GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN
1. søndag i advent

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har
en familie her også, og hjemmet vårt kan være en
liten kirke.

Fjellhamar kirke 29. november 2015
Matteus 21,12 – 17

PREKEN
TO HUS
På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var
der vi bor, og alt vi gjør der. Spise, sove, leke,
snakke, være sammen og se på TV. Og så satt vi et
kors på toppen av huset. Da ble det en kirke. Og vi
fant ut at vi kunne vel gjøre alle tingene vi gjorde
hjemme i kirken. I hvert fall har vi gjort mye av det
på Lysvåken. Kanskje unntatt av å se på TV.
Så tegnet vi et hus med kors på taket, en kirke, og
snakket om hva man gjorde der. Ba, leste i bibelen,
sang, tente lys, døpte, begravet, hadde gudstjeneste.
Så tok vi bort korset, og fant ut at vi kunne gjøre
mange av tingene i kirken hjemme også. Det vi

Men er det ikke forskjell på kirken og andre hus,
da? Bibelteksten i dag sier noe om det. Og nå skal
jeg og Lysvåken-gjengen dramatisere den for dere.
MATTEUS 21,12-17
12 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut
alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet
pengevekslernes bord og duehandlernes
benker 13 og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus
skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en
røverhule.»
14 På tempelplassen kom noen blinde og lamme
til ham, og han helbredet dem. 15 Men da
overprestene og de skriftlærde så undrene han
gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen:
«Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 16 og
spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte
Jesus. «Har dere aldri lest:
Fra småbarns og spedbarns munn
har du latt lovsang lyde!»

17 Så forlot han dem og gikk ut av byen, til
Betania. Der ble han natten over.
Jesus kommer inn i templet hvor de driver med
masse salg og kjøp av ting de skulle bruke når de
ba. Og fordi det kom masse utlendinger til
påskefesten også, med forskjellig type penger, så
var det noen som drev butikk med å veksle penger.
Da ble det mye handel, og krangel. Da jager Jesus
dem ut, og velter bordene så pengene raser utover
og duene flakser avgårde. Og Jesus sier: I templet
skal vi be til Gud, ikke krangle og lure og tjene seg
mest mulig penger!
Altså, i tempelet eller kirken, skal vi ikke drive
med handel. Det gjør vi vel heller ikke så mye
hjemme, så det er mest forskjellig fra butikker.
Men hvorfor ikke det?
BLACK FRIDAY
På fredag var det noe som het Black Friday i nesten
alle butikkene. Det er bare en ny måte å si: Kom og
kjøp, nå er det kjempebillig! Det har butikker vel
alltid gjort. På Black Friday åpner butikkene ekstra

tidlig, og vi blir nesten litt gærne, står opp grytidlig
og stiller oss i kø.
Jeg gjorde det en gang for 10 år siden, på et
åpningstilbud på Elkjøp Megastore. Butikken åpnet
kl 07. Jeg sto opp kl 06 og stilte meg i kø 0620. Da
var det alt kommet mange før meg og jeg ble
stressa på om jeg ikke fikk tak i den veldig billige
bærbare PC’n som det kun var hundre stykker av.
Jeg begynte å telle hvor mange som sto før meg.
Det var langt flere enn hundre. Jeg følte nøye med
om noen sneik i køen, men så hele tiden selv etter
muligheter til å komme meg lenger frem. Når de
åpnet dørene ble jeg irritert når de stengte før jeg
kom inn, og når de åpnet igjen presset jeg meg litt
lenger frem og inn. Inne i butikken beveget jeg meg
fort, og smatt forbi noen andre. Jeg visste hvor jeg
skulle for å finne den bærbare PC’n, og det var
heldigvis noen igjen enda. Jeg fortet meg bort og
tok en, betalte og gikk hjem.
Hva skjedde med meg, voksen mann og prest, den
drøye timen jeg sto i kø? Jeg ble mer og mer
egoistisk og grådig. Ikke vennlig og hjelpsom.
Tenkte ikke på hvordan andre hadde det, eller

pratet med noen. Jeg tenkte bare på det jeg skulle
ha, og det var det eneste som betød noe.
Skremmende og ubehagelig.
EN ANNERLEDES BLACK FRIDAY
Men kunne vi brukt Black Friday annerledes?
Synes dere dere må være lenge på skolen? Hvor
lenge er dere der på en uke da? 5 timer hver dag.
Det er 25 timer. Og tenk hvis dere måtte gå på
lørdag og søndag også. Da hadde det blitt 35 timer.
Er det lenge? I Bangladesh er det mange barn som
er så gamle som dere, som må jobbe istedenfor å gå
på skole. Og vet dere hvor mange timer noen av de
jobber i uka? 70 timer. Dobbelt så mye som dere
går på skolen hvis dere også gikk lørdag og søndag.
Og de får nesten ingenting betalt. Hvorfor gjør de
det da? Fordi det er de eneste jobbene som finnes,
og familien har en stor gjeld som må betales. De
tvinges til det, og er egentlig slaver. For
fabrikkeierne og også for oss som kan handle
billige varer på Black Friday.
For dem synes jeg vi skulle ha Black Friday, en
svart fredag. At vi sto opp grytidlig og stilte oss i

kø foran butikkene. Men når de åpnet, gikk vi ikke
inn. Men vi gikk i protesttog og sa: Vi vil ikke ha
billige varer og supertilbud. Vi vil betale mer og de
ekstra pengene skal ikke gå til eierne, men til barna
så de kan gå på skole. Så kan de voksne få jobbe
med ordentlig betaling.
LØSNING ER ENKEL, OG VANSKELIG
La meg si en ting veldig tydelig. Jeg er ikke bedre
enn noen andre her. Jeg prøver også å kjøpe billige
varer så jeg har mer penger til andre ting. Jeg har
sikkert klær i skapet mitt som slavebarn har laget.
Systemet er sånn. Og jeg er en del av systemet som
alle dere andre. Men hva er da løsningen eller
svaret? For meg er svaret både enkelt og vanskelig.
Løsningen, det enkle svaret, er Jesus.
Husker dere hvordan jeg ble når jeg sto i den køen
for å kjøpe ny Mac? Sånn blir jeg ikke når jeg
setter meg ned og tenker på Gud, leser om Jesus,
synger om han og ber til han. Når jeg gjør det, for
eksempel leste denne bibelteksten og tenkte på hva
jeg skulle si her i dag, kjente jeg at jeg vil være
rettferdig, god og glad, jeg vil smile, snakke med

andre og hjelpe til, jeg vil dele og gi. Fordi det var
sånn Jesus var, og det er sånn han er mot meg. Han
smiler til meg, er glad i meg, vil hjelpe meg og tilgi
meg. For meg er svaret enkelt: Hvis jeg skal skape
en forandring i en urettferdig verden så må jeg
komme meg ut av køer hvor jeg tenker på penger
og ting og meg selv, og komme meg inn i køen
etter Jesus. For jeg blir to forskjellige personer av
det.
Jesus er løsningen, det er jeg helt sikker på. Det er
enkelt. Det vanskelige er jo å greie å leve sånn til
vanlig. For jeg glemmer meg så fort, glemmer
Jesus, og begynner å tenke på meg selv og alt jeg
vil ha. Jeg må jo handle ting, og det kan være
veldig hyggelig også, og det er faktisk viktig å
handle eller så mister mange jobben sin. Men
hvordan er jeg og tenker jeg når jeg gjør det? Jeg
vet hvordan jeg vil være. Jeg vil lære av Jesus og
ligne han, ha rettferdighet for barnearbeidere. Det
er enkelt. Men å gjøre noe med det, å vite hva man
skal gjøre, og leve det ut er ikke så enkelt alltid.

LYSVÅKEN
Nå er det advent i fire uker. Vi venter på og
forbereder oss til jul. Til at Jesus skal komme, han
som kan forandre meg og deg, og verden til et
bedre sted. Advent er å være våken, Lysvåken, for
Jesus, for det gode, for hverandre. Vi må hjelpe
hverandre til å ta med det gode fra Jesus ut i en
urettferdig verden. Da må vi høre om Jesus og bli
kjent med han så vi kan lære av han og leve som
han. Det gjør vi her i kirken. Og vi kan gjøre det
hjemme.
(Holde et dåpsbarn). Når vi holder et lite barn i
armene, så har det mye felles med å gå i køen etter
Jesus. En mamma og pappa tenker ikke på seg selv,
men på barnet. Hvordan kan vi hjelpe og ta oss av
og passe på barnet vårt? Det finnes så mange barn.
I Norge og i Bangladesh som alle trenger noen til å
passe på seg. Og jeg er egentlig også bare et barn
inne her, som trenger noen. Jeg har bare vokst og
ser stor ut.
Nå skal vi synge om alle jordens barn. Om deg og
meg. Om barn som flykter og som opplever krig.

Barn som er glemt og som er redde, om
bortskjemte barn og ensomme barn. Og vi skal
synge om Jesus-barnet, håpsbarnet og fredsbarnet
som kan forandre alt, også meg hvis jeg stiller meg
i køen etter han og vil bli kjent med han.

