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PREKEN
JOHANNES DØPEREN
I prekenteksten i dag møter vi Johannes døperen. I versene før
fortelles det om hvordan han virket som en profet ute i ødemarken
som mante folk til omvendelse. Til å gjøre seg klare til å møte Gud,
og han som skulle komme etter han, Jesus. Jeg er kanskje den her
inne som ligner mest på Johannes. Jeg har kappe og lærbelte, jeg
preker for folk og jeg døper. Ikke like mange som Johannes for folk
strømmet til han i store mengder. Og jeg er ikke ute i ødemarken, og
spiser ikke gresshopper og villhonning. Og det er kanskje greit at jeg
tar i mot de som skal døpes på en litt annen måte enn Johannes. Hør:
Men da han så at mange fariseere og saddukeere kom for å bli døpt,
sa han til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal
unnslippe den kommende vredesdom? 8 Så bær da frukt som svarer
til omvendelsen.
Litt heftig å bli kalt ormeyngel og advart med dommen når du
kommer frem for å bli døpt. Johannes tok opp de vanskelige tingene
som dom, uten å nøle. Det kan være at det er jeg og kirka som
egentlig er feige. I hvert fall kan vi lære noe av Johannes. Tro og
kristendom, dåp og omvendelse er ikke bare noe vi pynter oss med
dypest sett. Glasuren på kaka for at det skal se fint ut. Nei, Johannes
var brennende i sitt engasjement for at troen skulle få følger, være

levd liv og han snakket med sin profetisk røst rett fra levra. Om å
vende om til Gud, og være i rett stand til å møte Gud i dommen.
KASTESKOVLEN
Johannes bruker et bilde om dommen at han som kommer etter han,
har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen.
Etter at kornet var kuttet ble det samlet på treskeplassen, og arbeidet
her besto i å skille agnene fra hveten. Hveten var verdifull mat,
agnene verdiløst avfall. Med kasteskovlen kastet man kornet opp i
luften. De tunge hvetekornene falt ned igjen mens de lette agnene
ble blåst bort med vinden. Deretter brukte man kasteskovlen til å
samle hveten i låven og agnene til bråtebrannbålet.
Hvis jeg ble hevet i været, hvis min karakter, mine gjerninger, min
væremåte, mine tanker og holdninger ble kastet i været og veiet,
ville det hadde tyngde til å bli værende, stående, eller ville det være
uten tyngde og blåses vekk med vinden?
SKILLET MELLOM GODT OG ONDT
Det er jo ikke så hyggelig tema må jeg innrømme, med dom og
straff. Men i samfunnet så mener vi vel alle at det er helt nødvendig.
Det onde og kriminelle må stoppes, dømmes og straffes.
Det er jo ikke sånn at skillet mellom godt og ondt går mellom
mennesker. Her er de gode menneskene, og der er de onde. Der er de
som står støtt med tyngde og der er de som blåser avgårde med
vinden. Nei, skillet mellom det gode og det onde går gjennom hvert
menneske. Vi har jo alle våre dårlige dager hvor vi sårer folk rundt
oss og blir selvopptatte og handler galt. På en måte er det jo stor
forskjell på det å baksnakke noen og å stjele, på en annen måte ikke.
Ved baksnakking stjeler du noens verdighet og anerkjennelse.
Kriminelle i fengslene har veldig ofte en tragisk og vond oppvekst
bak seg med omsorgssvikt i familie, mobbing og utfrysning i

lokalmiljøet, faller utenfor skolen, blir ikke sett positivt for den man
er. Er den kriminelle ond og vi andre gode? Når en utsultet, husløs
og syk romtigger stjeler for noen hundre lapper, er han ond og vi
som velter oss i overflod gode, vi som stenger grensene våre så godt
vi kan og forbyr tigging?
For alle undertrykte og nødlidende som er fanget i fattigdom og
maktmisbruk enten det er markedskreftene eller politiske eller
religiøse myndigheter som holder dem nede, og som aldri vil få en
rettferdig dom på denne jord, så er tanken om at Gud en dag skal
dømme alle rettferdig det som gir livet mening. Og håp. En dag skal
alt komme for en dag, og det onde skal skilles fra det gode. Å få sin
lønn eller straff. Uten dommen blir livet meningsløst og ulevelig for
de svake og undertrykte.
DOMMEREN MED DÅPEN ER HÅPET
Så hva tror du? Blåser du vekk eller har du tyngde i livet ditt til å bli
stående på dommens dag? Hvis du er som meg så blir du ikke
stående. Jeg er sammensatt på godt og ondt, og Gud er bare god. Jeg
blir ikke stående på dommens dag, jeg blir en lettvekter som blåser
avgårde i vinden.
Håpet mitt er han som er dommer, han som kommer etter
domsprofeten Johannes. Det er Jesus og Gud som er dommer og
Jesus er også min advokat. Om livet mitt tilsier jeg er skyldig, så sier
Jesus: Han er tilgitt i mitt navn. Om dommen lyder: Jeg har gjort
urett og skal straffes, så sier Jesus: Den straffen tar jeg.
Derfor er dåp, som her i dag, en så stor hendelse. Der er det frelse å
få for disse tre små. Birgitte leste fra Titus: Gud elsker menneskene,
deg og meg. Da vil han redde oss og frelse oss, ikke fordi vi
fortjener det fordi vi er gode og gjør rettferdige gjerninger, vi er

sammensatte. Nei, han frelser oss fordi han er barmhjertig, og elsker
meg. Hvordan gjør han det? Jo, ved badet, dåpen, som gjenføder og
fornyer ved den hellige ånd som han så rikelig har øst ut over oss
ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi skulle bli rettferdige, altså slippe
igjennom dommen, ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv,
som er vårt håp.

JESUS GIR MEG TYNGDE
Ja, det er vårt håp og det ble tent her i dag også for Hans-Jørgen, Mia
og Sander. I dåpen så merket jeg de tre med korsets tegn, til et
vitnesbyrd om at de tilhører Jesus, den korsfestede og oppstandne.
Sammen med Jesus blir de tre dåpsbarna og vi alle tunge nok til å bli
stående. Da blåser vi ingen steder. Når jeg holder meg hos han får
livet mitt tyngde til å bli stående når det en dag skal gjøres regnskap.
Ikke fordi jeg da er blitt bare god, men fordi jeg står der sammen
med Jesus som tilgir meg og som har tatt straffen for meg.
I dåpen gir Gud meg nåde så jeg kan leve med håp i liv, og død og
på dommens dag. Og ikke nok med det. Han tar bolig i meg, med sin
hellige ånd, så jeg kan leve nær til han og få hjelp til å tro og å følge
han i vandringen gjennom livet. I nattverden kan vi alle bekrefte
håpet vi fikk i dåpen. I nattverden kan du komme frem å få smake at
Gud elsker deg, han gir deg nåde og frelser deg så du kan leve med
håp i liv, død og på dommens dag. I nattverden kan du få holde
matchvekten oppe, holde tyngden til å bli stående på dommens dag.
Fordi Jesus står sammen med deg.

