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Prekentekst: Luk 8,1-3
Lesetekst I: Jes 49, 13-16
Lesetekst II: 2 Kor 9, 1-8

Jesusopplevelser forandrer våre liv
Dagen
Tekstene denne august-søndagen kan vi vel samle i to ord som beskriver budskapet de vil gi
oss: Tjeneste og omsorg.
Jesajateksten er sterke trøstende ord til et folk som har lidd mye i eksil i femti år.
Gud er ikke fraværende i lidelsen til sitt folk, men lider med dem. Det er et sterkt bilde som
brukes om Guds nærvær i deres liv. Bildet på det tette forholdet mellom en mor og hennes
diende barn, brukes på forholdet mellom Gud og hans folk. Det kan vel ikke beskrives
tettere.
Teksten er en av de få som bruker en kvinne som bilde på Gud.
Også i den nytestamentlige leseteksten er tjeneste og omsorg de sentrale ordene.
Her blir den konkrete omsorgen framhevet. Det er som vi hører ekkoet fra den første
menighet etter pinseunderet. Det nære og tette fellesskapet mellom Guds barn ikke bare i
ord, men i praktisk handling.

Ved kjernen av evangeliet
Det hadde skjedd noe i livet til de mange som fulgte Jesus. De tolv apostlene fikk et møte
med Jesus som satte dem i en ny bevegelse. De forlot fiskegarn og hammer for å gå inn i en
ukjent tjeneste og bare stole på Guds omsorg. Men møtet med Jesus var så sterkt at de måtte
bare gå denne veien i tro.
Og de mange kvinnene som nevnes, har alle hatt sine opplevelser som har satt dem inn i
omsorgstjeneste.
Vi er ved kjernen av evangeliet i denne teksten, og vår tid trenger å høre nettopp disse
ordene på en spesiell måte.

Tiden vi lever i, har mange åndelige lyspunkt. Det skjer mye i mange forsamlinger og
menigheter som gir håp for framtida. Men midt i dette opplever vi flere år på rad synkende

oppslutning om gudstjenestene mange steder. Menighetslivet går på sparebluss.
Mange som var aktive i tjeneste og omsorg i menighetslivet, er blitt passive og opptatt med
så mange andre sider ved livet. Et av kjerneorda i dag er å være livsnyter.

Forkynnelse som berører
Forkynnelsen i mange menigheter berører ikke tilhørerne fordi den er blitt så horisontalt
fokusert. Ja, den tenderer inn i det loviske. Det viktigste av alt er å bli et godt medmenneske.
Dagens mennesker må i kirker og bedehus få Jesusopplevelser som setter dem i bevegelse. Vi
trenger alle det samme som kvinnene og disiplene i dagens tekst.
Det er et møte med Jesu kjærlighet som forandrer menneskene og blir en forunderlig
drivkraft til tjeneste og omsorg.
Paulus bekjenner det så sterkt: Kristi kjærlighet tvinger meg. Der er vi ved den sterkeste
kraft som finnes.
Da Paulus satt i fangenskap i Roma, skrev han en bønn til menigheten i Efesus.
Ef 3,14ff. Denne bønnen gir oss Kristusopplevelser som setter oss virkelig i bevegelse i
tjeneste og omsorg.
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