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Bana väg för Herren 

Inför 2:a söndagen i Advent reflekterade vi över Jesu ord: 

Omvänd er och tro på budskapet. 

Vi ställde frågan: Hur gör man när man omvänder sig? 

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

Just nu har vi biblisk allmänbildning. Det kan vara en enorm skillnad 

mellan vad vi tror står i vår bibel, jämfört med vad som verkligen står. 

I evangelietexten 3:e söndagen i advent, får vi höra Johannes döparens 

förkunnelse om vad omvändelse innebär. Massor av människor kom till 

honom för att låta sig döpas. Som en engångshändelse. Ungefär som 

vår tids spridda åsikt att ”… Jag är döpt och konfirmerad, det är allt 

som behövs.” också är engångshändelser. 

Johannes döparen säger så här, citerar ur evangelietexten: 

När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom (alltså som en 

engångshändelse!) sade han till dem: »Huggormsyngel, vem har sagt 

er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt 

som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: Vi har Abraham till 

fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa 

stenar. 

Folket frågade honom: »Vad skall vi då göra? 

Tullindrivare och soldater ställde samma fråga och Johannes gav kon-

kreta svar. Jesus säger till dej och mej: Omvänd er och tro på bud-

skapet. Om vi är otydliga med vad omvändelse innebär, då är förkun-

nelsen oanvändbar. Jesus säger så här till sina lärjungar: 

Matt 5:13 Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall 

man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och 

trampas av människorna. 

Dagens evangelietext har sälta. Som Jesu lärjungar har vi uppdraget att 

förkunna evangelium – som betyder det goda budskapet. 

Det goda budskapet är att Guds son tog våra brister på sig. Det var hans 

huvuduppgift. Han vill inte att hans lärjungar skall bli bortkastade som 



odugligt salt. Jag och du kan upptäcka att vi är odugligt salt. Att vi fus-

kat bort vårt lärjungaskap! 

Om vi då öppet tillstår vårt behov av hans försoningsgärning, då har du 

och jag också tillgång till Jesu orubbliga löfte: 

Matt 10:32-33 Var och en som känns vid mig inför människorna, honom 

skall … jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar 

mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i him-

len. 

Med de reflektionerna är det dags för söndagens evangelium: 

Luk 3:1-15 Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pon-

tius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans 

bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när 

Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son 

Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkun-

nade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som 

det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: 

Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta skall fyllas, 

varje berg och höjd skall sänkas. Krokiga stigar skall rätas och steniga 

vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning. När folk 

kom ut i stora skaror för att döpas av honom sade han till dem: 

»Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kom-

mande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja 

inte säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan upp-

väcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten 

på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kas-

tas i elden.« Folket frågade honom: »Vad skall vi då göra?« Han sva-

rade: »Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen 

har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.« Även tullindri-

vare kom dit för att bli döpta och frågade honom: »Mästare, vad skall 

vi göra?« Han svarade: »Driv inte in mer än vad som är fastställt.« 

Och när det kom soldater och frågade honom: »Och vi, vad skall vi 

göra?« sade han till dem: »Pressa inte av någon pengar med våld eller 

hot, utan nöj er med er sold.« Folket var fyllt av förväntan, och alla 

frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. 


