noe mer enn Messi, en magiker med
ball i beina?

4.

MESSI OG MESSIAS FOR MEG

La meg si noe om det til slutt, hva Messi og Messias er for meg i dag. Som en del av dere vet har jeg
det siste året gått igjennom en stamcelletransplantasjon for å kunne bli frisk fra blodkreft. Heldig meg
som får hjelp av helsevesenet i rike Norge i 2011. Prognosen for at det skulle gå bra var 70 % og de
resterende 30 % for død eller å leve med livstruende men. Gode odds, men det er skummelt nok når
det er 2-3 kuler i revolveren med 10 skudd. Fotballens Messi har gledet meg og begeistret meg mange
ganger dette året. Men det har bare vært som underholdning. Og livet handler om mer enn
underholdning når man er alvorlig syk. Viktigere har da blodkreftens mange lege-Messi’er vært, som
gjennom årene har greid å finne ut av hvordan de kan bytte ut alt blodet i en mann og sette i en annens
blod i stedet. Utrolig og magisk langt utover fotballens gleder og finesser.
Men hva så med Messias, med Jesus, som til jul kommer som et lite barn? Jeg har bedt til han mange
ganger det siste året og mange har bedt til han for meg. Min tro er trygg når jeg i dag kan se på meg
selv som frisk. Jeg takker Jesus og jeg takker legene for at jeg lever. Men jeg skal fortelle dere en
hemmelighet – jeg kommer ikke til overleve. Jeg kommer til å dø. Men altså ikke nå, og det er kult.
Men en dag så skal jeg dø. Det kan ikke en gang legenes mange Messi’er gjøre noe med. Med all sin
medisinske magi. Faktisk ikke Messias heller. Men Jesus har med sitt liv, sin død og sin seier over
døden gitt meg et håp, en tro om at døden vinner ikke til slutt. Jesus, Messias, er livets magiker som
vinner over døden. Han lever i dag og det har jeg også merket når jeg har vært syk det siste året. Jeg
har vært rolig i møte med sykdommen. Ikke vært sikker på at det skulle gå bra, men på at Jesus er hos
meg. Livets og dødens magiker. Og når han kan fylle mitt liv med tro og håp så forandrer det livet mitt
her nå. Jeg kan lene meg mot livets magiker som har seiret over døden, som elsker meg og vil meg
vel. Det gir livet mitt håp og tro. Jeg vil, inspirert av Messias, gripe hver dag. Ta til meg fra han og gi
videre tro, håp og kjærlighet. Jeg vil tenne lys så godt jeg kan i denne verden. Lys fra Jesus, Messias,
livets og dødens magiker. Så er Messi et lys på fotballens himmel som jeg begeistres av. Men Messias
er et lys på livets og dødens vandring som jeg begeistres av på en langt dypere måte.

