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Predikan av Jenny Arnerlöf – 3:e advent – 2022 – Bana väg för Herren 

För snart två tusen år sedan, förmodligen år 29 enligt vår tideräkning, kom 

Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Lukas berättar detta med en 

mycket lång mening.  Meningen är så lång att den formar ett helt avsnitt.  

Ett avsnitt som nämner sju människor utöver Sakarias och Johannes. Det 

var inte vilka sju människor som helst utan människor som ur världens 

perspektiv hade makt och inflyttande. Vad håller evangelisten Lukas på 

med? Han har redan förankrat sitt evangelium i världshistorien med 

referenser till Herodes den store i kapitel 1 och Kejsaren Augustus i kapitel 

2, så varför nämner han dessa sex lokala överheter i Israel i kapitel 3?  

 

Det fanns åtminstone två goda skäl. Den första var för att visa att det fanns 

många människor som hade officiell makt och möjlighet att effektivt sprida 

ett budskap. Men Gud valde bort de människorna för ett annat mindre 

uppenbart sätt att sprida sitt livgivande ord på. Gud skickade sitt ord till 

Johannes Döparen; en märklig man som levde på samhällets marginaler. 

Lukas nämner överheterna för att hjälpa oss se att Gud inte behöver 

världslig makt för att förverkliga sina planer.  

 

Världslig makt och medel, eller brist därpå, är aldrig ett hinder för Guds 

ord. Sista versen i texten vi hörde från profeten Jesaja idag sade, ”vår Guds 

ord består i evighet”. Guds ord är fyllda med Guds livgivande kraft. Som 

Gud säger i kapitel 55 vid slutet av denna sektion av profeten Jesajas bok, 

”Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan 

vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och 

bröd att äta, så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder 

inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.” Guds ord 
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har sin egen kraft sådan att den som anförtros det inte behöver vara stark i 

sig själv. Han eller hon behöver dock ha karaktär.   

 

När Lukas skriver att Guds ord kom till Johannes i öknen, och följer upp det 

med ett citat från Jesaja 40, säger han att Johannes Döparen förkunnade ett 

hopp som folket inte hade någon jordisk anledning att hoppas på.  

 

Kapitel 40 i profeten Jesajas bok är början på ett budskap om hemkomst. 

Det var ett ord om hemkomstens hopp till människor som saknade all 

världslig anledning att hoppas på hemkomst. Som fångar i en främmande 

kultur långt borta från deras hemland var en total förlust av identitet den 

enda framtiden Jesajas åhörare kunde se. Och in i deras mörker talade Gud 

ett ord av tröst och hopp. Gud talade ett ord om hemkomst. Allt prat om 

vägar genom öknen handlar om hemkomst.  

Det är det andra skälet till Lukas återgivande av alla överheternas namn. 

Israel under Rom var i det läget en splittrad stat. Judéens tetrarker är 

antikens mest kända exempel på hur Rom delade upp områden i rikets 

provinser för att lättare kontrollera folket. Överheten som nämns av Lukas 

var alla underordnade den Romerska ståthållare Pontius Pilatus och 

missnöjet med det politiska läget hade länge varit påtagligt.  

 

Det fanns många olika grupper med visioner om hur de skulle förändra 

situationen genom revolution eller kooperation med Rom. Händelserna i 

Tyskland under den gångna veckan påminner oss att historien upprepar 

sig. Många idag känner att allt går åt fel håll i världen och frestas att 

förtvivla. Men nu är verkligen inte tiden för Guds folk att låta sig lamslås av 

skräck eller förtvivlan över världens tillstånd. Advents hopp är inte ett 
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hopp som är beroende av jordiska överheter eller politiska ledare. Det 

grundar sig på Gud och Guds ord.  

 

Guds ord, Guds framtid-skapande och hoppingivande ord kom till Johannes 

i öknen. Johannes var den sista bland de stora profeterna som banade 

vägen för goda nyheter från Gud. Han levde vid tidsåldrarnas vändpunkt; 

världshistoriens vintersolstånd där Gud uttalade ett ord så kraftfullt och 

fullkomligt att det talar än idag. Johannes banade vägen för Guds levande 

Ord som blev en människa och bodde bland oss, Jesus Kristus.  

Johannes kunde kalla människor till omvändelse för att den som han 

banade vägen för gjorde äkta och djupgående omvändelse möjligt. Jesus 

och Bibelns ord, som handlar om honom, har kraften att leda oss och 

förvandla oss till människor som kan förmedla Guds närvaro och det stora 

och osannolika hoppet som Guds närvaro för med sig.  

 

Jesu Ande i oss är vad som gör det möjligt för oss att bära frukt som hör till 

omvändelsen. Omvändelse innebär något mer än att bara säga ”förlåt” eller 

att känna oss usla över den tid och energi som vi har slösat på tankar och 

handlingar som inte är livs främjande. Omvändelse handlar om att se på 

våra liv från Guds perspektiv och låta Gud forma våra tankar om vad som är 

möjligt för oss som individer men också som en gemenskap. 

 

Ute i öknen predikade Johannes ett budskap om omvändelse som 

återupplivade hoppet bland människor som hade blivit allt tröttare med 

känslor av maktlöshet. De drömde om en mäktig räddare, någon annan som 

skulle åstadkomma förändring, men glömde att de kunde spela en aktiv roll 

deras maktlöshet till trots. Lukas berättar att folk från tre olika grupper 

sökte vägledning hos Johannes: vanligt folk som liksom de flesta av oss var 
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lite självupptagna som framgår av att de har för mycket kläder i sin 

garderob eller för mycket mat i skafferiet. Tullindrivare som var bemedlade 

men utfrusna människor då de gjorde sig rika på andras bekostnad. Och 

soldater – människor som kunde hota med våld. De kunde aldrig vara säkra 

om de var omtyckta, fruktade eller användbara. Gemensamt för Johannes 

svar till dessa grupper var vikten av att handla rättvist och visa omsorg mot 

andra. De skulle inte ta sig fram på varandras bekostnad och det finns en 

stark antydan att de inte skulle låta sig styras av deras ägodelar eller 

styrkor. Gud vet att vi i vår egen kraft inte kan göra detta på ett konsekvent 

sätt och blomstra.  Vi kommer antingen att sakna styrkan som krävs eller så 

kommer vi att bli för hårda. Åtgärderna som Johannes kallade människor 

till var frukterna av omvändelse - det vill säga frukterna av att först ha 

öppnat sig för Gud och Guds ord som blottlägger hjärtats uppsåt och 

tankar. Ett ord med kraften att skilja själ och ande, människan från de 

destruktiva krafterna som vill vilseleda oss. Advents hopp sporrar oss till 

handling för att det litar på kraften som finns i Guds ord och Guds löften.  

 

Advents hopp, och hoppet som Johannes förkunnade när han varnade 

människor för farorna med deras självbelåtenhet, är hoppet på en Gud som 

skapar tro i den som saknar tro men vill ha det. Det är hoppet på en Gud 

som ger vision till de blinda som vill se världen med andra ögon. Och det är 

hoppet på en Gud som kan och vill förena och leda även den brokigaste 

gemenskap som vill dela Jesu Kristi hopp och ljus till människor som sitter 

fast i olika former av mörker. Det är hemkomstens hopp som välkomnar 

oss att vara de människorna som Gud har skapat oss att vara.  

 

Den stora frågan för vår församling och församlingar världen över idag är 

om vi vågar agera i samklang med vår tro och vårt hopp på en Gud vars ord 
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är en aktiv och skapande kraft i världen än idag. Tror vi fortfarande att 

Guds ord är en kraft som skapar vägar där det inte finns en väg? För att 

kunna tro och lita på det ordet är det avgörande att vi förnyar vår kunskap 

om Gud genom Bibelns texter. Tillsammans behöver vi studera våra heliga 

skrifter sökande efter att förstå hur de pekar mot Kristus. En grupp av oss 

gör detta på torsdag kvällar och under hösten begränsade jag 

sammankomsterna till en viss åldersgrupp.  Här vill jag omvända mig och 

säga att under vårterminen är åldersbegränsningen upphävd. Alla som 

känner en längtan att formas av Guds ord är välkommen.  

Slutligen vill jag säga ett sista ord till den som stör sig över den 

oroväckande bilden av en yxa satt till roten på träden som inte bär frukt. 

Det är ett uttal som strävar efter att väcka oss från likgiltighet till moraliskt 

allvar. Den som har studerat sin Bibel vet att senare i Lukasevangeliet (kap 

13) ger Jesus en liknelse om ett fikonträd som inte bär frukt som verkar 

vara en sen replik till Johannes ord. I liknelsen ber trädgårdsmästaren om 

mer tid så att han kan gödsla trädet. Jesus själv är trädgårdsmästaren som 

är aktiv i vår värld och i våra liv. Genom Bibelns ord har Gud banat en väg 

för oss att möta honom och förvandlas till vägbanare för honom. En mer 

spännande möjlighet än detta kommer ni inte finna i brevlådan eller under 

julgranen i år. Guds ord kommer till de som vill lyssna och det är som 

gödsel för de som vill bära frukt. Amen. 

 

 


