Ressursmateriell til bruk i hjemmet og i grupper,
DESEMBER 2017, til 2.søndag i advent.

Lesetekster:

Jesaja 65, vers 17-19 og 1. Kor 15, vers 50-57

Evangelietekst:

Lukas-evangeliet kapittel 21, vers 27-36

Forberedelse:
Les alle tre tekstene høyt sammen. Les så evangelieteksten stille hver for dere. Ta en runde og nevn en
ting dere la spesielt merke til, noe som gjorde spesielt inntrykk.

Spørsmål til samtale:


Hva er den røde tråden i de tre tekstene denne søndagen?



Er tanken på Jesu gjenkomst i hovedsak trøstefull eller truende tanke?



Hvordan kan man være beredt uten angst?



Pleier du å glemme smerte og angst, når den er over?



Hvordan kan vår julefeiring bli en feiring av Jesu liv og ikke bare hans fødsel?



Hvilken plass har forventningen om Jesu gjenkomst i din tro?

Bønn:
Herre Jesus Kristus, takk for at du ved tidenes ende skal komme tilbake som Herren over alle ting for å
rydde opp i alt som er gått galt i verden og for å tørke bort hver tåre fra våre øyne. Hjelp oss så vi ikke
mister motet eller lar oss sløve av dagliglivets bekymringer, men alltid er beredt til å ta imot deg. Hjelp
oss til å se frem mot den dagen med forventning og glede. Jesus, du er nær oss nå og alltid. Bær våre
liv. Amen.

Utdrag:
Snart skal Jesus komme på nytt. Og med ham kommer Guds rike i full kraft. Med ham kommer
sommeren, lyset og gleden. Da gjenoppstår livet i Edens hage. Den hagen som har ligget øde helt siden
menneskene forlot den i skam. Nå skal den blomstre igjen. Og der skal mennesker få leve åpent og
tillitsfullt med hverandre, på tvers av alle skiller som nå skaper mistenksomhet og hat, uforsonlighet
og krig. Der, i den evige sommerhagen på den nye jord, skal Guds barn bevare og bruke naturens
ressurser i respekt og takknemlighet, og omgås alt som lever som om det var deres kjæreste søsken. Og
sammen med sin bror Jesus, skal de leve lekende og glade hjemme hos sin himmelske Far.
Det er fremtidsutsiktene våre. Det er det vi har i vente. Og det er det Jesus ber oss å forberede oss til i
dag, slik at vi ikke skal gå glipp av det, når det skjer.

Olavs preken:
Behold gaffelen..
Da legen gav henne beskjed om at hun hadde maks tre måneder

Det virker som Jesus ikke vil la

igjen å leve, bestemte hun seg umiddelbart for å ordne alle

oss gå inn i den hjemmekoselige

detaljene rundt sin egen begravelse. Sammen med presten i
hennes lokale kirke gikk hun gjennom hvilke sanger som skulle

juleidyllen før vi har løftet hodet

synges, hvilke tekster som skulle leses og hvilke klær hun ville ha

og sett hva vi har i vente ved

på seg. «Og så er det noe som er veldig viktig for meg. Jeg vil

tidenes ende.

begraves med en gaffel i hånden», sa hun. Presten kunne ikke
skjule sin forbauselse. «En gaffel? Hvorfor det?» «La meg forklare,» sa hun med et smil. «Jeg har vært
i mange slags middags-selskap i mitt liv, og jeg har alltid likt best de gangene verten har sagt «Du kan
beholde gaffelen!» For da visste jeg at noe enda bedre var i vente. Ikke bare is eller pudding, men noe
skikkelig fint, en pai eller noe sånt. Jeg vil at folk skal titte på meg der jeg ligger i kista mi med en gaffel
i hånden. Da vil de spørre: «Hva er poenget med gaffelen?» Og da skal du fortelle dem det jeg har sagt.
Og så hilser du dem alle og ber dem også å beholde gaflene sine. For vi har noe mye bedre i vente..»

Vi har noe bedre i vente
Vi har noe bedre i vente. Det er en god overskrift for denne dagen. For det er det Jesus vil vise oss i
dag. Vi har noe bedre i vente. Og da tenker jeg ikke på julen som bare er noen uker unna nå, med all
sin «glede og barnlige lyst».
Før vi drar «krakken bort åt glaset og setter oss og ser, og prøver finne leia der julestjerna er», før vi
gjør det (som hører julen til) så ber Jesus oss i stedet om å følge med på tidens tegn og se etter
Menneskesønnen som skal komme igjen på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

Før vi begynner å tenke på å dra avgårde og kjøpe juletre og sette lys på det, så ber Jesus oss om heller
å se på fikentreet og alle andre trær, hvordan de blomstrer og vitner om at sommeren er på vei.
Det høres kanskje litt rart ut, men det virker som Jesus ikke vil la oss gå inn i den hjemmekoselige
juleidyllen helt før vi har løftet hodet og sett hva vi har i vente ved tidenes ende.

Vær beredt!
For det er det som er temaet i dag. Det som skal skje ved tidenes ende. Teksten handler om å se
fremover med forventning – og den handler om å være forberedt og klar til å ta imot vår Herre Jesus
Kristus når han en gang skal komme igjen som herskeren over alle ting.

Vær alltid beredt i din hverdag,
i ditt liv, i ditt hjerte til å ta imot
himmelens Herre, når han kommer
igjen ved tidenes ende!

Jesus sier: «Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel
og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig
kommer over dere som en snare. Våk hver tid og stund og be
om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende,
og bli stående for Menneskesønnen.»

Utfordringen er: Vær alltid beredt – i din hverdag, i ditt liv, i ditt hjerte – til å ta imot himmelens
Herre når han kommer igjen ved tidenes ende!

Jesus kom engang og skal komme igjen
Nå kan det være at du synes dette høres litt rart ut. Er ikke advent først og fremst en forberedelse til
julehøytiden? Er det ikke det lille barnet i krybben vi venter på?
Svaret er både ja og nei. Det er sant at vi snart skal feire at Jesus for over 2000 år siden lot seg føde
som et lite barn inn i vår verden, for leve som vår bror, dele våre bekymringer og bære vår tyngste
byrde.
Men denne Jesus har også lovet at én dag skal han komme igjen som Kongen over alle ting, og den
dagen trenger vi også å forberede oss til. Én dag skal Jesus komme tilbake for å rydde opp i alt som er
gått galt i verden og tørke bort hver tåre…

«Kjære Jesus, kan du ikke komme snart?»
Det er mange som lengter etter den dagen. Flere enn vi skulle tro. Det er mange iblant oss som klamrer
seg til håpet om at én dag skal Jesus komme igjen og rydde opp. Det er mange som trenger å vite at de
ikke for alltid skal måtte leve med mobbing, overgrep og urettferdighet. For det siste ordet er ennå ikke
sagt. Guds siste Ord til denne verden er ennå ikke sagt, men når Jesus kommer, så er det for å ta et
oppgjør med alt det onde, og for å reise opp alt det gode…

Jeg har jobbet mye med konfirmanter. Det synes jeg er utrolig flott! Og noe av det sterkeste som jeg
har opplevd er å lese deres forslag til bønner til prosjekt-gudstjenesten eller andre
konfirmantgudstjenester. Noen er selvfølgelig bare fleipete ment, men de aller fleste gir et ærlig
uttrykk for ungdommenes håp og lengsler. Jeg glemmer aldri den jenta som skrev: «Kjære Jesus, kan
du ikke komme snart? Jeg trenger deg nå.»

Livet gjenoppstår i Edens hage
Jesus sa: «Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå
er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær.»
Se etter tegnene i tiden. De viser at nå er det ikke lenge igjen. Snart skal Jesus komme på nytt. Og med
ham kommer Guds rike i full kraft. Med ham kommer sommeren! Og med sommeren kommer lyset og
livet, gleden og festen.
For da gjenoppstår livet i Edens hage. Den hagen som har ligget øde
helt siden menneskene forlot den i skam. Nå skal den blomstre igjen.
Og der skal mennesker få leve åpent og tillitsfullt med hverandre, på

Men før det skjer, skal mye
rokkes, sier Jesus.

tvers av alle skiller som nå skaper mistenksomhet og hat,
uforsonlighet og krig. Der, i den evige sommerhagen på den nye jord, skal Guds barn bevare og bruke
naturens ressurser i respekt og takknemlighet, og omgås alt som lever som om det var deres kjæreste
søsken. Og sammen med sin bror Jesus, skal de leve lekende og glade hjemme hos sin himmelske Far.
Det, mine venner, er framtidsutsiktene våre. Det er det vi har i vente. Og det er det Jesus ber oss å
forberede oss til i dag, slik at vi ikke skal gå glipp av det, når det skjer.

Håp i en skremmende tid
Men før det skjer, skal mye rokkes, sier Jesus. Fremdeles herjer onde krefter, ondskapens åndehær,
med jorden og oss som lever her. Ennå skaper de strid mellom mennesker, piner skaperverket og
forkludrer forholdet vårt til den levende Gud. Før dette kan bringes til et endelig opphør, så må mye
rystes. Tegn vil vise seg i sol og måne og stjerner. Hav og brenning vil bruse. Himmelrommets krefter
skal rokkes, og på jorden skal folkene gripes av angst og fortvilelse.
Det blir en skremmende tid. Ja, det er det faktisk allerede. Men ikke vær redd, for du må huske at han
som kommer, er den samme som kom for 2000 år siden og delte våre kår, følte vår angst og led med
oss. Han som smiler til oss fra sin mor fang i julen, han smiler også til oss, når han kommer i skyen
med stor makt og herlighet. Derfor er det håp for alle som holder ut og tror.

Kosmiske fødselsveer
Alle kvinner som har vært gjennom en fødsel vil vite bedre enn de fleste hva dette dreier seg om. Med
en fødsel kommer uutholdelige smerter, om man vil eller ikke. Fødselsveene river i kroppen og det kan
kjennes som om man nesten dør i kraftanstrengelsene for forløse barnet. Men så til slutt, når alle
kreftene og litt til er oppbrukt, så blir smertene vendt til glede, når man hører barneskrik og får en
nyfødt og skrukkete baby i armene.

Det harde og vonde før han

Slik vil det også bli, når Jesus kommer igjen. Det harde og vonde

kommer, er også fødselsveer.

før han kommer, er også fødselsveer. Kosmiske fødselsveer. Det er

Kosmiske fødselsveer. Det er

smertene før gleden. Men til slutt skal det skje en forløsning. Når

smertene før gleden.

Jesus kommer igjen, skal jorden gjenfødes. Guds rike skal foldes ut
i all sin prakt og glede.

Og da skal alle Guds barn endelig få se – at de har noe mye, mye bedre i vente hjemme hos Gud.

