NATTVERDGUDSTJENESTE
2. søndag i faste

forsøke å komme inn, men ikke klare det. Bort fra
meg, alle dere som gjør urett!

Fjellhamar kirke 21. februar 2016

Hva er dette for et svar til kjempende og lidende?
Er det ikke kort og godt en iskald skulder? Kjemp
videre. Lid i vei. Døren er trang, mange kommer
aldri inn.

Jesaja 55, 1 - 7
PREKEN
KOM I HU!
Denne søndagen i fastetiden har det latinske navnet
remiscere, som betyr kom i hu, og er hentet fra
åpningsordene i Salme 25: ”Kom i hu din
barmhjertighet, Herre.” Det er en del av
klagesangtradisjonen hvor de kjempende og
lidende roper til Gud om å bli hørt, om å bli sett,
om å bli reddet, av Guds barmhjertighet.
Og hva møter Jesus oss med i dag, hva hørte vi
nettopp fra evangeliet hvor Jesus blir spurt: Herre,
er det få som blir frelst? Han svarte vel ikke direkte
på det, men sa: ”Kjemp for å komme inn gjennom
den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal

KOM ALLE TØRSTE!
Prekenteksten i dag er fra gamle testamentet.
Vanligvis er det ikke mer trøst, håp og nåde og
hente der for kjempende og lidende mennesker.
Men hør ordene fra Gud som profeten Jesaja taler:
Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger,
kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten
penger, vin og melk uten betaling!
2 Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød,
og arbeid på det som ikke metter?
Hør nå på meg, så skal dere få spise det som godt
er, og fryde dere over fete retter.
3 Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere
leve! Jeg vil slutte en evig pakt med dere, min
godhet mot David står fast.

4 Se, til vitne for folkene satte jeg ham, til fyrste og
hersker over folkene.
5 Se, et folkeslag du ikke kjenner, skal du kalle på,
et folkeslag som ikke kjenner deg, skal løpe mot
deg for Herren din Guds skyld, Israels Hellige, som
gjør deg herlig.
6 Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når
han er nær!
7 Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei,
ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til
Herren, som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for
han er rik på tilgivelse.
Her roper Gud av full hals til alle som kjemper i
livet, til alle som lider. Her roper Gud ut sitt hjertes
innerste tanker, sitt hjertes dypeste ønske: Kom,
alle tørste, kom til vannet. Kom alle, også dere uten
penger. Kjøp korn, vin og melk uten penger, uten
penger. Alt er gratis!
Bare hør på meg, vend øret hit og kom. Se hit. Søk
meg mens jeg er å finne. Vend deg til meg og kom,
alle som tørster!

EN KAMP OM NORGES SJEL?
Disse ordene fra Guds hjerte er så klinkende klare,
så brennaktuelle at det er nesten skummelt. Den
norskes kirke visjon er mer himmel på jord. Her
kan vi stille spørsmålet, hvor mye himmel på jord
er det mulig å få til? Guds hjerte, Guds himmel,
sier kom alle tørste, kom alle sultne, kom å få uten
betaling. Uten smykkeinnlevering. Uten
beskyttelsesbehov. Her på jord kan vi vel ikke si
det? Vi kan i hvert fall si: Det blir aldri himmelsk
på jord. Det kunne jeg snakket lenge om. Men jeg
vil ikke det. Jeg vil snakke om at vi må strekke oss
etter ordene fra Guds hjerte. Som sier kom! Som
sier kom og drikk og spis. Uten betaling. Jeg skal
ikke mene noe om hvor mange flyktninger vi skal
ta i mot her i verdens rikeste land og verdens beste
land å bo i. Men jeg redd for hva dette gjør med
sjela vår, her i Norge og i Europa. Hvilken plass får
de svake, de kjempende, de lidende i våre hjerter?
Hva er det som blir boende dypt i sjela og hjertet på
oss som folk? Er det barmhjertighet og medfølelse?
Eller er det noe helt annet? Jeg har levd alt for kort
og har altfor begrensede perspektiver, men jeg lurer
innimellom på om det står et slag dypt nede i oss

som folk i disse tider. Det vanskeligste er å unngå
splittelse i blant oss med uforsonlige fronter,
samtidig som ordene fra Guds hjerte er umistelige.
La meg avslutte dette veldig konkret og nært. I
2016 kommer det 75 flyktningene til Lørenskog.
De trenger mange som på ulike måter rekker ut en
hånd, og sier vel-kommen. Kom og ta del i
hverdagen her oss hos. De av oss som var på møte
om dette under bispevisitasen, hørte at boliger er
den største flaskehalsen. Har du en bolig, en
leilighet av noe slag og leie ut, så ta kontakt med
flyktning- og innvandrertjenesten her i kommunen.
Kan du treffe noen et par ganger i måneden for å
hjelpe dem inn i samfunnet, eller kan du tenke deg
å bidra på en eller annen måte så meld deg samme
sted. Og uansett, snakk med våre nye søstre og
brødre når du møter dem.
MILJØ, FORBRUK OG RETTFERD
Ordene fra Jesaja er minst like aktuelle i forhold til
miljø, forbruk og rettferd som vi har
temagudstjeneste om i dag. Ordene fra Guds hjerte
renner over av en vilje til å gi og dele, et ønske om

at alle skal få dele i godene. Jeg tror vel ingen av
oss mangler kunnskap om hva klimaendringene
utfordrer oss på. Bil, fly og kjøtt er min faste og
oversiktlige trio her. Goder vi skal glede oss over i
fremtiden, men ikke ubegrenset, og mindre enn i
dag. Slaget her står i de mange valg i hverdagen,
men dypest sett i hjerte mitt. Bor ordene fra Guds
hjerte i meg? Ordene om omsorg, medfølelse, og
vilje til å dele med de som kjemper og lider.
Vi lever i en verden for forskjellen mellom fattige
og rike bare øker. Nå eier visst 80 mennesker halve
verdens formue. Sykt. Denne verden roper: Kom
og kjøp uten penger, for vi tar kort. Har du ikke
penger kan du låne. Og til slutt er det de rike som
blir rikere, og de fattige fattigere. Hvordan bruke
penger rett, er vanskelig synes jeg. Men jeg vet
bare at jeg innerst inne vil preges av ordene fra
Guds hjerte: Kom og kjøp uten penge. Det blir en
bedre verden å leve i av det.
HVA GALT HAR HUN GJORT?
Jeg kan ikke slutte uten å si noe mer om Jesu ord
om den trange døren. Hvordan henger det sammen

med det vid åpne hjerte Gud viser oss i ordene fra
Jesaja?
Jeg vil svare med noe jeg opplevde etter en
gudstjeneste her for noen år siden. En mann kom
frem til meg, ukjent, og så meg rett i øynene, dypt
indignert og opprørt: Det dere sier om at vi er
syndere, hvordan kan du si det? Datteren hans på ca
8-10 år var med han og sto litt bak han. Han pekte
mot henne og fortsatte: Hvordan kan du si at hun er
syndig? Hva galt har hun gjort? Mener du virkelig
at hun er en synder?
Svaret mitt er: Hun er elsket av Gud, han fryder og
jubler over henne. Hun er unik og verdifull. Hun er
skapt med så mange muligheter til å gjøre godt.
Men hun er samtidig en synder. Gud er bare god.
Vi mennesker er sammensatte, på godt og ondt.
Også denne lille jenta.
DØREN GÅR TVERS OVER HELE ROMMET
Hvis denne mannen her fremme prøvde å åpne
døren inn i Guds himmel ved å si at han eller
datteren er god nok i seg selv, fant han ingen åpen
dør. Hvis noen vil komme frem her og åpne døren

inn til Guds rike ved å vise til alt det gode de har
gjort for flyktninger, for klimaet og i forvaltning av
pengene sine, så finner de ingen åpen dør. Hvis
noen kommer frem her og setter lit til at de med
egen kraft og fromhet kan fortjene å finne en åpen
dør, så finner de det ikke.
For her er døren trang, både for meg og mannen
som var opprørt på seg og sin datters vegne. Det
finnes en åpen dør inn i Guds rike og den går på
tvers av hele kirkerommet her. Det er
knelebenkene. Alle som vil vende seg om til
Herren, som vil knele ned og søke Guds
barmhjertighet, bekjenne seg som synder og be om
Guds tilgivelse, de finner en vid åpen dør. Selv den
beste i klassen i å leve rett og godt etter Guds vilje,
må gå den veien inn i Guds rike. For ingen av oss
er feilfrie. Ingen er bare god slik som Gud er. Gud
satte aldri en grense hvor de som er så gode slipper
inn, de andre ikke. Nei, han sier: Her slipper bare
de inn de som er feilfrie. Det vil si ingen. Men Gud
er full av barmhjertighet, rik på tilgivelse, så alle
som vil vende seg til han og søke hans
barmhjertighet og tilgivelse de kommer rett inn.

Døren er trang for vår stolthet, men vid åpen for
alle som vil søke Herren der han er å finne. Jesaja
får siste ordet:
7 Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei,
ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til
Herren, som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for
han er rik på tilgivelse.
Salme: Bare på grunn av din nåde

