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Aposteldagen / 6.søndag i treenighetstiden - 1.juli 2018
Prekentekst: Matt 16,13-20
Lesetekst I: Jer 1, 4-10
Lesetekst II: Apgj 29,24-32

Forventningsavklaring
I Cæsarea Filippi, hovedstaden i det lille riket Herodes Filip arvet etter sin far, altså utenfor landets
grenser, er det tid for en forventningsavklaring mellom mester og læresvenner. Flere av dem bidrar
til å utfylle det bildet som både folk og konge har av hvem Jesus er: en viktig, og litt skremmende,
person.
Så settes det hele på spissen: «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Den ene som
svarer, Simon Peter, har ofte framstått som leder og talsperson for de tolv.
Messias = salvet til konge. Uttrykk for tro på at Gud, når tiden er inne, skal sende en kongenes
konge, uten sidestykke i historien, som skal grunnlegge Guds eget rike. Tilføyelsen, «den levende
Guds Sønn», understreker det unike ved denne personen. På tvers av folkets forventninger har
Peter forstått Guds time er inne. Det er ikke bare summen av erfaringer med Jesus, men en
åpenbaring fra Far i himmelen, sier Jesus. Et Guds verk i seg selv at en fisker fra Galilea, ulærd i
mangt, men opplært i Skriftene og under Jesu forkynnelse og påvirkning, kan uttrykke en slik tro
og erkjennelse, ja, bekjennelse.
Jesu språk er arameisk, og kefa oversettes på gresk til petros / petra. Begge betyr ‘klippe’.
Tempelet i Jerusalem var bygd på klippen Sion. Det nye tempel bygges på Kristus-bekjennelsen,
han som overvant døden. Derfor får kirken udødelighetens kvalitet.
Som hjørnesteinen var avgjørende for tempelbygget, er Jesus selv avgjørende for kirken:
Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som
hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og
i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. (Ef 2,20-22)
Fullmakt
Rabbinerne hadde myndighet til å binde og løse, forby og tillate. Nå gis fullmakten til Peter /
kirken: himmelrikets nøkler. Det handler om syndstilgivelsen, men også om at den ubotferdige
stiller seg utenfor den tilgivelsen Gud tilbyr gjennom sin kirke. Apostelembetet forvalter fullmakt
og myndighet. Fullmakten bygger på bekjennelsen.
Noen prekentanker:
I teksten er Jesus på jakt etter en byggeleder. Jesus skal bygge kirken, men han trenger noe til å
være fundamentet, grunnfjellet. Det har han funnet i Peters bekjennelse, og Peter blir dermed et
menneske som Jesus kan ta utgangspunkt i.
Hva ville ha stått i utlysning av ny jobb som byggeleder for kirken? En annonsetekst i dag kan ha
følgende innhold:

Typiske ansvarsområder:
·
Utarbeidelse og oppfølging av rutiner og standarder for prosjektet
·
Utarbeidelse og oppfølging av kvalitetskontroll for prosjektet
·
Oppfølging og rapportering av fremdrift og økonomi
·
Ansvarlig for å lede arbeidet på plass, hvilket innebærer å sikre at kvalitets-, fremdrifts- og
kostnadsplan, samt HMS-normer overholdes
·
Rapporterer til prosjektleder
Vi ser for oss at du har følgende bakgrunn og egenskaper:
·
·
·
·
·
·

Høyere teknisk utdannelse, innen relevant fagområde.
Relevant erfaring kan kompensere manglende utdanning
Erfaring som byggeleder innen bygg, energi og/eller samferdsel
Du har god kjennskap til relevante forskrifter og entreprisestandarder
Du er en proaktiv og fleksibel lagspiller med gode evner til å bygge relasjoner
Gode kommunikasjonsevner på norsk (muntlig og skriftlig) er et krav.

De vil altså ha et menneske som kan følge opp rutiner, kvalitetssikre arbeidet, lede arbeidet lokalt
og rapportere til prosjektleder. Høy utdannelse, relevant erfaring, kjennskap til lover og regler,
lagspiller og gode kommunikasjonsevner.
Hvilke egenskaper ser Jesus etter?
Peter var fisker, har vandret med Jesus i nesten 3 år, omtales som: selvsikker, impulsiv, Kristusvitne, entusiastisk, går høyt på banen.
Jesus ser etter en byggeleder som er glad i Jesus. En som har forstått hvem Jesus er. En som er
villig til å gå dit Jesus ber han om å gå. Jesus så etter noe annet enn firmaet i annonsen ovenfor.
Peter som byggeleder for en levende kirke
Jesus gir Peter oppdraget før påskens hendelser. I påsken fornekter Peter, enda Jesus advarer ham
på forhånd. Sovner i Getsemanehagen og fornekter tre ganger. Men kallet fra Jesus står fortsatt ved
lag. Peter er en av de første ved graven påskedag. Når Jesus møter disiplene igjen, møtes de med
ordene: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere!»
Påskens nederlag er som glemt. Dere skal gå ut, sier Jesus. Jeg vil bruke dere som byggeledere i
min kirke.
Siden møtes Peter og Jesus igjen på stranda. Peter blir utfordret av Jesus: «Simon, sønn av
Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» «Fø
mine lam.» Dette gjentas to ganger til, og til slutt blir Peter bedrøvet over spørsmålet og svarer:
«Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» «Fø sauene mine», svarer Jesus.
Peter blir tilgitt, og gis på nytt kallet og oppgaven
Lite visste han om rekkevidden av det arbeidet som han var med på å sette i gang. Peter blir byggeleder for en kirke med levende steiner - levende mennesker. En kirke som ble dannet 1. påskedag
for over 2000 år siden og som lever i dag.
Mannen, som etter tradisjonen, endte opp som den første biskop i Roma. En fisker fra Galilea blir
den første kirkelederen. Han tar imot kallet og setter det ut i livet. Peter og de andre disiplene får et
innholdsrikt liv og de får se at kirken de er med å bygge, endres fra en lokal kirke i Israel til en kirke
med menigheter i mange land rundt Middelhavet. Det blir tider med forfølgelser og splittelser
innad i menighetene.
Mange mennesker har fortsatt å være byggeledere for Jesu Kristi kirke

Fra å være små grupper i private hus blir kristendommen statsreligion når Konstantin er keiser på
300 tallet. Konstantin bygger opp Konstantinopel til sete for keiserdømmet og kirken.
Kirkehistorien kan fortelle oss mange historier om kirkens utvikling og de store gledene og de store
konfliktene gjennom årene som har gått.
Tidligere biskop Odd Bondevik er kjent for en omskriving av en kjent salme: «Guds menighet er
jordens største plunder». Mange ganger vokser kirken mer på tross enn på grunn av.
Takket være den Hellige ånd har vi fortsatt en levende kirke i alle land i verden.
Aposteldagen
Denne søndagen i kirkeåret kalles for Aposteldagen. Det er rød stola i dag. Rødt er fargen for
Ånden og kirken, blod, ild og martyrium.
Det koster å være en Jesu disippel. Peter fikk erfare det på kroppen mange ganger, og ble til slutt
korsfestet i Roma. Det er fortsatt i dag mange som lider for evangeliets skyld rundt omkring i
verden.
Gud bruker enkeltmennesker
Herren kaller Jeremia, som unnskylder seg med at han er ung. Gud svarer «Jeg er med deg, og det
jeg befaler, det skal du tale».
I Milet holdt Paulus sin avskjedstale til de eldste i Efesos, og vitnet om det ansvar han hadde for å
gi dem hele Guds ord.
En illustrasjon:
Det satt tre steinhuggere foran en steinhaug . De fikk spørsmålet: Hva er det du gjør? Den første
svarte: Jeg hogger en stein. Den andre sa: Jeg bygger en vegg. Den tredje: Jeg bygger en kirke.
Den siste hadde fokuset på det store bildet: Min innsats gjør at vi kan bygge noe stort sammen.
Jeg bygger en kirke.
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