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TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT - Bana väg för Herren 

Söndagens evangelium skulle kunna sammanfattas som ett 

enda stort ”Vill inte!” När Jesus säger: Vad skall jag jämföra 

detta släkte med? ser han sig ingen råd inför alla dessa: ”Jag vill 

inte!” Han fortsätter med exempel från barnens värld, där lek-

kamraterna inte har lust med någonting: ’Vi spelade för er, men 

ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte 

klaga.’ 

Därefter tar Jesus upp Johannes döparen som man beskyllde för 

att vara besatt. Slutligen tar Jesus upp människornas syn på ho-

nom själv: En frossare och drinkare därför att Jesus umgicks 

med samhällets paria alltså syndare och tullindrivare. 

Bibelns texter talar alltid till oss personligen. Till mig. Till dig. 

Aldrig till den eller de, utan till mig personligen. Detta är så 

förunderligt med Guds ord, det som står i vår bibel, detta att det 

är riktat till just mej. 

En hel del förstår jag inte. Väldigt ofta beror det på att jag inte 

vill förstå. Av det enkla skälet att det berör en skötesynd, ett 

felaktigt leverne eller negativa tankar, som jag inte vill lämna. 

”… Jodå jag vill vara Jesu lärjunge, jag vill att Jesus lever mitt 

liv – det liv han faktiskt givit mig. MEN … det eller det tycker 

jag att jag kan få syssla med, trots att jag förstår att det är fel…” 

Därmed är vi inne på evangelietextens exempel på ”… Jag vill 

inte …!” Jag tar mig själv som exempel: 

Gick jag till kyrkans gudstjänst den 2:a advent? Svar: Nej. Var-

för då? Svar: För krångligt, för kallt. Hade inte lust. 



På grund av ett synfel, så får jag inte köra bil. För krångligt är 

mitt bästa skäl, vilket sannolikt de flesta håller med om. San-

ningen är den att det faktiskt finns taxi …! OM jag hade priori-

terat ett gudstjänstbesök ...  

Enkla, självrannsakande tankar, som flyter upp 2:a söndagen i 

advent, när jag sitter och skriver den här bibliska allmänbild-

ningen. Nu är det dags för kommande söndags evangelium: 

Matt 11:12-19 Sedan Johannes döparens dagar tränger him-

melriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty 

ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit 

förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle 

komma. Hör, du som har öron. Vad skall jag jämföra detta 

släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt 

andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng 

sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han 

varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ 

Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger 

man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare 

och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.« 

Vad eller vem skall rädda mig när jag ser alla mina brister? 

 Svar Guds nåd! Guds gåva till oss: Jesus, Guds enfödde son! 

som genomförde försoningen mellan människa och Gud 

Ef 2: 7-10 Därmed ville han (Gud) för kommande tider visa den 

överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus 

Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds 

gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna be-

römma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till 

att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt 

oss till. 


