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DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

Luk 1:67-80 Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska
ord: »Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det
frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så
som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, frälsning från
våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra
fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Ab-
raham: att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan
fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och  du,  mitt
barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana
väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlå-
telse för deras synder genom vår  Guds  barmhärtighet  och  mildhet.  Han
skall komma ner till oss från höjden, en  soluppgång  för  dem  som  är  i
mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.«Och
pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den
dag då han skulle träda fram inför Israel.

Bakgrunden till dagens text är att Sakarias och hans hustru Elisabet inte
kunnat få barn. De hade nu blivit gamla. Då!, blir Elisabet gravid och föder
sonen  Johannes.  Detta  hade  föregåtts  av  ett  änglabesök.  Sakarias  hade
tvivlat, och var stum ända tills barnet fötts. Då utbrister han i de profetiska
orden vi nyss läst.

”Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt,”
Dessa ord är en förutsägelse om Jesus. Guds egen sons inträde i vår värld,
som kommer att innebära räddning. 

Sedan har vi följande ord: ”så som han för länge sedan lovat genom sina
heliga profeter,”
Vad är det Gud lovat genom sina heliga profeter? Vi går till profeten Jere-
mia, där vi finner två profetior. Den första handlar om Jesus inträde i vår
värld:

Jer 23:5-8 Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall låta ett rätt-
färdigt skott växa ur Davids stam. Han skall vara konung och härska med
vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under  hans  tid  skall
Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han skall



bära: Herren vår rättfärdighet.

Sedan fortsätter profetian, som nu handlar om en annan tid. Förmodligen
vår tid. Alltså den tid vi lever i nu:

Därför skall det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger
»Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten« utan »Så
sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet  och
hämtade hem dem från alla andra länder dit han fördrivit dem, för att låta
dem bo i deras eget land.«

Jag skriver  ”förmodligen vår  tid”.  Från tiden för  Jerusalems förstörelse
fram till 1948 har det israeliska folket varit och levat skingrat. Vi kan nu se
hur de återvänder till sitt eget land. Tidigare har de under 2000 år inte haft
något eget land. Vi kan även se tillbaka på Jesu profetia. Det är historiskt
fastlagt att Jerusalem förstördes. Att Israels folk skingrades, som fångar till
hednafolken. Hitler är den som utmärkte sig mest. 1900-talet är vår nutid.

1948 är året då den israeliska staten utropades, och Jerusalem börjat återgå
till israeliskt styre. Om man tänker efter, så är makten över Jerusalem en
av de centrala konfliktgrunderna i mellanösterns strider och politik. Tram-
pas av hedningar har inget med turism att göra. Ordet ”trampas” är vem
som har makten. 

Lärjungarna frågade hur det skulle vara när han återvänder. Jesus förutsä-
ger två händelser.  Dels förstörelse,  svärdshugg och fångenskap,  dels att
”tills hedningarnas tid är förbi” Jerusalem återgår till israeliskt styre:

Luk 21:20-24 När ni ser Jerusalem omringat av härar, då skall ni veta att
dess ödeläggelse är nära. Då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen,
de som är inne i staden skall lämna den, och de som är ute på landet får
inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir
uppfyllt. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Stor nöd skall
komma över landet, och vrede skall drabba detta folk. De skall falla för
svärdshugg och föras  bort  som fångar  till  hednafolken,  och Jerusalem
skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi.

Profetior handlar om dåtid, nutid och kommande tid. Vi kan alla se att ju-
dar från hela världen bosätter sig i landet Israel. Med rätt eller fel, kan vi



anta att ”hedningarnas tid” är på gång att ta slut.

En del människor känner oro inför dessa profetior. Det är rimligt. Oro, är
ondskans bästa vapen för att  hålla oss villrådiga, ur stånd att  ta till  oss
Guds löften. De löften profeten Jesaja gav israelerna, gäller oss – som vill
vara Jesu lärjungar – i dag. Jesu försoning har gjort alla lärjungar till ett
folk:

Jes 29:11-14 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång,
inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och
ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja,
om ni helhjärtat söker efter mig   skall   jag låta er finna mig, säger Herren.

Helhjärtat är vad du verkligen vill. Strunta därför i dina misslyckanden.
Dina misslyckanden bar Jesus upp på ett kors. Dina och mina misslyckan-
den är försonade! Punkt.

Det offret Jesus gjorde på långfredagen, kostade på. Minst sagt. Att han tog
konsekvensen av våra misstag, innebär att du och jag är värdefulla för ho-
nom. Otroligt värdefulla. Oavsett vad omvärlden tycker. Oavsett vad du
själv tycker. Det är inte hans mening att vi skall gå förskrämda och gråtan-
de fram i våra liv. Så här säger han till dej och mej:

Luk 12:6-7  Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av
dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räkna-
de. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.


