Lars Torp

VÆR FORBEREDT
Denne våren holder vi på å lese oss gjennom hele Lukasevangeliet sammen som menighet,
hvis du ikke har vært her før, eller ikke har fått lest alt anbefaler jeg å gjøre det. De fleste av
talene du ikke har fått hørt ligger på hjemmesiden vår så du kan høre dem der. I dag har vi
kommet til kapittel 12 og 13. Temaet for denne preken er "vær forberedt".
I dag er det krig i Ukraina og mange er bekymret for hvordan det skal gå, apotekene våre er
tomme for jod-tabletter og mange nettaviser skriver om hva vi bør ha i hus hvis det verst
tenkelige skulle skje. Da koronaen brøt ut var det mange som hamstret alle mulige ting.
Mange mennesker liker å være forberedt, og det snakkes ofte om "preppere" – de som har
relativt store kriselagere i hjemmene sine, og som gjerne har bygd seg tilfluktsrom i husene
sine.
Samtidig er det sånn at vi med jevne mellomrom hører en brannalarm som utløses på jobb
eller på skolen vi går på og jeg tror at mange i de fleste tilfeller bare tenker «Det er sikkert
bare brannøvelse. Det brenner nok ikke ...» Hva om vi tenker sånn om «himmel og helvete»
også? Tar vi det med ro og tenker «det er sikkert bare øvelse»? Eller tar vi alvoret inn over
oss at Jesus mener alvor, og allerede har utløst alarmen? Er vi like forberedt på at Jesus skal
komme igjen som vi er på en eventuell katastrofe? PP
Luk 12, 35-48
Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem
fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker
på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg
sier dere: Han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene
dem. Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre
eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite: Dersom husherren visste i hvilken time
tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær forberedt, dere også! For
Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» Da spurte Peter: «Herre,
er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?»
Herren svarte:
«Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt
for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med
dette når han kommer tilbake! Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt
han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min
kommer’ og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke
til han blir full. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han
ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. En tjener som
kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få
mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe
med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er
betrodd, skal det kreves desto mer.
Øyvind: PP "Det er jo en god grunn til å ikke sove om natta, hvis han kommer i andre eller
tredje nattevakt..." PP
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Jesus snakket mange ganger til sine disipler om at han skulle dø, at han ikke var konge slik de
så det for seg, men at han er kommet for å gjenopprette forholdet mellom oss og Gud. Han
er den lidende Messias som kom for å redde menneskeheten fra fortapelse. Han snakket
også mange ganger om at han skulle stå opp igjen, seire over døden, og at vi en dag skal få
være sammen med Gud i paradis – slik det var tenkt da han skapte menneskene og plasserte
dem i Edens hage.
I denne teksten ber han disiplene sine, og oss, om å være forberedt. PP Spenn beltet om
livet og hold lampene tent! På denne tiden gikk menn i kjortler, og når du skulle jobbe måtte
du binde opp kjortelen så den ikke var i veien og du ikke snublet i den. Og lampene måtte
være tent – det kan vi lese om flere steder i det Nye Testamentet.
Jeg er misjonærbarn og født og oppvokst i Ecuador – der er det litt forskjellig fra her. Noe av
det mange gleder seg til her på Sørlandet når de tenker på sommeren er de lange, lyse
sommerkveldene der vi kan sitte ute til langt på natt (spesielt hvis det er tropenatt) og kose
oss. Det er ikke krise om ikke vi har tent lys, for det blir nesten ikke mørkt. I Ecuador gikk
solen ned presis kl 6 om kvelden, og det gikk omtrent 5 minutter fra det var dagslys til det
var stummende mørkt. Skumring er et ukjent fenomen. Hvis du ikke har tent lampene før
solen går ned ser du ingenting, og da kan det være utfordrende å finne fyrstikker for å tenne
lamper. Jeg er faktisk vokst opp med at vi ikke hadde innlagt strøm eller vann, og vi måtte
tenne parafinlamper før det ble mørkt.
Dette bildet blir jo litt utvannet hos oss, vi kan bare trykke på en knapp på veggen, klappe, si
"bli lys" eller hvordan vi nå har innrettet oss for å få lyset på. Nå snakker jo ikke Jesus om å
ha lyset på hele natta, det kan jo også bli litt dyrt i disse tider, men han snakker om at vi må
være åndelig våkne. At ikke vi skal la lyset slukke, men holde det tent. Og så forklarer han
det med den tro og kloke forvalteren som han vil sette over tjenestefolket for å sørge for at
de har mat til rett tid. Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han
kommer tilbake! Lykkelige er de tjenerne herren finner våkne når han kommer! PP Da står
det at Gud skal binde beltet om livet og tjene dem. Men de som vet kjenner herrens vilje og
ikke gjør etter den skal dele skjebne med de vantro.
Vi må være forberedt på at Jesus kan komme igjen når som helst – ingen av oss kjenner
dagen eller timen da han kommer. Da må livet vårt bære preg av det, må det ikke? Litt
tidligere i Lukas 12 står det PP
Lukas 12, 16-21
Så fortalte han dem en lignelse: «Det var en rik mann som hadde fått god avling av
jorden, og han tenkte med seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen
min. Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler
jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt
liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!’ Men Gud
sa til ham: ‘Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det
du har samlet? Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i
Gud.»
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Dette betyr ikke at du ikke har lov til å bli rik, men det må ikke være ditt fokus, det du er
mest opptatt av. Jesus sier at vi skal ha et annet fokus enn rikdom, berømmelse, suksess... Vi
skal samle oss skatter i himmelen sier han litt senere: PP
Lukas 12, 32-34
Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket. Selg det
dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en
uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. For
hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.
Der skatten vår er vil hjertet være. Hvis vi er opptatt av det som skjer her og nå i dette livet,
opptatt av det som verden vil at vi skal være opptatt av, da glemmer vi å tenke på at Jesus
en dag kommer igjen. Da blir vi selvopptatte og mister det som virkelig teller. La meg vise
det på en annen måte:
Jeg har et tau her – tenk deg at dette tauet aldri slutter – det går ut herfra og rundt jorda,
har ingen ende... Se for deg at dette tauet er en tidslinje for din eksistens. Ser du denne
delen som er grå gaffateip? Den representerer din tid her på jorden. Du har noen får, korte
år her på jorda, og så har du en evighet et eller annet annet sted. Dette er din eksistens. Og
det som er litt vilt er at mange mennesker, kanskje også noen av dere, bare tenker på denne
grå delen... Det er alt de tenker på, de er oppslukt av denne delen. "Jeg gleder meg til jeg
kommer 'hit', jeg skal jobbe, jobbe, jobbe, og spare masse så jeg får det fint 'her'" De er helt
oppslukt, "kommer jeg til å få reist, kommer jeg til å få oppfylt alle drømmene mine i løpet
av 'denne' tiden..." Men hva med alt 'dette'!? Resten av tauet? Resten av din eksistens? Det
er ganske vilt – i Bibelen forteller blant andre Lukas oss at de valgene jeg tar i denne lille
delen bestemmer hva som skal skje med meg i millioner på millioner av år fremover!
Så hvorfor skal jeg bruke alle mine krefter i denne grå perioden på å få et mest mulig
komfortabelt liv, på å tjene mest mulig penger, og så ignorere resten av dette!? Paulus, han
som møtte Jesus på landeveien mens han var på vei for å drepe de kristne i Damaskus, han
som har skrevet de fleste bøkene i det Nye Testamentet, sier i brevet til Filipperne: PP Jeg
glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot
målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. (Fil 3, 13b14) Paulus sier at han vil konsentrere seg om den delen som kommer etter at vi står ansikt til
ansikt med Gud, konsentrere seg om det som er viktig for evigheten, ikke det som verden vil
at vi skal fokusere på. Målet er der gaffateipen tar slutt og vi begynner på resten av vår
eksistens. Vi får bare én sjanse til dette livet her på jorda, og det kan ta slutt når som helst
for alle oss her inne. Ingen av oss vet når vi skal dø. Vi får bare en sjanse til dette livet, og
etter det kommer evigheten. Og jeg vil gjerne leve med tanke på evigheten! Kanskje noen
tenker "Lars, du er så dum som ofrer så mye for å plante menighet, du tjener lite, og hva
med pensjonen din? Det kommer til å påvirke alt 'dette'!" Da kan jeg tenke, "nei, du er dum,
for det kommer til å påvirke alt 'dette'!" Tenk på det du gjør i dag, i morgen, for det kan
påvirke det som skjer her borte!
Og det forplikter meg, jeg vil jo ikke at noen skal oppleve alt 'dette' borte fra Gud! Og en dag,
kanskje snart, kommer vi 'hit'! Vi må være klare! Tidligere i år leste jeg fra PP
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Lukas 9, 25
Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til
grunne?
Så sitter du kanskje her og tenker at det er jo greit å ha det bra mens vi lever på jorda, da. Og
det er helt sant, men jeg har erfart at livet med Jesus er så uendelig mye bedre enn det
verden har å tilby. Når vi ser på livet til rike og populære mennesker er det jo ikke
glansbilder, jeg opplever at det er mye tomhet og mye problemer. Mengder av brutte
ekteskap, rus og alkohol er ikke uvanlig... Og selv om livet her på jorda kan være bra tenker
jeg at det å kunne vandre omkring i paradis med Gud i den svale kveldsbrisen må være så
uendelig mye bedre. Paulus skriver PP Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med
Kristus, for det er så mye, mye bedre (Fil 1,23).
En dag skal Jesus komme igjen, vi vet ikke når det er. Lever du livet ditt med tanke på det
som kommer etter? Sitter du her og ikke har bestemt deg for om du vil ta imot Jesus, eller
du har ikke tenkt så mye på det – det er avgjørende for alt 'dette' – ikke bare for livet her og
nå, denne grå delen. Jeg ønsker oppriktig at alle skal få oppleve den freden og kjærligheten
jeg fikk oppleve da jeg fikk Jesus inn i mitt liv, at alle skal få oppleve at Guds rike ikke bare er
en gang i fremtiden, men du kan få en forsmak på det her og nå. Gud ønsker for oss at vi skal
ha et godt liv, og det viktigste er ikke den lille delen her, men at vi får være sammen med
ham i all evighet! Og jeg kan love at dersom du lar Jesus lede deg gjennom livet vil det være
utrolig spennende. PP
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