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Nyttårsaften – 31.desember 2019
Prekentekst: Luk. 13,6-9
Lesetekst I: Fork. 3,1-2; 4-7; 11a
Lesetekst II: 1.Pet. 1,22-25

Takk for det gamle!
Enda et år går mot slutten. Vi kan si til hverandre, og til Gud: Takk for dette året! På denne,
årets 365. dag, kan vi se tilbake på «dager med glede og dager med sorg». Det var dager med
oppmuntringer og det var dager med skuffelser. Det var dager med fellesskap blant familie,
venner og menighet, men også dager i ensomhet … 365 forskjellige dager, som aldri kommer
tilbake.
Det er naturlig ved et årsskifte å tenke litt på det året som har gått, og reflektere litt over
livet. Hva er meningen med det? Hva er det som er viktig i livet for meg, ja hva er det
viktigste for meg? Hva og hvordan har jeg brukt livet mitt? Handler livet om å tilfredsstille
meg og alle mine behov? Eller har jeg brukt livet i tjeneste for andre mennesker, og for Gud,
han som har gitt meg livet?
Inspeksjonen
I teksten vår, som er en lignelse av Jesus, kommer vingårdseieren på noe som kan se ut til å
være en årlig inspeksjon i vingården sin. Vi får ikke noen vurdering av vindruehøsten.
Derimot fokuseres det på et fikentre som er plantet i vingården, og som for tredje året på rad
er uten frukt.
Spørsmålet som ganske raskt melder seg er hva vingårdens Herre, Gud, ser i sin vingård i
dag? Er det noe frukt, eller er tiden kommet for å hugge ned?
Vi har fått livet av Gud. På tross av synd og svik og nederlag har vi for Jesu skyld også fått
tilgivelse. Gud har sett i nåde til oss. Hvordan er det så med tjenesten for han og for våre
medmennesker?
Forbederen
Vingårdseieren ville hugge ned fikentreet som i tre år hadde vært uten frukt. Hvorfor skulle
det stå der og suge ut kraft fra jorden, kraft og næring som kunne kommet andre vekster til
nytte?
Da griper gartneren inn. Gi det en sjanse til! Ved å grave litt omkring treet og ikke minst ved
å tilføre næring til jorda vil treet få kraft til å bære frukt. Hvis ikke så kan det hugges ned.

Det står ingen ting om hvordan vingårdseieren reagerer på gartnerens forslag, men vi må
anta at det ble slik som gartneren foreslo.
Kanskje føler du at det ble så lite med deg og din tjeneste for Gud og medmennesker. Ikke gi
opp! La gartneren, forbederen Jesus, Guds Sønn få slippe til med sin kraft og utrustning i
ditt liv. Ta til deg av hans livgivende ord. Søk han i bønn og forbønn. La han få betjene deg i
nattverden med nåde og tilgivelse.
Godt nytt år!
På denne dagen, ved overgangen til et nytt Herrens år ser vi ikke bare tilbake på det som var,
men vi ser framover. Året 2020 har 366 ubrukte dager. La oss innvie hver enkelt av dem til
tjeneste for Gud og mennesker.
Himmelske Far, du har skapt oss I kraft av ditt levende ord.
Evner og krefter du gav oss Og myndighet over din jord.
Hele vårt liv skulle tjene Andre til nytte og gavn.
Herre, gjør hjertene rene Og gi oss å ære ditt navn.
Aldri blir gaven vår verdig! Vi vet det, men gir likevel.
Soningens verk ble gjort ferdig Av ham da han ofret seg selv.
Nå kan vi tjene med glede, Frikjent på grunn av din Sønn.
Himmelske Far, gjør oss rede Til uselvisk offer og bønn!
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