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2. søndag i åpenbaringstiden – 14. januar 2018

Prekentekst: Mark 1,3 - 11
Lesetekst I:   2 Mos 1,22 – 2,10
Lesetekst II: Efes 1,7 - 12

Dåp i Israel 

– også i vår tid

Jeg er ansatt i hjemmearbeidet i en misjonsorganisasjon som har som mål at flest mulig av det
jødiske folk skal få høre at Jesus fra Nasaret er Guds Messias og Frelser, og ved dåp og tro på ham
bli innlemmet i Guds verdensvide menighet. 
Vi har fått meldinger fra våre medarbeidere om at denne høsten blir flere mennesker, både jøder og
ikke-jøder, døpt i Israel. Dette opplever vi trosstyrkende og inspirerende. Det er jo dette vi framfor
alt ønsker skal skje. Kanskje skulle vi spandere på oss et aldri så lite Halleluja!

Teksten på denne søndagen forteller oss om at det også på Jesu tid var døpere i Israel. Vi møter
Johannes, han som for ettertiden fikk tilnavnet ”døperen”.  Hans dåp var annerledes og hadde et
annet innhold enn de dåpshandlingene som bli utført i Israel i dag. 
I dag døpes mennesker i den treenige Guds navn, som en oppfyllelse av den dåpsbefalingen som
Jesus ga til sine disipler og sin menighet på jord.

1. Det står skrevet hos Jesaja

Teksten vår innledes med et sitat fra profeten Jesajas bok. Tar vi med verset foran, får vi et sitat
som også inneholder ord og utrykk fra 2. Mos. 23,20 og Mal. 3,1.
Disse sitatene minner oss om den dype sammenheng det er mellom Det gamle testamentet (GT) og
Det  nye  testamentet  (NT).  Gud har  en  overordnet  plan  som han følger.  Selv  om  det  er  store
forskjeller  mellom  GT  og  NT,  og  store  forskjeller  mellom  de  forskjellige  bøker  i  disse  to
hoveddelene av vår Bibel, så er det også en sammenheng. Denne sammenhengen understrekes ved
de mange sitater og henvisninger til GT som finnes i bøkene i NT. Vårt tekstavsnitt er ett blant
mange slike.
Gud valgte seg ut Abraham som stamfar til det folket som skulle være redskap for Guds åpenbaring
til menneskene. 1 Mos 12,1ff.  Gjennom dette folket har han så forutsagt at Messias skal komme.
Som en forløper for Messias skal  det  stå fram en mann som skal  forberede folket  på Messias’
komme. I dette tekstavsnittet presenteres vi for denne forløperen, døperen Johannes. Se også Joh
1,19ff; Luk 3,1ff og Matt 3,1ff.

2. Døperen Johannes’ virke

Evangelisten  Markus  identifiserer  raskt  Johannes  som  forløperen  til  Messias.  Johannes  vakte
oppsikt med sitt radikale budskap og livsstil. Vår tekst gjengir ikke noe av det som Johannes sa i
sin forkynnelse. Går vi derimot til Matteusevangeliet sin beskrivelse av Johannes' virksomhet får vi
et innblikk i  forkynnelsens innhold.  Budskapet kan summeres opp med ordene: ”Vend om, for
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himmelriket  er  kommet  nær!”  Matt.  3,2.   Dette  budskapet  er  så  grunnlaget  for  bots-  og
omvendelsesbudskapet fra Johannes. Gud er kommet med sitt hellige nærvær. Derfor kalles folk til
bekjennelse av sine synder og omvendelse med dåp. 
Samtidig minner Johannesordene om at tiden for Messias' komme er nært forestående. Da skal
himmelriket bryte fram med sine frelsesgaver for alle mennesker. 

3. Hvor skal vi plassere Johannes?

Dette var temaet for et foredrag en lærd teolog en gang holdt. Det ble et langt og detaljert foredrag
der han stadig gjentok spørsmålet, og tilsynelatende aldri kom til en konklusjon. Til slutt rant det
over for en av tilhørerne. Han reiste seg resolutt opp og sa høyt og tydelig: ”Nå kan du plassere han
her, for nå går jeg!”
Johannes er en overgangsperson. Han bærer på den ene siden med seg arven fra profetene i GT.
Med sitt radikale budskap og sin utfordrende livsstil minner han ikke så lite om flere av profetene.
Folket kalles til omvendelse og tro på Israels Gud.
Men han er også en samtidig av Jesus. Og han er seg bevisst at hovedpersonen i det himmelriket
som er kommet nær er Jesus fra Nasaret, han som er Messias. Derfor sier Johannes i det han peker
på Jesus: ”Se, der Guds lam, som bærer bort verdens synd!” Joh 1,29.  Han sier også disse kjente
ordene om sitt forhold til Jesus: ”Han skal vokse, jeg skal avta”. Joh 3,30.

4. Jesu dåp

Johannes avlegger et vitnesbyrd om Jesus der han understreker sin egen uverdighet i forhold til
Jesus. Så avslutter han vitnesbyrdet med å si om Jesus: ”--- han skal døpe dere med Den hellige
ånd.” Med dette får han fram at Jesus kommer med noe nytt. Den som lar seg døpe i den treenige
Guds navn kommer inn i et nytt livsforhold. Han blir født på ny og blir satt inn i livssamfunn med
den livgivende og evige Gud.
Ved sin dåp blir Jesus innviet til sin livsoppgave som stedfortreder for menneskene. Han døpes
ikke til syndenes forlatelse slik som de andre som ble døpt av Johannes. Han gjør seg til ett med
menneskeslektens synd og skyld. Han blir det Guds lam som ved sitt liv og sin død og oppstandelse
tar bort menneskenes synd og åpner en ny livsdimensjon for dem som tror og blir døpt.
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