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24. søndag i treenighetstiden – 11. november 2012
Prekentekst: Luk 12,35-40
Lesetekst I: Sal 119,80-83
Lesetekst II: Kol 1,24-29

En skatt av ubegripelig verdi
Hva er det å være lykkelig? Hva er lykke? De fleste mennesker - kanskje også blant kristne ville nok svare noe helt annet enn det Jesus gjør i denne teksten. Derfor er den både
utfordrende og tankevekkende. For lykkelig er de som er våkne og er forberedt når Jesus
kommer igjen. Det er nemlig bare de som er klare og rede til å ta imot ham når han kommer,
som får være med i den store bryllupsfesten - det store og vidunderlige gjestebudet som da
skal finne sted. Jesus snakker ofte om en gledesfest, der de som har tatt imot ham, skal få
sitte til bord med Abraham, Isak og Jakob, og bare de!
Mye står på spill
Å være åndelig våken betyr da å sette Jesus først og å være klar over at denne verden går mot
sin avslutning og undergang, uansett hvor bra eller dårlig det kan se ut i øyeblikket.
Når Jesus så ofte, slik som i vår tekst, kaller seg for menneskesønnen, så knytter han an til
profetiene i Det gamle testamente om verdensherskeren som kommer på himmelens skyer
for å regjere i Guds evige rike (se for eksempel Dan 7,13-14). Og når han bruker
måltidsfellesskap, fest og bryllup som uttrykk for den ufattelige glede som de får som er
hans, da er han helt på linje med gammeltestamentlig språkbruk (se for eksempel Jes 25,6 og
61,10-11).
Alle de som hørte disse ordene i Jesu jødiske samtid, skjønte derfor at han satte seg selv i
sentrum når det gjaldt frelse og evig liv. Han var den som skulle komme, og bare han åpnet
veien inn til Guds rikes herlighet. Derfor er det utrolig mye som står på spill, sier Jesus, og
derfor roper han ut: La ingen ting hindre dere i å nå frem til den egentlige og evige og sanne
lykke!
Rikdom av herlighet
At dette må ha blitt oppfattet som et provoserende budskap, er ikke til å undres over. Paulus
sier at han lider for dette budskapet, det er en hemmelighet og en dårskap for de aller fleste
mennesker - ikke bare for jøder, men for alle som hører det. Slik er det faktisk også i dag. Det
krever at vi skal snu opp ned på alle tilvante forestillinger om hva dette livet egentlig dreier
seg om, hvilket mål vi har med hele vår eksistens, hvem som er den viktigste person i hele
universet, og hva vi skal prioritere til enhver tid. Ikke småtterier det Jesus fra Nasaret prøver
å fortelle oss! Men begynner vi først å lytte til dette og forstå, så sitter vi her med en skatt så
ubegripelig at det nesten er for godt til å være sant: I denne dødens verden dreier det seg om

en rikdom av herlighet (igjen Paulus` ord), håp om et evig liv og en glede og fred som aldri
tar slutt. Kanskje det var verdt å holde seg våken og ha olje på lampen før det er for sent?
To slags tilhørere
Å forkynne dette for mennesker som er opptatt av å få mest mulig ut av tilværelsen her og nå,
og som helst vil skyve tanken på døden ut av synsranden, er en vanskelig oppgave. Her
gjelder den gamle oppfordringen om å forsake og tro for å vinne noe som er så mye større.
Det viser seg nemlig at de som er fornøyde med livet og som er selvtilfredse og rike i seg selv,
ikke ser ut til å ha nevneverdig interesse for dette budskapet. Helt annerledes er det med
dem som frykter døden, som kjenner på skuffelser og tap, egen utilstrekkelighet eller andre
ting som gjør at man lengter etter en frelser. For dem vil Jesu ord ikke være en trussel, men
et lys i mørke, et evangelium.
Jesus visste dette, og henvendte seg til dem som trengte ham. «Salige er de som er fattige i
seg selv, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes!» Derfor må vi
belage oss på to forskjellige slags tilhørere når vi legger frem Jesu ord. For noen er dette et
løfte, et evangelium, et godt budskap - for andre må det bli en formaning til besinnelse og
konsentrasjon om det ene nødvendige. Men for alle handler det om å få malt Jesus,
herlighetens konge for sine øyne.
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