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PREKEN
FACEBOOKVENNER
Jeg har som sagt ikke kommet meg på Facebook. Og jeg lurer stadig på
hvor mange som er det. En liten test her nå. Vift med en arm om du er på
Facebook eller ikke. Ikke samtidig. Først de som ikke er. Så de som er.
Så de fleste av oss her er på Facebook. Han var ikke så dum denne
studenten i USA som startet Facebook. Selv i en liten avsides avkrok som
Fjellhamar langt i nord er flertallet på Facebook. På Facebook har
millioner av folk fått seg nye venner. Mange nye venner. Det er vel vanlig
at folk har flere hundre venner hver, ja kanskje tusen også. Og det som er
så bra med disse Facebook-vennene er at du kan bestemme helt selv hvor
mye tid og engasjement du vil bruke på dem. Og så er det jo bare et
tastetrykk hvis du vil fjerne noen og ikke ha de som venn lenger. Så enkelt
og ukomplisert. Akkurat som det er å få en ny venn. Det er bare å sende en
venneforespørsel. Eller ”ædde” som ungdommen sier. Folk svarer jo
nesten alltid ja fordi man trenger jo ikke å bruke noe mer tid på en ny venn
– enn å taste godta.
Hva er da en Facebook-venn? En som kan få litt passe uinteressant info om
meg og jeg om han, og som jeg kan bry meg om akkurat så mye som jeg
vil og når det passer meg. Høres jo veldig lettvint og greit ut det. Men det
er jo ikke sånne venner som betyr noe for oss. For venner er så mye mer
for oss enn det. I hvert fall la Jesus veldig mye mer i det å være en venn.
Hør hva han sier i Johannes 15,13-17:

13 Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.14
Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.15 Jeg kaller dere
ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller
dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.16
Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut
og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt
navn.17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!
REAL LOVE
For Jesus er en venn en som er villig til å gi sitt liv for sine venner. Intet
mindre. Og dette er jo ikke bare store ord i en tale fra Jesus. For Jesus ble
det til handling. Hele Jesu liv handler jo om det. At han elsker oss så høyt
at han ga sitt liv. Det var ikke spikrene som naglet Jesus til korset, men
hans kjærlighet til sine venner. Til deg og meg. Det var Guds vilje og
frelsesplan om vi synes det er vanskelig å forstå eller ikke. At Jesus måtte
dø på korset for å sone for all urett og ondskap. For verdens ondskap som
vi ser rundt oss hver dag er blodig alvor. For mennesker, og for Gud. Det
er ikke på liksom. Det må gjøres opp for. Det gjorde Jesus for oss da han
ga sitt liv. Så vi kunne gå fri og ta i mot forsoningen, tilgivelsen i Jesu
navn. Kjærlighet er ikke brusende følelser som i en deilig forelskelse.
”Real love” er knyttet mye nærmere lydighet og forpliktelse til å gi seg
selv. Jesus kjærlighet til sin Far i himmelen og å gjøre hans vilje, gjorde at
han villig ga sitt liv.
Det er ikke ofte jeg tenker at Jesus kunne sagt ting enda sterkere enn han
gjorde. Men her gjør jeg det. Opp igjennom historien er det jo en del som
har gitt sitt liv for sine venner. Men Jesus ga sitt liv også for sine fiender.
Han ga sitt liv for alle. Når han hang på korset, og led på det verste, sa han:
”Far, tilgi dem. De vet ikke hva de gjør”. Jesus kunne hatt sine ord i behold
om han hadde sagt: ”Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for
sine fiender.”
Selv om Jesus er utrolig, ja Guds sønn, og på mange måter hevet over oss,
så ville han ikke kalle oss tjenere. Nei, han vil kalle oss venner. En tjener

er ikke likeverdig. Han får bare vite det han må for å gjøre det han blir
pålagt. Jesus ser på oss som venner. Han deler alt han vet om Gud med oss.
Han ser på oss som likeverdige. Som broren og søstra hans. Venner som
han er så glad i at han vil dø for oss.
VENNEFORESPØRSEL FRA JESUS
Venneforespørselen jeg skulle fortelle om er fra Jesus. Du må gjerne spørre
Jesus om å være vennen din, men vit at han har spurt deg om det for lenge
siden. ”Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere”. Har du fått
med deg det? Venneforespørselen fra Jesus? Jesus vil ”ædde” deg som sin
venn. Det må gjerne legges ut på Facebook og få ”likes”, men
forespørselen har stått i denne boka i 2000 år. Den har lydt i kirkene og alle
steder Jesu venner har vært samlet. Ja, den har levd i hjerte på alle de som
har sagt ja til å bli Jesu venn. I dag har de fire dåpsbarna blitt ”ædda” til
Guds rike, og fått Jesus som venn. De fikk venneforespørsel fra Jesus ved
døpefonten og dere som bar dem til dåpen svarte ja. Når vi er sammen her
også denne søndagen så er det for å høre at Jesus fortsatt er vår venn hva
enn som har skjedd siste uke, og vi kan få lov til å fortelle han og
hverandre at vi vil også gjerne ha Jesus som venn fortsatt. Kanskje er det
lenge siden du har sagt det. Kanskje har du aldri sagt det før. At du vil ha
Jesus som din venn. Men Jesu venneforespørsel går til oss alle her i dag, og
du kan gi ham ditt ja i ditt hjerte. Han vil gjerne ”ædde” deg som sin venn.
JESUSVENNER
Men å få Jesus som venn er noe litt annet enn å få en Facebook-venn. Når
vi blir med i vennegruppa til Jesus ber han oss om å gå ut og bære frukt,
frukt som varer. Og da mener han ikke hermetiserte pærer eller årgangsvin
av druer selv om de har lang holdbarhetsdato. Nei, han gir oss et bud: Elsk
hverandre. Såre enkelt og nært, og endeløst svært. En mor med sitt lille
barn - midt i en stor verden som skriker etter rettferdighet, tilgivelse og
kjærlighet. Jesus vil ha med seg alle vennene sine på dette: Elsk hverandre!
Fra det nære til det svære.
Her i Fjellhamar kirke samles vi jevnlig som en liten gruppe av Jesu mange
venner på jord. Vi strever med mange ting, det kan jeg love deg. Og

kanskje mest av alt med det ene budet Jesus ga oss: Elsk hverandre! For
selv om kjærlighet, å være elsket og å få elske noen, er det beste med livet,
er det jo også det vanskeligste, er det ikke? Derfor er det godt å komme hit
og høre at Jesus fortsatt vil ha med som venn. Jeg kan få be om tilgivelse
og legge av meg det jeg bærer på, og jeg kan få høre ord fra Gud om tro,
håp og kjærlighet til hjelp, inspirasjon og ny kraft inn i en ny uke.
Fjellhamar menighet sin visjon er levende tro – varme fellesskap. Kort sagt
– at Jesu ånd og kjærlighet skal være levende og merkbart tilstede i blant
oss. Så det kan gjøre oss godt og gi hjelp til tro og liv. Og det skal være for
alle. Hvis vi som Jesusvenner ligner litt på han og det han ønsker, så skal
alle oppleve at de er velkommen. På tvers av alle skillelinjer. Vi har nok
mye å lære, men helt ille er vi ikke for jeg vet at det til og med er
Vålerenga-fans i blant oss.
GET TOGETHER FACE TO FACE
Vi trenger jo hverandre. Gjør vi ikke det? For all del, det er ikke bare lett å
være sammen med andre. Vi reagerer ulikt på det å være i store
forsamlinger, å treffe nye folk og å treffe kjentfolk. Vi sammenligner oss,
føler oss mislykka, vi føler oss misforstått eller oversett, vi blir såret, vi
føler oss utenfor. Det er jo følelser og opplevelser vi alle kan ha i møte
med hverandre. Det er ikke bare lett å være sammen med hverandre. Men å
gi etter for disse følelsene og opplevelsene er verre. Å trekke seg unna,
lukke seg inne, gjemme seg, bli sittende alene. Det er en risiko i å møte
opp. I møte med hverandre er det muligheter for vanskelige følelser og
opplevelser. Men det er også mulighet for kjærlighet og godhet. For å bli
sett. For oppmuntring. For å dele livet på godt og vondt. Vi kan si fine ting
på Facebook, men det er bedre å dele det face to face.
Jeg har kjent meg spent før et nytt år i menigheten. Funker ting hos oss?
Nå har de hørt meg preke i årevis, de må være lei. Kommer det noen og vil
folk være med på dette eller er folk mer gira på andre ting? Er det ”på’n
igjen” i en stadig mer kjedelig tralt? Det som mer enn noe gir meg nytt mot
på å gå på og møte opp et år til, er Jesus og dere. Jeg vil være med Jesus
som elsker meg så høyt, og bidra sånn jeg kan til hans drøm for verden:

Elsk hverandre. Men også dere gir meg nytt mot. Jeg trenger dere.
Sammen med dere får jeg nytt mot. Når vi møtes gir vi godhet, varme og
kjærlighet bein å gå på. For det er det eneste kjærlighet trenger. Noen å
dele den med.
Om det å møte opp innimellom innebærer en kamp med oss selv eller ikke,
så la oss ta kampen, møte opp og møte hverandre. For her i fellesskapet
kan vi ta i mot Guds kjærlighet og ta del i Jesu venneprosjekt: Elsk
hverandre.
Vi synger ”Get together”

