GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN
1. søndag i advent
Fjellhamar kirke 30. november 2014
Lukas 4,16 – 22a
PREKEN
INNLEDNING
I kirka starter i dag et nytt år. Så dere i Lysvåken har vært med å feire
nyttårsaften i kirka. Teksten vi skal få høre og se med dramastykke av
lysvåken er som en nyttårstale: Hva man vil gjøre i det nye året. Eller en
valgtale som politikere holder. Når det er valg i Norge så forteller de
forskjellige partiene og politikerne hva de skal gjøre hvis vi stemmer på
dem. Er dere klare for å se og høre Jesu nyttårstale eller valgtale om hva
han vil gjøre for oss mennesker på jorda? Da sier vi værsågod til
dramagruppa fra lysvåken.
DRAMA AV TEKSTEN FRA JESU TID
Lukas 4,16-22a slik den står i bibelen:
16 Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk
han inn i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese av
Skriften, 17 rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant
det stedet der det står skrevet:
18 Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg til å forkynne
et gledesbudskap for fattige.
Han har sendt meg for å kunngjøre
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri

19 og rope ut et nådens år fra Herren.
20 Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg.
Alle i synagogen stirret spent på ham. 21 Han begynte da med å si: «I dag
er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» 22 Alle roste ham og
undret seg over de herlige ord som kom fra hans munn.
Hva var det Jesus sa her? Skjønte du noe av det? Eller var det like
vanskelig å forstå som når en politiker forklarer hva han vil gjøre? Den
beste måten å forstå hva Jesus mente med denne valgtalen, er å lese
evangeliene i bibelen som forteller om Jesu liv. Hva han gjorde og sa i de
tre årene han gikk rundt på jorda.
Ta den sleipe pengegriske Sakkeus som krevde inn skatt og tok ekstra som
han tok selv. Når han møtte Jesus ble han helt forvandlet. Han ga
halvparten av alt han eide til de fattige, og ga tilbake fire ganger så mye til
de han hadde lurt for penger. Han ble satt fri fra å være fanget av penger.
Eller ta den blinde tiggeren Bartimeus som Jesus helbredet så han kunne
se. Da slapp han å tigge og være fattig, og kunne begynne og jobbe.
Eller kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd og som de ville steine. Jesus
sa: Den av dere som er uten synd, og ikke har gjort noe galt, kan kaste den
første steinen på henne. Alle gikk bort. Jesus sa til henne: Du er tilgitt, du
får leve. Gå bort og ikke gjør det mer.
GÅ PLANKEN
Og til slutt sa Jesus at han skal rope ut et nådens år. Hva er det, da? Vet
dere hva nåde er? Dere i lysvåken er kanskje blitt store for kaptein
Sabeltann, men når Pelle og Pysa måtte gå planken for å hoppe i havet, hva
sa de da? Nåde! Hva mente de med det? Jo, de mente - Vær snill med oss!
La oss slippe! Ikke straff oss! Tilgi oss!
Det er det Jesus vil gjøre. Han vil rope ut et nådens år til alle som vil ha
det. Han vil vise nåde, vær snill, ikke ta igjen eller straffe, selv om det er
det vi egentlig hadde fortjent. Vi mennesker vil ta igjen. Når noen har gjort
noe slemt eller stygt mot oss så skal de få igjen. Har du gjort noe galt så
skal du straffes. Ja, Jesus har faktisk gått planken i stedet for oss. Når han

døde på korset, på to planker lagt på tvers, så tok han straffen for det onde
og gikk planken for oss så vi skulle slippe. Det Jesus vil gjøre for deg og
meg er å vise nåde. Vi skal få tilgivelse for de gale tingene vi har gjort.
Ikke fordi det å gjøre gale ting er greit, Jesus ber oss være gode. Men han
vet vi ikke alltid greier det. Og da vil han vise oss nåde når vi ber om det.
DRAMA AV TEKSTEN FRA VÅR TID
Lukas 4,16-22a i en moderne utgave.
16 Han kom også til Nasaret, hvor han bodde som kid, og på søndagen
gikk han inn i kirka som han pleide. Da han reiste seg for å lese av
Skriften, 17 rakte de ham profeten Jesajas dokument. Han surfa på Ipad’n
og scrolla frem til stedet der det står skrevet:
18 Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg til å tweete
en syk gladmelding for fattige. (Blunkefjes, smilefjes, smilefjes)
Han har sendt meg for å blogge
at #fanger skal få frihet fra motepress og kroppspress
og blinde få opp øya,
for å sette undertrykte fri
19 og rope ut et mobbefritt år fra Herren.
20 Så låste han Ipad-skjermen, rakte den til kirketjeneren og satte seg.
Alle i kirka stirret spent på ham. 21 Han begynte da med å si: «I dag er
denne nyhetsmeldingen fra Gud blitt oppfylt mens dere hørte på.» 22 Alle
tok high five og undret seg over de herlige ord som kom fra hans munn.
Vi tenker om oss selv at vi er fri og er jo det på mange måter. Men er vi
virkelig fri eller er vi fanget i et slags fengsel? Kan dere kle på dere hva det
skulle være av klær og gå ut blant folk? Hva som helst av busker, gensere,
jakker, luer og sko. Du er helt fri og bryr deg ikke om hva de andre mener.
Eller må du ha de riktig klærne, skoene, den nye mobilen, de fine møblene,
den nye bilen for å føle deg bra? Må du ha fin kropp? Være tynn, pen,
sprek og med sixpack? Er vi fanget i et fengsel av hverandre? Hvor vi må
se ut på en spesielle måte for å være bra nok? Og hvor vi ser ned på de som
kler seg rart, ikke er tynne og spreke? Eller kan du være akkurat som du er

med den kroppen, den nesa, det håret, de klærne og skoene som du har? Er
det bra nok?
På engelsk heter et nådens år ”an acceptable year”. Det er veldig fint synes
jeg. Jesus vil si at han aksepterer deg som du er. Du trenger ikke ha det
som er moderne, trenger ikke å være i god form og se flott ut, du trenger
ikke være flink. Jesus aksepterer deg som du er, og han vil at vi skal
akseptere hverandre sånn vi er. Om vi ikke løper så fort, ikke er så flink på
skolen, ikke har de riktige klærne, om vi ikke tør overnatte i kirka når det
er lysvåken. Jesus vil si at du er akseptert som du er. Ingen er perfekt, men
alle er bra nok.
Det er en god del som ikke blir akseptert som de er. De får høre at det er
noe feil med dem. De mobbes. Det er sikkert en del her inne som har
opplevd det eller opplever det. Vi har vel alle hørt om Odin som ble så lei
seg en gang etter mye mobbing at han ikke ville leve mer og tok livet sitt.
Alle er jo enig om at mobbing vil vi ha slutt på. Men det er allikevel veldig
vanskelig å få til. Lysvåken handler om at vi ikke bare er våkne, men lys
våkne for hvordan andre rundt oss har det. Har de jeg er sammen med det
bra? I familien min, i klassen, på jobben? Oppfører jeg meg sånn at andre
har det bra? Det er vanskelig å få til hele tiden, også for voksne. Men
viktig.
Lysvåken handler også om å være lys våkne for Gud. For Jesus, han som
viser oss nåde, lar oss slippe å gå planken, tar ikke igjen, og tilgir oss når vi
ber han om det. Han aksepterer oss sånn vi er, og vil ha et mobbefritt år.
Jesus sier at alle som velger han som statsminister i sitt hjerte, vil han stille
opp for. Han sier: Jeg aksepterer deg. Du er gode nok. Jeg har gått planken
for deg, og du skal få nåde, tilgivelse, når du har gjort noe galt og trenger
det og ber om det. Jesus roper ut: Kom til meg! Her er nåde til alle som vil
ha!

