
Preken Skien baptistkirke 13. oktober 2019 
Bruksanvisning til talen: Hodefoting 
Vi ser at dette er et menneske. Likevel gir dette bildet svært lite 
informasjon. Det aller, aller meste vi kan vite om en person kommer ikke 
fram i bildet. Sånn er det også med prekener. De kan si noe om Jesus og 
vårt forhold til ham, men husk at prekenen bare gir ørlite informasjon. 
Det aller, aller meste som går an å si eller vite om Jesus eller erfare av 
vårt forhold til ham, det blir utelatt i en preken, også i denne. En preken 
er alltid en grov forenkling av virkeligheten. Poenget er at vi skal få med 
oss noe. Lykke til med det ;-) 

Innledning 
Det er godt å vite hvor du har folk. Sånn at du kan føle deg trygg på dem. 
Jeg er trygg på far min. Jeg vet hvor jeg har ham. Han bor på Sandnes og jeg i Skien, 
så vi møtes ikke så ofte, men når vi møtes, skjer det samme hver gang. Far snakker 
om norsk samferdselspolitikk. Alltid. Og tonen er ikke veldig munter. Den nye 
bomringen på Nord-Jæren har heller ikke bidratt til å dempe engasjementet. Jeg, som 
bor på Gulset, har også blitt «murt inne» av bommene i  Bypakke Grenland, men her 
koster det svært lite sammenlignet med Sandnes. 

Jeg vet hvor jeg har faren min. Det er trygt og godt. Viktigere enn snakket om 
samferdselspolitikk, er at faren min alltid hjelper meg når jeg spør om det. Alltid. Om 
jeg trenger langreist barnevakt eller maling av hus eller andre ting – jeg har aldri fått 
nei når jeg har spurt. Jeg vet akkurat hvor jeg har far min. 

To ganske forskjellige ting som Jesus sa 
Men kan jeg være trygg på Jesus? Hvem er det egentlig jeg har å forholde meg til når 
jeg er sammen med Jesus? 

På tirsdag, i skrått pøsregn, over et hav av paraplyer, gjennom hulk og hikst, ved ei 
grav som måtte graves ut mange, mange år for tidlig, hørte jeg en prest rope ut ut 
disse ordene fra Jesus: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og 
jeg vil gi dere hvile.» (Matteus 11,28) Det var akkurat det vi trengte å høre. Både vi 
som bare var emosjonelt utmattet av den nesten en og en halv time lange vakre og 
hjerteskjærende seremonien. Men særlig dem som i tillegg var slått av dårlig 
samvittighet, fortvilte spørsmål og uhåndterlig sorg. 

Jeg vokste opp i et godt og trygt hjem med masse kjærlighet – uten Gud. (Eller Gud 
var der nok, vi visste det bare ikke…) Min hjerne ble formatert ateistisk. Gud var et 
ikke-tema. Jeg og familien min og min kjente verden bare fantes. Og det var 
overmåte godt. Noen få ganger var jeg innom en søndagsskole i nærheten av der jeg 
bodde, men det var særlig i faget, Kristendom, på skolen at jeg ble kjent med 
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fortellinger fra Bibelen. De ga god informasjon. Så dro jeg på påskeleir. De snakket 
om å bestemme seg for å tro på Jesus  
og bli kristen. Ingen av mine venner trodde eller ville tro på Jesus. Jeg bestemte meg. 
Jeg var ti. Jeg visste at jeg ikke var én av dem, av dem i kirken. Jeg tilhørte min 
familie og mine venner, en helt normal familie og helt normale venner, uten Gud. Nå 
var én av oss litt mindre normal enn før. Snart leste jeg Bibelen og fant disse ordene 
av Jesus: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp 
og følge meg.» (Markus 8,34) Da skjønte jeg at det var det jeg hadde gjort og det jeg 
fortsatt ville gjøre. 

Jesus sier:  
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» 

Men Jesus sier også:   
«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge 
meg.» 

Hva er det Jesus vil med meg? Vil han hjelpe meg og gi meg hvile, eller må jeg 
fornekte meg selv for at Jesus skal godta meg? Hvor har jeg egentlig Jesus hen? Kan 
jeg være trygg på ham? 

«Kom og hvil-kristendom» eller «fornekt deg selv-
kristendom» 
Da jeg gikk på videregående, oppdaget jeg to bibelvers som virket som en stor 
motsetning. Jeg husker jeg hadde ansvar for et ungdomsmøte i baptistkirken på 
Ålgård og at jeg lagde en temasamling om dette. 

1. «For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger.» (Romerne 
3,28) 

2. «Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? 
Kan vel troen frelse ham?» (Jak 2,14) 

For meg var det en nøtt på den tiden: Var det nok å bare tro på Gud, eller måtte jeg 
gjøre gode gjerninger i tillegg? 

Noen av dem som tror på Jesus eller prøver å tro, de hører: «Jeg elsker deg uansett, 
du er god nok som du er. Jeg vil bekrefte deg og hjelpe deg. Vær stolt av deg selv.» 
Andre av dem som tror på Jesus eller prøver å tro, de hører: «Lev rett, redd verden, 
våg mye for Gud.» 

Jeg husker en gang at ei dame flyttet til Skien for å være med i Skien baptistmenighet 
for å hvile. Hun var en ressursperson som hadde gjort mye for Gud. Nå trengte hun å 
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bare hvile i Guds nåde, og hun valgte Skien og denne menigheten for det formålet. 
Det er en tillitserklæring. 

Har noen sett filmen, Disco? Jeg har ikke sett den ennå, men jeg har lest at her 
skildres en menighet som setter umenneskelige krav til å yte, til suksess, til å lykkes, 
til å gi alt for Jesus. Det er åpenbart galt. Samtidig vet vi at om ingen yter, prøver å 
lykkes og gir noe for Jesus, så opphører menigheten å eksistere og troen på Jesus dør 
ut. 

Noen kristne og noen kristne miljøer virker å være mest preget av «kom og hvil-
kristendom», mens andre virker å være mer preget av «fornekt deg selv-kristendom». 

Jesus selv gjorde begge.  

Men merk: Naturligvis fornektet Jesus selg selv da han tok sitt kors opp, bar det til 
Golgata og gav sitt liv for min og din sin skyld, men han ville neppe gjort det om han 
ikke hadde pleid å hvile og koble av, om han ikke hadde trukket seg tilbake for å bare 
surre rundt i sine egne tanker og være åpen for sin himmelske Fars direkte påvirkning 
– sånn at han fikk rett fokus, sånn at han lærte å skjelne mellom det som er viktigst og 
det som ikke er så viktig. 
  
Samtidig: Da Jesus trakk seg tilbake til øde steder, så var heller ikke det uten grunn. 
Det var ikke sånn at han bare holdt på med sine egne greier uten å bry seg om andre. 
Det var jo nettopp fordi han brukte sitt liv og sin energi på folk som trengte hjelp, 
folk som trengte Gud, folk som trengte helbredelse – det var derfor han ble sliten og 
måtte koble av og tenke på seg selv. For eksempel i Lukas 5,16 står det: «Men selv 
trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba.» Da hadde han nettopp helbredet en 
spedalsk mann. Selv om Jesus prøvde å holde sin rolle i dette skjult, så spredte ryktet 
seg og «store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene 
sine.» (v.15). 

Altså: Ytterpunktene hvile og selvfornektelse henger nært sammen i Jesus sitt eget liv 
på jorden. Hvordan kan de henge nært sammen i mitt og ditt liv? 

Sjel 
I fare for at denne talen skal bli til enkel hverdagspsykologi som du finner i mye 
høyere kvalitet andre steder, så skal vi se litt nærmere på ett ord i Bibelen: sjel. Hvis 
vi leser litt videre fra dagens tekster om hva Jesus fortsatte å si, så finner vi ordet 
«sjel» begge steder. 
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Når Jesus inviterer oss til ham for å finn hvile og når han utfordrer oss til å ta vårt 
kors opp, så handler det om akkurat det samme: vår sjel. 

Det greske ordet for sjel, psyche (ψυχη), finner vi igjen i for ekspempel psykologi. 
Da skulle vi tro at det handler om vårt sinn, våre tanker og følelser, men det gjør ikke 
det. I hvert fall ikke bare det. Ψυχη rommer hele den menneskelige identitet, alt som 
er meg. Noen ganger oversettes det med sjel, andre ganger med liv. Når Maria, med 
en baby i magen, i følge Lukas 1 synger «Min sjel opphøyer Herren», handler det 
naturligvis om hennes indre liv, om hva hun tenker og føler. Men alle som har ventet 
og fått sitt første barn, vet at det handler om mer enn følelser – det snur hele livet på 
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hodet. Maria lovpriste Gud med hele seg. 

I lignelsen om den rike bonden i Lukas 12, blir psyche eller sjel først oversatt med 
«meg selv» og deretter med «liv»: «Så vil jeg si til meg selv (ψυχη): Nå har du mye 
godt liggende for mange år. Slå deg til ro, spis, drikk og vær glad! Men Gud sa til 
ham: Uforstandige menneske! I natt kreves ditt liv (ψυχη) tilbake. Hvem skal så ha 
det du har samlet?» 

Halvparten av Lukasevangeliet er en kopi av Markusevangeliet, men når Lukas 
kopierte, så hendte det at han fikset litt på språket. Jesus sine ord ble jo uansett 
skrevet ned i oversettelse fra arameisk til gresk. Et eksempel på dette: Hos Markus 
heter det i teksten om å ta sitt kort opp: «…men taper sin sjel.» (ψυχη) Lukas har 
formulert det litt annerleds: «…men mister seg selv» (εαυτον) og går til grunne.» 
Lukas tar med «gå til grunne» (απολεσαση) for å forsterke og tydeliggjøre hva det 
egentlig vil si å miste seg selv. Altså å tape sin sjel er i sin ytterste konsekvens å ikke 
lenger være et menneske, å ikke lenger eksistere. 

I Lukas 21 sier Jesus til disiplene sine når han skildrer trengslene som vil komme: 
«Holder dere ut, skal dere nå fram til livet.» (ψυχη)  

Sjelen eller livet i NT er hele meg som er skapt for evig fellesskap med Gud. Når 
Jesus inviterer oss til ham for å finn hvile og når han utfordrer oss til å ta vårt kors 
opp, så handler det om akkurat det samme: at vi skal oppleve den egentlige meningen 
med det vi er skapt til: fellesskap med Gud i alle livsfaser, i gode og onde dager, også 
den dagen vi dør og for alltid etter det. 

Vet vi hvor vi har Jesus, eller? 
Du kan høre Jesus si noe som dette: «Slapp av, pust med magen, du er elsket av Gud, 
ingenting du gjør kan legge noe til eller trekke noe fra, du er skapt i Guds bilde med 
en evig kjærlighet, det er din egentlige innerste identitet, sånn er det, jeg ga mitt liv 
for deg, du har evig liv uansett om du lykkes eller ikke, uansett hva du føler, det er en 
gave, værsågod, jeg krever ingenting av deg for at du skal få det, bare ta imot, og hvis 
du synes det er vanskelig å ta imot, så legger jeg gaven her, putter den i lomma di, 
bare ta den fram når du vil. 

Eller du kan høre Jesus si noe som dette: Kom igjen, bli med meg, ikke bare surr 
rundt i dine egne greier, jeg har kommet for å forsone mennesker med Gud, jeg har 
kommet for å gjøre denne verden litt mer lik den kommende verden (himmelen), kom 
igjen, bli med, gjør det sammen med meg, la mine ord og mitt forbilde påvirke deg til 
å leve radikalt annerledes i familien, i menigheten og i samfunnet forøvrig, gi dine 
valg, dine penger, dine ord, din tid, ditt rykte, din kraft til meg, så kan vi sammen 
legge til rette for at flere mennesker kan slappe av, puste med magen og erfare at de 
er elsket av Gud. 
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Er Jesus forvirrende. Kan du vite hvor du har ham? Jeg tror det. For om du hører ham 
si «kom og hvil» eller «ta ditt kors opp», så er det egentlig akkurat det samme. Det er 
Jesus som har omsorg for din sjel, som engasjerer seg i det beste for ditt liv. 

Den som har barn eller barnebarn eller jobber på skole eller i barnehage eller har 
personalansvar på jobben eller er trener i et idrettslag eller styremedlem i borettslag 
eller har ansvar for kirkekaffen i kirken i dag – den vet at noen ganger er det riktig å 
oppmuntre, andre ganger er det viktigere å sette grenser. Vi tar eksempelet med 
ansvar på kirkekaffen: Om du har ansvar for kirkekaffen, så er du opptatt av å legge 
til rette for at folk skal trives der, bli kjent med hverandre og få gode samtaler. Så du 
baker, koker kaffe, dekker på og vasker opp. Det tar resten av oss om en selvfølge. 
Men i tillegg kan du finne på å si til noen: «Så hyggelig å se deg, hvordan går det?» 
Og så stopper du opp i et par minutter og lytter til svaret. Andre ganger hever du 
stemmen og sier: «Det er bare ti kakestykker til hver!» eller «Søpla skal oppi der!» 
eller «Husk boksen på bordet til å legge penger oppi!» Disse tingene kan høres 
ganske forskjellige ut: snill og streng. Men det handler om det samme: omsorg for 
alle som kommer på kirkekaffen. 

Jesus sin stemme kan også høres ganske forskjellig ut: snill og streng. Men det 
handler om det samme: omsorg for din sjel. 

Appell 
Jesus sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi 
dere hvile.» 

Og Jesus sier:  «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors 
opp og følge meg.» 

Her kommer min utfordring til deg i dag: 

Om du mest hører Jesus si: «Kom til meg og hvil.», om du kjenner Jesus som han 
som hjelper deg gjennom ditt strev, om det er enkelt for deg å puste ut og kjenne at du 
er elsket av Gud – så snu deg rundt, ta ditt kors opp og følg Jesus. Spør Gud hva dette 
betyr i praksis i vår bønnestund nå etterpå. 

Om du hører mest Jesus si: «Ta ditt kors opp.», om du kjenner Jesus som han som tar 
deg med i nye oppgaver og krevende tjenester for å gi vår verden en forsmak på 
himmelen – så snu deg rundt, kom til Jesus med ditt strev og ta imot hans hvile. Spør 
Gud hva dette betyr i praksis i vår bønnestund nå etterpå.
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