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Den Högstes profet  

 

Jesaja 42:5-9, Apostlagärningarna 10:37-38, Lukasevangeliet 1:67-80 

 

Söndagens berättelse från Lukasevangeliet handlar om att Elisabet och Sakarias, båda väldigt 
gamla, har blivit klara över att de ska få en son. För Sakarias var Guds budskap om vad som 
skulle komma att hända så stort att han blev alldeles förstummad och var det under hela 
Elisabets graviditet. När vi kommer in i berättelsen så har dagen kommit för att det nyfödda 
barnet ska omskäras och till allas förvåning får barnet inte det släktnamn man förväntat, utan 
namnet Johannes, ett namn som betyder ”Gud är nådig”. När Sakarias bekräftar att det är 
barnets namn så bryts förstumningen och han kan tala igen och brister ut i den lovsång som är 
dagens text. Det är en lovsång som målar upp hur barnets liv kommer att bli och att han ska 
komma att kallas den Högstes profet. 
 
Det finns många profeter i Bibeln, men det är ett ganska stort glapp i tiden mellan Gamla 
Testamentets profeter och Johannes. Gemensamt för alla profeter är dock att de var språkrör 
för Gud. Det gällde att tala rätt ord i rätt tid till rätt människa. Gemensamt var också att de 
pekade fram mot att det skulle komma en som räddade och befriade, som skulle peka ut 
riktningen och vara vägvisare. 
Det budskap som Johannes hade att framföra var en förberedelse för att ta emot den nåd som 
Gud ger genom Jesus. 
 
Profeterna upplevde på olika sätt en kallelse till sitt uppdrag. Många av dem försökte bli kvitt 
det uppdrag de fick, men det gick inte, det dög inte att urskulda sig med att man var för ung, 
för oduglig eller komma med någon annan undanflykt. 
 
Det behövs profetröster idag också. Kanske känns det förmätet och för stort att vi skulle kalla 
oss profeter. Men kallelsen att vara en röst som talar rätt ord i rätt tid till rätt människa har vi 
alla fått.  
Guds kallelse är inte ett projekt som man kliver in och ut i efter behag, den lever vi med hela 
tiden. Men hur den ska gestaltas det får vi bli klara över i vår personliga relation till Gud. 
Charles Wesley formulerade uppdraget i en psalmvers ”Skapelsen ska nå sin fulländning 
genom oss och våra liv, när vi tar emot den frälsning som förvandlar oss till dig” (86:4 i 
Psalmer och Sånger).  
Uppdraget är stort men det är nåden också. Nåden bär dig när du bär nåden! 
 
Nåden är en gåva till oss, den är gratis, det handlar inte om våra förmågor därför vet vi att när 
Gud kallar ger han också förmågan att klara av det uppdrag han ger. 
När vi lever i Guds vilja för våra liv så spelar det ingen roll hur duktiga eller smarta vi är, just 
därför att Gud ger oss av sin nåd och sin förmåga. ”För Gud är ingenting omöjligt.” 
Ta emot Guds nåd! Låt Gud göra vad han vill med dig och i dig! 
Gud finns i varje tid, för varje stund och möter vår otillräcklighet. Gud går in och är det som 
vi inte klarar av. Gud tar vid där vi inte förmår. Vi kan trots allt inte allt, vi kan inte trots god 
intention vara perfekta och rakt igenom goda och rätta i alla lägen. Vi behöver Gud. Han 
behöver oss. Det är nåd. 
Kanske kan det bli för oss som det blev för Sakarias, när vi precis som han bekräftar ”Gud är 
nådig” så bryts vår tystnad och lovsången bryter fram. 


