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Prekentekst: Joh 3,16-21
Lesetekst I:   Sak 14,6–9
Lesetekst II: Åp 21,22–27 

Den lille bibel i sin store sammenheng – med sitt 
store budskap

Gud elsker

Joh 3,16 er med rette kalt den lille bibel. For mange kristne er dette verset et unikt holdepunkt når
tvil og uro vil forstyrre frelsesvissheten. 
Gud elsker, for han er kjærlighet (1 Joh 4,8). Det er selve utgangspunktet for Bibelens frelseslære.
Men predikanten må ikke la seg nøye med en generell omtale av Guds kjærlighet. Nei, han må få
fram hvem Gud elsker. 

Hvem er det Gud elsker?

Gud elsker  verden.  Med ‘verden’  menes  her  oss  mennesker.  Vi  er  skapt  av  Gud,  men synden
gjennomsyrer oss i alle ting. ‘Verden’ er Eva og Jesabel, David og Rehabeam, Matteus og Barabbas,
Kari og Ola, meg og deg. Vi er alle født med ondt begjær, uten gudsfrykt og uten tillit til Gud. Slik
sammenfatter vår bekjennelse saken.  Dette sies ikke ofte på dagens prekestoler. Denne søndagen
bør det lyde. Hvis ikke dette får være bakteppet for Guds frelsesaksjon, blir kristendommen så
selvsagt. 

Gud gjorde noe

Han sendte sin Sønn. På denne måten elsket Gud.  I Johannes-skriftene innebærer dette uttrykket
mer enn inkarnasjonen – julebudskapet. Den inkarnerte Guds Sønn ble nemlig sendt til soning for
våre synder (1 Joh 4, 9-10). Påskebudskapet er innenfor synsfeltet også i Joh 3,16.

Avsløring og dom

Siste halvdel av teksten taler indirekte om å la seg avsløre av lyset, erkjenne synden og finne sin
trøst i Jesus. Den som vil leve i mørket og forsvare synden, er allerede dømt, heter det. Det store
skille i verden skapes i møtet med Jesus. Den som sier nei til ham og hans lys, bekrefter dommen
over seg selv. Det er den som tror, som skal ha evig liv (v.18). Dommen avgjøres i møtet med Jesus
som Guds utsendte Sønn. 

Teksten gir predikanten en anledning til å gå tett på og tale om hva det vil si å leve i mørket.  Slik
Adam og Eva skjulte seg for Herren, skjuler mange seg for Guds lys – ofte uten selv å være seg det
bevisst. De lever i selvbedrag.  
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Rekk hånden ut!

«Ikke glem dem som vil, men ikke synes de får det til!» 

Dette er en huskeregel for predikanten når han/hun forbereder seg.  På grunnlag av dagens tekst 
kan du si:  

- Om du har vært så grov som Jesabel i sin ondskap

- om ditt rulleblad er verre enn røverens på korset

- om du er ynkeligere enn Peter i øversteprestens gård

- om du har mobbet kristne slik Paulus gjorde i ungdommen

- om du føler deg i slekt med den syndefulle kvinnen 

- om du føler deg helt uverdig, hør: 

Du er elsket av Gud. Hans frelsesaksjon ble utført for verden – og dermed for deg! 

Han lar nok lyskasteren avsløre hvor du er, og hvem du er. Men han tar imot fortapte sønner og 
døtre. I dag rekker han hånden ut imot deg! Og det er alvorlig ment.

Salmeforslag: 
Jeg løfter opp til Gud min sang Sangboken nr. 877
Just som jeg er  Sangboken nr. 193
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