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Hellig sky:  Minne- og merkedager. En keltisk inspirert helgenkalender for Norge. 
 

Uke 25 
 

24. juni: Johannes (Jonsok) 
Profet, døper, veiviser (drept ca 30 e. Kr.) 

 
Johannes var i slekt med Jesus og ble født et halvt år før ham. I morslivet sparket han av glede 
da den gravide Maria besøkte sin slektning Elisabet. Momenter fra Bibelfortellingene om hans 
underfulle unnfangelse og fødsel kan vi finne igjen i mange helgenlegender, også i flere 
keltiske (f.eks. om David fra Wales, eller Columba). 
Johannes fulgte forbildet til den kjente profeten Elia, og ble oppfattet som en oppfyllelse av 
profetordet fra Jes 40,3. Han bodde i ødemarka og døpte i Jordandalen, for å forberede og å 
vise vei til den lovede Messias. Han kritiserte sosial urett (Luk 3,11) og talte kong Herodes 
Antipas imot. Etter at han var blitt fengslet, ble han usikker og sendte sitt spørsmål til Jesus 
(Mat 11,3). Johannes er bindeleddet mellom Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet. 
På St.Hans-aften (Jonsok = St.Johannis-vaka) 23. juni markeres midtsommerdagen i Norge: 
Når solen står på sitt høyeste på den nordlige halvkule, takker vi Gud for at han skapte solen 
og lyset. Og vi kan tenke på Døperens ord om Jesus i Joh 3,30: ”Han skal vokse, jeg skal 
avta.” 
 
I Norge har vi tradisjonen om det helbredende krusifikset i Røldal kirke som svettet under 
messen St.Hans-natten. 
 
Bønn: Herre Gud, himmelske Far, du sendte døperen Johannes for at han skulle rydde vei for 
din Sønn og kalle mennesker til omvendelse. Gi oss å ta imot dette vitnesbyrd, så vi ikke blir i 
mørket, men tror på ham som er verdens lys, Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, som med deg 
og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet. 
(Kollektbønn for St. Hans i Gudstjenestebok for Den norske kirke) 
 
Bibeltekster: Luk 1,67-80 Jes 40,1-11 Luk 7,18-28 
 

… hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot 
det lys som alltid skinner fra Gud, vår Skaper god. 

(Kolmodin i Nork Salmebok 763,2;  oversatt av Landstad) 
 
Andre merkedager: 
 
20. juni (eller 3.7.): Julius og Aaron var to av de tre første britiske martyrer (døde ca 250 
eller ca 300). De ble drept i Caerlon nær Cardiff i Sør Wales. 
 
24. juni: Thøger (Theodigar/Dieter) var en tyskfødt munk som ca år 1000 kom til England. 
Han var blant prestene som fulgte Olav den Hellige til Norge. Etter 1030 ble han misjonær i 
Danmark hvor han døde ca 1065. Han er gravlagt i Vestervig i Danmark. 


