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I begynnelsen fanns Ordet.
Så börjar Johannesevangeliet. På ett liknande sätt börjar också
det gamla testamentet: I begynnelsen skapade Gud himmel och
jord. Det Johannes kanske ville berätta är att nu har en ny
skapelse påbörjats.
Han beskriver det på ett sätt som liknar dom där
sällskapstävlingarna, som ibland kallas för poängjakten, där den
frågan som ger mest poäng är ganska vag och sen blir det bara
lättare och lättare att ana svaret.
Frågan är nu vad är Ordet, som fanns från begynnelsen?
och Ordet fanns hos Gud,
Visst var det så det berättas, att Gud sade:.... Och det blev så.
Det var Ordet som var fyllt med makt att skapa.
Frågan är nu vad är Ordet, som fanns hos Gud?
och Ordet var Gud.
Nu blir det lite tydligare, men kanske lite förvirrande ändå:
Ordet som fanns hos Gud, var Gud.
Kan Ordet möjligen syfta på Jesus, som sade: Jag och Fadern
är ett. Joh 10:30
Gud, som är av evighet, sände sin älskade son Jesus hit till
världen. Gud blev människa och föddes in i historisk tid.
Det är på detta faktum att Jesus är född, som vår tideräkning
grundar sig.
Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och
utan det blev ingenting till av allt som finns till.

Återigen betygas att Ordet fanns redan i begynnelsen och att
Gud har skapat allt genom det.
Paulus beskriver Jesus i Kol 1:15-16: Han är den osynlige
Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom
skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt,
troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat
genom honom och till honom.
Här blir Jesus en centralgestalt i skapelsen, liksom han är
centralgestalten i frälsningen.
I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser
i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Här möter vi två begrepp som är förknippade med Jesus: Orden
liv och ljus.
Jesus som är livet, ger evigt liv åt dödliga människor.
Han säger också: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh 8:12
Jesus som kallar oss människor att följa honom, han manar oss:
Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. Joh
12:36
Jesus är angelägen om att det himmelska ljuset ska få nå in i
våra hjärtan. Där i hjärtat visar ljuset på Jesus och att han är den
som förlåter all vår orenhet.
Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var
Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att
alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte
ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som
ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.
Johannes döparen var den siste av alla profeterna. Han vittnade
om att Jesus var den utlovade Messias som skulle komma. Han
hade själv fått en stark upplevelse av det vid Jesu dop, när han

såg himmelen öppna sig och han såg Guds ande komma ner
som en duva och sänka sig över honom. Då när den himmelska
rösten proklamerade: ”Detta är min älskade son, han är min
utvalde.” Det var Johannes döparen som kunde visa på Jesus
och säga: Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Joh
1:29
Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom,
men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans,
och hans egna tog inte emot honom.
När Jesus kom till denna jord, så uppfylldes alla profetiska
löftet om honom i det gamla testamentet. Under sitt verksamma
liv gjorde Jesus tecken och under som legitimerade att han var
den som alla profeterna i det gamla testamentet talat om, men
ändå var det så få som trodde på honom. De tog inte emot
honom utan ville hellre bli av med honom, det började redan
strax efter hans födelse, då alla pojkar under två år i Betlehem
dödades i jakten på den nyfödde judakonungen. Till slut när
Jesus var 33 år så ekade folkropen: Korsfäst, korsfäst honom.
Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds
barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte
av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan
av Gud.
Hur kan vi människor bli Guds barn?
Texten är väldigt tydlig i sitt svar: Jo, genom att ta emot
frälsaren Jesus Kristus och genom att födas på nytt av Gud. Det
sker genom dopet. I Titus 3:5 läser vi: han räddade oss — inte
därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att
han är barmhärtig — och han gjorde det med det bad som
återföder och förnyar genom den heliga anden.

Du som är döpt i Faderns och Sonens och den helige Andens
namn, du äger rätten att vara ett Guds barn. Du får glädja dig i
ditt hjärta att Gud gjort detta möjligt för dig, så enkelt och så
underbart.
Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans
härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och
han var fylld av nåd och sanning.
Av evig kärlek till oss människor så avstod Jesus från den
himmelska härligheten, när han blev som en av oss och
vandrade våra vägar. Han gick in i människors nöd, in i
människors förtvivlan, in i människors sorg. Det fanns ingen
människa som hade det så svårt att inte Jesus stannade upp. Till
alla dessa människor visade Jesus på nåden och förlåtelsen. Han
gav människor av den Guds frid som räcker i liv och död.
Änglasångens ord: Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt
dem som han har utvalt. Dessa ord får genomströmma dig
denna morgon, med frid i ditt hjärtan, från världens frälsare
Jesus Kristus.

