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Siste søndag i kirkeåret – 22.november 2015
Prekentekst: Matt 25, 1-13
Lesetekst I: Job 28,20-28
Lesetekst II: Kol 1,9-14

Åndelig beredskap
Domssøndagen/Kristi kongedag
På den siste søndagen i kirkeåret er tekstene fra begge tekstrekkene hentet fra Matt 25. Den ene fra
v.31 om dommen over alle folkeslag, og den andre som er vår tekst fra v.1, nemlig lignelsen om de
fem kloke og fem uforstandige jomfruer.
Konteksten er Jesu tale om ”de siste ting” (Matt 24-25).
Temaet er Jesu gjenkomst,
og det å være beredt til å ta imot brudgommen når han kommer.
Første del av lignelsen (v.1-5) gir en situasjonsbeskrivelse av ti jomfruer som ventet på at
brudgommen skulle komme. Deretter (v. 6-9) fortelles det om hva som skjedde da brudgommen
kom, noen var beredt til å møte ham, andre ikke. Bryllupsfesten startet og døren ble lukket (v.1012). De som var beredt slapp inn, mens de som ikke hadde olje på lampen ble stående utenfor.
Lignelsen avsluttes med en formaning om å våke (v.13).
Det er uklart om lignelsen skildrer en bryllupsscene på Jesu tid. Men det var i alle fall på den tiden
vanlig var at brudgommen hentet bruden og førte henne til sin heim hvor bryllupet ble feiret. Det
er påfallende at bruden er helt fraværende i lignelsen. Men så er det jo slik med Jesu lignelser at
det er noen hovedpoenger som har betydning, og at ikke alle enkeltheter skal tolkes. Det er tydelig
at hovedpoengene i denne lignelsen er at Jesus er brudgommen og at de ti jomfruene er et bilde på
den kristne menighet. Budskapet handler om å være beredt til å møte Jesus når han kommer igjen,
slik at en får komme inn til bryllupsfesten i det evige Guds rike.
Jesus kommer igjen
Det har den kristne menighet ventet på helt siden hans himmelfart. Han gav sine disipler klare
løfter om at han skulle komme igjen, og forventningen om Jesu snarlige gjenkomst var sterk i den
første kristne menighet. Men Jesus drøyer med sin gjenkomst. Da er faren at forventningen til hans
komme blir borte, og at den kristne menighet slumrer hen og sovner. Etter som tiden går kan også
tvilen komme. 2 Pet 3 forteller om de som håner og spotter og sår tvil om Jesus gjenkomst. Peter
minner sine lesere om at Guds tidsforståelese er annerledes enn vår, og at grunnen til at han drøyer
har med hans frelsesplan å gjøre. Bibelens ord om Jesu gjenkomst må forkynnes og troen må
holde fast på at ”løftene kan ikke svikte, nei de står evig fast”. Hadde de første kristne grunn til å
vente hans gjenkomst, har vi det enda mer. Jesu forkynnelse om hva som skal skje inn mot endens
tid passer godt på den tid vi lever i, og lignelsen har spesielt fokus på

tilstanden i kristenheten før Jesu gjenkomst
Den bekjennende kirke blir delt i to. Alle jomfruene ventet på brudgommens komme. Men bare
fem av dem var beredt da han kom. Det legger inn over oss det store alvoret at det går an å bedra
seg selv. Forskjellen på de forberedte og de uforberedte er ikke nødvendigvis synlig nå, men vil bli
avdekket ved hans komme. Videre minner det oss om at på dommens dag vil det bli et innenfor og
et utenfor. I denne teksten er budskapet rettet til Jesu disipler, til dem som hører hjemme i den
kristne menighet. Det er tydelig at søvnen vil prege kristenheten inn mot endens tid.
Olje på lampen
Det er forskjellige svar på hva oljen i lampene står for. Det er avgjørende å få svar på det, for det var
mangelen på olje som gjorde at de fem uforstandige jomfruene fikk høre disse ordene fra
brudgommen: Jeg kjenner dere ikke. Da må svaret ha noe med frelsen å gjøre, noe som er et
menneskes rent personlige eiendom, nemlig det å leve i troen på Jesus som sin Herre og Frelser.
Troen som tillit til Jesus er den eneste billetten inn til bryllupsfesten. Ingen kan komme inn på
andre sin billett. Den er ”not transferable”. Har man ikke denne billetten når brudgommen
kommer, er det for sent å skaffe seg den. Det er det store alvoret i dagens tekst. Over de
uforstandige jomfruers liv står den tragiske overskriften: For sent.
Den gode nyheten
som også bør forkynnes denne søndagen er at det ennå er nådetid. Ennå er det mulig å skaffe seg
olje på lampen, slik at en er beredt når brudgommen kommer. Det går an å forberede seg i tide,
mens det ennå heter ”i dag” (Hebr 3,7-15). Invitasjonen skal fremdeles lyde til alle, både til jøder og
hedninger. Budskapet om Jesu gjenkomst skal tilskynde til misjon. Han som innbyr ønsker at
bryllupshuset skal bli fullt, og det er ennå tid og rom.
Vi skal også minne om den glede som venter den som får komme inn til bryllupsfesten.
Våk derfor
Det er umulig å beregne seg fram til tidspunktet for Jesu komme. Lignelsen understreker det
overraskende ved brudgommens komme, og det faktum at alle jomfruene sovnet.
Derfor avsluttes teksten vår med en oppfordring om å være beredt. Det handler om åndelig
beredskap. Hvordan holde seg våken? Først og fremst ved å pleie fellesskapet med Jesus Kristus i
Bibel og bønn. Men også å pleie samfunnet med andre kristne, og bruke livet i tjeneste for at enda
flere får invitasjonen til den store bryllupsfesten.
Så kan det ennå drøye før han kommer. Men en dag kommer Han.
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