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 Bana väg för Herren 

 

Det finns en fråga som Ruth, Jonas och jag ofta brottas med, vi som är församlingens 
anställda, men naturligtvis är det inte bara vi som gör det. Det är frågan: ”hur ska vi och 
församlingen nå ut till så många människor som möjligt”. 
Vi försöker bland annat med Facebook, annonser, affischer, vi berättar för dem vi kommer i 
kontakt med, allt med mer eller mindre gott resultat. 
 
I dagens bibelberättelse har vi mött Johannes, Jesus kusin, som också kallas Johannes 
Döparen. Han hade inte tillgång till vår tids hjälpmedel när han hade något viktigt att säga. 
För honom skulle det varit naturligt att gå till städernas torg och marknadsplatser eller andra 
ställen där folkskarorna samlades. 
Men det gjorde han inte.  
Han betedde sig, kan man tycka, på ett mycket märkligt sätt. 
När han hade något viktigt att säga så gick han ut i öknen. Ännu märkligare kan det verka att 
folket följde med honom. 
Som om det inte skulle vara nog så var det inte precis något lättsmält budskap som de fick del 
av. Det var ganska obekväma sanningar som Johannes delade med sig av, han kallar till och 
men människorna som följt honom för ”Huggormars avföda”. 
 
Johannes hade fått ett viktigt uppdrag, han skulle bereda vägen för Jesus och ändå skäller han 
ut dem som följer med honom och vill lyssna på honom: ”han blev ursinnig för att så många 
kom för att döpa sig bara för att det var populärt”. 
 
Trots att Johannes och vi nuförtiden har så olika strategier och möter människor på så olika 
sätt så har vi något gemensamt. 
Johannes brann för att människor skulle omvända sig, döpas och förändras. 
Det uppdraget har vi också, att brinna för vår egen och andras omvändelse och förändring. 
 
Johannes banade väg för Jesus och människorna fylldes av förväntan, trots det kärva 
budskapet. 
 
Johannes berättar om att ett rättfärdigt liv inte handlar om hur det ser ut på ytan. Han anknyter 
till huggormen och säger: 
”Tror ni att det hjälper med lite vatten på fjällen för att slippa stå till svars inför Gud? Ni 
behöver byta liv, inte ömsa skinn.” 
 
Johannes sa vad människorna behövde höra, inte vad de ville höra. 
 
Den här berättelsen är fylld av så många märkligheter; folk som följer med ut i öknen, folk 
som står ut med att bli utskällda och folk som inte börjar försvara sig eller skylla ifrån sig när 
Johannes konfronterade dem. 
 



Jag ser framför mig människor som längtar så mycket efter den som profeterna genom 
årtusenden talat om skulle komma, att de utan vidare kunde lämna gamla förhållningssätt eller 
vanliga reaktionsmönster åt sidan, de började inte reflexmässigt försvara sig.  
Johannes tog ju själv udden av några argument som de skulle kunnat försvara sig med: ”Tro 
inte att ni kommer undan med att ha Abraham till anfader”. 
 
Det är som om Johannes träffar dem rakt i hjärtat, de ser sanningen om sig själva.   
 
Då ställer de tre gånger frågan ”Vad ska vi göra”. 
Jag kan riktigt höra deras förtvivlan.  
Deras, kanske enda, goda försvar hade Johannes tagit ifrån dem; att de inte var hedningar att 
de tillhörde Guds folk, det hade många gånger, i olika tider och i olika situationer skyddat 
dem, men inte längre. 
De förstår att det inte står rätt till med dem, de förstår att något måste förändras. 
 
De svar och den undervisning som Johannes ger dem är förvånansvärt konkret. 
Omvändelsen måste ta sig konkreta uttryck. 
 
Omvändelsen handlade för Johannes samtid, men också för oss, om att visa i handling att vi 
tillhör Guds folk. 
Omvändelse är inte något vi kan klara av en gång för alla utan det är något vi behöver 
återkomma till dagligen. 
 
Det är inte oväsentligt hur vi lever. Vår tro kan inte avskärmas från vår vardag. 
Därför talar Johannes om att skänka bort en del av det som är mer än man behöver; skjortor 
och bröd, att inte kräva folk på pengar, att sluta upp med att hota. 
Detta sades visserligen till några bestämda kategorier av människor, men det finns också 
något allmängiltigt i det. 
 
I Sverige talar vi om den välfärd som vi lever i. 
Jag tänker att välfärd handlar om att färdas väl, att göra det möjligt för alla att färdas väl 
genom livet. 
Men det synsättet börjar urholkas. Välfärden blir sämre och sämre; gränser stängs, familjer 
förhindras att återförenas, handikappade får sin personliga assistans indragen, det är ibland 
svårt att få den vård man behöver, vi kan inte gå ut utan att möta tiggare, barn mobbas….. 
 
Ingen kan göra allt, för att bemöta allt detta, men alla kan göra något. 
Det handlar om att vara vänd åt rätt håll. 
Att omvända sig från självupptagenhet, från att vara insnärjd i sig själv och sina egna 
problem, att inte se andras liv och problem. 
 
För vad händer om vi slår dövörat till eller blundar? 
Ja, då tar girigheten över, själviskheten, likgiltigheten, våldet. 
 
Jesaja talade om att bana väg för Herren, att göra en jämn väg, att dalar ska höjas och berg 
och höjder sänkas. 
 
Om vi blundar eller inte lyssnar då bygger vi berg av överflöd, medan andra hamnar i djupa 
svackor av brist. Då blir stigarna krokiga eftersom vi tar omvägar för att slippa möta blicken 
från en tiggare eller ensam granne. 



Då uppstår klyftor mellan vi och dom, rika och fattiga, svenskar och invandrare. 
Ju mer stressad människan blir desto sämre blir urskiljningsförmågan. 
Ju tröttare en människa är desto lättare påverkas hon av massan, grupptrycket. 
 
Jag började med frågan om hur vi på ett relevant sätt i vår tid ska nå ut till så många som 
möjligt. 
Men frågan som också utkristalliserar sig ur bibelberättelserna är hur ska vi kunna ge Gud 
möjlighet att nå så långt in i oss som möjligt? 
 
Lukas daterade noga när allt detta hände, genom att berätta om vilka som regerade och när 
han gjort det skriver han: ”då fick Johannes ett budskap från Gud därute i ödemarken.” 
 
Tänk om vi skulle kunna beskriva det som händer med oss på samma sätt; Tredje Advent, 15 
december 2019, i S:t Peters kyrka, då fick jag ett budskap från Gud. 
 
Adventstid är en tid för rannsakan, för stillhet och för omvändelse. Lyssna inåt för att handla 
utåt! 
 
Också den här söndagen får vi anledning att citera Anders Frostenssons psalm: 
”Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds Son emot, tro 
evangelium: himmelriket är nära. 
 
 
 
  
  


