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Prekentekst: Luk. 3, 7-18
Lesetekst I: Jes. 40, 1-5
Lesetekst II: Jak. 5, 7-8

En vekkelsespredikant i aksjon
Profetisk budskap
Prekenteksten denne gangen gir oss sterke glimt av døperen Johannes’ virksomhet. Døperen
hadde en profetrolle. Han skulle vekke folket opp fra selvbedraget. Å tilhøre Abrahams slekt
hjelper ingen om de lever i trass mot Guds ord (v. 8). Hans stikkord var omvendelse.
Omvendelse innebærer radikalt å bryte med synden og ta Guds ord på alvor. Hans lovforkynnelse var meget konkret, og han henvendte seg til konkrete sosiale grupper i folket.
Ubarmhjertighet, vold, falskhet – alt dette rammes av dommen. Her må et ganske nytt liv til
(v. 10‒14).
Á la Amos
Den sterkt sosiale profilen på vekkelsesforkynnelsen hans, ligner Amos sitt oppgjør ed
folkets ledere i sin tid. Gud tåler ikke urett. Undertrykkelse av fattige er brudd på hans bud.
Likegyldighet overfor nødlidende er krenkelse av Gud selv. Falske anklager er på
kollisjonskurs med kravene Gud stiller til sitt folk.
Henvisningen til Abraham (v.8 i teksten vår) hjelper altså ikke. Som Guds utvalgte folk fra
GT, er nok Israel i en særstilling. Men det finnes ingen annen frelsesvei utenom den Gud nå
ordner med for alle folkeslag – knyttet til Ham som Johannes skulle være forløperen for.
Dommen kommer
Et kjennetegn på forkynnelsen hans var sterke ord om at Gud skal holde dom. Bildet med
øksen ved roten av treet, er rystende alvorlig. Vi skjønner det umiddelbart. Samme alvor
ligger det i bildet med kasteskovlen på treskeplassen. Agnene skilles fra kornet (v. 17).
Dommens dag blir en adskillelsens dag, ja, en vredens dag (v. 7) for dem som ikke søker Gud
og hans nåde i Kristus, jf. også de alvorlige tekstene i Matt 25.
Sjelesorg ved Jordan
Selv om døperen ikke prekte folk «med hårene», kom de i store flokker for å høre ham. Det
var vekkelsestid. Folk møtte Gud gjennom hans ord. Det ble alvor for dem. De søkte
sjelesorg, og de ble døpt i Jordan. Johannesdåpen var en dåp som markerte omvendelsen.

Den var ingen Åndsdåp, slik den kristne dåp er (v. 16), men det var likevel en dåp til
syndenes forlatelse – på grunnlag av den Messias som skulle komme.
Døperens beste budskap
Det aller største med Johannes var hans Messiasforkynnelse (v. 15‒17). Den kommende
Messias, Jesus, kommer med Åndens dåp, det vil si: Han skal føde mennesker på nytt ved sin
Ånd (Joh 3,3‒6). Ved troen på Jesus får de del i frelsens tid som er lovet i GT.
Eter Jesu dåp kom Jesus som Guds Sønn og Guds lam i fokus i forkynnelsen hans. Se også
Joh 1,29–36.
En ydmyk predikant
Døperen Johannes var både frimodig og ydmyk på samme tid. I en samtale med noen av
disiplene sine på et senere tidspunkt kommenterte han det de var opptatt med: At mange
gikk fra Johannes til Jesus. Det er i den teksten vi finner de kjente ordene: «Han skal vokse,
jeg skal avta» (Joh 3,30).
Ingen forskjell på høy og lav
Døperen gjorde ingen forskjell på høy og lav. Han lot omvendelsesbudskapet lyde endatil for
kong Herodes Antipas. Kongen levde i et samboerforhold med sin bror Filips kone (v. 19, jf.
Matt 14,3). Døperens frimodighet førte ham i fengsel, til slutt ble han martyr (Matt 14,5‒10).
Salmeforslag
-

Da jeg trengte en neste (nr. 671 i Norsk Salmebok, nr. 698 i Sangboken)

-

Jesus styr du mine tanker (nr. 910 i Sangboken)

Egil Sjaastad
esjaastad@fjellhaug.no

