
Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den 
kommande vredesdomen? 

 

- Tro inte att ni kan undgå vredesdomen bara för att ni har bett en 

bön, räckt upp en hand i ett möte eller blivit döpta. 

 

Tro inte heller att ni kan bli räddade från domen bara för att ni går i 

kyrkan på söndagar, växt upp i en kristen familj eller utför religiösa 

handlingar. 

 

- Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen!  

 

Kära vänner, kanske ni blev chockade av att höra dessa ord. 

Idag så ska vi tala om Johannes döparen som i en modern tappning 

skulle kunna låtit något i still med vad ni just hörde. 
 

- Johannes, han kom för att genom omvändelse förkunnelse och dop 

förbereda folket på Jesu tillkommelse. 

 

Men Johannes omvändelseförkunnelse är inte något som bara var för 

hans tid. Villkoret om omvändelse är lika om inte mer aktuellt för vår tid 

då ett evangelium utan omvändelse förkunnas i många kyrkor idag. 

 

- Ett evangelium utan omvändelse är ett evangelium utan kraft som 

inte förmår att frälsa. Lukas är den som skriver om omvändelse 

mer än någon annan av NT:s författare. 

 

Senare i Lukas 13 så återger han Jesu ord där Jesus säger till sina 

lyssnare: Om ni inte omvänder er så kommer ni gå under. 

 
- Det är detta budskap vi ska fokusera på idag. Vikten av att 

omvända sig för att vara redo när Jesus kommer. 

 

Låt oss gå till Lukas 3:1-20: 

Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var 

landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror 

Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, 
2och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till 



Sakarias son Johannes i öknen. 3Och han gick omkring i hela trakten vid 
Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, 4så 

som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:  

En röst ropar i öknen:  

Bana väg för Herren,  

gör stigarna raka för honom.  
5
Alla dalar skall fyllas  

och alla berg och höjder sänkas.  

Krokiga stigar skall rätas  

och ojämna vägar jämnas.  
6
Och alla människor skall se  

Guds frälsning.  
7Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: ”Ni 

huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande 

vredesdomen? 8Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk 
inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt 

Abraham av dessa stenar. 9Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir 

varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden.”  
10Folket frågade honom: ”Vad skall vi då göra?” 11Han svarade dem: 

”Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, 

och den som har mat skall göra på samma sätt.” 12Det kom också 

publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: ”Mästare, vad skall 

vi göra?” 13Han svarade dem: ”Kräv inte mer än vad som är fastställt.” 
14Även soldater frågade honom: ”Och vi, vad skall vi göra?” Han svarade 

dem: ”Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, 

utan nöj er med er lön!”  
15Folket gick där och väntade, och alla undrade i sina hjärtan om inte 

Johannes kunde vara Messias. 16Johannes svarade dem allesammans: 

”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, 

och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall 
döpa er i den helige Ande och i eld. 17Han har sin kastskovel i handen för 

att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna 

skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.” 18Med många andra ord 

förmanade han folket när han predikade evangeliet för dem. 19Men 

landsfursten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande 

till sin brors hustru Herodias och för allt ont som han hade gjort. 20Då 

lade Herodes till allt annat också det att han spärrade in Johannes i 

fängelse.  



 
[Bön] 

 

Lukasevangeliet var skrivet för att vi ska veta hur säkra dessa ord om 

Jesus är. 

 

- Genom detta evangelium så tar Lukas oss med på en vandring fram 

till korset och slutligen Jesu uppståndelse och genom denna bok så 

uppenbaras mer och mer vem Jesus var och hur han som Lk 19:10 

säger kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. 

 

För varje steg som Jesus genom Lukasevangeliet tar så får vi veta mer 

och mer om honom. 

 

- I det första kapitlet så fick vi höra ängelns, Elisabets, Marias och 
Sakarias vittnesbörd om Jesus. 

 

I början på kap 2 så läste vi om Jesu födelse och ängelns, den himmelska 

härskarans och herdarnas vittnesbörd om honom. 

 

- Och i förra predikan över andra halvan av kap 2 så fick vi 3 

vittnesbörd om vem Jesus är från Simeon, Hanna och Jesus själv. 

 

Idag ska vi få ytterligare tre vittnesbörd om vem Jesus är. Denna gång 

från Johannes döparen, det himmelska vittnesbördet om Jesus av 

Fadern och den helige Ande vid Jesu dop och slutligen genom Jesu 

släkttavla.  

 

- Men vad jag skulle vilja lägga tyngdpunkten på är över Johannes 

vittnesbörd om Jesus som förberedde folket på att göra sig redo för 
Jesu tillkommelse. 

 

Johannes förberede folket på Jesu första tillkommelse, men frågan är 

lika aktuell för Jesu andra tillkommelse.  

 

- Är du redo att möta honom när han kommer tillbaks för att döma 

levande och döda? 

 



Kommer du då att få åtnjuta honom i hans eviga rike eller likt Johannes 
döparen i vår text säger att likt agnar brännas upp i en eld som aldrig 

släcks?  

 

- Du har inte råd att vara osäker på denna fråga? Himmel och 

helvete står på spel.  

 

Låt oss med hjälp av Lukas kap 3 se om vi är redo att möta Jesus vid hans 

tillkommelse. 

 

- Som en skicklig historiker knyter Lukas in händelserna i den 

samtida historien. 

 

Sist vi fick möta Jesus var vid hans två besök till templet. Nu så är det i 

kejsar Tiberius femtonde regeringsår som förmodligen var 28 eller 29 
e.Kr. 

 

- När Jesus föddes så regerade Herodes den store. Efter hans död så 

kom hans rike att delas upp där Pilatus som här nämns som skulle 

utlämna Jesus till att korsfästas var landshövding i Judeen. 

 

Herodes den stores två söner: Herodes Antipas och Fillipus II kom att 

vara tetrarker i Galileen respektive Itureen och Trakonitislandet. 

 

- Det var Herodes Antipas som Jesus blev förhörd av innan han 

dödades. 

 

Den sista tetrarken Lysanias regerade i Abilene och pga. honom så 

hävdade liberalteologer som inte tror på Bibelns auktoritet att Lukas här 

begår ett historiskt fel.  
 

- En kung med namnet Lysanias regerade i Abelene mer än 60år 

tidigare. Men man har hittat en inskription som berättar att det var 

en person till vid namn Lysanias som regerade Abelene under Jesu 

tid. 

 



Detta har hänt gång på gång. De liberala som inte vill tro på Bibeln har 
hävdat att Bibeln har fel och sen så upptäcker man ett arkeologiskt fynd 

som bevisar att Bibeln hade rätt. 

 

- Mina vänner vi kan lita på Bibeln! 

 

Det var under denna tid när Hannas och Kajfas var överstepräst som 

Guds ord kom till Sakarias Johannes son i öknen. 

 

- Låt oss stanna upp för ett ögonblick: ”Då kom Guds ord till Sakarias 

son Johannes”. ”Då kom Guds ord” 

 

Detta är en speciell fras som förekommer ofta i GT när profeter fick ett 

ord från Herren. 

 
- Att detta här skrivs var något helt unikt eftersom Guds ord inte 

hade kommit till någon profet för offentlig förkunnelse på mer än 

450år då Malaki förkunnade Guds ord för folket. 

 

Och här så kommer Guds ord till Johannes i öknen eller ödemarken. Den 

plats han hade begett sig till senaste vi hörde om honom i kap 1. 

 

- Vad var det då för något ord han fick? Jo, omvändelsens budskap. 

Johannes förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. 

 

Han predikade för folket att de skulle omvända sig och som ett tecken 

på sin omvändelse skulle låta döpa sig. 

 

- Denna omvändelse som betecknades med dopet var till syndernas 

förlåtelse. 
 

Johannes gjorde människorna redo för frälsningen. Detta uppfyllde 

ängeln Gabriels profetia i Lukas 1:17 Han skall gå framför honom i 

Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och 
omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt 
Herren ett folk som är berett.”  
 



- Johannes döparen förberedde folket för Jesus som är och betyder 
Herrens frälsning.  

 

Detta uppfyllde också Sakarias, Johannes pappas profetia.  I Lukas 1:76-
77 76Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före 
Herren och bana väg för honom 77och ge hans folk kunskap om 
frälsning, att deras synder är förlåtna. 
    

- Detta kom att ske till uppfyllelse av ytterligare en profetia från 

Jesaja 40 som vi läste inledningsvis och som återges här i Lk 3:4-6 

En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för 

honom. 
5
Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. 

Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. 
6
Och alla 

människor skall se Guds frälsning.  

 
Ibland i den dåtida världen då en kung, kejsare eller annan förnäm 

person skulle besöka en stad så hände det att man anlade en ny väg för 

honom att komma in i staden på och så sände man en budbärare att 

förkunna nyheten att han var på väg så att folket skulle göra sig redo.  

 

- Johannes var denna budbärare som ropade i öknen att förbereda 

Herrens väg som på hebreiska är Guds namn JHVH vilket här 

betecknar Jesus Messias. 

 

Så Johannes uppmanade folket att bana väg för Jesus som själv är JHVH 

Gud. Detta så att alla människor skulle se Guds frälsning. 

 

- Men hur skulle de göra sig redo? Hur skulle de förbereda Herrens 

väg?  

 
Skulle de börja bygga en fysisk väg? Nä. Han förklarar senare att de 

måste omvända sig från sin synd. Våra krokiga liv måste rätas ut. Våra 

berg av stolthet måste ödmjukas. 

 

- Och våra dalar av självömkan måste fyllas igen.  

 

Det är intressant att skaror av människor kom ut för att döpas av 

Johannes mitt i ödemarken.   



 
- Detta skulle vara rena drömmen för dagens tvevangelister som nu 

skulle kunna skriva långa rapporter om hur framgångsrika de var 

när de fick döpa så många. 

 

Men Johannes var inte resultatfokuserad eller styrd av nummer utan sa 

kanske det mest förödmjukande han kunde: Ni huggorms yngel eller 

ormars avkomma. 

 

- Detta identifierade hans lyssnare med 1 Mos 3:15 som Satans 

avkomma. Det var som att säga till dem: ”Ni Satans barn” 

 

Han fortsatte med att säga: Vem har intalat er att försöka fly undan den 

kommande vredesdomen? 

 
- Folket tänkte att om de bara blev döpta att de skulle få sina synder 

förlåtna och få det rätt ställt med Gud och att de sen skulle kunna 

fortsätta leva som de ville. 

 

Johannes avslöjar här deras hyckleri där dom trodde sig få det rätt ställt 

med Herren bara för att de genomgick en religiös ritual. 

 

- Johannes vädjar till dem att bära en sådan frukt som hör till 

omvändelsen. 

 

Detta är lika allvarligt idag min vänner. Så många människor vill komma 

till Jesus bara för att undfly helvetet eller få ett bättre liv här på jorden. 

 

- Man vill få en biljett till himlen och kunna fortsätta att leva i sin 

synd. 
 

Men om vi inte omvänder oss från vår synd så finns det ingen frälsning.  

 

- Det är därför frälsningsböner, handuppräkningar och barndop blir 

så farliga där människor tror sig bli frälsta för att de genomgick en 

religiös handling. 

 



Detta kan inte frälsa. Det är bara genom att vi omvänder oss och tror 
evangeliet som vi blir frälsta. 

 

- Detta betyder inte att du måste städa upp hela ditt liv för att kunna 

bli räddad utan att du inser din synd och i tro vänder dig till Jesus 

för att bli räddad från din synd. 

 

Bibeln lär ingen syndfrihetslära. Efter att vi har vänt oss till Jesus för att 

bli räddade så påbörjar han en reningsprocess som kallas helgelse där 

Gud uppenbarar synd som vi får bekänna och med Andens hjälp döda i 

våra liv. 

 

- Denna process kommer inte att slutföras förrän den dag vi dör eller 

då Jesu kommer tillbaks om vi i detta livet för vara med om den 

dagen. 
 

Johannes vädjade till sina lyssnare att bära sådan frukt som hör till 

omvändelsen. En sann omvändelse kommer medföra att vi bär frukt i 

våra liv. 

 

- Det handlar inte om att förtjäna frälsningen utan att vi är villiga att 

ge upp våra liv till Gud. Då kommer vi att bära frukt. 

 

Under den här tiden så trodde många judar att bara för att de var släkt 

med Abraham att de skulle undgå Guds dom.  

 

- T.ex. så lär den Babyloniska Talmud följande: Att Gehenna alltså 

helvetet inte har någon makt över Israels överträdare. (b. ʿErub. 

19a) 

 
Vad hade då Johannes för något budskap till de som trodde att de hade 

det rätt ställt med Herren bara för att de var Abrahams barn. 

 

- Lukas 3:8b-9 Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er 
att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. 9Redan är 
yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god 
frukt nerhugget och kastat i elden.”  

 



Han vädjar till dem att inte tro att de är automatiskt frälsta bara för att 
de är släkt med Abraham.  

 

- Han säger att till och med från dessa stenar, alltså stenar som var 

framför honom på marken så kan Gud uppväcka barn åt Abraham. 

 

Detta är nog en anspelning på Jes 51:1-2 där Abrahams avkomma 

jämförs med stenar som är uthuggna ur en klippa. 

 

- Tyvärr så är det många som resonerar på precis samma sätt som 

dessa judar idag. 

 

Man tror sig bli insläppt i himmelriket bara för att man går i kyrkan eller 

är född i en kristen familj. 

 
- Men inte bara detta utan vi hör ofta av många människor idag i 

vårt land när man samtalar med dem något i stil med detta: 

 

”Jag är trogen mot min fru och betalar min skatt så om Gud finns och är 

god så måste han släppa in mig i himlen.” 

 

- Men problemet här är att man inte förstår syndens allvar. Vi har 

alla brutit mot Guds lag och syndat inför honom och som en helig 

Gud så måste han straffa oss. 

 

Johannes säger till sina lyssnare vilket är lika tillämpbart för oss idag. 

Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär 
god frukt nerhugget och kastat i elden.  
 

- Gud har redan gjort sin dom redo. Tiden är kort: Idag om du hör 
hans röst så förhärda inte ditt hjärta. Snart så är det försent om du 

inte har omvänt dig. 

 

Bara för att du går i kyrkan gör dig inte immun mot domen precis som 

för judarna här att vara av Abrahams släkt inte gjorde att de kunde 

undvika Guds vrede. 

 



- Du kan inte hålla fast vid både din synd och Jesus. Utan 
omvändelse så kan du inte komma in i himmelriket.  

 

Det var därför Jesus, frälsaren kom för att ta på sig syndares straff och 

uppstå för deras rättfärdiggörelse. 

 

- Men du måste ta ställning. Vill du ha Jesus eller vill du ha din synd? 

 

Efter att Johannes hade uppmanat sina lyssnare att bära sådan frukt 

som hör till omvändelsen så kom tre olika grupper fram till honom och 

frågade ”vad ska vi då göra?” 

 

- Först ut är folket som får svaret att den som har två livklädnader 

alltså det klädesplagg som man på den här tiden bar närmast 

kroppen ska ge det ena till den som inte har och att den som har 
mat ska göra på samma sätt. 

 

Näst ut att fråga är publikaner som var de som å romarnas vägnar drev 

in skatter och tullavgifter. Publikanerna var några av de mest hatade i 

samhället som sågs som förrädare. 

 

- Dom inte bara drev in skatter åt Romarna som ockuperade landet 

men var kända för att ta ut för höga avgifter och stoppa massa 

pengar i fickorna. 

 

Till dessa svarade Johannes: Kräv inte mer än vad som är fastställt. 

Observera att han inte uppmanade dem att överge sitt yrke. 

 

- Sist ut att fråga vad de ska göra är soldater som var en lågavlönad 

grupp i samhället som använde sina vapen och makt för att genom 
utpressning roffa åt sig pengar från människor. 

 

Dessa fick uppmaningen: ”Våldför er inte på någon och pressa inte ut 

pengar från någon, utan nöj er med er lön!” Inte heller dessa blev 

uppmanade att ge upp sitt yrke. 

 



- Observera att alla dessa uppmaningar har att göra med pengar. 
Och det är inte för intet som Lukas igen och igen talar om just 

pengar som ett hinder för människor att komma in i Guds rike. 

 

Det är inte det att Bibeln och Lukas talar emot att man inte kan ha 

pengar. T.ex. så uppmanar Ordspråksboken oss att lämna ett arv till våra 

barnbarn. 

 

- Den stora frågan är om pengarna äger oss. Är det i Gud eller i 

pengarna vi har vårt hjärta? 

 

Frågan om vad vi ska göra var också en fråga som Jesus fick av den rike 

unge mannen i Lukas 18 till vilket Jesus svarade sälja allt du äger och 

dela ut till de fattiga. 

 
- När den unge rike mannen hörde detta gick han bedrövad bort. 

Pengarna var hans Gud som fick ta Guds plats i hans liv. 

 

När däremot publikanen Sackeus i Lukas 19 fick möta Jesus och hans 

frälsning så sa han helt självmant: 

 

- Hälften av allt jag äger ger jag till de fattiga och om jag har bedragit 

någon så ger jag fyrdubbelt tillbaka.  

 

Lever du ditt liv som om Gud äger dig eller äger dina pengar dig. Jesus sa 

i Lukas 12 att där er skatt är där kommer också ert hjärta att vara. 

 

- Liksom på Johannes och Jesu tid så är pengar för många en Gud 

som står i vägen för att de ska komma in i Guds rike och detta 

gäller för fattig så väl som rik. 
 

I 1 Kor 6:9-10 så nämner Paulus en lista över synder till vilka de som 

utövar dessa inte ska ärva Guds rike. 

 

- Oftast när någon nämner denna lista så tänker vi på sexuella 

synder som otukt, äktenskapsbrott och utövad homosexualitet, 

men vi missar att tre av dessa synder har att göra med pengar 



nämligen de som är tjuvar, giriga och utsugare som inte heller dom 
ska ärva Guds rike. 

 

Om du är slav under dina pengar och din pengar äger dig så omvänd dig 

till Gud och låt honom få styra ditt liv.   

  

- Så vad ska vi göra? Denna fråga återkommer fler gånger i Lukas 

skrifter.   

 

Paulus får den i Apg 16:30 av fångvaktaren i Filippi till vilket han svarar: 

”Tro på Herren Jesus så blir du frälst.”  

 

- Och som ett gensvar på deras tro så låter fångvaktaren och hans 

familj sig döpas. 

 
När Petrus får denna fråga på pingstdagen så svarar han i Apg 2:37 

”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder 
blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 
 

- Så de ska först omvända sig och sen som ett tecken och 

lydnadshandling på detta låta sig döpas. 

 

Dopet i sig renar inte från synd. Det är bara Jesu blod som kan rena oss 

från synd. 

 

- Men dopet är som ett tecken på vår frälsning. Det är som Petrus 

säger i 1 Pet 3:21 ett rent samvetes bekännelse inför Gud eller 

alternativt som det kan översättas en vädjan om ett rent samvete. 

 

Med all respekt för de som tror på spädbarnsdop men jag kan inte förstå 
hur man får det att gå ihop. 

 

- Man bygger en hel lära på ett tystnadsargument med några få 

exempel där hushåll kom till tro och där man lät döpa sig och så 

antar man att det fanns spädbarn med. 

 



Detta samtidigt som vi i NT tydligt ser att dopet följer omvändelsen och 
tron och är ett rent samvetes bekännelse eller en vädjan om ett rent 

samvete.  

 

- Detta är inget som ett spädbarn kan göra och till råga på allt så ska 

dopet enligt Bibeln förrätas genom nedsänkning vilket är 

betydelsen av det grekiska ordet βαπτίζω som vi översätter med 

att döpa. 

 

Det finns inget i Bibeln som indikerar att ett spädbarn har kommit till 

omvändelse och tro och har ett rent samvete eller vädjar om ett rent 

samvete. 

 

- Så varför inte istället följa vad Bibeln tydligt lär? 

 
Nog om detta. Vad var det då som var så speciellt med Johannes dop? 

Judarna praktiserade faktiskt på denna tid dop som påminde om de 

verser i GT som talade om rening. 

 

- Men detta dop var bara något för hedningar som konverterade till 

judendomen. 

 

När hedningarna kom till tro på Israels Gud så genomgick de en rituell 

reningsprocess och dopet symboliserade att de inte längre var orena och 

nu tillhörde förbundsfolket. 

 

- Men när Johannes började döpa så uppmanade han Judar att 

omvända sig och låta sig döpas. 

 

För Johannes så var det tydligt att man inte automatiskt var del i Guds 
sanna folk, utan omvändelse var nödvändigt och dopet betecknade just 

rening från synd vilket likväl judar som hedningar behövde. 

 

- Bibeln lär igen automatisk frälsning bara för man är jude eller 

uppväxt i en kristen familj. Så om du vet med dig att du är förlorad i 

din synd. Vad ska du då göra? 

 



Jo, omvänd dig, tro på Jesus och sen låt dig med ett rent samvete eller 
med vädjan om ett rent samvete döpas.  

 

- Det var detta som var Johannes uppgift att genom omvändelse 

förkunnelse och dop förbereda människor på Jesu tillkommelse och 

det är samma uppgift vi är kallade till att förbereda människor på 

Jesu andra tillkommelse.  

 

Men, vem var då Johannes? Var han kanske Messias? Detta var vad 

folket frågade sig i vers 15. 

 

- Till detta vittnade Johannes i v.16-17 om hur Jesus på tre olika sätt 

är överlägsnare honom.  

 

Han är starkare eller mäktigare än Johannes, har ett bättre dop och är 
domaren. 

 

- Precis som Johannes så är varje predikant kallad att fokusera på 

Jesus istället för på sig själva. Må han bli större och vi mindre. 

 

Jag är så trött på predikanter som spenderar halva sin predikan med att 

prata om sig själva. 

 

- En predikants uppgift är att peka bort från sig själv och på Kristus. 

Och det är på detta sätt som vi alla ska leva våra liv. Att inte vara 

självupptagna utan Kristus centrerade.  

 

För det första så är Jesus starkare eller mäktigare än Johannes så att 

Johannes inte är värd att knyta upp hans sandalremmar. 

 
- På denna tid då man gick barfota i sandaler så var det bara den 

lägst ansedda slavens uppgift att knyta upp sandalremmarna. 

 

Inom judendomen så var detta ansett som en sån förnedrande uppgift 

att inte ens en judisk slav fick lova att göra detta. 

 

- Och här så säger Johannes att han inte ens är värdig att knyta upp 

Jesu sandalremmar för att Jesus är så mycket mäktigare än han. 



 
Lägg märke till att det var precis detta som Jesus senare kom att göra 

med hans lärjungars vid den sista måltiden då han tvättade deras fötter.  

 

- Detta pekar verkligen på hur ödmjuk Jesus är vilket ytterst visade 

sig i hans död på korset.  

 

Här så har vi ödmjukhetens exempel att följa samtidigt som vi måste 

förstå att vi likt Johannes är helt ovärdiga att göra vad helst Gud 

använder oss till och att vi enbart kan göra detta pga. hans nåd.   

 

- Jesus var också överordnad Johannes eftersom han hade ett bättre 

dop. Johannes döpte i vatten men Jesus skulle vadå? 

 

Jo i slutet på vers 16-17 Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 
17Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och 
samla in vetet i sin loge, men agnarna skall han bränna upp i en eld 
som aldrig släcks.”    
 

- Vad man ofta gör med dessa verser är att rycka dem ur sitt 

sammanhang. Vers 16 har faktiskt med vers 17 att göra som talar 

om domen i eld. 

 

Vad många då har gjort är att man talar om två olika dop. Ett i den helige 

Ande och ett i eld men detta blir svårt att stödja grammatiskt. 

 

- Samtidigt så står det inte i Apg 2:3 att de på pingstdagen blev 

döpta i eld utan att tungor/ eller språk som det också kan betyda 

såsom av eld satte sig på var och än av dem. 

 
Hur ska vi då se på vad Lukas här har att säga. Tittar vi på hur eld 

används i GT så betecknar det två saker: Antingen dom eller rening. 

 

Jes 4:4 talar om hur Gud renar Jerusalem genom domens Ande och 

genom brinnandets ande.  

 

Så erbjudandet om dopet som det här talas om delar människor i två 

läger beroende på hur vi gensvarar till budskapet om Jesus. 



 
- Antingen så renar dopet som vid pingstdagen eller så blir det till 

doms som genom eld och det är här många misstar sig när Lukas 

talar om Jesu dop i den helige Ande och eld att man rycker det ur 

sitt sammanhang och inte inkluderar vers 17 där det står: 

 
17Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och 
samla in vetet i sin loge, men agnarna skall han bränna upp i en eld 
som aldrig släcks.”    
 

- Här så ser vi hur Jesus också är överlägsen Johannes i det att han är 

domaren.  

 

Han håller kastskoveln i handeln, alltså det verktyg som man kastade 

upp sädeskornen i löften med efter att ha tröskat dem för att vinden 
skulle  skilja agnarna från vetet. 

 

- Vetet alltså de sanna kristna kommer att föras in i logen alltså hans 

rike medans agnarna kommer att döpas i en eld som aldrig släcks 

alltså i helvetets eld. 

 

Där deras mask inte dör och elden inte släcks. Allt har att göra med om 

vi gensvarar i omvändelse eller ej?  

 

- Om du i sann omvändelse och tro kommer till Jesus så blir Jesu dop 

för dig ett reningens dop, men om du förkastar honom så blir det 

ett dop in i helvetets eld. 

 

Detta är inte lättsmälta ord som kräver självrannsakan. Är du redo att 

möta Jesus vid hans tillkommelse?  
 

- Det dop som Jesus döper den kristne med i Ande och eld är inte 

samma som att tala i tungor som många av våra vänner i 

pingströrelsen lär.       

 

Utan detta är ett dop som alla kristna har blivit döpta i när de kom till en 

frälsande tro och fick den HA. 

 



- Paulus säger i Rom 8:9 att den som inte har Kristi Ande denne 
tillhör inte honom och i 1 Kor 12:13 att vi alla har blivit döpta i en 

och samma Ande och sen i v.30 så säger han att inte alla talar i 

tungor så att bli döpt i den helige Ande är inte det samma som att 

tala i tungor. 

 

Jag har inte tid att gå in på detta nu men om du har frågor så kan du 

komma upp och samtala om detta med mig på fikat.  

 

- Johannes budskap var ett mycket allvarligt budskap om vikten av 

omvändelse för att vi ska kunna komma in i Guds rike.  

 

V.18 säger att han predikade evangeliet vilket betyder goda nyheter.  

 

- Detta är viktigt att betona att evangeliet inte är några goda nyheter 
om man inte först förkunnar de dåliga nyheterna att vi är syndare 

som behöver omvända oss från våra synder och bli räddade från 

Guds vrede och helvetet. 

 

Om vi inte förstår detta så kan vi inte heller ta emot de goda nyheterna 

om räddningen från mörkrets rike in i Guds älskade Sons rike. 

 

- Johannes omvändelsebudskap var inte populärt bland alla precis 

som det inte heller är det idag och som ett resultat av att ha 

förmanat Herodes för att han hade tagit sin brors fru så blev han 

satt i fängelse och så småningom halshuggen. 

 

Johannes uppgift liksom vår var att peka på Jesus, det var detta han var 

kallad att göra. 

 
- Låt oss då se på det andra vittnesbördet om Jesus i vår text: Det 

himmelska vittnesbördet. 

 

Vi läser i vers 21-22 om Jesu dop: 21När nu allt folket döptes, blev även 
Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22och den helige 
Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen 
kom en röst: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”  

 



- Här så blir då Jesus likt folket döpt av Johannes. Men Jesus han var 
ju utan synd och behövde inte döpas. Hur kom det sig då att han 

döptes? 

 

Jo, det var för att identifiera sig med oss och sitt uppdrag att frälsa 

syndare. Det är som 2 Kor 5:21 säger att han som inte viste av synd 

honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi skulle bli rättfärdiga 

inför Gud. 

 

- Här så visade Jesus sin lydnad till Fadern genom att identifiera sig 

med syndiga människor och den uppgift han hade åtagit sig att 

frälsa folket från deras synder. 

 

En intressant detalj är att Jesus börjar och avslutar sin tjänst med att be 

och här så har vi mycket att lära. Vi gör allt för mycket i vår egen kraft 
utan att söka Herren. 

 

- När Jesus blivit döpt så var han i bön och det var då den HA kom 

över honom för att utrusta honom för hans tjänst. 

 

Och när han hängde på korset så var han också i bön och överlämnade 

sin Ande till Fadern.  

 

- Här när Jesus har blivit döpt så får vi det himmelska vittnesbördet 

om honom. 

 

Det är dels den HA som kommer över honom i en duvas gestalt till 

uppfyllelse av Jesajas profetior i Jesaja kap 11 och 42 då Jesus blev 

smord av den HA för att utöva sitt uppdrag. 

 
- I och med att Jesus blev människa så fastän han är Gud så valde 

han i sin mänsklighet att underordna sig Faderns vilja och plan. 

 

Och det var i beroende av den HA som han i sin mänsklighet utförde sitt 

uppdrag. Detta är något som blir tydligt igenom evangelierna och inte 

minst i nästa kapitel då han full av den HA av Anden leddes ut i öknen 

för att frestas. 

 



- Det var också genom den HA:s kraft som han återvände till Galileen 
och predikade för människorna. 

 

Så den tredje personen i treenigheten, Anden bekräftade den andre 

personen i trendigheten, Sonen och utrustade honom för att utföra hans 

uppdrag som människa. 

 

- Sen så har vi också den första personen i treenigheten, Fadern som 

vittnar om Sonen när han ordagrant säger: 

 

Du är min älskade Son, i dig har jag välbehag. 
 

- Detta påminner om Ps 2 och Jes 42. Här så har vi den mest perfekta 

kärlek som finns. Fadern utrycker sin perfekta kärlek över Sonen 

som är helt perfekt värdig att älskas.  
 

Det kan inte finnas någon mer perfekt kärlek än Faderns kärlek till sin 

Son inom treenigheten. 

 

- Sonen var till välbehag helt enkelt för att han var hans Son men 

inte bara detta utan också pga. hans lydnad. Genom att i lydnad 

låta sig döpas så börjar Sonen här att verkställa frälsningsplanen 

och får här Faderns välsignelse. 

 

Faderns välbehag var över hans Son under hela hans jordeliv. Den goda 

nyheten i evangeliet är att om du har omvänt dig och kommit till tro så 

har också du blivit Guds älskade till vilken Gud har sitt välbehag.  

 

- Jesus kom för att föra oss in i Faderns kärlek. Om vi skulle träda 

fram inför Gud baserat på våra egna meriter och vårt nedfläckade 
syndaregister så skulle Gud inte se på oss med välbehag.  

 

Men evangeliets goda nyhet är att vi nu får träda fram inför Gud pga. 

Jesus som tog på sig vårt straff blev till vår rättfärdighet.   

  

- Det är i honom som vi nu som kristna har blivit Faderns älskade 

barn till vilka han har sitt välbehag eftersom han nu ser på oss 

genom hans Son. 



 
Jesus tog vår synd och gav oss sin rättfärdighet så att vi nu är 

välbehagliga inför Gud. 

 

- Är det inte helt otroligt!  

 

När Fadern och den HA här vittnar om Sonen så uppenbaras hans 

gudomlighet: Att Jesus är den eviga Sonen som föralltid varit med 

Fadern. 

 

I vårt kapitel så är det inte bara Johannes döparen och himlen som 

vittnar om Jesus utan också hans släktavla som talar om hans 

mänsklighet. 

 

- Lukas släktavla skiljer sig från Matteus på några olika sätt. Bl.a. så 
börjar Matteus som skrev till judiska läsare med Abraham medans 

Lukas som skrev till hedningar går tillbaks hela vägen till Adam för 

att peka på att Jesus var för alla människor. 

 

Men Matteus och Lukas skiljer sig på mer än detta sätt. Från David och 

fram till Josef så skildrar de två olika släktled. 

 

- Hur får man då de två olika släktleden att gå ihop? En del har sagt 

att Matteus ger Josefs släktled medans Lukas Marias men detta är 

svårt att få att gå ihop grammatiskt då båda utgår från Josef.    

 

Så den bästa tolkningen som jag ser det är att ett av släktträden ger Jesu 

biologiska släktled medans det andra ger hans konungsliga. 

 

- Hur ska vi då se på skillnaderna i de två släktleden i Matteus och 
Lukas? Jag kan tänka på två olika förklaringar: 

 

1. Att Josefs mors förste man dog barnlös, varpå hans halvbroder tog 

till sig änkan och enligt lagen om så kallade leviratäktenskap såg till 

så att hans halvbroder fick en arvinge som i så fall var Josef. 

 

2. Den andra förklaringen är att Josef blev adopterad in i en familj 

som arvinge och där med fick två släktträd.  



 

Vissa menar att Josef blev adopterad av Marias far som arvinge vid deras 

äktenskap eftersom Marias far saknade en arvinge. 

 

Vi kan inte med säkerhet veta vilket av dessa alternativ som är rätt men 
det ger oss bra möjliga förklaringar för att förstå skillnaderna i dessa 

släktregister.  

 

- Lukas skriver att Jesus var som man menade son till Josef, men i 

själva verket hade Fadern just uppenbarat utifrån det himmelska 

vittnesbördet att Jesus var Guds son. 

 

Det finns faktiskt en till person i Lukas släktlista som kallades Guds son 

eller på grekiska ordagrant ”av Gud” och det var Adam som inte heller 

han hade någon jordisk far, men till skillnad från Jesus så var han bara 

människa. 

 

- Som vi vet så var det genom Adams olydnad och överträdelse som 

synden och döden kom in i världen. 
 

Lukas släktregister vittnar om ett stort problem och det är att vi likt 

männen i släktledet pga. synden alla kommer att dö.  

 

- Det fanns bara ett sätt för Adam och hans avkomlingar oss 

inkluderat att bli räddade från synden och döden och det var att en 

ny Adam, en person som på nytt skulle kallas Guds son skulle 

komma för att friköpa oss från synden och döden. 

 

Det var därför Jesus som är både Adams son och Guds Son, både Gud 

och sann människa med två naturer i en och samma person kom. 

 

- Jesus som av Paulus kallas den siste Adam kom för att rädda oss 

från synden och döden. 

 
Till skillnad från Adam genom vars olydnad vi i Rom 5:19 blivit gjorda till 

syndare så ska också Kristus göra de många rättfärdiga genom sin 

lydnad. 



 
- Den första Adam gav efter för ormens frestelse men inte den sista 

Adam, Kristus som vi ska se i nästa kapitel.   

 

Genom att bli människa och träda in i Adams släktregister så 

identifierades sig Jesus som Guds verkliga Son som skulle ta itu med 

syndens fördömelse som hade kommit in i världen genom Adam. 

 

- Det var detta Johannes vittnade om att göra folket redo för Jesus. 

Och det var också om detta som himlen vittnade genom Gud 

Fadern och Gud den HA att Jesus är Guds verkliga Son som kom för 

att rädda oss från den förste Adams synd.  

 

Och nu kommer frågan till dig: Vad gör du med Jesus? Pga. den förste 

Adams synd så är du en syndare och kommer en dag att dö. 
 

- Din synd gör att du förtjänar att kastas i den eld som aldrig släcks. 

Men den goda nyheten är att Jesus har kommit och levt det liv som 

du borde ha levt och dött den död som du borde ha dött för att du 

ska kunna bli räddade in i hans rike.  

 

Vad behöver du då göra för att bli räddad? Paulus sa: Tro på Herren 

Jesus så blir du frälst. 

 

- Och Petrus sa: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, 

så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som 

gåva.” 

 

Är du redo att möta Jesus när han kommer till doms? Yxan är redan satt 

vid roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget 
och kastat i elden. Tiden tickar och snart så är det försent. 

 

- Är det Jesus eller din synd du vill ha? 

 

 

 


