
4. Søndag i advent, år B - Homilie 

På skolen vil alle barna bli skoleflinke, ingen liker å bli den siste i klassen. Alle 
liker å vite med en gang og liker ikke å være den siste til få å vite. Likevel er alle 
som har begynt i verden en ende også. For tre uker siden begynte vi advent, og nå 
har vi kommet til den siste uka. Hvordan har årets advent hjulpet oss? Tiden gikk 
så fort, og jeg håper at den tiden – har påvirket ditt liv! I dag tenner vi på det siste 
lyset i adventkransen.  

For noen er dette den første advent i livet, og for andre den siste advent. Dette 
siste lyset symboliserer de siste dagene i advent og i vårt liv. Det er bedre å si at 
det kan være de siste minuttene mot jul, og det ser ut som den siste klokke eller 
annonsering til passasjerene på flyplassen. Det er ikke tid å ta med ro. Det er tid 
å ordne seg med en gang. Hvis du slapper av, det kan være for sent. 

Mange vil bygge en julekrybbe. Det er godt å huske hva som skjedde for 2000 år 
siden og en form for katekisme for barna om Gud som skal bli født som menneske 
- også savner å bli født i menneske hjerte. Kanskje det er en viktig informasjon til 
alle troende i vår menighet. Før Mariakirken ble bygget på Stabekk i 1960 var 
allerede det Jesu hjerte kapell her. Jeg er usikker hvor mange av dere vet det, men 
jeg ble gledelig overrasket da jeg hørte om det og så bildet av kapellet.  

I dagens først lesning hører vi at kong David tenkte ikke bare om seg selv, men 
om Gud, «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Guds paktkiste står i et telt». 
Han tenkte å bygge hus til Gud. Han vil gjerne gjøre det med en gang. Gud kjente 
hans hjerte og sa til ham, «Skulle du bygge et hus for meg til å bo i?». Gud 
velsignet ham for hans tanke. Hus å bo i betyr å ha en fast bolig. I evangeliet hører 
vi Marias svar til engelen, «Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har 
sagt». Vi kan se på det, at David ønsker å ha Gud med ham alltid, og Maria gir 
Gud sitt hjerte til å bli født i. David og Maria tok ikke mer tid, men med en gang 
de aksepterte Guds plan.  

I dag kommer vi i kirken for å takke Gud for at han snakket med David gjennom 
profeten Natan, med Maria gjennom engel Gabriel, fordi de hadde et godt hjerte. 
Derfor hvis du inviterer Gud hjertelig, selvfølgelig han kommer og skal bo i ditt 
hus og hjerte. Om dette symboliserer det siste lyset i adventkrans. Om kjærlighet. 
Gud er kjærlighet. Hans kjærlighet er barmhjertig. Han elsker å gi til oss som 
forberedt og venter på ham. Det synger i responsorialsalmen, «Om Herrens 
nådegjerninger vil jeg synge til evig tid».  

Det er bare tre dager til jul. Derfor noen spørsmål til dere troende: Er du klar å gå 
til Jesus bursdag? Husker du å synge julesanger til Babyen? Når vi går på bursdag 
for voksne, vi vet hva vi skal ta med, men når vi feirer bursdag for et barn; hva 



skal vi ta med? Hva kan du gi ham som julegave? Et sted hvor han føler seg bra. 
Kan det være ditt hjerte? Er du fornøyd med ditt hjerte og forberedelse der?  

Han kommer til alle som venter på ham. Han kommer til deg med beskjed fra 
himmelen, at Gud elsker deg. Finn tid å høre på ham. Når du synger for ham, hører 
han på deg. Når han sier til deg, bare hør på ham. Kjærligheten trenger ikke språk, 
men trenger godkjennelse. Du må si «ja» som Maria. Det er alt som han ønsker 
fra deg. Fordi han trenger ingenting fra deg, bare liten plass å bo i. Gi ham hva 
han ønsker, og du skal få hva ditt hjerte ønsker. Det er kjærlighet, Guds kjærlighet, 
som vi har ønsket helt siden Adam og Evas tid.   

Han som er kjærlighet, kommer for å gi seg selv til oss. Når det er kjærlighet i oss 
og i vårt hus, er det jul hver dag. Jeg kan si til dere: bare send en åndelig invitasjon 
fra ditt hjerte til ham, og han kommer til deg og det skal bli den viktigste jul i ditt 
hjerte og i ditt liv. Maria sang til Gud. La oss synge sammen med henne: 

«Hør min bønn, Maria,  

foran deg jeg kneler ned.  

Ta denne dag, la den bli din,  

og lær meg kjærlighet.  

Ave Maria, gratia plena,  

Dominus tecum, benedicta tu!». Amen 
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