
Morgonbön söndagen 21/8 i Finnåker. Kh Sten Rydh 

I Guds, Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 
Bön:  
Så sänd nu till din lilla hjord 
de herdar som oss vaktar 
och rätt förkunnar Herrens ord 
och på sin tjänst väl aktar 
Vi är, Gud, dina egna får 
igenom Jesu dyra sår 
från vargen återlösta. 
(1695 års ps.b. 200:6, J. Swedberg, bearb. SR) 

Aposteln Paulus skriver till församlingen i Korint: 
Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för 

Jesu skull. Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för 
att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 
Kor. 4:5-6). 

Låt oss i denna morgonbön stanna inför detta bibelords andra del:  
Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att 

kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. 
I denna vers sammanfattar aposteln hela det kristna budskapet, som förkunnaren 

skall bära fram till kyrkan från Herren. Först hänvisar han till skapelsen: 
Gud sade: Ljus ska lysa ur mörkret. 
Detta skedde när Gud skapade världen, hela universum. Jorden var öde och tom 

och mörker var över djupet (1 Mos. 1:2). Den allsmäktige Guden skapade allt av intet. 
I början var allt mörkt. Guds Ande svävade över vattnet och så hördes Guds röst: 
Varde ljus - och det vart ljus (v. 3). Det fanns ännu inga stjärnor och solar - de 
skapades först den 4:e dagen. Men Gud talade ut i mörkret: Varde ljus! Och Guds ord 
är så mäktigt, att det Gud säger alltid sker. Så blev det plötsligt ljus. 

Detta var en fysisk verklighet, som inga astronomer kan förklara. Men det var också 
en bild av ett annat mörker som lyses upp av ljuset. Det är syndens mörker, som 
råder över alla människor efter syndafallet. Alla människors hjärtan är förmörkade av 
synden så att de inte ser Guds härlighet och lyder Guds vilja. De går istället sina egna 
vägar i synd och uppror mot Gud. Detta är mänsklighetens största problem, långt 
större och allvarligare än alla miljöproblem och naturkatastrofer. Synden är skilsmässa 
från Gud, som medför andlig död och evig förtappelse. 

Men nu står det i vår text: 



Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att 
kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. 

Jesus sade också om sig själv:  
Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus 

(Joh. 8:12). 
Vad är detta för ett ljus, som har makt över syndens förskräckliga mörker? Svaret är 

att det är samme Kristus, det eviga Ordet, som var med i världens skapelse som nu 
åstadkommer den nya skapelsen. Alla människor som efter syndafallet föds på 
naturligt sätt har del i Adams synd, vilket leder till död och evigt mörker. Men alla 
människor som föds på nytt genom dopet och tron har del i Kristi fullkomliga 
rättfärdighet, vilket leder till liv och evigt ljus. 

Hur kan detta vara möjligt? Svaret är att Guds evige Son, Kristus, har blivit 
människa. Han lät sig födas av jungfru Maria som en fullkomligt ren och oskyldig 
människa, utan all synd. Han levde hela sitt liv på jorden i fullkomlig gemenskap med 
Fadern och den helige Ande, och han uppfyllde alla Guds bud till punkt och pricka. 
Sedan tog han på sig hela mänsklighetens synd och dog på korset i vårt ställe. Så har 
han fullkomligt uppfyllt Guds lag för oss och burit straffet för alla våra synder. Beviset 
för detta är att Kristus uppstod på den tredje dagen. Försoningen och 
rättfärdiggörelsen för hela världen är därmed fullbordad.  

Aposteln Paulus skriver:  
Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas 

rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Liksom de många stod 
som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som 
rättfärdiga genom den endes lydnad (Rom. 5:18-19). 

 Detta Kristi verk kallar aposteln för ljuset. Ljuset lyser i hela världen. Det är som 
solen vilken alltid lyser, även om vi inte alltid ser den bakom molnen. Men hur får vi 
då del av ljuset personligen? Hur kommer det till oss, till dig och mig? 

Svaret är: Genom Ordet och sakramenten. Ljuset är evangelium som säger, att 
Kristus har försonat alla våra synder. Detta ljus lyser upp våra hjärtan när vi genom 
Guds nåd kommer till tro på Kristus.  Därför skriver Paulus i vår text: 

Han har lyst upp våra hjärtan. 
I Ordet, dopet, bikten och nattvarden förkunnas det rena evangeliet, det sanna 

ljuset. Så får vi del av den sanna kunskapen om Guds härlighet. Evangelium lyser i 
mörkret, in i våra syndiga hjärtan … 

för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt 
ljus. 

Amen. 
  


