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Midsommar är skapelsens helg och Johannes Döparens helg. 

Två helgdagar efter varandra är numera ovanligt i vår almanacka. 

Annandagar har vi två, förut hade vi tre. 

Midsommarhelgen har ingen annandag: men den här söndagen 

kunde vara en sådan. Men de två röda dagarna har faktiskt varsitt 

tydligt tema: Skapelsen på Midsommardagen och så Johannes dag 

den här söndagen efter Midsommardagen. 

Johannes dag firas den 24 juni: i år stämmer datum med firandet. 

Sedan gammalt finns också en dag som åminnelse av Johannes 

död, hans halshuggning. Den firar inte vi längre. 

Färgerna som kan användas den här dagen är både vitt som är 

färgen för glädjens dag då det är en födelsedag. Men även rött kan 

användas då Johannes blev en martyr. Rött är martyriets färg. 

Därför använder vi den på Annandag Jul som är Stefanos dag 

eller alla martyrernas speciella dag. 

Johannes hade ett speciellt liv. Hans födelse var ett under. Hans 

liv var en budbärares. Hans död blev en martyrs. Han skulle 

insättas i en unik uppgift som den som visade väg för Guds son. 

  

Elisabet och Sakarias fick uppleva glädje men säkert tidigt också 

bekymmer genom sin son. Han var inte som andra. 

Men de fick en hälsning från Gud själv om denne sons framtida 

uppdrag: han ska inspirera andra till omvändelse och nytt sätt att 

leva! Det åldriga föräldraparet fick kanske inte alls leva så länge 

att de kunde uppleva sonens dramatiska uppgörelser med 

människorna som kom till dopstället i Jordan och där fick reda på 

sina livs behov. Behov av nytt liv. Dop till omvändelse och 

sinnesändring. 

 

 



2. 

Som profet var det inget märkvärdigt att vara uppriktig mot folk. 

Profetens tunga ska bli till ett skarpt svärd, läser vi hos profeten 

Jesaja. 

Det är Johannes som är huvudperson i alla de tre årgångarnas 

evangelie-texterna från evangelisten Lukas den här dagen. 

Johannes Döparen. Den utvalde. En profet med ett särskild 

uppdrag. 

När Elisabet födde sin son var det givetvis jubel bland släkt och 

vänner. De båda Elisabet och Sakarias fick äntligen sitt barn vid 

hög ålder efter lång väntan. 

Och precis som för den släkting som föddes strax därefter 

åtföljdes detta barn av idel goda och uppmuntrande lovord. 

Johannes skulle få komma att betyda en hel del för sin omgivning. 

Ja, för hela världen skulle det visa sig. Men det fick han knappast 

uppleva under sin livstid. 

 

Föräldrarna slapp säkert vara med om den nesliga avrättning som 

Johannes tvingades till. Huvudet på ett fat. Så tarvligt. 

Men innan dess fick Johannes vara andlig ledsagare, mentor och 

mycket annat för människor som kom i skaror för att döpas av 

honom. Det största av hans upplevelser var givetvis att få möta 

Kristus och få bekräftat det han anat: denne människa skulle 

komma att kallas Guds son. Jesus kom till Johannes. Vilken ära. 

Men inte utan ett syfte. Jesus skulle här starta sin livsresa som 

världens Frälsare. 

Och Johannes fick bli den som ledde honom in på vägen. 

Johannes fick vara ett redskap för Guds frälsningsplan. Och 

alltsedan dess kallar vi Johannes för den högstes profet. 

 

Det var förberedelse som var profetens uppdrag. Han skall bli 

stor inför Herren ….och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så 

att Herren får ett folk som är berett.” 

 

 



3. 

Där fick Sakarias höra att denne son var inte vem som helst! Så 

fick Johannes sin uppgift klarlagd så småningom. Han skulle 

döpa. 

Johannes är noga med att peka framåt: ni ska inte räkna med mig 

utan vänd er till den som kommer efter mig. Det är en vidsynt och 

generös hållning: att vara trygg i sin egen identitet och istället 

klart kunna säga att denne Jesus är det som har huvudrollen i detta 

det största av stora projekt: Guds räddningsplan för världen! 

 

Redan i moderlivet utvalde jag dig, heter det hos profeten Jesaja. 

Det är en speciell tanke detta att Gud har kunskap om mitt liv och 

om allas liv redan innan födelsen. Utvaldhet. Särskildhet. Unik. 

Och räknad med. 

Alla små barn och alla andra likaså borde få känna sig som 

särskilda – speciella. Och många upplever det säkert. Medan 

andra längtar efter att få vara speciella för någon enda, någon 

gång i livet. Kanske bara för en stund. 

 

Det är Lukas som ger denna introduktion till evangeliet genom att 

först berätta om Elisabets dilemma, Johannes' födelse och 

Sakarias lovsång – för att därefter introducera Maria och så Jesus 

själv i handlingen. 

Inflätade med varandra var dessa båda pojkar från allra första 

början. Och deras liv skulle kantas av missförstånd blandat med 

uppskattning för att till sist avslutas genom grym och våldsam 

död. För båda. 

Det fanns flera likheter mellan dessa båda släkt-pojkar. Mödrarna 

fick varsitt barn på märkliga vägar. Det fanns något av under 

bakom båda pojkarnas liv. Fäderna var mera tvivlande. Om nu 

mödrarna tog emot och trodde så var fäderna mera realistiska och 

skeptiska. Men både Sakarias och Josef tog till sig den Guds 

hälsning som de fick. De lyssnade till Guds tilltal angående 

sönernas utvaldhet. 

 



4. 

Sakarias frågar hur han ska få visshet om att detta ska bli 

verklighet. Josef visste inte vad han skulle tro men lyssnade till 

varningens ord och räddade barnet genom att fly till Egypten. 

Så ser det ut i världen. Och kanske har det alltid varit så. 

Mödrar som vågar föda och fäder som tar ansvar. Trots en osäker 

situation och utan att ha några som helst garantier för en 

ljusnande framtid för sina barn. 

 

Var inte rädd! Det var hälsningen både till Sakarias och senare till 

Maria. Båda hade kanske anledning att vara rädda? Men båda fick 

tillsammans med sina makar uppleva undret att bli föräldrar. 

Med bävan och glädje tog de emot sina söner. Följde dem en del 

eller hela vägen och kanske fick de också ana att dessa båda på 

olika sätt skulle förändra världens gång! 

Johannes skulle visa vägen och ryta till om orättvisorna. Jesus 

skulle förändra och frälsa hela skapelsen. En gång för alla ändra 

kurs för denna värld. 

 

Vi ber: 

Gud, 

du kallade Johannes döparen att förbereda människor 

för Jesus Kristus. 

Med öknens torka som erfarenhet 

förstod han det växande livets värde. 

Hjälp oss att lyssna till vad Johannes kan säga oss idag, 

om öknens sanningar, 

om vattnets förvandlande kraft 

och om betydelsen av omvändelse. 

AMEN 
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