
 

 Et vekkerrop! 

Innledning: I gamle dager var det noe som het «dommedagspredikanter». Ofte 

med dypt alvor og løftet pekefinger talte de utfordrende om evigheten og dommen. 

I dag er det klimaforskerne som har overtatt denne oppgaven. Og i kjølvannet av 

det de sier, har Hollywood kaste seg på- med den ene katastrofefilmen etter den 

andre. Er det slik at dommen nå er avlyst i kirken? Hva sier mon Jesus selv om 

dette? 

Tekst: MATT 25: 1-13 

 

Et jødisk bryllup kunne vare i flere dager, og en av skikkene var at brudgommen 

prøvde å komme uventet, gjerne midt på natten. De som ikke var «våkne» kunne 

rett og slett oppleve å komme til stengte dører hvis de kom for sent til bryllupet. 

 

Teksten vår inneholder et vekkerrop, en bevisstgjøring på at ikke alt kan utsettes, 

og at noe ikke kan lånes av andre. 

Kirken, og den enkelte kristne har alltid stått i fare for å falle i en åndelig søvn. På 

ulike måter kan vi sløves, slik at troens liv og gnist dør ut. Vi oppfordres derfor til 

å «ransake» oss selv, rett og slett ta noen runder innimellom for å passe på at dette 

ikke skjer med oss. Les EF 5: 14, og 1KOR 10: 11-12. 

Ofte har vi en lei tendens til å utsette ting, noe med større konsekvenser enn andre. 

Når det gjelder vårt gudsforhold, har Bibelen en klar oppfordring: I dag.. Det 

viktigste må komme først, så kan heller de andre tingene vente. Les HEBR 3: 7 

I teksten møtte vi noen som ville låne av de andre. Og vanligvis skal vi som 

kristne være villig til å dele med hverandre. Men, det finnes altså noe som ikke 

kan lånes eller lånes vekk, og det er vårt gudsforhold. Tro går heller ikke i arv, det 

er noe som eies personlig og som vi selv må ta stilling til. Derfor utfordrer Guds 

ord oss til hele tiden å leve bevisst, og gjerne foreta en åndelig sjekk av og til. 

Normalt vil et levende gudsliv merkes. Les 2KOR 13: 5 

Åndelig liv kan fornyes! Det er dagens gode nyhet. Les 2TIM 1: 6-7 

 

Til samtale: Hvordan opplever du denne teksten i MATT 25, er det noe som 

utfordrer eller provoserer? Har tekster om dom og evighet fremdeles relevans, og i 

tilfelle hvordan bør disse formidles? 

Hender det at du tar en «åndelig sjekk», eller anser du dette unødvendig?  

 

 




