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Dagens tekst begynner friskt: «Da skal 
de se Menneskesønnen komme i skyen 
med stor makt og herlighet. Men når 
dette begynner å skje, da rett dere opp 
og løft hodet! For da skal dere snart 
bli satt fri.» Andre søndag i advent er 
 forventningens søndag. Det handler 
om håpet om at Jesus skal komme 
 tilbake som allhersker, og at Guds rike 
til fulle skal bli virkeliggjort hos oss. 
Samtidig handler det også om at noe 
skal ta slutt. At himmelen og jorden, 

slik vi kjenner den, skal forgå. Og 
midt i denne dobbelheten, er det lett å 
glemme hva som er viktig: Det er lett 
å tenke mer på slutten enn på den nye 
begynnelsen. Derfor er det er så viktig 
å holde oss våkne, å våke og be slik at 
ikke dagliglivets bekymringer gjør oss 
så sløve at vi ikke ser hva som skjer.

Jeg synes det kan være krevende å 
glede meg til at himmel og jord skal 
forgå. Jeg er glad i livet. Jeg er glad i 
hverdagen. Tanken på avslutningen  
gjør meg ofte mer engstelig enn 
 forventningsfull, men kanskje er det 
særlig for slike som meg at dagens 
tekst kan være en oppmuntring: «Se 
på fikentreet og alle andre trær! Når 
dere ser at de springer ut, vet dere 
av dere selv at nå er sommeren nær.» 
Det handler ikke nødvendigvis om 

å glede seg til at dette livet tar slutt, 
men om å hvile i tryggheten på at det 
som kommer  etter er noe å glede seg 
til. Vårens forventninger ligger jo i 
at vi vet hva sommeren vil bringe av 
lys, varme, liv og glede. Med dette i 
tankene  kan det være lettere å tåle det 
som skjer når livskreftene springer ut.

«Og mens de var der, kom tiden 
da hun skulle føde» (Luk 2,6). Det 
mest kjente bildet på den endelige 
 fremveksten av Guds rike, er bildet Vær beredt!

FØR SØNDAGEN 2. søndag i advent
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Alle er bekymret 
iblant, og noen er det 
mer enn andre. Hva er 
 bekymringer egentlig 
godt for?
– De  motiverer oss til å handle. For 
at vi skal  unngå det som kan være 
 ubehagelige og vonde opplevelser, 
sier Geir Overskeid.

Professoren i psykologi påpeker  
at bekymringer er knyttet til 
 usikkerhet. Ingen liker usikkerhet, 
men noen har større toleranse for 
det enn andre.

– Det er store kjønnsforskjeller  
her. Menn er  generelt mindre 
bekymret enn kvinner. Derfor går 
også langt flere  menn konkurs, 
men også flere menn starter foret-
ninger som går svingende godt.

– Hvorfor er det slik?
– Gjennom utviklingshistorien 

har det lønnet seg for menn å ta 
større sjanser, kvinner vil ha menn 
som får til ting. Samtidig må man 

finne en gylden middelvei. Er du 
for gæren, stryker du med og får 
ikke spredd genene dine. Men den 
som bare sitter hjemme og skjelver 
er heller ikke spesielt attraktiv.

Tale-skrekk. Det vi bekymrer 
oss for kan grovt sett deles inn 
i to  kategorier: Død, sykdom 
og ulykker  på den ene siden, og 
sosial misære på den andre – 
 bekymringen for hva folk mener 
om oss.

– Undersøkelser viser at noe av 
det vanligste folk blir bekymret for 
er å måtte tale offentlig.

– Er ikke det en ganske irrasjonell 
bekymring?

–Vi må huske at bekymringene 
kan spoles tilbake til tilværelsen  
som jegere og samlere på 
savannene  i Afrika. Det var et 
hardt liv. Hvilken posisjon man 
hadde i gruppehierarkiet kunne 
være et spørsmål om liv og død. 
Stikker du hodet fram i dag, kan 
du risikere å miste ansikt. Den 
gang kunne lav sosial status bety 
at du for eksempel ikke fikk mat i 
sultperioder.

Mennesker er det eneste 
 patte dyret som kjenner til sin 

Gnagende grubling
Få norske kunstnere har utforsket bekymring og eksistensiell angst mer enn Edvard Munch (1863-1944). Her Munchs Løsrivelse (1896). Foto: Scanpix
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Herre Jesus Kristus, du som skal 
komme igjen med stor makt og 
herlighet, vi ber deg: Vekk oss 
opp av likegyldighet og falsk 
trygghet og lær oss å våke og be. 
Hold oss fast ved ditt hellige ord, 
så vi i tillit til din  nåde glade 
venter din gjenkomst, du som 
med Faderen og Den Hellige 
Ånd lever og råder, én sann Gud 
fra evighet til evighet. Amen

BØNNEN

av en kvinne som skal føde. Barnet 
som skal bli født vet ikke selv hva 
som kommer.  Det forlater det kjente, 
 livmoren og de dumpe lydene av 
 morens hjerteslag.

Og så, gjennom sterke krefter og 
tumulter som kan være  skremmende, 
fødes barnet. Det blir løftet opp og lagt 
på sin mors bryst. Og her, i sin mors 
armer, omgitt av varmen hennes, får 
barnet hvile.

Vi vet ikke hvordan det blir når 

himmelen  og jorden skal forgå. 
Bibelen  bruker sterke ord. Men vi har 
fått et løfte om hva som skal komme, 
at Gud selv skal ta imot oss, at han skal 
tørke tårene fra våre øyne, at døden 
ikke finnes mer, heller ikke sorg eller 
skrik eller smerte. Da har sommeren 
vunnet. Guds rike har kommet. Og vi 
har gått over fra døden til livet. Når vi 
har dette i tankene, kan forventningen 
bære oss fram og vi kan være beredt. 
Alltid beredt.

TEKSTVERKSTEDET

Kjersti Gautestad 
 Norheim
Menighetsplanter

egen  dødelighet. At vi har en 
viss utrygghet innebygd i oss, er 
kanskje  ikke så rart.

– Kan dyr føle  bekymring?
– Ulike individer innen samme 

art oppfører seg forskjellig.  Noen 
er modige og tar sjanser, andre er 
mer forsiktige. Dyr har derimot  
ikke evnen til å tenke  avansert om 
fremtiden, det vil si at de ikke kan 
planlegge eller bekymre seg over 
ting langt fram i tid.

Kontroll. Mange bekymringer 
har lite med faktisk risiko å gjøre. 
Det er for eksempel mye farligere 
å kjøre bil enn å fly, flyskrekk 
er likevel langt vanligere enn at 
 bilturen skaper bekymring.

– Dette har med opplevd 
kontroll  å gjøre. Når vi kjører bil 
holder vi selv i rattet. Å erkjenne 
at man ikke har kontroll, driver 
gjerne tankene i retning av at ting 
kan gå galt.

– Når blir bekymring en  belastning?
– Det er lite rasjonelt å bekymre 

seg over ting man ikke kan gjøre 
noe med. Det er også dumt å 
 bekymre seg når bekymringen gir 
mer ubehag enn hendelsen man 
frykter – og det kan lett skje. Mye 
forskning viser at vi  overdriver 
hvor ille ting vil bli, sier Geir 
Overskeid.

Angst. Førsteamanuensis Geir 
Jordet  ved Norges  idrettshøg-
skole har  forsket på «ekstrem-
varianten» av  bekymringer: 
Fotballspilleres  følelser under 
straffe sparkkonkurranser.

– Er det store forskjeller på hvem 
som takler en slik situasjon?

– Ja. De største stjernene sliter 
ofte mest. Forventningspresset 
avler bekymring for ikke å lykkes. 
De flykter fra følelsen ved å skyn-

de seg, og skårer dermed sjeldnere.
Men bekymringer kan også være 

til god hjelp for idrettsutøverne, 
ifølge Jordet. Mike Tyson er et 
eksempel på hvordan man kan 
 manipulere på seg bekymringer – 
og dra nytte av det.

– Tyson forestilte seg alltid at 
motstanderen var så sterk at han 
kom til å bli banket livet ut av. 
Denne bekymringen hjalp ham til 
å holde trykket oppe på trening. 
Opplevelsen av å være liten og 
sårbar, virket skjerpende. Når det 
nærmet seg kamp, passet han på å 
legge bekymringene til side og øke 
selvtilliten.

Drivkraft. Geir Jordet skiller 
mellom produktiv og destruktiv  
angst. Sistnevnte oppstår når man 
gruer seg så mye at man tappes 
for energi. Når bekymringene 
tar for mye av oppmerksomheten 
eller setter seg som kroppslige 
 spenninger.

– Hva skjer i kroppen når vi blir 
bekymret?

– Ulike stresshormoner fyres  av 
og hoper seg opp. Man svetter,  
pulsen stiger, og blodet går til 
hjernen. Men det er likevel  
 viktig å huske at bekymringer er 
et  psyko-fysiologisk fenomen, 
 påpeker Jordet.

Det handler nemlig ikke 
om hvordan du har det, men 
hvordan  du tar det. Hvis du 
 tolker  bekymringene som gunstig  
for prestasjonen, vil det mest 
 sannsynlig også være det.

– Toppidrettsutøvere har masse 
angst, men blir først og fremst 
bekymret hvis de ikke har det. Da 
mister de skjerpingen de trenger 
inn mot en konkurranse. Slik sett 
kan du si at bekymringer også kan 
være selve drivkraften.

Slik lyder Herrens ord.
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Se, jeg skaper en ny 
himmel og en ny jord. 
Ingen skal minnes de 
første ting, ingen skal 
tenke på dem.

Gled og fryd dere til 
evig tid over det som 
jeg skaper! For se, jeg 

skaper Jerusalem om 
til fryd og folket der 
til glede. Jeg vil fryde 
meg over Jerusalem og 
glede meg over mitt 
folk. Aldri mer skal 
det høres gråt eller 
klageskrik i byen.

Men det sier jeg, 
 søsken: Kjøtt og 
blod kan ikke arve 
Guds rike, og det 
forgjengelige   skal ikke 
arve  uforgjengelighet.

Se, jeg sier dere 
en hemmelighet: Vi 
skal ikke alle sovne 
inn, men vi skal alle 
forvandles, brått, på 
et øyeblikk, ved det 
siste basunstøt. For 
basunen skal lyde, de 
døde skal stå opp i 
uforgjengelighet, og 
vi skal bli forvandlet. 
For det forgjengelige  
må bli kledd i 
 uforgjengelighet, og 

det dødelige må bli 
kledd i udødelighet.  
Og når dette 
 forgjengelige er kledd 
i uforgjengelighet 
og dette dødelige er 
kledd i udødelighet, da 
oppfylles det som står 
skrevet:

Døden er oppslukt, 
seieren vunnet.

Død, hvor er din 
brodd?

Død, hvor er din seier?
Dødens brodd er 

synden, og syndens 
kraft er loven. Men 
Gud være takk som gir 
oss seier ved vår Herre 
Jesus Kristus!

Da skal de se 
Menneske sønnen 
komme i skyen med 
stor makt og herlighet. 
Men når dette begyn-
ner å skje, da rett dere 
opp og løft hodet! For 
da skal dere snart bli 
satt fri.» Han fortalte 
dem en lignelse:

Se på fikentreet 
og alle andre trær! 
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. Sannelig, jeg sier 
dere: Denne slekten 

skal ikke forgå før alt 
dette skjer. Himmel 
og jord skal forgå, 
men mine ord skal 
aldri forgå. Vær på 
vakt og la ikke  hjertet 
bli sløvet av rangel og 
drikk og dagliglivets  
bekymringer,  så 
den dagen plutselig 
 kommer over dere 
som en snare. For den 
dagen skal komme 
over alle som bor over 
hele jorden. 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 Menneske-
sønnen.»

Luk 21,27-36

Jes 65,17-19

1 Kor 15,50-57

«Menn er  generelt mindre 
 bekymret enn kvinner. Derfor går 
også langt flere  menn konkurs»

Geir Overskeid, professor i psykologi


