
2: a söndagen i advent 4/12 2022 Årgång 3. 

Guds rike är nära 

Evangeliet inför 2:a söndagen är kort. I verserna som föregår dagens 

text kan vi läsa om hur Jesus lät döpa sig av Johannes döparen.  

Markus 1:9-11 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och 

döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han him-

len dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en 

röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min utvalde.« 

Förmodligen var det bara Jesus som såg duvan, repeterar vad som står: 

såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en 

duva. 

I nästa mening läser vi om Guds bekräftelse. Det var en bekräftelse inför 

alla som var närvarande: 

Och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min 

utvalde.« 

Inför inledningen av Jesu offentliga liv såsom Guds son och förkunnare 

kan vi läsa hur han blev prövad: 

Mark 1:12-13 Anden drev honom ut i öknen, och han var i öknen fyrtio 

dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, 

och änglarna betjänade honom. 

Vi kan förstå att prövningen var tuff. Satan själv försökte få Guds son 

på fall, genom ideliga angrepp under 1 månad och 10 dagar. Vem av 

oss skulle ha stått pall? 

Osökt – när man läser om hur Jesus prövades – dyker bönen om att 

slippa bli prövad upp. Citerar ur bönen Fader vår: 

Matt 6:13 Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det 

onda. 

Nu har vi kvar evangelietextens sista mening:  

Omvänd er och tro på budskapet. 

Rent praktiskt: Hur gör man när man omvänder sig? 

Svaret får bli: Det är att förändra sitt sätt att tänka och agera.  

Några exempel på vanliga sätt att tänka och resonera får bli:  



”… Jag är döpt och konfirmerad, det är allt som behövs.” 

”… Sköt ditt och strunt i andra.” 

”… Jag är minsann inte sämre än någon annan.” 

Mitt kärlekslösa – vi kan också säga mitt omsorgslösa - jag står i cent-

rum. Tanken - att vilja vara Jesu lärjunge - finns inte på kartan. 

Omvändelse är att bryta med dessa tankebanor och i stället se medmän-

niskan. När jag ser medmänniskan, då ser jag mitt eget behov av Jesu 

försoningsgärning. 

Sist har vi Jesu uppmaning: … tro på budskapet.  

Att vilja se att Jesus har makt över ondska och sjukdom. Dåtidens män-

niskor såg undren hända framför sina fötter. Vi får läsa om undren. Läsa 

om människors vittnesbörd.  

Evangeliet på annandag jul berättar om lärjungen Stefanus, som under 

några sekunder fick se himlen öppen och fick den tid som behövdes, för 

att återge vad han såg. Innan han träffades av de dödande stenarna. Ste-

nar, kastade av människor, som inte ville se undren de fått förmånen att 

se. 

Vi kan läsa och ta till oss bibelns budskap om Jesu försoning och få ett 

levande hopp.  

Vi har också möjligheten att förkasta bibelns budskap och därmed välja 

en framtid utan hopp. 

Dags för söndagens evangelietext: 

Mark 1:14-15 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Gali-

leen och förkunnade Guds budskap och sade: »Tiden är inne, Guds rike 

är nära. Omvänd er och tro på budskapet.« 


