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Under veckan hörde jag på Sveriges Radio att streaming-tjänster 

rapporterar en ökad efterfrågan på filmer med ett jul tema. Enligt 

rapporten har antalet filmer med ordet Christmas i titeln dubblerats 

sedan 2016. Bara i år ska mer än 200 filmer med ordet Christmas i titeln 

släppas. Jag tar detta som ett uttryck för människors sökande efter 

stämning och hjälp för att förberedda sig för helgen som stundar.  

Bland alla julfilmerna som står oss till buds i år tvivlar jag på 

att någon kommer att handla om en figur som Johannes Döparen (vilket 

är lite synd!). De flesta julfilmer går en av två vägar: antingen vill de med 

komedi hjälpa oss att hantera spänningarna som uppstår vid mycket 

kontakt med släkten eller så vill de med drama (oftast romans) förbereda 

oss för den sentimentala versionen av Jul där vi får en maximal 

känslomässig upplevelse för minimal input. Julfilmer över lag vill få oss 

att känna att allt är okay med oss och världen.  Att det enda vi behöver är 

lite god mat och bra stämning för att lätta på tillvaron. Julen som sådana 

filmer promotar är i bästa fall en verklighetsflykt; därför får Johannes 

Doparen inte plats där – Johannes budskap handlade om att möta 

verkligheten rakt på istället för att dölja den.  

 

Statistiken om julfilmers ökning kan tolkas som ett tecken på den 

sentimentala julens oförmåga att tillfredsställa den djupa hungern vi har  

efter att Julen ska betyda något som är livgivande och livsomvandlande. 

Mat och stämning är underbart så länge de är uppburna av en gedigen 

grund, men när grunden har urholkats täcker mat och stämning över en 

avgrund som aldrig kan fyllas på ett sätt som tillfredsställer.  Den 

verkliga julen – jul med en gedigen grund handlar om att fira Guds 

generösa gåva av sin son till en värld som inte förstod vad den fick. För 



att förbereda oss för den verkliga julen behöver vi advent. Vi behöver ord 

från profeter som Johannes Döparen och Malaki. 

 

Malaki är knappt känd för de flesta av oss men när han skrev om 

Herrens dag, eller den stora och fruktansvärda dagen för Herrens 

ankomst, föreställde han sig mycket eld. Malakis ord som vi hörde idag 

var de sista orden från Gamla Testamentet. Från de orden fram till 

Johannes Döparen och Jesu tid spände 400 år utan nytt profetiskt ord 

från Gud.  Det är slående att av alla de stora synderna som kan tänkas, 

fokuserade Malaki på konflikt mellan föräldrar och barn. Alla som 

gruvar sig för att träffa släkten kanske förstår varför Malaki fokuserade 

på vikten av försoning i nära relationer.  Jag är inte helt säkert på att jag 

förstår varför han fokuserade på just sådana relationer, men kan det vara 

så att trasigheten som präglar även våra närmaste relationer är en 

miniatyrmodell av problemen som präglar hela mänskligheten? 

 

När profeten Elias plötsligt trädde fram som den första profet av sin sort 

talade han uppriktiga ord till människor som missbrukade sin makt. 

Johannes trädde fram i Elias anda som den sista profet inför Jesus 

ankomst som Messias eller räddare och hans uppriktiga ord var riktade 

till hela folket som hade blivit hänsynslösa.  De kanske trodde på det 

Malaki kallade Herrens stora och fruktansvärda dag i teorin, men inte i 

praktiken.  Lite som hur kyrkan i vår tid tror på Kristi Återkomst i teorin 

men av olika skäl har tappat ett språk och längtan efter den dagen. 

Folket som Johannes vädjade till verkar ha glömt att personlig makt och 

handlingskraft är till för visa omsorg om andra och inte bara till för att 

främja våra egna privata intressen.  Johannes kallade folk att se på 

mörkret inom dem, ångra sig och rikta sig mot Kristus. Vi behöver ta 

samma budskap till oss i vår egen tid.  Omvändelse är inte en 



engångsföreteelse.  Då vi bor på en planet som snurrar blir det 

nödvändigt för oss att hela tiden rikta om oss för att hålla fokus på 

Kristus.  

 

I dagens evangelietext talar Jesus till folket som varken ville höra 

Johannes budskap eller lyssna till Jesus själv. Han säger att de visade en 

dubbelhet genom att avfärda Johannes för hans stränga stil och 

samtidigt avfärdade de Jesus för hans slapphet.  För med Johannes och 

Jesus hade folket två profeter av olika karaktär som pekade med hela 

handen mot samma Gud.  Om de inte kunde acceptera den ena bör de ha 

kunnat acceptera den andra. Men Jesus menar att dessa människor inte 

ville låta sig påverkas av någon av dem.  Deras cynism hindrade dem från 

att ta till sig det Jesus och Johannes förespråkade på olika sätt. 

 

Enligt Wikipedia är det vanligaste sättet att förstå cynism som en 

närmast känslokall livsåskådning – det är att tro att man genomskådar 

alla andra och präglas av en pessimistisk syn på samhället. Vår tid är 

starkt präglad av ett cyniskt sätt att se på samhället. De till synes 

oändliga avslöjandena av maktmissbruk tycks berättiga en sådan 

inställning som det enda autentiska alternativet.  Men Johannes 

Döparen och Jesus kallar oss till en hoppfull realism vars slutmål är djup 

och äkta glädje.  Vägen ditt är omvändelse. 

 

Det är knappast glädje som vi förknippar Johannes Döparen med men 

enligt Lukasevangeliets berättelse var glädje den första känslan 

Johannes gav uttryck för när han spratt till i sin moders mage – en 

reaktion på Kristus som han skulle bana vägen för. Johannes var inte en 

arg och fördömande man – han var en profet som förstod att något stort 

höll på att ske i och med Jesus Kristus och han ville inte se folket gå 



miste om det. Målet för hans allvarsamma kallelse till omvändelse var 

glädje.  Hans omskakande sätt att tala till folket gick ut på att störa dem i 

den falska tryggheten som de levde efter.   

 

Idag på den tredje söndagen i Advent kallar Johannes Döparen och 

Jesus oss att förberedda oss för den verkliga Julen.  De kallar oss att inte 

förneka mörkret och trasigheten som finns i oss och kring oss och ber oss 

att hålla levande i minnet att det är just för denna trasighet som Gud 

verkställer sin räddningsplan genom Kristus.  Julens glädje är riktig och 

det är en försmak av allt som väntar på oss den dagen när Kristus 

kommer igen i härlighet för att slutgiltigt förvandla vår värld. Den dagen 

kommer att vara en dag av förädlande eld.  Redan nu kan vi välja att 

utsätta oss för Andens eld och den som gör det kommer nästan 

garanterat att uppleva den storslagna glädjen som den verkliga Julen 

innehåller. Gör det och ditt liv kommer att bli ett vittnesbörd om Guds 

vishet och godhet. Gör det och du kommer att bli ett förebud för 

morgonstjärnan vars födsel Julen handlar om. Må hans ljus lysa upp era 

hjärtan under denna advents tid och alltid. Amen.  

 

 


