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DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet 

I dag utgår reflektionerna från textens sista mening: 

. Och han (Johannes) skall gå före honom (Jesus) med Elias ande och 

kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohör-

samma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.« 

En reflektion över Elias ande och kraft, medför en kort bakgrund: 

Achav är kung i Israel, gift med Isebel, en fenicisk kungadotter som 

införde Baals-dyrkan i Israel. Detta fick israels folk att tillbe både Gud 

och Baal. Guds profet Elia ställer ett ultimatum: 

1 Kung 18:21 Där trädde Elia fram inför hela folket och sade: »Hur 

länge skall ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni skall stå på? Är 

det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal.« Men 

de svarade inte ett ord. 

När ingen i den israeliska folkskaran svarar,  vi har orden: Men de sva-

rade inte ett ord, så ger detta en aning om att folkets vilsenhet var total.  

Vi kan se samma vilsenhet i dag. Österländska religioner och vishetslä-

ror framhävs. Muslimsk radikalisering – där mord och terror förkunnas 

– helt i strid med Koranen, är ett annat exempel. Frågan måste ställas: 

Vad tror du på? 

Många undviker svar, precis så, som det israeliska folket gjorde på Elias 

tid. Andra att de tror att det finns ”någon” eller ”någonting”.  

Ytterst få svarar: Jag är en kristen. 

Sverige räknas som ett kristet land, men, vad förkunnas i Sverige i dag? 

Rom 10:17 Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi 

ord. 

Bibeln berättar att vår tro kommer av det vi får höra. Då blir nästa fråga: 

Hur ofta hör du kristendomens väg förkunnas? Denna enkla väg: Att 

Guds uppståndne son - Jesus - tagit konsekvensen av mina och dina 

misstag. Enda ”kravet”: Att vi öppet tillstår vårt behov av Jesu förso-

ningsgärning. Förkunnas Jesu kristallklara löfte till dej och mej i dag? 



Luk 12:8-9 Jag säger er: var och en som känns vid mig inför männi-

skorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds äng-

lar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad 

inför Guds änglar. 

Tyvärr har man i kristenheten i stället förkunnat oenigheter, modell: Är 

påven ofelbar? Barndopet frälsande eller är vuxendopet frälsande? Det 

kan inte vara orimligt att vi har en stor vilsenhet i dag utifrån: Så bygger 

tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Jesu löfte återigen: 

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

nom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förne-

kar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i 

himlen.  

Med Jesu kristallklara vägbeskrivning, dags för söndagens evangelium: 

Luk 1:5-17 På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias 

avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från 

Aron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde 

oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa ef-

tersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. En gång när tu-

ren hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst 

inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland präs-

terna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket 

stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel 

för honom, till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid 

denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: 

»Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet 

skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Han 

skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över 

hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker 

skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i mo-

derlivet, och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, 

deras Gud. Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för 

att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett 

rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.« 


