
Døperen Johannes sin pekefinger og 

Frelsesarme-soldatens trompet

viser oss hva advent og jul egentlig handler om.



Lukas 3,7-18

Døper Johannes sa da til folket som dro ut til ham for å bli

døpt av ham: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den

kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen

verdig! Begynn ikke å si til dere selv: Vi har Abraham til far!

For jeg sier dere: Gud kan vekke opp barn for Abraham av

disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet

på ilden. Folket spurte ham og sa: Hva skal vi da

gjøre? Han svarte dem og sa: Den som har to kapper, skal

dele med den som ingen har. Og den som har mat, skal

gjøre likeså. Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa

til ham:



Lukas 3,7-18

Mester, hva skal vi gjøre? Han sa til dem: Krev ikke inn mer enn

det dere har fått pålegg om! Også noen soldater spurte ham og

sa: Og vi, hva skal vi gjøre? Han sa til dem: Press ikke penger

av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med

den lønnen dere har. Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte

grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias.

Da svarte Johannes dem alle og sa: Jeg døper dere med vann,

men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang

verdig til å løse skoremmen hans. Han skal døpe dere med

Den Hellige Ånd og ild. Han har sin kasteskovl i hånden for å

rense sin treskeplass og samle hveten i låven. Men agnene skal

han brenne opp med uslokkelig ild. Han ga også mange andre

formaninger til folket, og forkynte evangeliet for dem.



Omvend dere 

– ormeyngel!

Hva med hjertet?

Hva med livsførselen?

Hvem er du Johannes?

Lukas 3,7-18 – et hjerte som 

er klart for møte Messias.



«Se, der er 

Guds lam 

som bærer 

verdens synder!»

Lukas 3,7-18 – et hjerte som 

er klart for møte Messias.



Jesus i en folketom sidegate



Jesus i en folketom sidegate

«Julefryd, evige fryd, hellig sang 

med himmelsk lyd.

Det var engler som hyrdene så, 

den gang Herren i krybben lå.

Evig er englenes sang.»

«Salig fred, himmelsk fred, 

toner julenatt her ned.

Engler bringer til store og små,

bud om ham som i krybben lå.

Fryd deg hver sjel han har frelst.»



Advent – å vente, 

å ikke ta på forskudd



Advent – å vente, 

å ikke ta alt på forskudd

- Hver dag er en mulighet til å pleie forholdet til Jesus.

- Noe kan vente til etter jul. 

- Søndag er annerledes-dagen


