2. søndag i advent, år B - Homilie
Kjære brødre og søstre i Kristus,
I dag ser vi på det andre av de fire lysene på adventskrans. Det betyr at en uke er
allerede ferdig i advent, og at det har allerede gått syv dager i dette års fire uker
advent. Dagens liturgi informerer oss, hvor fort tiden går. Uansett hvem du er, alle
har bare 24 timer per døgn. Viktig er hvordan vi bruker denne tid. I disse dager
er det kaldt ute, derfor kler vi på oss godt og varmt, likevel snakker ikke dagens
liturgi om vinteren eller sommeren, men om våren. Advent er begynnelsen av
liturgiske kalenderen, og derfor vi sier at advent er våren i katolske liturgi. Våren
er symbol av frihet og rettferdighet, og det ønsker alle i eget liv. Det hører vi i
dagens responsorialsalme: «Hans frelse er nær den som frykter Ham».
Veldig ofte sier vi, at vi er selvstendige og frie mennesker. Gud skapte oss som
skapelsens krone, og Kristus er kongen i vårt hjerte. Derfor er det veldig viktig å
forbedre oss for å feire Hans bursdag i julen. Vi vet at alle barna venter på
julenissen i begynnelsen av desember, alle ønsker gaver fra ham, og det er bra,
men de glemmer at det var Gud som skapte julenissen, Den hellige Nikolas av
Myra. Når Gud ønsker å komme til oss, hvordan bør vi ønske velkommen til Ham?
Om det hører vi i andre lesning i dag, «Han er tålmodig med dere, ettersom Han
ikke vil at noen skal gå fortapt, men at tvert imot alle skal komme til omvendelse».
Tiden går så fort mot jul. Derfor sier Johannes Døperen i dagens evangelium,
«Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for Ham!» Vi forbereder oss til jul og
til vårt møte med Jesus som er kongen av fred, og det var det som engel sa til
gjetere som besøkte Jesubarnet. Etter hver eneste messe hører vi den siste setning,
«Messen er ende, gå med fred». Alle ønsker at Kristifred skal gjeste i eget hjerte.
Profeten Jesaja sier i første lesning: «Hør, det er en som roper i ødemarken», og i
evangeliet hører vi om Johannes Døperen, «En røst roper i ødemarken». Gud sier
til oss, at alt som lever skal få se Guds frelse. Vi trenger frelse derfor kommer
Frelser. For å høre på Ham, trenger vi stillhet. Verden elsker bråk, derfor er det
ikke lett å høre på Guds stemme. Hvis vi er opptatt av mange ting, har vi ikke tid
til stillhet. Husk at vi allerede har begynt den andre uke i søndag, bare finn tid til
å høre på Ham i dag. Hvis du ikke finner tid, si ikke at du glemte Ham, men si
beklager, fordi Han glemmer deg ikke. På grunn av menneskene blir Gud et
menneske.
Johannes Døperen har sagt at han ikke engang var verdig til å bøye seg og knytte
opp sandalremmen for Jesus. Bare tenk på det, hvis han som profet kunne si det,
hvordan er vi verdige til å invitere Ham til å bli født i vårt hjerte? Ta litt seriøs
denne setningen som døpt voksen katolikk! Kort sagt, hvis du trenger frelse, kom
til Frelseren. Hvis du ønsker noe fra ham, ikke bare spør, men gjør det viktigste:
hør på Ham, for det er bare Han som kan gi den freden ditt hjerte trenger. La Han
finne et sted hos oss. La Kristi fred være med oss. Amen
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