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Andre søndag i fastetiden – 24. februar 2013
Prekentekst: Luk 13, 22-30
Lesetekst I: Jes, 55,1-7
Lesetekst II: 2 Kor 6,1-10

Kjemp for å komme inn
Denne teksten kan forstås på flere plan. For det første må den leses i lys av den jødiske
konteksten der den har sin opprinnelse, og sin fortsatte aktualitet. Og så er det like viktig at
den blir tolket og aktualisert inn i vår egen situasjon.
Tekstene i fastetiden kan være, ja er, utfordrende. Jesus stilte tilhørerne på valg. Nå
forkynnes det samme budskapet til oss. Leseteksten fra 2 Kor snakker for eksempel om å ta
imot Guds nåde forgjeves. Et sterkt uttrykk!
I prekenteksten er det en person som kommer til Jesus og spør om det er få som blir frelst.
Han eller hun må ha forstått at Jesus mener at det er noe helt spesielt som skal til for at
menneskene rundt ham skal komme inn i himmelriket. Mange mente nok at det var
Abrahams etterkommere som kunne regne seg som de privilegerte i så måte, dersom de
holdt loven og derfor kunne regne seg som rettferdige.
Forholdet til Jesus er avgjørende
Jesus hadde et annet budskap: Forholdet til ham avgjorde hvem som ble frelst, og troen og
tilliten til ham var derfor det avgjørende. Det var de som trengte ham og som kjente på sin
tørst og hjelpeløshet og søkte Guds barmhjertighet - og bare de – som ble frelst, slik
leseteksten fra Jesaja så fint uttrykker det: Kom, alle tørste, kom til vannet! Kom og kjøp
uten betaling! For Gud er rik på tilgivelse. Mot de andre, de som ikke vil ta imot dette
budskapet, viser Jesus seg svært streng: De risikerer å bli kastet utenfor på dommens dag (v.
28).
Dette må ha virket mildest talt provoserende for alle dem som mente de hadde sitt på det
tørre. Skulle ikke nettopp de være de første til å sitte til bords i Guds fullkomne rike med
Abraham, Isak og Jakob? I stedet sa Jesus at mennesker fra alle verdens kanter skulle
samles om profetene og Israels fedre i oppstandelsens morgen. De første skulle bli de siste!
Så mener Jesus virkelig at det er få av samtidens jøder som blir frelst?

En sann og sunn bekymring
Spørsmålet viser at den som stiller det, har forstått mye av Jesu forkynnelse, og begynt å
bekymre seg for hvordan det egentlig skal gå til slutt. Og Jesus svarer direkte uten å kunne
misforstås: Det er en kamp på gang, et krevende valg som må tas, en omlegging av tanker om
hva det vil si å være Guds folk. Derfor blir svaret så strengt. Mange vil ikke klare å bøye seg
for Jesu budskap, legge om sine religiøse tolkninger og følge ham på veien til det evige liv.
Det nytter da ikke å si at Jesus har vært blant dem, undervist og hatt måltidsfellesskap med
dem, hvis de ikke har villet ta konsekvensene av det han har sagt, og omvendt seg i tide!
Ingen religions-dialog
Dermed er teksten like aktuell i dag. Det er bare en dør, en port inn til Guds evige boliger, og
den porten heter Jesus Messias. Både jøder og ikke-jøder må gå gjennom den! I Joh 10, 7 og
følgende står dette særdeles klart uttalt: Her sammenligner Jesus seg både med en port
(dør), en hyrde som gir sitt liv for sauene, en røst som man må lytte til og følge, dersom man
skal få liv og overflod. Og nettopp i denne teksten ser vi hvilken motstand et slikt
«intolerant» og «påståelig» budskap helt fra første stund må ha vakt. For Jesus driver ingen
religionsdialog, han diskuterer ikke muligheten for at det kan finnes andre veier til Gud.
Han er entydig klar i sin påstand om at han og bare han er veien, sannheten og livet. Og han
kaller alle andre religiøse lærere for tyver og røvere, og sier at den som ikke følger ham, gjør
urett!
En åpen dør
Dette må vi tørre å proklamere, dette må sies klart og tydelig i en såkalt postmoderne tid, der
alle skal kunne ha sin personlige mening om hvem Gud er og hvordan man kommer til ham.
Dette er krevende og vil skape motstand og i verste fall martyrium slik Paulus redegjør for i 2
Kor 6,4ff. Til denne tjenesten trengs mye tålmodighet i motgang, visdom og godhet i Den
Hellige Ånd. Våger vi ikke dette, kan det hende vi selv vil bli kastet utenfor. Men den som
hører Jesu røst og tar imot hans invitasjon til nåde og tilgivelse når den lyder på våre gater
og i våre gudshus, den vil finne en åpen dør og bli møtt med et stort VELKOMMEN
HJEM!
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