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I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen. 
Bön. Käre himmelske Fader! Vi tackar dig för att du sände din ende Son till världen för att 

han skulle bli människa för vår skull. Du lät honom bli fattig och lidande och till sist död på 
korset för att alla våra synder skulle bli försonade. Men du uppväckte honom på den tredje 
dagen för vår rättfärdiggörelses skull. Kom nu med din helige Ande och tala till oss genom 
julens underbara evangelium så att vi får glädje och frid i våra hjärtan. Genom Jesus Kristus, 
vår Herre och Frälsare. Amen. 

Predikotext: Joh. 1:1-14 (2:a årg.)   
22 I BEGYNNELSEN var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i 

begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, 
som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och 
mörkret har inte övervunnit det. 

6 En man trädde fram, 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 till världen. 10 Han var 
i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom 
till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han 
rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av 
köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 

14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den 
Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.  
Idag firar vi en av kyrkoårets allra största och viktigaste högtider. Guds evige Son, Kristus, 

blev denna dag människa och kom hit till jorden. Många tror att han endast var en stor 
profet, en människa som vi, men inte Gud. De tänker att han levde och dog som en vanlig 
människa, men inte att han verkligen var Gud själv, kommen i köttet. De menar att även 
Jesus måste ha haft fel och brister och att man därför inte kan lita på allt vad Bibeln säger. 
Sådan är synen på Jesus även bland många präster och kyrkomedlemmar idag. 

Men om vi vill vara sanna kristna skall vi hålla oss till Guds ord i allt. Här skriver aposteln 
och evangelisten Johannes med klara och tydliga ord:  

I BEGYNNELSEN var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud (v. 1). 
Att Ordet är Kristus förstår vi tydlig av sammanhanget. Kristus var inte bara hos Gud 

när skapelsen skede, utan han var Gud och han är Gud i evighet. Han är fullkomligt ett 
med Gud, Fadern. Han är hos Gud men samtidigt ett med Gud. Vårt förnuft kan inte fatta 
detta. Men vi tror att det är den helige Ande, som här talar genom Skriftens egna ord.  

Så skriver också aposteln Paulus i Kolosserbrevet: Ty i honom bor gudomens hela fullhet i 
kroppslig gestalt (Kol. 2:9), och i Romarbrevet skriver han: Evangeliet om hans Son, som till sin 
mänskliga natur föddes av Davids släkt   och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds 
Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre (Rom. 1:3f). 

Vidare skriver Paulus om honom: Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv (2 Kor. 
5:19) och Johannes skriver: Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den 
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Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. Kära 
barn, var på er vakt mot avgudarna (1 Joh. 5:20f).  

Och Jesus själv befaller oss att döpa i Fadern, Sonens och den helige Andes namn. (Matt. 
28:18-20). Därför tror vi fullt och fast att Gud är Treenig. Fadern är Gud, Sonen är Gud och 
Anden är Gud. Men det är inte tre gudar, utan EN ENDA GUD. Avgudarna, som vi enligt 
Johannes skall ta oss till vara för, är alla ”gudar” där man lär att Gud är någon annan än 
denne ende, Treenige Guden.  

Ordet var Gud, säger Johannes i vår text, och som kristna tror och bekänner vi det i vår 
trosbekännelse. Varje söndag sjunger vi i vår kyrka den vackra Nicenska trosbekännelsen, 
där det står:  

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader… och på en enda Herre,  Jesus Kristus, Guds enfödde Son, 
född av Fadern före allt tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av 
samma väsen som Fadern… som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen 
och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa … och på den Helige 
Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen 
tillbedes och äras… 

Hur skulle vi våga tro och bekänna något sådant om det inte var klart uppenbarat för oss i 
den heliga Skrift? Nej, om det bara var fråga om människors egna tankar om Gud, skulle vi 
också vara som övriga religioner, som har en mängd olika tankar om Jesus, men som aldrig 
kan bekänna annat än att han var en stor och framstående människa. Men nu säger 
Johannes i vår text: 

Och Ordet blev kött och bodde bland oss,  och vi såg hans härlighet, en härlighet som den 
Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning (v. 14). 
Ordet, Guds evige Son, blev människa. Han blev kött, av samma natur som vi med 

mänsklig kropp och själ. Men samtidigt var han full av nåd och sanning. Hans härlighet var 
Guds egen härlighet. Så är Jesus Kristus sann Gud och sann människa i en en enda person. 
Allt vad han gör som människa gör han också som Gud. Och alla hans gudomliga 
egenskaper är också givna åt hans mänskliga natur på grund av den personliga föreningen. 
Han vet allt, han ser allt, han är närvarande överallt och han har all makt i himmelen och 
på jorden. Så är han vår Herre, som vi nu på juldagen tillber och ärar precis som herdarna 
gjorde när de kom till stallet där Josef  och Maria var och där Gud själv låg i krubban, i ett 
smutsigt stall.  

Varför gjorde Gud detta? Därför att han älskar varje människa. Han blev fattig för vår 
skull, för att vi skulle bli rika. Han tog på sig alla våra synder och dog på korset för vår skull. 
Han uppstod på tredje dagen för vår skull. Han kommer idag till sin kyrka och är 
närvarande i ordet och sakramenten för vår skull.  

Det sanna ljuset… ger ljus åt alla människor (v. 9). Hans ljus lyser verkligen i hela 
världen och särskilt där Guds ord förkunnas rent och klart. Han har kommit för 
att varje syndare skall erbjudas frälsning och evigt liv genom ordet. Och så står 
det: 

Men åt alla som tog emot honom gav han rätt 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 (v. 
12f). 
När en människa lyssnar till Guds ord om Frälsaren och hans ljus för alla människor sker 

undret att den helige Ande föder människan på nytt. Så får varje kristen i dopet och genom 
ordets predikan ta emot det nya, andliga livet. När en människa kommer till tro på Guds 
evige Son blir hon en ny skapelse. Hon blir född av Gud själv. Detta beror inte på någon 
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människas vilja. Det är inte en jordisk födelse som sker utan en födelse genom den Helige 
Ande. Johannes skriver ju: 

De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.  
Så innebär julens budskap inte bara att Jesus blev människa för vår skull, utan också att vi 

skulle bli födda på nytt och få del av hans gudomliga förlåtelse, ja också av hans gudomliga 
natur som bor i oss genom tron. Vi skall lämna alla våra synder åt honom, som har burit 
dem i sin kropp när han fick lida och dö för dem. Istället skall vi genom dopet ta emot hans 
förlåtelse, och låta honom som sann Gud och sann människa bo i våra hjärtan. Så får varje 
kristen som tror på julens underbara evangelium också uppleva hur detta barn tar sin 
boning i vårt eget hjärta och regerar där som den evige Konungen. Vi får också ta emot 
hans kropp och blod under bröd och vin i den heliga Nattvarden, altarets sakrament. Där 
försäkrar han var och en som i tro äter och dricker att alla hans synder är förlåtna.  

Så är tron på den evige Guds Son, Ordet, som blev människa den första julen, också tron 
på att han föder syndare på nytt till evigt, andligt liv, också här hos oss idag! Kristi kyrka är 
inte bunden till någon viss plats på jorden, utan överallt där julevangeliet ljuder kommer han 
idag till oss och utför sitt underverk med oss när och var det behagar Gud. Tyvärr är det då 
många som visar bort honom, precis som aposteln Johannes skriver: 

Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte (v. 10). 
De som idag visar bort honom och hellre tror på människans egna idéer får göra det. 

Gud tvingar ingen att komma till honom. Men åt alla som tar emot honom i ordet ger han 
makt att bli Guds barn. Detta är en gåva, som vi inte själva kan åstadkomma. Det är precis 
som med julgåvor som någon annan ger oss. En fri gåva är något vi inte har förtjänat. Det 
kallar Bibeln nåd. Så kommer idag julgåvan Kristus fritt och för intet. Han är full av nåd 
och sanning. Han har verkligen blivit född som en gåva åt varje människa på jorden. Hans 
nåd och förlåtelse gäller varje människa, även de allra största syndare. Gud kommer idag 
med denna gåva till var och en och bär fram den oändligt stora gåvan till oss genom det 
underbara evangeliet om barnet i krubban. Saliga är vi då om vi lyssnar på ordet, tror det 
och lever i enlighet med det. Så blir julglädjen stor och evig.  

Amen. 

Bön. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat 
och varnat oss. Hans Helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska 
hörare, utan ordets görare, och så dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill 
änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.  Amen. 

Pålysning: Kyrkodagar i Finnåker planeras äga rum den 1-3 juli 2022. Både 
kyrkomedlemmar och gäster är välkomna. Program skickas ut senare i vår. Jag vill gärna ha 
en intresseanmälan från sådana som kanske tänker delta för att bekräfta bokningen på 
kursgården i slutet av januari. Definitiv anmälan sker sedan längre fram. Anmäl intresse via 
mejl till:  

sten.rydh@gmail.com 
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