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[2016]
3.søndag i advent av Bjørn Sandvik

Matteus 11,2-11

I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte:   «Er du den som 
skal komme, eller skal vi vente en annen?»   Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:

Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og 
salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» 

Jesus vitner om Johannes 

Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i 
vinden?  Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott.   
Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet!  Det er om ham det står skrevet:

Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født 
av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn 
han. 

_
Fortellingen om døperen Johannes er dramatisk. Han stod fram som en sterk vekkelsespredikant og drev med 
massedåp i elven Jordan. Både de religiøse lederne, fariseerne, og kong Herodes fikk høre hva han mente om dem. 
Han la ikke fingrene mellom når han kritiserte. Det kostet ham livet, for Herodes tålte ikke noen motstand fra folket. 
Johannes havnet i fengsel og ble siden henrettet.
Likevel er det ikke dette som gjør Døperen spesiell! Det var han som døpte Jesus, og han visste at Jesus var den som 
skulle komme som frelser, og han forkynte dette. Men da han satt der i fengslet, etter det vi vet et primitivt fangehull 
i en borg som ble brukt av Herodes, begynte han kanskje å tvile. I alle fall sendte han noen venner til Jesus for å 
spørre: «Er du ikke den jeg trodde, eller må vi ennå vente på en annen som Gud vil sende oss?»
Jesus ble ikke krenket eller såret over spørsmålet. Tvert imot! Han gav et svar til å bli klok av: Fortell Johannes hva 
som skjer! For der Jesus er, skjer det alltid noe. Kanskje ikke så store ting som at blinde ser og lamme går, men at 
mennesker får nytt mot, tilgivelse og selvtillit.

Og Jesus gav Døperen denne attesten: Han er den største! For han er Budbæreren, den som har gått i forveien og 
ryddet veien for meg.
Kjenner du noen som har ryddet veien for Jesus i ditt liv, en som har vært en budbærer til deg om at Jesus virkelig er 
kommet? Kanskje kan du selv, slik som Døperen Johannes, være en budbærer og en veirydder, der du lever!
En fin adventssalme sier det slik:
«Rydd vei for Herrens komme, for frelsen fra vår Gud!
Vår ventetid er omme, han sender oss sitt bud».
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