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Lukas 8,1-3

PREKEN

1.

Å BYGGE SOM JESUS

Det er boligmangel i Norge. Jevnlig kan vi lese i avisen om utfordringene det særlig gir unge
mennesker som skal inn på boligmarkedet for første gang enten de skal leie eller kjøpe. Med få boliger
stiger jo prisene på de som finnes fordi det blir hard kamp om å få de. Så det må bygges flere boliger i
Norge. Men hva trengs for å bygge et hus? Litt forenkla kan vi samle det i følgende: En byggetillatelse
fra myndighetene. Arbeidsfolk som kan bygge hus. Penger til tomt og materialer samt arbeidsfolk hvis
du ikke gjør jobben sjøl. Og til slutt en plan, tegning for det som skal bygges.
Dere skjønner jo selvsagt at jeg ikke har tenkt å stå her å snakke om husbygging. Jeg skal snakke om å
bygge menighet, bygge fellesskap, bygge Guds rike. Vi leste fra Lukas 8,1-3 det man gjerne kaller en
samleberetning. Ikke en spesifikk historie om noe Jesus opplevde, men en sammenfattende beskrivelse
av hva Jesus drev med over lengre tid.
«I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode
budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, 2 og noen kvinner som var blitt helbredet for onde
ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut
av, 3 Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med
det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.».
På gresk så er det en verbform som får fram at det som skjer er vedvarende, pågår egentlig hele tiden
godhet og. Å reise rundt og fortelle om Guds rike, møte folk, skape fellesskap, vise omsorg for
mennesker – det var det vedvarende og grunnleggende som Jesus kom for å gjøre. Når vi i dag skal bli
med og fortsette det Jesus startet, med å fortelle om Guds rike, vise godhet, skape fellesskap, bygge
menighet – så trenger vi mye av det det samme som i husbygging. En byggetillatelse, arbeidsfolk,
penger og en plan.

2.

DET TRENGS PLAN OG TEGNINGER

La oss begynne med siste. En plan. Den store plantegningen for hva det vil si å fortsette det Jesus
startet finner vi selvsagt i bibelen. Men den er nokså innholdsrik så det er nyttig for oss å samle dette i
noen utvalgte mål og planer, som treffer best mulig her i vårt lokalsamfunn og i vår tid. Det har vi
gjort. Med vår visjon og strategiplan for Fjellhamar menighet 2012 – 2015.
Visjonen er levende tro og varme fellesskap. Mottoet, navnet på byggeprosjektet. Kort nok til å huske
og langt nok til å få frem essensen i byggeprosjektet. Poenget med hele byggeprosjektet er at det gir
folk levende tro i hjertet midt i en vanskelig verden, og opplevelsen av å høre til i et varmt fellesskap
midt i en sammensatt og krevende hverdag.

Overordnet målsetting utdyper visjonen: Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en
levende tro på Jesus og få være med i et varmt fellesskap. Dernest holder den frem noen helt sentrale
holdninger som skal være virksom i alt vi gjør.
 Inkludere: Fjellhamar menighet skal ha plass til alle – både de med en søkende tro, de med en
fast tro, og de som ønsker kirkens tjenester.
 Utruste: Fjellhamar menighet vil utruste mennesker til å være trygge og frimodige etterfølgere
av Jesus i ord og gjerning både i sitt nærmiljø og i menighetens fellesskap
 Gi videre: Fjellhamar menighet skal bidra til at budskapet om Guds kjærlighet når ut i vårt
nærmiljø og utover landets grenser.
I dette huset vi bygger, det fellesskapet vi vil skape, har vi særlig tro på og gitt rom til fem
virkeområder:
1. Gudstjenesten
2. Utrustning til tro og tjeneste
3. Diakoni og nestekjærlighet
4. Å dele troen med andre
5. Misjon og rettferd
Hver av dem har helt konkrete mål og satsinger, men det blir for detaljert her.

Alt dette skal samle seg i at mennesker i vårt lokalmiljø skal få erfare en levende tro og varme
fellesskap, som vi ser som essensen av det Jesus startet med for 2000 år siden.

3.

DET TRENGS PENGER

For å kunne sette den planen ut i livet, for å kunne bygge fellesskap og menighet på Fjellhamar så
trengs økonomi. Jesus trengte også det. Vi hørte jo om de mange kvinnene som fulgte Jesus at «med
det de eide, hjalp de Jesus og de tolv». Av sine midler, det de eide, så underholdt de Jesus og disiplene
og seg selv selvsagt, så de alle kunne bruke mest mulig tid på å bygge Guds rike. Hilde leste også fra 2
Kor 9 om Paulus som samler sammen en gave til modermenigheten som led nød. Gud elsker en glad
giver, sier Paulus. Og enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av
tvang. Samtidig er Paulus veldig klar på hvordan det å være en giver, å dele med hverandre, er en
følge av Guds kjærlighet og troen. Å gi er en tjeneste, en gudstjeneste, vi alle utfordres til å ta del. Den
trengs for mennesker i nød, den trengs for å fortsette byggearbeidet Jesus startet for hele verden, og for
byggearbeidet vi har ansvaret for her i vårt lokalmiljø.
Jeg vet det er mange glade giver i blant oss. Til nødhjelp, til misjon, og til vår egen menighet. I løpet
av de siste 7-8 årene har givertjenesten til Fjellhamar menighet tatt sjumilssteg. Fra 30 000 til 330 000
i året. Det har gitt oss store muligheter til å bygge Guds rike ved å ansette gode medarbeidere. Nå har
vi tro på å øke satsingen enda mer – særlig med tanke på barn og unge, og håper dere vil være med på
et nytt løft utover høsten.

4.

DET TRENGS ARBEIDSFOLK

For enda viktigere enn planer og penger er folk. Arbeidsfolk. Medarbeidere som kan gjøre jobben.
Som kan skape varme fellesskap og levende tro. Nytter ikke å teppebombe folk med en plan. Et
dokument. Blir ikke varme fellesskap og levende tro av det. Tvert i mot. Det nytter heller ikke å ha feit
bankbok, ikke det at vi har det. Penger i seg sjøl har ingen varme, kjærlighet, ingen levende tro. Nei,
det er levende mennesker, du og jeg, som mer enn noe trengs. Planer og penger kommer godt med,
men uten vanlige folk som engasjerer seg så er byggingen av Guds rike uten sjans.

Og hvem kan være med? Alle. De små versene vi leste om Jesu virksomhet var i så måte utrolig
radikale. Ingen rabbi hadde kvinner med i sitt følge. Det var uhørt. Det ga rom for masse snakk og
rykter. Og kritikk. Kirken har ikke alltid vært like flinke til å ligne Jesus med å gi kvinner plass i
byggeprosjektet. Men svaret på hvem som kan være med i byggeprosjektet er klinkende klart. Alle! Vi
har selvsagt forskjellig evner og ferdighet, forskjellig kapasitet og energi i forhold til helse og livsfase.
Men alle trengs, alle bes om å bli med med sitt mulige bidrag i byggeprosjektet av Guds rike på
Fjellhamar. Med å bygge fellesskap for levende tro og varme.
Da trengs det folk som ser deg og sier hei når man kommer til kirka. Eller ute på butikken, på
fotballbanen, ved postkassa utenfor huset. Folk som spør om du skal ha en kaffe. I kirka, på cafe eller
hjemme på terrassen. Folk som ser hverandre og bryr seg, noen som organiserer aktiviteter for barn og
unge, noen som bidrar med musikk, noen som besøker eldre og enslige, noen som planlegger
menighetstur, noen som jobber for givertjeneste. Alle trengs til noe! Vi er et sted rundt 130-140
frivillige medarbeider i menigheten vår i dag. Utrolig flott og vår menighets største og viktigste
ressurs. Men byggeprosjektet er ikke ferdig, akkurat som livet ikke er ferdig, og Gud og Fjellhamar
menighet trenger alltid flere.

5.

NÅ ER DET TID FOR Å GÅ

Og til slutt – byggetillatelsen er i orden. Ja, mens byggetillatelser for vanlige hus i vårt byråkrati kan
være vanskelig å få igjennom, er det motsatt her. Gud er ikke vanskelig her, nei, han er proaktiv. Han
spør: Jeg har så mye jeg vil bygge, så mye godhet og tro som jeg vil dele med mennesker. Jeg har
masse ledige tomter, masse steder hvor det trengs å bygge fellesskap, tro og varme. Også på
Lørenskog. Hvem vil bygge sammen med meg?
Vi leste fra Jesaja om Gud som ikke har glemt noen av oss. Som har tegnet alle oss i sine hender. Og
som ser våre murer, huset vi trenger for livet vårt, for seg i sine hender. Og han oppmuntrer oss: De
som skal bygge deg kommer løpende – de som vil rive deg ned drar bort fra deg. Gud selv kommer
løpende for å bygge oss. Jesus reiste hele tiden rundt for å treffe nye mennesker, fortelle om Guds rike,
vise godhet, og bygge mennesker og fellesskap. Han kommer løpende for å bygge der det er
mennesker. Han vil bygge deg og meg. Han vil bygge godhet og tro på Lørenskog. Og han vil ha folk
med seg. Deg og meg. Som vil bruke av sin tid, av sine ressurser, med sin økonomi, til å bygge det
beste vi kan bygge for å leve gode liv her i Lørenskog: Varme fellesskap med levende tro som gir håp
for framtida. Tida for det er nå. Nå er det tid til å bygge Guds rike. Ingen må ledige stå. Nå er det tid til
å gå.

