AVSLUTNINGSGUDSTJENESTE FOR
GRATISUKA
6. søndag i påsketiden
Fjellhamar kirke 1. mai 2016
Matteus 20, 25 – 28
PREKEN
LILLE SPEIL PÅ VEGGEN DER
Lille speil på veggen der, hvem er vakrest i landet
her? Med den nesa der så sliter jeg skikkelig……
Og de øyebrynene. Ørene er jo et kapittel for seg
selv. Også håret da. Er jo ikke den kjekkeste
presten på Lørenskog en gang, med han der
kjekkasen Hægeland gående rundt. I hvert fall tror
han at han er veldig kjekkas. Veltrent kropp, trendy
klær og kul sveis. Hjelper ikke det, det er jo det
indre som teller…
Lille speil på veggen der. Er ikke sånn lenger, vet
du. Ingen som bruker små speil i dag, er det vel? Vi
har store speil på veggen der, kanskje hele

skyvedøra. Vi vil se hele oss selv. Fra topp til tå.
Alt skal sjekkes ut, vurderes, veies. Nesa, haka,
brystet, magen, rompa, lår og legger. Men det er
ikke bare oss selv vi ser når vi ser i speilet. Vi ser
alle andre. Vi ser idealbildene, som vi måler oss
selv opp mot. For det er ikke bare speilet på veggen
som vi speiler oss i. Vi speiler oss i hverandre.
Sammenligner og måler oss selv i forhold til de
rundt oss. I forhold til idealene i reklame og på TV.
Speilet er nådeløst. Det skjuler ingenting, og gir
deg ingenting gratis. Pynter ikke på noe. Nesa,
ørene, magen, rompa – kastes tilbake usminket og
uten nåde.
HVILKET SPEIL BRUKER DU?
Jeg tenker at to ting er helt avgjørende for oss når
vi speiler oss, for det gjør vi alle sammen.
1. Hvilket speil bruker du? Hvilket speil ser du
inn i?
2. Hva ser du i speilet? Hva ser du etter?
Det siste først, det passer jo godt i kirka. Hva ser du
i speilet? Hva ser du etter? Jo, det hjertet er fullt av.
Du leter etter og bekrefter det som allerede bor i

hjertet ditt av tanker og følelser. Tenker du at nesa
er for stor, så ser du en stor nese. Føler du deg
utenfor, så ser du en som er utenfor. Skammer du
deg over noe, så lyser skammen mot deg. Derfor
blir det så viktig hva det er vi fyller hjertet med,
hvilke sannheter vi tar til oss og slipper inn. Eller
hvilket speil vi speiler oss i. Hva vi måler oss mot,
og sammenligner oss med.
Det er ikke overraskende når dagens unge sliter
psykisk i jaget etter å være sykt perfekt. For alle
speilene vi har satt opp rundt dem, og smurt utover
overalt på alle skjermer og blader, forteller dem om
hva som er perfekt. Det er speil til å bli syk av.
Paulus sier i 2. Kor 3,18: ”Og vi som…. ser
Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle
forvandlet til dette bildet.” Forenklet sagt – speiler
vi oss i Jesus som blir vi forvandlet til å ligne han.
På mange måter tenker jeg at det er det hele NT
dreier seg om og vil fortelle oss så inderlig: Look
to Jesus. Lær av ham. La deg prege og forme av
Jesus. Speil deg i han.

PEPTALK PÅ KONTORET
La oss ta dagens tekst. Sebedeus-sønnene Johannes
og Jakob, sammen med sin mor, fru Sebedeus, gikk
til Jesus, og fru Sebedeus ber om at guttene hennes
må få hedersplassene ved siden av Jesus når han
kommer til sitt rike. Når de ti andre disiplene hørte
dette, ble de sinte på brødrene. Er du leder kan du
speile deg i Jesus her: Han tok grep med en gang,
dette skulle ikke få utvikle seg, og kalte dem til
seg: ”In my office, now!” Han rettledet dem, ikke
offentlig foran alle, men med en pep-talk på
kontoret. Og han veiledet dem med å gi et positivt
ideal. Ikke kjeft. ”Dere vet at folkenes fyrster
undertrykker dem, og stormennene deres styrer
med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant
dere. Den som vil være stor blant dere, skal være
tjeneren deres, og den som vil være først blant
dere, skal være slaven deres.”
Slik som makt vanligvis utøves og håndheves i
denne verden, skal det ikke være blant dere. Tre
ganger settes ”blant dere” opp i mot hva som er
vanlig. Blant dere skal det være annerledes. Den
som er stor er en tjener, den som er først er en slave

for de andre. Himmelriket er bakvendtland. Speiler
du deg i Jesus, så ser du en tjener.
NED PÅ GULVET
Å tjene heter på engelsk blant annet ”to minister”.
En prest kan kalles en minister, men også de
politiske lederne bruker det begrepet. Prime
minister. Hos oss statsminister, finansminister. Om
de ulike lands ledere lever opp til tjenertittelen er et
stort spørsmål. Men en leder som vil speile seg i
Jesusspeilet, han ser en tjener.
Og når Michael Jackson synger om ”the man in the
mirror” så ser jeg et speilbilde av Jesus: ”I’m
starting with the man in the mirror. I’m asking him
to change his ways. No message could have been
any clearer: If you wanna make the world a better
place, take a look at your self then make a change!”
Vil du gjøre noe stort for verden, for din neste, så
start med deg selv. Brett opp ermene og bli en
tjener. Ikke kjemp deg opp og frem mot posisjoner
og makt. Kom deg ned på gulvet, bli skitten på
henda og ta de unnselige jobbene. Vær en tjener for
andre.

Det er 1. mai i dag. Det er på en måte tjenernes
dag. Jesus sier at den som er stor er tjeneren.
Arbeideren kan på mange måter ses på som den
store. Men ikke på den måten at han skal rykke opp
og ta sjefsstolen, med makt og ære. Den store er
den som er en tjener for de andre, enten han er
arbeider eller leder. Og lever både arbeideren og
lederen etter det idealet, speiler seg i Jesus, så blir
det godt å leve. Da blir det rettferdighet på jord.
Men vi vet godt at det ikke er det. Tvert imot.
Forskjellene bare øker. 100 mennesker rår vel nå
over 80% av verdens rikdom. Kampen for
rettferdighet, for tjenersinn fra topp til bunn, er
viktigere enn noen gang. Vi trenger 1. mai, og enda
mer et 1. mai som har speilet seg i Jesus.
MED LIVET SOM LØSEPENGE
Og Jesus pålegger oss ikke noe han ikke levde sjøl.
Livet han levde satte ikke en strek over det han sa,
men under. Han avsluttet formaningen til disiplene
om å være tjenere med å si om seg selv: ”Slik er
heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg
tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som

løsepenge for mange.” Jesus nøyde seg ikke med
selv å tjene andre i sitt liv, han ga sin sjel, sitt bare
liv som løsepenge. I GT er løsepenge det du må
betale for å få en dødsdømt fri. På gresk er
løsepengen det som betales for en slaves frihet. En
pengesum som løser slaven, setter han fri.
Jesus ga sitt liv som en løsepenge. Han døde for å
betale prisen for at dødsdømte meg skulle gå fri.
Hva er det jeg er dødsdømt for? Det gale jeg gjør,
synd kalles det. Vi kan fort bli enig om at vi er ikke
perfekte noen av oss. Heller ikke presten. Forventer
jeg det av meg selv blir jeg syk av det. Jeg tror jeg
stort sett er snill og grei, det er ikke det. Men
innimellom så blir jeg så full av meg selv at jeg
behandler andre feil, overser folk. Jeg blir
selvopptatt og søker mer å bli anerkjent av andre
enn selv å se og anerkjenne de rundt meg. Jeg lever
i overflod, mens tiggere uke etter uke sitter utenfor
min egen kirke. I Guds himmel skal det bare være
godt. Da kan ikke jeg være der. Syndens lønn er
døden. Derfor er jeg dødsdømt. Men Jesus har
betalt løsepenge for meg. Med sitt liv som
løsepenge, med sin død som soning, er jeg frigitt.

Tilgitt. Reddet. Jesus som levde uten synd, perfekt,
betalte den høyeste prisen med sin lidelse og død.
Jeg kan bare ta i mot. I kjærlighet til meg ga han
alt, jeg får det helt gratis.
ALT ER GRATIS
Gratis betyr egentlig nåde. Helt gratis får jeg Guds
nåde. Men nåden er ikke billig, nåden kostet Jesus
livet. Det er det beste med å speile seg i Jesus. Det
er ikke nådeløst, men et speil fullt av nåde. Han vet
jeg gjør feil, men vil jeg gå til ham og speile meg i
ham, så viser han alltid nåde.
Gratisuka, alt er gratis, er dypest sett en uke i
takknemlighet for Guds nåde. For at Gud møte hver
enkelt av oss med nåde, helt gratis. Når vi deler ut
kaffe, vasker biler og fikser sykler mens folk går
inn i kafeen og får seg en vaffel og plukker med
seg noe fra bruktmarked, alt er gratis – så er det et
ønske om å speile Jesus. I takknemlighet for at vi
selv har fått se inn i et speil som sier vi er elsket, vi
er tilgitt, og som ber oss å tjene hverandre. Og som
Jesus har gitt oss alt helt gratis, skal vi gi det videre
helt gratis.

