
Berättelsen börjar med två änglabesök, ett till en ung tonårs tjej och 
ett till en äldre man. Två kvinnor blir gravida, en ung som inte funderat 
på barn än och en äldre som längtat hela livet. De ses, gravidmagarna 
snuddar vid varandra, två bebisar som möts redan innan de är födda. 
Två pojkar som växer upp, två ovanliga pojkar, någonstans inom sig 
måste båda två ha känt att de var annorlunda. Två män som en dag 
gör det som inte någon annan gör. En står ute i öknen och skriker 
Huggormsyngel till människor, och ändå dras de dit. En annan ställer 
sig upp i synagogan och säger att nu är tiden inne, Messias är här, 
det är jag, och människor vill misshandla honom. 
 
Två män som både älskas och hatas. Två män, sammanflätade redan 
i sina mammors magar, två män som uppfyller profetiorna, två män 
som ställer det religiösa etablissemanget på ända. Två män som dör 
en brutal död, en får sitt huvud serverat på fat, den andre uppstår. Två 
män med ett uppdrag, två män med olika uppdrag. En av dem är 
Johannes. Idag handlar det om Johannes.  
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Luk 3:1-3  
    Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius 
Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror 
Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, [2] och när 
Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias 
son Johannes i öknen. [3] Han begav sig till trakten kring Jordan och 
förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop,  
 
Johannes är ingen sagofigur, han är ingen actionhjälte från 
Bolibompa, han är ingen bifigur i sagan om Ringen, han är en man 
som levde i historien. Just i den tiden, i det femtonde året av kejsar 
Tiberius regering, alltså hösten år 28 eller våren år 29, det var då som 
Guds ord kom till Johannes i öknen.  
 
Vi tänker ofta Johannes Döparen som en gammal stollig skäggig 
gubbe som står och hojtar ute i öknen. Men detta var en kille som inte 
fyllt 30 år än, 10 år yngre än mig. Som en ung småbarnspappa  eller 
som en kille som just slutat Universitetet och är på väg ut i karriären 
på sina första jobb. Men Johannes är annorlunda, Gud talar till 
honom, Gud talar ofta i öknen, när allting tas ifrån oss, när allt annat 
är borta, då talar Gud. Johannes är en av två män, två män med ett 
uppdrag, Johannes uppdrag är att bana vägen för den andre. 



 
Luk 3:4-6  
    som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: 
En röst ropar i öknen: 
Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.  
[5] Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas. Krokiga 
stigar skall rätas, och steniga vägar jämnas.  
[6] Och alla människor skall se Guds frälsning. 
  
Johannes ställer in sig i raden av profeter. Det har varit tyst på 
profetfronten under hundratals år i det judiska folket. Men nu står en 
ung man ute i öknen vid Jordan, ryktet sprider sig, förväntan stegras, 
han talar med skärpa som en riktig profet, han måste vara den som 
Jesaja sa skulle komma, han som ska bana vägen för Herren, är tiden 
inne nu när Gud ska komma och rädda oss? 
 
 
Luk 3:7-9  
    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 
kommande vreden? [8] 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. [9] Redan är yxan 
satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas 
bort och kastas i elden."  
 
Det Johannes säger är inte vackert, det är inte stämningsfyllt, det är 
inte tryggt, det är inte politiskt korrekt, men det är äkta, det är sant och 
människor känner igen tilltalet från Gud, Gud är på G igen, någonting 
stort kommer att hända. Det är svårt att förstå tycker jag hur 

människor dras ut i ingenting till en man som står och skriker 
Huggormsyngel, käkar gräshoppor och har lite halvmysko 
kamelhårskläder på sig. Men det måste ju varit någonting där, en ton 
från Gud själv som gjorde det så attraktivt att människor drogs dit, får 
sitt fokus flyttat, omvänder sig, byter manus för sitt liv och döps av 
Johannes.  
 
Hade en kille som Johannes Döparen fått plats i kyrkan i Sverige 
idag? Behöver vi profeter som mitt i sin obekvämhet säger sanningen 
och får oss att se att Gud är på G igen, som hjälper oss att flytta fokus 
och byta manus för våra liv och åter igen kliva in i Guds manus, Guds 
berättelse. Jag tror vi behöver profeter med tonen från Gud själv, 
profeter som hjälper oss att ha rätt fokus och leva våra liv efter Guds 
manus.  
 
Luk 3:10-14  
    Folket frågade honom: "Vad skall vi då göra?" [11] Han svarade: 
"Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, 
och den som har bröd skall göra på samma sätt." [12] Även 
tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: "Mästare, vad 
skall vi göra?" [13] Han svarade: "Driv inte in mer än vad som är 
fastställt." [14] 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."  
 
 
 
 



Johannes Döparen visar att omvändelse har med hela livet att göra. 
Det handlar inte bara om ord, eller om beslut i en gudstjänst, det 
handlar om livet. Det är nu vi köper alla julklapparna, det är nu vi 
mailar önskelistor, det är nu vi köper julmat i överfulla kundvagnar, det 
är nu vi bestämmer vilka vi ska fira jul med. Julen som är centralpunkt 
i tron på Jesus Kristus är kanske en av de tider då det är svårast att 
leva ett äkta liv i efterföljelse till Jesus. Den som har två skjortor skall 
dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra 
på samma sätt. Så enkelt och konkret, så svårt och obekvämt. 
 
Luk 3:15  
    Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes 
kunde vara Messias.  
 
Förväntan. Vad har du för förväntan i livet? Vad har du för förväntan 
på ditt liv som kristen? Vad har du för förväntan på Gud? Behöver vi 
en ny förväntan, och behöver vi leva våra liv så det skapas en 
förväntan omkring oss? 
 
Johannes ropar i öknen, han banar vägen för Herren, för mannen som 
hans liv var sammanflätat med redan i sin mammas mage. Var är de 
som banar väg för Herren idag? Det innebär antagligen inte att du ska 
stå på en åker utanför Mariestad i kamelhårskläder, käka helmysko 
mat och ropa Huggormsyngel till folk som av någon anledning skulle 
våga sig i närheten. Men vad innebär det? Hur kan jag leva mitt liv så 
det banar väg för Jesus in i vår värld, in i vår stad, in i människors liv 
runt omkring mig? Det är utmaningen från den ene av de två männen. 
Johannes som kallas Döparen ropar till dig ”Kom och hjälp mig bana 
väg för Jesus Kristus idag, här och nu – ja, just det, du, kom nu!” 
 


