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1. søndag i advent – 1. desember 2013
Prekentekst: Matt 21,1-11
Lesetekst I: Sal 24,1-10
Lesetekst II: Rom 13,11-12

Kongen kommer
Prekenteksten på denne første søndagen i advent er egentlig en påsketekst. Den handler om
Jesus som rir inn i Jerusalem for å feire pesach, påske, i Jerusalem. Men teksten passer også
godt på første søndag i advent når et nytt kirkeår skal begynne. Uansett tid og sted skal vi
forberede oss på å ta imot Ham, til å ønske Ham velkommen inn i våre liv; Han som kommer
i Herrens navn.
Dags-aktuelt spørsmål
Spørsmålet som mengden i Jerusalem stilte for over to tusen år siden - ”Hvem er dette?” - er
like aktuelt i dag. Hvem er han? En stor profet, en lærer og rabbiner, en messias-skikkelse,
en menneskesønn eller Guds sønn? Nettopp i Israel synes man aldri å bli ferdig med å stille
dette spørsmålet.
Folket som var samlet i Jerusalem den gangen, visste et svar da de sa: ”Det er profeten Jesus
fra Nasaret i Galilea”. Jeg registrer etter å ha kommet tilbake til Israel etter nesten 11 år i
Norge, at flere og flere israelere stiller dette samme spørsmålet som mengden gjorde i
Jerusalem for så lenge siden. Det er en økende interesse og en større åpenhet for hvem Jesus
egentlig er eller var, selv om forsatt mange, særlig blant de religiøse jødene, fortsetter å
omtale Jesus eller Jeshua (hebraisk) som Jeshu (forbannelsesformel) eller som ”den
mannen” i negativ mening.
Den israelske forfatteren Amos Oz skriver i sin selvbiografi ”En fortelling om kjærlighet og
skygge”: Herfra fra det Jerusalem som vokser fram på nytt, bør vi heve vår røst og si til
Jesus ... Du er vår bror, du er vår bror. Vit at anklagerne hans ikke var annet enn jøder av i
går, med en snever horisont og en innskrenket forstand ...
Drøm om paradigme-skifte
Jeg drømmer om et paradigmeskifte, om at det igjen skal bli uro blant mengden i Jerusalem,
og at folk på nytt vil spørre: Hvem er han, denne Jesus fra Nasaret? Er han vår bror, vår
lovede Messias? Er han ikke kjøtt av vårt kjøtt? Vokste han ikke opp og levde som en av oss?
Jøder i Israel som tror på Jesus som Messias, har i løpet av de elleve årene som vi har bodd i
Norge, økt fra ca 3500 til 15 000. Fortsatt er det en liten minoritet, men den er i vekst både i

Israel og ellers i verden. Kanskje burde vi nå i adventstiden igjen vende kompassnålen mot
Jerusalem. Det er mitt håp at den dagen kommer når mengden i Jerusalem og andre steder i
Israel, igjen vil gi et svar på spørsmålet ”Hvem er dette”? – at de da vil svare: ”Det er
profeten, Jesus fra Nasaret, Israels lovede Messias”. Da er det også mitt håp at vi som også
bekjenner Hans navn, den dagen skal være beredt til å motta våre jødiske søstre og brødre i
vår midte; og det uten å kreve at ”de skal bli som oss”.
Inn i mitt og ditt liv
Kan vi som er bærere av Hans navn, nå i adventstiden istemme med Jerusalems innbyggere:
”Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn?” Han red inn i
Jerusalem for over to tusen år siden, men han står ved døren og banker på hos hvert
menneske, hvor enn i verden det bor og lever. Ønsker du ham velkommen inn i ditt liv? La
oss bruke adventstiden til å forberede Hans komme, også i vårt liv.
Med ønske om et velsignet adventstid fra Jerusalem.
Salmeforslag:
NoS 3: Å kom, å kom, Immanuel
NoS 12: Rydd vei for Herrens komme
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