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1. søndag i adventstiden - 2. desember 2012
Prekentekst: Matt 21, 10 – 17
1. lesetekst: Jes 12, 1 – 6
2. lesetekst: Johs Åp 3, 19 – 22

Tempelrensing før jul
Godt nytt år! Det er første søndag i advent og vi tenner det første lyset i adventskransen. Vi
er på vei inn i forventningens tid. Forventningen om at Gud kommer nær.
Mitt hus skal kalles et bedehus
Bedehuset er en viktig institusjon i norsk kristenliv. Egentlig er det en forunderlig betegnelse
på et forsamlingshus; bedehus.
Denne betegnelsen på denne typen forsamlingshus skriver seg tilbake til midten av 1800tallet. Trolig ble denne betegnelsen valgt av forskjellige grunner.
Betegnelsen gir uttrykk for et program for det som skal foregå i huset. Ikke slik å forstå at det
bare skulle være bønnemøter, men kanskje heller en erkjennelse av at alt arbeid for Guds
rike bæres oppe av bønn. Alt arbeid, alle aktiviteter, alle samlinger skulle innvies til Gud i
bønn.
En annen grunn til at denne betegnelsen ble tatt i bruk, var nok også at dette var et uttrykk
som finnes i Bibelen. Vår tekst bruker betegnelsen om templet i Jerusalem, riktig nok i en
moderne språkdrakt; bønnens hus.
Det henvises her til Jes 56,7: ”—mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag.”
Dagens tekst kan være en påminnelse til alle oss som er aktive i bedehussammenheng, og
som er takknemlige for det arbeid som drives der.
Er arbeidet båret fram av bønn til Gud, i Jesu navn, eller er aktiviteten blitt så viktig for oss
at dette ”ene nødvendige” har kommet i bakgrunnen?
Jesus drar inn i Jerusalem
Tidligere i kapitlet har evangelisten beskrevet hvordan folket hyllet Jesus da han dro inn i
Jerusalem. Vårt tekstavsnitt begynner med å beskrive reaksjonene på at Jesus nå dro inn i
byen. Beskrivelsen av situasjonen er litt mer nyansert nå. Det ble uro i byen.
Spørsmålet som stilles, har fulgt Jesus gjennom hele hans offentlige virke: ”Hvem er dette?”
Folkemengden i Jerusalem svarte at han var ”profeten Jesus fra Nasaret i Galilea”.

Svaret inneholder en erkjennelse at Jesus var noe mer enn en politisk oppvigler. Han er en
profet. Han er sendt av Gud. Men svaret formidler ikke hele sannheten om Jesus.
Gjennom sine tegn og under, sine gode gjerninger og sin myndige forkynnelse har Jesus fått
fram at han er ”Messias, den levende Guds Sønn”, Matt 16,16.
Jesus drar inn på tempelplassen
Nå er det ikke lenger folket som skaper uro. Jesus selv skaper kaos. Bord og benker veltes,
folk jages ut og Jesus taler med myndighet: ”Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere
har gjort det til en røverhule”.
Templet renses, slik bare Gud selv kan rense det. Med dette, minner teksten oss om hvem
Jesus er; Guds Sønn.
Det Jesus gjør, kan sees på som en symbolhandling for det som var hans egentlige oppgave
som Guds Sønn og Messias: Han skulle rense. All synd og urenhet måtte bort dersom
menneskene skulle kunne leve i rett og godt forhold til Gud og hverandre.
Etter renselsen kunne templet tas i bruk til det som det egentlig skulle brukes til.
Templet skulle være et hus der menneskene skulle kunne oppleve Guds nærvær. Jesus
betjener nå folket med tegn og under, og folket lovpriser ham!
I templet var Gud nær. Han kunne møte folket der, og folket kunne der gi gjensvar i form av
takk og tilbedelse.
Vi er Guds tempel
I Første Korinterbrev står det: ”Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i
dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er
hellig, og dette tempel er dere.”
Så må vår bønn bli at Jesus må få rense sitt tempel slik at det kan bli satt i stand til å tjene
ham.
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