
Andakt i Landskyrkan, Kvar i sta’n 2009-06-24. 
Text: Apg. 19:4 
Tema: Den högstes profet 
Firningsdag: Den helige Johannes döparens dag 
 
Inledning 
Vi har varit med om en helg som för många innebär fest, 
midsommarhelgen. Ofta firar och upplever vi då sommaren och 
naturen, Midsommardagen har ju också temat ”Skapelsen”. Men 
efter midsommardagen följer en söndag, den helige Johannes 
döparens dag.  
 Då är temat plötsligt lite annorlunda, ”Den högstes profet”.  
 
Om Johannes Döparen 
Vi vet nog alla lite om Johannes Döparen, hur han var släkt med 
Jesus och började sin verksamhet lite innan Jesus, år 28. Hur han så 
döpte Jesus i Jordanfloden och sedan allt mer försvann från 
offentligheten, precis som han sade att det skulle vara. Han skulle 
bereda väg för Messias, för Jesus, Guds Son.  
 Slutligen dog också Johannes, han halshöggs och hans huvud 
gavs på ett fat till en av dem som önskade hans död.  
 
Budskap 
Varför minns vi då fortfarande Johannes? Varför pratar vi om 
honom? Många saker och företeelser är ju förelöpare, men de nämns 
inte ofta för det. Vi har ångbilar, telegrafer, svartvita TV-apparater, 
amalgamfyllningar, judeförföljelser, ett utan rösträtt etc. Ändå är 
detta inte vad vi främst ägnar tiden åt, men Johannes han är viktig 
fortfarande, så här två tusen år efter sin död.  
 
Obekväm 
Den verksamhet som Johannes ägnade sig åt, det sätt som han 
beredde vägen för Jesus var genom att predika och profetera, ganska 
rättframt till och med. 
 Johannes var en obekväm typ, han pratade högt om saker som 
ingen ville se. Skulle han ha levt nu så skulle han nog ha talat om 
sådant som våra ålderdomshem, vad som sker där, sådant som inte 
får ske, när människor blir bara siffror och pengar, människovärde 
byts mot penningvärde, värdighet mot lönsamhet. 

Han skulle nog ha talat om vad som sker innanför dörrarna i våra 
trappuppgångar, eller i husen i våra kvarter eller i vår by, sådant som 
sker där som inte får ske. 
  
Han skulle nog ha talat om allt det som sker i vårt samhälle, i vår 
stad, i din närhet, mot ofödda, mot spädbarn, barn, ungdomar, vuxna, 
äldre, allt som sker, all ondska som drabbar, allt som inte får ske 
som ändå händer. 
  
Allt det i ditt och mitt hjärta som sker, men som inte får ske. 
 
Omvändelse från ondska, till Guds rike 
Allt det vände sig Johannes emot, han uppmanade människor att 
sluta med ett liv i ondska, eller kanske lättare att ta till sig, sluta med 
ett liv som inte är efter Guds vilja. Ett liv efter Guds vilja främjar 
alltid och hela tiden kärlek, godhet, värme, gemenskap, rätt och 
rättvisa. 
 Johannes inte bara predikade då, denna söndag hade temat ”Den 
högstes profet” – han är den högstes profet också idag.  
 Han manar oss nu, här, till omvändelse från det onda som sker i 
vårt samhälle, i vår trappuppgång, våra grannkvarter och i våra 
hjärtan.  
 
Omvändelse från allt som inte främjar Guds rikes utbredning, Guds 
kärleksrike i vår värld. 
 Omvändelse från, men också omvändelse till, till Gud. 
Att bara vara emot, det är inte svårt, men Johannes budskap var 
”omvänd er, ty himmelriket/Guds rike är nära”. 
 
Gud sänder oss 
När vi omvänt oss, då är Gud där och möter oss, och Gud sänder oss 
precis som han sände Johannes.  
 Ut att sprida kärlek, gemenskap, rättvisa, godhet. Han kallar dig 
att börja nu, på en gång. Gud behöver oss alla, Gud kallar oss alla, 
igen och igen, oavsett ålder eller kraft.  
 
 
 
 



Den helige Ande 
Det är Gud som verkar, han lämnar oss inte ensamma.  
Johannes döpte de som ville omvända sig, men bara just till 
omvändelse. 
 Vi är också döpta, eller borde bli, och vårt dop däremot, det som 
de flesta av oss undfått, ger inte bara rening/befrielse från synden, 
när vi tar emot det, utan vi får också den helige Ande – Hjälparen.  
 Hjälparen har två viktiga uppgifter;  

• dels att påminna oss om Guds kärlek till oss, att vi är Guds 
barn  

• dels att ge oss kraft just till att tjäna våra medmänniskor, med 
kärlek, värme, gemenskap, rätt och rättvisa för att utbreda 
Guds rike och ge människor sitt värde som Guds ögonstenar 
åter. 

 
Amen 
 
Sv. Ps. 87B  
  
 
 


