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Bots- og bededag, 30. oktober 2011 

Prekentekst: Matt 3,7-12 

Lesetekst I: Jes 59,1-4 +8-9 

Lesetekst II: Gal 5,16-24 

 

Døperen Johannes utfordrer også i dag 

 

Til dagen: 

 

Bots- og bededag er spesielt viet til bønn og syndsbekjennelse. Som fast dag ble den innført 

ved kongelig forordning i 1686, men også tidligere har en holdt bots- og bededager, for 

eksempel etter store ulykker og katastrofer.  

Den store forsoningsdagen 

I 3 Mos 16 og 23,26 ff leser vi at Gud ga israelittene forsoningsdagen. Det var den ene dagen i 

året da øverstepresten gikk inn i det aller helligste i templet og gjorde soning for folkets 

synder. Han gikk inn med blodet av et lyteløst værlam og stenket det på nådestolen, 

paktskisten. Dette var et forbilde på Jesu blod som renser fra all synd. Og det var bakteppet 

jødene hadde da de hørte døperen Johannes si om Jesus: ”Se, der er Guds lam som bærer 

verdens synd”. Over et annet lam ble folkets synder bekjent og lammet ført ut i ørkenen for å 

gå til grunne. Dette var syndebukken, som bar bort folkets synder, også den et forbilde på 

Jesus. Det er her vi finner opphavet til begrepet ”syndebukk”.  

Den store forsoningsdagen, Yom Kippur, er fremdeles den alvorligste dagen i det jødiske 

året. Den falt i år på 8. oktober på vår kalender. Dette er en fastedag, og de som har 

mulighet, kommer til Vestmuren (Klagemuren) for å be om Guds tilgivelse. Ellers samles 

folk til bot og bønn i synagogene – både i Israel og i jødiske samfunn rundt i verden. De 

håper at Gud tilgir og går god for deres liv slik at de havner i Livets bok. De mangler likevel 

den vissheten som Den hellige ånd gir i hjertet til den som tar imot forsoningen i Jesus.  

Til prekenen: 

 

Det er ikke ”in” i tiden å snakke om anger og bot overfor Gud. Like lite ”in” som det var da 

døperen Johannes holdt sin sterke og utfordrende tale ved elven Jordan. Det er enklere å 

vektlegge Guds kjærlighet. Og den ligger i bunnen for all Guds handling.  



Guds hellighet 

Så er Gud også hellig – han tar ondskapen på alvor og er hundre prosent rettferdig. Vi har 

vårt rettsvesen, for samfunnet må også ta ondskapen på alvor - som sommerens terror, som 

har forårsaket personlig og kollektiv skade, sorg, savn og fortvilelse. Vi må erkjenne at det er 

synden som er problemet. Gud vil det gode, og han vil og kan frelse og gjenopprette. 

Israelittenes historie viser oss det.     

Vi ser nok gjerne at Gud tar et oppgjør med andres synder. Vi vil ikke at deres synder skal 

ramme oss. Men det er ubehagelig å konfronteres med egen synd. Vi lever bra og gjør så godt 

vi kan, og vi tror ikke at våre små feiltrinn skader noen…  

Det er viktig å holde fram Bibelens samlede budskap om synd og nåde; overfor oss selv og i 

alt vårt misjonsarbeid, hjemme og ute. Dagens lesetekster danner en helhet sammen med 

prekenteksten. 

Salmeforslag: 

 

Takk at du tok mine byrder 
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