
 
 

 

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT 
D O M I N I C A   S E C U N D A   A D V E N T U S 

 
 Preken- Tekst: Luk 21:25-36 av Asbjörn Hjorthaug 
Vi nærmer oss jul. 2. søndag i advent river oss ut av all travelhet og stress: «Vær på vakt ,  og la dere ikke sløve av 
svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen kommer plutselig over dere som en snare» For denne dagen er det alvor. 
Denne dagen da «Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal 
rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.»  Jesus er på tempelplassen. Etter at 
noen kommenterte hvor fint tempelet var med edle stener og utsmykninger, tar Jesus opp tråden og taler om de 
siste tider. Han starter med en kommentar: "Det skal komme dager da alt dere ser her, skal rives ned, så det ikke blir stein 
tilbake på stein." Luk 21,6 Noen spør om når dette kommer til å skje. Jesu svar er som en profetisk tale gjennom 
en rekke bilder og lignelser.  Jesus vil vise oss at vi skal være på vakt enten en er på tempelplassen sammen med 
Jesus eller her i Yxenhult i dag. Den siste tiden har begynt og er nå. Jesu ord er til advarsel for de som avviser 
han, og til formaning og trøst for de som tror og er utsatt for alle farer som kommer både innenifra og utenifra. 
Jesus vil ha oss til å reflektere over den dag når alle ting får sin endelige slutt og Guds rike skal fullendes. Han 
viser oss til dommen over de ugudelige og peker på forløsningen fra alt ondt for de som tror samtidig som vi 
advares, formanes og trøstes. 

 
ADVENT – VESUS KOMMER IGJEN 
Det er alvorlige ting som tas opp. Advent er alvor. En dag kommer Kristus for å hente sine. Da er det spørsmål 
om evig liv eller evig fortapelse.  Dagens tekst er en virkelig adventstekst. Det er en adventtekst verden ikke vil 
vite noe av. Verden vil gjerne høre om et lite barn, stall og krybbe, engler og hyrder, glede og fred. De vil ikke 
koble dette opp mot de siste tider med dommen og Jesu gjenkomst. Men Jesu fødsel er meningsløs hvis en ikke 
ser den i et evighetsperspektiv. Helt fra da Jesus for opp til himmelen, så har de kristne ventet på han skal 
komme igjen. Denne ventetiden er en nesten 2000 års adventstid. Adam og Eva fikk løftet om at Jesus skulle 
komme første gangen. Det gikk flere tusen år før han ble født i en stall i Betlehem. Mange hadde ventet på ham, 
men da han kom var det svært få som tok imot han og kjente ham igjen i lys av profetordet i Det gamle 
Testamentet. Jesus kommer med et hjertesukk til sine disipler om de siste tider: «Men når Menneskesønnen kommer, 
vil han da finne troen på jorden?" Luk 18,8 Er det da mange som venter? Er vi våkne og kan ta imot ham? 
 
RETT DERE OPP, LØFT HODET OG SE PÅ KRISTUS 
Jesus slår fast at «Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden.» 
Sterke og tydelige ord.  Da skal alle himmelens krefter settes i sving. Det blir ikke mulig å gjemme seg bort noe 
sted og Jesus kommer igjen, «Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet». Alle skal se ham og frykte 
ham. Da avhenger alt av en eneste ting, troen. De som tror skal gå til evig liv, de som ikke tror til evig fortapelse. 
Jesus legger ikke fingrene i mellom. De som ikke tror har all grunn til å bli redde og engstelige. Det som er sagt, 
vil komme til å skje. 
Men hva med deg og meg som tror og trøster seg til Jesus Kristus, vi vel også bli rammet av den samme frykt og 
redsel? Ja, her slipper ingen unna. Vi har vårt gamle menneske som anklager oss. Vi kjenner våre feil og mangler. 
Det er så lett å se på alt dette som ikke holder mål når loven forkynnes. Når den siste dagen er her, blir loven i 
all sin tydelighet og gru og smerte, klart for oss alle. Da er det Jesus kommer med et trøstens ord: «Men når dette 
begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» Rett deg opp, løft hode og se på Kristus. 
Ikke la alle anklagelsene som ditt gamle menneske kommer med og som Satan utnytter dette til det ytterste for å 
få makt over deg. Løft derfor hodet og se på Kristus. Det var for akkurat deg og alle i din situasjon at han kom 
og ofret seg selv. Han kom for de som ikke fikk det til, for syndere, for fortapte, for mislykkede mennesker uten 
håp. Reis deg opp og løft hode og se på korset. Der henger Guds lam som døde for alle verdens og dermed dine 
synder. Løft hode og se at han seiret over døden, synden og djevelen. Denne seieren er din. Jesus har satt oss fri. 
«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8,36. Han har lovet å være med deg og passe på deg alle dager 
inntil verdens ende.  
 
PRAKTISKE RÅD 
I dag gir Jesus oss en rekke praktiske råd om hvordan vi hele tiden kan være på vakt og samtidig være godt 



 
 

 

forberedt. «Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra 
hav og brenninger.» Følger du med på klimadebatten om jordens oppvarming og endringer? Om Isen som smelter i 
Arktis og Grønland og i Antarktisk, havet som oppvarmes og stiger? Ekstremvær med kraftige stormer, kraftig 
nedbør, flom og ras. Vel slik har det vært før også, men det er ingen tvil om at alt skjer oftere og kraftigere i 
sum. Forsikringsselskapene betaler ut stadig mer og mer i erstatninger etter ekstrem vær.  Jesus vil at vi ved dette 
skal være på vakt og tenke: Han kommer snart. Sannsynligheten øker for at det snart skal skje, og for hver dag 
som går er vi en dag nærmere Menneskesønnens komme. Jesus nevner også andre tegn som hungersnød, krig, 
terror, katastrofer av ulike slag. Hver gang du leser eller hører om dette skal du tenke: Han kommer snart. Er jeg 
beredt og våken dvs. tror jeg på Jesus og er han min kjæreste skatt? Da lyder ordet «Frykt ikke, for jeg er med deg, 
vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Jes 41,10.  Vi 
nærmer oss julaften og da får vi høre englenes ord til forskremte hyrder: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor 
glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» Luk 2,10-11 

Men Jesus har også et råd som ikke handler om de store globale hendelser, men om der vi bor. Han sier 
vi skal lære av fikentreet og alle andre trær, som bjørka og andre trær rundt oss. «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.»   Selve naturens 
gang med årstider og våren som kommer med nytt liv i alle vekster. Vær obs! Det skal minne deg om at Guds 
Rike er nær. Ikke slik at Guds rike er noe som kommer og som du skal vente på. Guds rike er her og inne i dere 
sier Jesus. Guds rike er skjult. Guds rike er et troens rike. Du vandrer hver dag i Guds Rike. Så når du stopper 
opp og ser vårtegn i form av små museører på bjørka, kan folde dine hender og si: Takk kjære Jesus for at jeg får 
være barn i ditt rike og at du bor i mitt hjerte. Takk Jesus for at du har omsorg for meg hver eneste dag 
igjennom alle farer. Takk for alle dine løfter og takk for at du snart kommer for å hente dine. Guds Rike er nær 
og synlig i nådemidlene, i Ord og Sakrament. Du finner Guds rike der ordet forkynnes og i nattverden feires i 
tråd med Kristi ord og innstiftelse. Guds rike er nær. Hver gang du går til alters forkynner du at Guds Rike er 
nær, Herrens død, inntil han kommer. Vi er en gudstjenestefeirende kirke. Vi venter på at han kommer igjen. Vi 
er også en adventsfeirende kirke. Vi feirer advent hele året og hver eneste søndag. Vi ber i Fader Vår: Komme 
ditt rike! I forklaringen sier Luther: Det skjer når vår himmelske Far gir oss sin Hellige Ånd, så vi ved hans nåde tror hans 
hellige ord. 

Videre gir Jesus oss råd om å be. «Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små, men mot 
allmaktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få». Han sier i dagens tekst: «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.» Å være våken handler ikke om 
at du ikke skal sove på natten. Jesus taler åndelig om å våke. Å våke betyr at ditt forhold til Jesus er i orden. At 
du hver dag bekjenner dine synder og trøster deg til evangeliet. At du bruker hans ord og sakrament slik at Den 
Hellige Ånd får arbeide med deg til tukt og til trøst. At du hver dag vet hvem du er i deg selv og at du hver dag 
er avhengig av nåden i Jesus Kristus. Så skal vi få legge alt i hans hender gjennom bønnen. Kjære Jesus du som 
kjenner meg, hold meg nær til deg, la meg få hvilke i trygghet hos deg. Jeg ser i ditt ord at i de siste tider skal det 
skje mange ting som vil skremme meg vekk fra deg, men Herre Jesus du har lovet å være med alle dager og ta 
deg av meg. Her har vi som kristen store rettigheter. Vi kan minne Gud på hans ord og løfter. Han har lovet å 
holde sin hånd over oss. Vi skal få be i hans navn: «Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.» Joh 16,24. 
Gud vil ikke ha redde og forskremte barn. Han vil at vi skal være trygge, glade og spre glede og fred til andre 
mennesker. Det er troens frukt. Loven truer med dom og straff. Evangeliet lover fred, glede og trygghet. Jesus 
formaner oss til at vi skal «be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for 
Menneskesønnen».  Jesus står ved Faderens høyre hånd. Her står han med sine naglemerkede hender og føtter, 
med såret i siden og arrene i sin panne. Vi er tegnet i hans hender. “Se, jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer er 
alltid foran meg. » Jes 49,16 Her er han og kjenner sine barn og ber for dem om at de må bli bevart gjennom livet, 
også i de siste tider. Du er ikke glemt. Han husker på deg. I tillegg oppfordrer han deg til å be og minne ham på 
hvem du er og at du trenger hjelp. Det å komme til han i all sin nød, det er å ære Ham. Han ofret alt for deg og 
ønsker bare at du skal komme til han med alt slik at han får sagt til deg at han elsker deg. Men samtidig som han 
oppfordrer oss til å bruke bønnen så advarer han oss. Det er mange farer: «Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av 
rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere.»  Han treffer spikeren på hodet i disse 
advents tider. Det er nesten som han snakker direkte til meg. Asbjørn husk nå på at hjertet ikke sløves av 
dagliglivets bekymringer. Jeg kjenner meg igjen. Dager kan være tunge og mørke fordi det er så mange ting jeg 
skulle ha gjort og som stresser en i hverdagen. Det er så lett å glemme det store perspektivet. I verden har vi 
trengsel, men i himmelen er alt slikt fraværende. Der skal vi være en hel evighet, her på jorden er vi bare en kort 
tid. 
 
DEN SISTE DAGEN KOMMER SOM EN OVERRASKELSE FOR ALLE. 
Jesus tar også opp her når han engang kommer igjen, så skjer det plutselig: «så den dagen plutselig kommer over dere 
som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden.» Denne dagen kommer overraskende på alle, 
troene og vantro, kristne og ikke kristne. «Som en snare»- en snare brukestil å fange fugler. Fuglen flyr uten å ane 



 
 

 

noen fare, plutselig sitter den fast, den er fanget. Derfor sier Jesus – vær på vakt og be. Det gjorde ikke folk i 
Noas dager på tross av advarslene: "De spiste og drakk, giftet seg og giftet bort, like til den dagen Noa gikk inn i arken. Så 
kom flommen og gjorde ende på dem alle." Luk 17 
 
GUDS ORD STÅR FAST TIL EVIG TID. 
Ja, kan vi tro på alt dette. I vår verden der alt kan kjøpes for penger. Der vi ikke lider nød og har alt det vi 
trenger og mere enn det. Det ser ut som vi skal leve for alltid. Vi kaver og strever og shopper som om tiden vi 
lever i er selve Livet er livet med stor L, men husk alt det vi har er oss til lån. Vi skal bruke det til vår nestes 
beste. Det er Jesus som er veien, livet og sannheten. Hans ord står fast. Jesus understreker dette i dagens tekst: 
«Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri 
forgå.»  «Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt 
er skjedd.» Matt 5,18 Guds ord, Bibelen, den hellige Skrift inneholder Guds ufeilbarlige ord, og Guds ord er Ånd 
og liv. Her ligger kraften, livet, håpet, frelsen, troen, alt. Hele Guds allmakt står bak disse ordene: «Meg er gitt all 
makt i himmel og på jord… se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 
Amen. 
 
 
 


