
Prædiken til 1. søndag i advent

af  Nana Hauge
Herren havde brug for æslet. Kongernes konge, Jesus Kristus, kan nemlig bruge selv de
mest uanseelige væsener i sin tjeneste. Derfor, når Han i dag holder indtog i dit hjerte og du
tager imod Ham som en konge, som kongernes konge, så har Han også brug for dig. 

Ligesom han havde brug for æselet og havde brug for sine disciple til så ringe en ting som
til at hente et æsel til sig, så har han også brug for den mindste lille uanseelige ting, du gør i
Hans tjeneste. Alt hvad du gør i hans navn er en stor og hellig gerning. Er du far eller mor?
Tro på Jesus Kristus og så er du en hellig far og en hellig mor. Snak med dine børn hver
morgen, irettesæt og forman dem, pas huset, sørg for mad. Alle disse gerninger er hellige.
Det er i sandhed en rigtig kirke, ja et paradis, der hvor det sker. Der hvor mennesker i deres
daglige liv tjener Gud i det små. Tragt ikke efter det høje, men hold jer til det lave, siger
Paulus et sted. Og det gjorde Jesus jo også. Han holdt sig til det lave. 

Ligesådan er det mindste, han har skabt, stort. Derfor er han nær for selv den mindste orm.
Derfor skal ingen af  hans små ringeagtes, for som han siger: "Deres engle i himlene ser altid
min himmelske faders ansigt.”

De, som tog imod ham, gav han børnekår. Gav dem magt til at være Guds børn. Børn i
hans rige. For Hans kongegerning bestod i at han oprettede et åndeligt rige på jorden. Hvor
Han er vores konge og vi er Hans folk. 

Det var folk i Jerusalem også med på, så længe han imponerede i ord og gerning. De kunne
ikke vente med at gøre Ham til konge.

Stor var deres glæde, da Han red ind i Jerusalem, den store konges by, som den kongesøn
profeterne havde spået skulle komme. Nu ville befrielsen fra romernes åg komme. Nu ville
denne Davids-søn genskabe den stormagt Israel havde været i fordums tid. 

De fattede ikke, at Han kom med befrielse, ikke fra jordisk overmagt, men fra synd og død
og fortabelse. Med frihed til at være Guds børn. Det var derfor det festlige optog endte så
brat  med kors og død.  Det var  derfor hans kongekrone blev en tornekrone.  Han kom
virkeligt  til  sine  egne,  men  Hans  egne  tog  ikke  i  mod  Ham.
Men der var nogen der tog i mod Ham og dem gav han magt til at blive Guds børn. De blev
til den unge kirke. Men deres omgivelser forstod dem ikke. De kunne ikke i det ydre se
nogen forskel. De kunne iagttage nogle tåber, der tilbad en mand på et æsel.

Derfor tegnede de, for at spotte og ydmyge, denne mand de første kristne tilbad, som en
mand med æselhoved på et kors. Ironisk nok blev netop dette stykke graffiti verdens første
afbildning af  Jesus på korset. Og det der skulle være ment som spot – nemlig manden med
æselhovedet – det giver dyb mening for den der forstår Kristi frelsesgerning. For æslet er et



billede på tålmodighed og ydmyghed og udholdenhed. Et æsel bærer tunge byrder. Æselet er
ikke noget dårligt billede på Ham, der bar al verdens synd. Spottecrucifixet som jeg henviser
til findes på Palatinerhøjen i Rom.

Jeg er heller ikke sikker på, at jeg altid til fulde forstår, hvad det egentlig betyder for mig, at
være et barn i det åndelige rige som Gud har stiftet på jorden, for hvad kan det egentlig
hjælpe mig hvis fjendtlige magter ville overtage mit land og tage min frihed fra mig?  For at
forstå det må jeg derfor lytte til andre stemmer.

Jeg  må  lytte  til  dem,  der  har  stået  ved  livets  grænse  og  som gør  det.  Folk  i  Iran  der
omvender sig til  kristendommen for at blive børn i Guds åndelige rige,  selvom det kan
betyde døden. Husmenigheder i Kina, der brænder af  evangeliets ild, selvom det koster dem
anseelse og arbejde og måske endda deres frihed.  Pakistanske kristne,  som må se deres
kirker brænde ned gang på gang.

Mennesker, for hvem frihed er mere end blot uhindret bevægelse mellem pigtråd. For hvem
det at leve er mere end at vegetere og blive mæt. Dem for hvem frihed er at være børn i
hans rige og gøre Hans vilje og virke og vokse i Hans kærlighed. Vi er altid borgere i Hans
rige. Uanset hvilke magter der vil herske over os her på jorden. 

Denne  forkyndelse  har  gennem  årtusinder  været  til  trøst  og  opbyggelse  for  kristne
mennesker.  Den  har  indgydt  dem  mod  til  livet.  Den  har  forvandlet  mennesker.  Af
forbitrede  og  lidende  har  den  forkyndelse  skabt  mennesker  af  beslutsomhed  og  mod.
Virkeligt frie sønner og døtre af  Den højeste. Alt dette er sket gennem Guds ord. 

Det er stort at leve sådan, som et Guds barn, som et barn i hans rige. 

I Jesu navn. Amen.
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