
Johannes Döparens dag 2019 06 23 i S:t Peter 

Predikan: Solveig Högberg 

 

Den högstes profet 
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Dagens tema är ”Den högstes profet”. 
Om vi nu ska försöka göra temat, bibelberättelserna och predikan personlig kan man ju fråga 
sig: 
Vem är den högste? 
Vem är profet? 
 
Spontant är det väl ingen tvekan om vad som är svaret på den första frågan. 
Naturligtvis är det Gud som avses, det är han som är den Högste. Ändå ställer jag frågan och 
på så sätt öppnar upp för lite funderingar. 
Vem är det som har den högsta prioriteten i ditt och mitt liv? Vem är den högste för oss i 
praktiken, inte bara som ett fromt svar, inte bara som ett tema för en gudstjänst. 
 
Nästa fråga på det temat blir; vad får den högste i våra liv för konsekvenser? 
 
Kan vi och vågar vi satsa våra liv på den som vi sätter högst? 
 
Vi läste i evangelietexten om två människor som satte Gud främst; Elisabet och Sakarias. 
De levde just nu i templet, eftersom Sakarias var präst och vissa perioder av 
prästtjänstgöringen utövades i templet.  
 
Parentetiskt: Nu är i och för sig, varken då eller nu, prästerskapet en garanti för att Gud är den 
högste i deras liv. 
 
Men vad vi förstår så var det så för dessa två fromma människorna, det står om dem att de 
båda två var rättfärdiga inför Gud och levde i heder och ära inför honom, de höll alla buden 
och kunde berömma sig av ett gott samvete inför Gud. 
Men de hade inga barn och nu var de gamla. 
 
Så en dag skulle Sakarias utföra en viktig del av sin prästtjänst, han skulle tända 
rökelsealtaret. 
När man gjorde det gick prästen ensam in i det heligaste rummet i templet och folket fick 
vänta utanför. 
 
Den här gången blev det inte som vanligt, folket som väntade utanför började förlora 
tålamodet och de undrade över varför Sakarias blev kvar så länge inne i det allra heligaste.  
När han så småningom kommer ut kan han inte tala, han är stum och kan inte förklara vad 
som har hänt.  
Men folket som stod utanför kunde tydligen tyda tecknen så det förstod något av det som 
skett. 
 



Skulle något sådant hända idag så går säkert våra tankar och funderingar kring om det kanske 
skulle kunna vara en stroke eller något annat medicinskt som personen blivit drabbat av. 
Men om Sakarias står det ganska enkelt att när han stum kom ut från templet så kunde folket 
förstå att han haft en syn. 
 
Vi skulle också ibland behöva vända på vårt synsätt och inte ta till snabbaste svaren på vad 
som skett. Vi kan behöva be med psalmens ord ”Öppnade ögon Herre mig giv, ögon som ser 
dina under”.(Psalm 669:2) 
 
Men vad var det då som hänt? 
Jo, Sakarias har fått höra att han blivit bönhörd. Han och Elisabet skulle få en son. Så berättar 
ängeln som kommit med budskapet från Gud om denne son; han ska inte dricka öl och vin, 
han ska vara fylld av den helige Ande från det att han föds, han ska leda många av sina 
medmänniskor tillbaka till Gud, han ska förkunna Guds ankomst, han ska helt enkelt 
förbereda folken för Gud. 
 
Sakarias låter sig inte omedelbart övertygas utan säger till ängeln; ”menar du att jag ska tro på 
allt detta? Jag är en gubbe och min fru är en gammal gumma”. 
 
Ängeln berättar att han är utsänd från Gud för att berätta detta för Sakarias och så säger han 
”eftersom du inte ville tro mig kommer du inte att kunna säga ett ord, innan din son föds. Allt 
ska bli som jag sagt när tiden är inne – Guds tid.” 
 
Om vi nu återigen gör bibelberättelsen personlig: kan något sådant här hända oss? 
Jag är fullständigt övertygad om att Gud kan ha användning för oss, när vi bara ser det 
omöjliga. Gud vill ta oss i sin tjänst när vi tror att alla möjligheter är ute. 
 
Men för att vi ska kunna ställa oss till förfogande är det viktigt att vi kan vara stilla och lyssna 
så att vi kan särskilja Guds röst ur det bruset som vi hör runt omkring oss. 
För att använda Sakarias som ett exempel: vi kan behöva lämna allt det som pockar på vår 
uppmärksamhet och gå in i ensamheten och stillheten. 
Det är också fullständigt avgörande att vi ser Guds möjligheter och inte fastnar i det omöjliga 
hos oss själva. 
 
Vi kan också behöva invänta den rätta tiden – Guds tid. 
 
Sakarias får veta att namnet på sonen skulle vara Johannes. 
Johannes betyder ”Herren är nådig”, och det var ju verkligen något som Elisabet och Sakarias 
fick uppleva. 
 
Under sin nio månader långa stumhet kunde Johannes få begrunda sin egen svaghet och Guds 
obegränsade nåd och makt. 
 
Återigen en fråga till oss. Hur använder vi oss av de tider då vi av någon anledning inte kan 
vara med, vara så aktiva som vi vill. Beklagar vi oss över det som hänt, eller tar vi tillvara på 
tiden och begrundar vårt liv och Guds nåd? 
 
Egentligen är allt detta bakgrunden till dagens text.  
Nu är det dags för Johannes att födas, efter åtta dagar skulle han omskäras och då också få sitt 
namn. 



 
Så händer samma sak här som ibland händer oss i våra liv och i våra sammanhang. 
Någon annan tror sig veta bäst. 
Här är det grannarna och släktingarna som tar för givet att barnet ska heta Sakarias efter sin 
pappa, men då protesterar Elisabet och säger att han ska heta Johannes, folket har 
invändningar mot detta och vänder sig till Sakarias. På en skrivtavla skriver då Sakarias: 
”Johannes ska han heta”. 
Efter det så öppnas Sakarias mun och han kan högt prisa Guds godhet och tacka honom. 
 
Hur reagerar vi när någon annan tror sig veta bäst och talar om för oss hur det ska vara? Hur 
reagerar vi när man inte tror på oss utan vänder sig till en annan i förväntan på att få det ”rätta 
svaret”? 
Hur kändes det för Elisabet och hur känns det för oss när vi upplever oss ignorerade och 
överkörda? 
 
När folket uppe i bergsbyn hade fått vara med om allt detta så frågade man sig ”vad ska det 
bli av detta barn”. 
 
Vi vet att Johannes blev kallad profet, när han egentliga verksamhet kom igång. 
 
Då kommer vi till den andra frågan som jag ställde i inledningen: vem är en profet och vad är 
en profet? 
 
En profet är någon som på ett alldeles särskilt sätt fått ett uppdrag från Gud. 
Uppdrag från Gud har vi alla, men alla av oss kallas inte profeter. 
Idag är det inte många som kallas profeter, men jag tänker att det är många som har profetiska 
uppdrag. 
 
Några av uppdragen som profeterna i bibeln hade var att helt leva i nuet och bland sina 
medmänniskor framföra budskap från Gud. Det kunde handla om att varna folken, så att de 
kunde räta upp sina liv och bli räddade, medmänniskorna blev helt enkelt utmanade att vända 
om och börja leva i en god relation till Gud. 
 
Även om man visste att uppdraget kom från Gud var det inte helt enkelt, man kunde känna en 
stark ambivalens och kluvenhet, tvekan och ovilja. 
 
Jeremia, som vi mötte, protesterade väldigt när Gud kallade honom, han hade invändningar 
om att han var för ung och att han inte var tillräckligt mogen. 
 
Säkert kan vi känna igen oss i detta, det är lätt att ha invändningar inför ett uppdrag som vi 
tror andra skulle klara av på ett bättre sätt. 
 
Men Gud accepterar sällan undanflykter, Gud kom tillbaka till Jeremia och gav honom 
uppdraget att gå till kungen med flera uppmaningar. 
 
Jag tänker att de uppmaningarna och utmaningarna gäller oss också på ett personligt sätt, även 
om vi inte har ett kungarike att råda över. 

- Handla rättvist och rättfärdigt. 
- Rädda den utplundrade ur förtryckarens våld. 
- Kränk inte invandraren. 



 
Utmaningar som blir väldigt närgångna i en tid som vår. Hur vi tar till oss dessa utmaningar 
får vi avgöra i samtal med Gud.  
Gud vill leda oss på vår egen väg i det arbetet. Vi kan inte skjuta uppdraget från oss till 
politiker, staten eller ”någon annan”. 
 
När Gud kallar så är det inte bara till ett projekt som vi kallas, det är snarare till en 
livshållning. 
Det är inte heller bara en inbjudan eller en möjlighet. 
Den som fått en kallelse kan tacka nej, men Gud kommer att återkomma. 
 
Det är en annan profet ett bra exempel på: Jona. Gud kallar honom att gå till Nineve och 
predika. Jona går åt andra hållet, men efter en hel del förvecklingar så står Jona i alla fall i 
Nineve och predikar Guds ord. 
 
Ofta när vi talar om profeter så talar vi om att de på ett eller annat sätt har fått se in i 
framtiden och fått se vad som ska ske där. Det kan väl delvis vara sant. 
Men jag skulle säga att det snarare är rakt in i Guds hjärta som de fått se. De har fått se hur 
Gud på olika sätt uttryckt sin kärlek. Ibland som ilska och vrede, ibland som förtvivlan. 
Men syftet med allt är att Gud älskar sin skapelse och vill ha kontakt med varenda del av den.  
 
Hela Guds handlande kan sammanfattas i Johannes namn ”Herren är nådig”. 
 
I Episteltexten predikar Paulus och säger: ”Gud fäste blicken på våra anfäder och fick vårt 
folk på fötter.” så fortsätter han att beskriva Israels barns historia fram till Johannes. Johannes 
som förberedde vägen för den som Gud utlovat - Jesus.  
 
Men trots Johannes stora uppgift såg han att han bara var en del i Guds frälsningsplan, så 
kunde han säga: ”Trodde ni jag var Guds Utvalde? Nej, det är inte jag. Men ni ska snart få 
träffa den ni väntat på i alla år, och då är jag inte intressant längre.” 
 
Vilken ödmjukhet, det kanske inte är den beskrivning som vi först tänker på när vi talar om 
Johannes, men som vanligt handlar det om att se mer till insidan än till utsidan. 
Johannes kunde verkligen se vem som hade högst prioritet, vem som var den Högste. 
 
Vi sjöng: ”Vittnesbörd Johannes bar, om det ljus som gryr idag, Halleluja” (Psalm 338:3) 
Det är nåd! Johannes kunde stå för sitt namn: Herren är nådig. 
 
Så här i Midsommartid blir detta också tydligt för oss. Vi får försöka förstå och komma ihåg 
hur Gud genom sin nåd upprätthåller sin skapelse och hur han hela tiden nyskapar livet, trots 
vad vi gjort av det paradis som han en gång skapade åt oss. 
Men han vill ha medhjälpare i sitt arbete. Kanske är inte alla kallade till profeter, men alla är 
kallade att vara med. 
 
Charles Wesley formulerade nåden och uppdraget så här: 
”Skapelsen skall nå sin fulländning genom oss och våra liv, när vi tar emot den frälsning som 
förvandlar oss till dig.” 
 
I Johannes Döparens födelse uppenbarade Gud sin barmhärtighet genom att skapa liv där inga 
förutsättningar för liv existerade. 



 
Vi behöver förebilder som visar oss vägen mot en ny livsstil som är uthållig och 
ansvarstagande. 
Vi behöver lyssna till vår tids profeter som vill väcka oss ur omedvetenhetens slummer. 
Vi behöver lyssna till Guds kallelse och utväljande: nu är det du och jag som är kallade att 
vara föredömen och profeter. 
 
Vi ber med den bön som fanns i veckobrevet: 
Gud, tack för Johannes som talar liv rakt upp och ner, rakt in i det som pågår. 
Ge oss lite av det modet så att vi inte alltid anpassar oss och är förstående utan också vågar 

säga som det är. Amen 
 


