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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far, 
och Herren Jesus Kristus! 

Bön:  
Ack, Herre Jesus, hör min röst:  
gör dig en bädd uti mitt bröst,  
uti mitt hjärta bliv och bo,  
så har jag tröst och evig ro! Amen. 

Predikotext: Joh 1:1–14 

1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var 
hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i 
begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom 
honom, och utan honom blev ingenting till 
av det som är till. 4 I honom var liv, och li-
vet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser 
i mörkret, och mörkret har inte övervunnit 
det.  

6 Det kom en man, sänd av Gud. Hans 
namn var Johannes. 7 Han kom som ett 
vittne för att vittna om ljuset, för att alla 
skulle komma till tro genom honom. 8 Själv 
var han inte ljuset, men han kom för att 
vittna om ljuset. 

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla 
människor, skulle nu komma in i världen. 
10 Han var i världen och världen hade bli-
vit till genom honom, men världen kände 
honom inte. 11 Han kom till det som var 
hans eget, och hans egna tog inte emot ho-
nom. 12 Men åt alla som tog emot honom 
gav han rätten att bli Guds barn, åt dem 
som tror på hans namn. 13 De är inte föd-
da av blod eller av köttets vilja eller av nå-
gon mans vilja, utan av Gud. 

14 Och Ordet blev kött och bodde bland 
oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet 
som den Enfödde har från Fadern. Och han 
var full av nåd och sanning. 

Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är 
sanning. Amen. 

Ämne: Det sanna ljuset. 

Det finns väl knappast något yttre föremål 
som vi så starkt förknippar med jul som ett 
ljus. Redan i november, när dagarna blir kor-
tare och mörkret tilltar, tänds ljus i fönster och 
över gatorna. Vi tänder adventsljusen ett efter 
ett. Och så sjunger vi: Nu tändas tusen jule-

ljus. I min barndoms skola sjöng vi: Nu ha vi 
ljus här i vårt hus.  

Johannesevangeliet börjar med en stark beto-
ning av ljuset, det sanna ljuset. Och det sker 
genom att föra oss till skapelsen, den som 
skedde innan tiden började. Gud sa: varde 
ljus. Här får vi veta att det var Jesus som var 
det sanna ljuset, som lyser i mörkret. 

I dag ska vi inte tala mycket om det yttre kring 
barnet i krubban och änglasången för herdar-
na. Det är två saker som vi särskilt ska betona 
i dag. 

1. Ordet och Ljuset: Jesus 

Johannes börjar sitt evangelium på samma sätt 
som Första Moseboken: I begynnelsen. Han 
för oss till den allra första början. I dag skulle 
man kanske säga: I begynnelsen var Big Bang. 
Men det säger inte Johannes, och det säger 
inte heller Mose. Det var Ordet som var i be-
gynnelsen. Och vi får också förklaringen: Or-
det var Gud, Ordet var Jesus, för han blev kött 
och bodde bland människorna. Den första ju-
len blev Gud människa. 

Det här är den största visheten som finns, så 
stor att den inte kan fattas av vårt förstånd. 
Men vi kan ana något av den, så långt som 
Gud uppenbarat det i sitt ord. 

Det viktigaste ordet i vår text är ljuset. Det 
sanna ljuset skulle nu komma i världen. Ljuset 
hade lyst över världen sedan den första ska-
pelsedagen, men nu skulle det sanna ljuset 
uppenbaras. Mose skriver: Gud sade: Varde 
ljus. De som översatt Svenska Folkbibeln 2015 
har inte vågat ändra den gamla (optativ)for-
men av ordet varde, fast man annars sällan 
använder en sådan verbform i dag. Man säger 
ju: bli till! Vem har rätt och förmåga att säga så 
om något som inte finns? 

Det ord som Mose använder på hebreiska för 
skapade är ett ord som ingen människa kan 
använda när man gör saker. En snickare, en 
bagare, en konstnär kan skapa saker: möbler, 
bröd eller tavlor, men han kan inte göra dem 
från ingenting utan behöver alltid material. 
För sådant använder Gud ett annat ord, som 
vi översätter med forma. Så står det när Gud 
gjorde människan. Han formade Adam av jord 
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från marken, står det i 1 Mos 2:7. En snickare 
formar möbler, men när Gud skapade himlen 
och jorden hade han ingen materia. Det blev 
till av intet. 

Så är det också med ljuset, som Gud skapade 
på den första skapelsedagen. Nu berättar Jo-
hannes att det var Jesus som var både Ordet 
och Ljuset. Det märkliga är att detta ljus också 
är Ordet, det Ord genom vilket världen ska-
pades när Gud sade: varde, bli till. Gud sade, 
och det blev. 

När vi talar om Ordet menar vi vanligen Bi-
beln. Bibeln är det ord som har kommit till oss 
genom människor, som leddes av den Helige 
Ande att skriva det som de hade fått av Gud (2 
Petr 1:21). Därför kan Bibeln ge oss det ljus vi 
behöver på vår mörka väg. Hebreerbrevet 
börjar med att beskriva hur det sker: 

I forna tider talade Gud många gånger och 
på många sätt till fäderna genom profeter-
na, men nu i den sista tiden har han talat 
till oss genom sin Son. 

Jesus är alltså den store Profeten, han som up-
penbarar för oss det verkliga budskapet från 
Gud. Därför måste vi ha honom med för att 
förstå det profetiska budskapet i GT. Det är 
genom honom som Gud ger oss ljuset. Johan-
nes skriver (Joh 1:18) 

Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, 
som själv är Gud och i Faderns famn, han 
har gjort honom känd. 

Ordet blev kött. Det säger mera än att Ordet 
blev människa. För kött uttrycker att han tog 
del av människans alla svagheter. Det fanns 
en riktning i den dåtida världen som kallades 
gnosticismen, där man föraktade det kroppsli-
ga. Så man ville inte tala om att Gud blev en 
verklig människa av kött och blod utan mena-
de att han bara skenbart var människa. Därför 
understryker Paulus (Kol 2:9): 

I honom bor gudomens hela fullhet i 
kroppslig gestalt. 

När Ordet blev kött och bodde bland oss, då 
lyste det sanna ljuset över människorna. Ljuset 
lyser i mörkret. Det känner vi igen om vi rör 
oss ute där det inte finns lampor. Då behöver 
vi en lykta, kanske en ficklampa eller en 
pannlampa. Men det finns en andlig betydelse 

av det här. Mörkret är en beskrivning av syn-
dens värld. Världen hade spårat ut och inte 
blivit sådan Gud ville att den skulle bli. Därför 
måste Jesus, det sanna ljuset, komma till värl-
den för att lysa upp och visa att det hade gått 
snett. Han måste visa världen att den är förlo-
rad om inte Frälsaren kommer. Mörkret ägs av 
djävulen, Guds och vår fiende. Men ljuset ly-
ser i mörkret och mörkret har inte övervunnit 
det. Det var Jesus som vann. 

Det här för våra tankar till Jesu lidande och 
död på korset. Det såg ut som om djävulen 
skulle ha vunnit. Han lyckades döda ljuset. 
Men det var bara för en kort tid. Sedan upp-
stod Jesus ur graven. Och då visade han att 
han hade vunnit över djävulen. Mörkret hade 
besegrats. Ljuset vann. 

2. Ordet och Ljuset i våra liv 

Det finns också mörker i våra liv. Vi är alla 
syndare. När Jesus kommer och lyser ser vi att 
vi är syndare. Men hur tar vi emot det sanna 
ljuset? 

Det kan kännas jobbigt när ljuset faller på 
smuts och damm. Så känns det också när vårt 
eget mörker blir avslöjat. 

Han var i världen och världen hade blivit 
till genom honom, men världen kände ho-
nom inte. Han kom till det som var hans 
eget, och hans egna tog inte emot honom. 

Här ser vi en beskrivning av den kamp som 
djävulen ännu dag kämpar mot Jesus, det 
sanna Ljuset. Han försöker få oss att tvivla på 
Ordet och därmed på Jesus själv. Då måste 
han få oss att tvivla på det ord som Jesus har 
gett oss genom sina apostlar. Och det är fruk-
tansvärt hur systematiskt och skickligt han går 
till väga. Särskilt nu kring julen sprider han 
tvivel på om berättelserna om hur Jesus föd-
des kan vara sanna. 

För snart 50 år sedan utbröt en väldig debatt i 
Borgå stift. Den nye biskopen gav ut ett her-
dabrev, Tro i kris, där han jämförde Bibelns 
väsen med Jesus. Han menade, att eftersom 
Jesus var både Gud och människa har också 
Bibeln en gudomlig och en mänsklig sida. Så 
långt var det rätt. Men så kom det in ett försåt-
ligt fel: Han menade att eftersom mänskor har 
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fel och fläckar på sina kläder så har också Bi-
beln mänskliga fel. Där borde han förstås ha 
jämfört kläderna med tryckfärg och papper, 
som kan ha sina fel, men han menade att själ-
va innehållet har sina brister. Det rätta sättet 
att jämföra är att Jesus var en människa utan 
synd, utan några som helst brister. Därför är 
också Bibeln till sitt innehåll helt felfri. Då 
Ordet blev människa är det ett fullkomligt ljus 
som upplyser vårt mörker, om vi bara vill ta 
emot det. 

På det här sättet har många hamnat i mörker. 
Vi måste börja rätt: vi ska börja från det full-
komliga ljuset, som kom till oss med barnet i 
krubban. När vi ifrågasätter Ordet överger vi 
också Ljuset. 

Ett färskt exempel: Nyligen har en domprost i 
en finsk kyrklig tidning förklarat att om Paulus 
tog fel så måste vi genom vår kunskap förstå 
att rätta honom, eftersom han inte kände till 
den vetenskapliga forskning som vi har i dag! 
Så här kommer mörkret och kämpar mot lju-
set, Guds Ords ljus. 

Men det här är egentligen inget nytt. Johannes 
skriver: 

Han var i världen och världen hade blivit 
till genom honom, men världen kände ho-
nom inte. Han kom till det som var hans 
eget, och hans egna tog inte emot honom. 

De här orden uttrycker en djup sorg. Han var 
världens skapare, han kom till sitt eget, till sitt 
eget folk, till dem som hade övergett honom 
och hans ord, men som han så gärna ville 
återfå gemenskap med. Tänk att komma hem, 
till sitt eget folk, och han blir inte mottagen! I 
stället blev han korsfäst. Och så gick det också 
för de flesta av hans apostlar. De blev motsag-
da och förföljda, och de slutade sina liv som 
martyrer, alla utom Johannes som fick leva ett 
långt liv. Men också han upplevde hur ordet 
som predikades möttes av förakt och förfals-
kades. 

I dag kommer Ordet till oss som det lilla bar-
net i krubban. I Bibeln lyser det sanna Ljuset 
över oss. Han har skapat oss, han har gett sitt 
liv för oss. Du har blivit hans egen genom do-
pet. Tar du emot honom? Han kommer med 
frälsningens ljus och berättar om vad han har 
gjort för att du ska få leva i frid och trygghet 

mitt i den onda världen, och för att du ska ha 
ett hopp inför evigheten när den stora massan 
av medmänniskor inte bryr sig, och därmed 
hotas av den eviga förtappelsen. 

Också när sådana här frågor ställs blir det 
vanligen en kamp, för mörkrets furste är stark. 
Han ställer oss frågor om vi verkligen har en 
rätt tro. Många menar att vi måste omvända 
oss på rätt sätt, annars får vi inte tro. Så vänds 
blickarna på vad vi själva ska göra och vad vi 
kan göra. Men hör vad Johannes säger om 
Guds verk: 

Men åt alla som tog emot honom gav han 
rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på 
hans namn. De är inte födda av blod eller 
av köttets vilja eller av någon mans vilja, 
utan av Gud. 

Vad betyder det att ta emot honom, att tro på 
hans namn? Svaret blir att det inte handlar om 
vad vi själva gör, utan vad Gud gör. Det sker 
inte genom en mänsklig handling eller vilja, 
utan det är Guds verk. Det är inte som vid den 
jordiska födelsen, att den sker genom blod. 
Det sker inte som när barnet blir avlat, genom 
köttets vilja eller någon mans vilja. Det sker 
av Gud. 

Med det här visar Johannes på att det är Or-
det, dvs Ljuset som är Jesus själv och den He-
lige Ande som sköter om födelsen. Den kallas 
den nya födelsen, och den sker som Jesus för-
klarar för Nikodemus (Joh 3) genom en födel-
se ovanifrån, en födelse av vatten och ande. 
Han använder dopet som ett medel för att 
föda människor till Guds barn. Det är en gåva 
som Gud ger, genom en ny skapelse, inte nå-
got som vi människor gör. Så som Gud skapa-
de ljus och liv i den mörka och tomma värl-
den genom sitt ord, så skapar han liv i den 
andligt döda människan i dopet, genom sitt 
ord där hans Ande är verksam. 

Och nu får vi alltså ta emot den gåvan: att få 
leva i ljuset. Johannes undervisar mera om det 
här i sitt första brev (1 Joh 1:7): 

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i lju-
set, då har vi gemenskap med varandra och 
Jesu, hans Sons, blod renar oss från all 
synd. 



Julotta 25.12.2018 i Settlementcentrum, Vasa �  ( � )4 4

Och längre fram visar han att vandringen i lju-
set är det samma som att leva det verkliga li-
vet, det eviga livet (1 Joh 5:11): 

Och detta är vittnesbördet: Gud har gett 
oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 
Den som har Sonen har livet. Den som inte 
har Guds Son har inte livet. 

Det riktiga julfirandet handlar om att tacka 
honom för den här oerhörda gåvan och göra 
den till vår egendom: att vi har evigt liv ge-
nom honom som kom till oss som ett litet 
barn i krubban i Betlehem. 

Vår text och vår predikan sammanfattas i or-
den: 

I honom var liv, och livet var människornas 
ljus. 

Låt oss be:  

Var för oss vägen och ljuset,  
låt oss din sanning få se!  
Värm oss när hjärtat känns fruset,  
och oss din salighet ge! 
Ge oss en julfröjd som varar  
ej blott en dag eller två!  
När du din nåd oss förklarar,  
hjälp oss att lita därpå! Amen.


