
Matteus 11,2-11

Døperen Johannes 

som kom for noen 

større enn seg selv



Matteus 11,2-11
2 Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, 

sendte han bud med disiplene sine og spurte ham: 3 Er du den som 

skal komme, eller skal vi vente en annen? 4 Og Jesus svarte og sa 

til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: 5 Blinde ser 

og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde 

står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. 6 Og salig er den som 

ikke tar anstøt av meg. 7 Da disse var gått bort, begynte Jesus å 

tale til folket om Johannes: Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? 

– et siv som svaier i vinden? 8 Eller hva gikk dere ut for å se? – en 

mann kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær, er i kongenes 

hus. 9 Men hva gikk dere da ut for å se? – en profet? Ja, jeg sier 

dere: endog mer enn en profet. 10 Det er om ham dette er skrevet: 

Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde din vei for 

deg. 11 Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes 

er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Men den minste 

i himlenes rike er større enn han.



Ikke glem!

«Min sjel, lov Herren, 
og glem ikke alle hans

velgjerninger!» 

(Salme 103,2)



Evangelium!

«evangeliet forkynnes
for fattige»

(v.5) 



«Og salig er den som 
ikke tar anstøt av meg» 

(v.6)



Døperen Johannes



En god 

juletradisjon -

å gi med glede

«Gud sin egen Sønn oss gav nå ved juletide. 
Derfor går et lovsangshav over verden vide.
Derfor fra det høye kor lyder det her nede: 

Gi, det er din sak på jord, gi og gi med 
glede!»



Vi trenger ofte å bli 

påminnet om at vi ikke 

må glemme hva Gud har 

gjort for oss. 
(Salme 103,2). 

Tenk over og takk for de 

gode gjerninger du har 

opplevd Gud har gjort 

mot deg.


