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Ordet	  blev	  människa:	  
För	  att	  ni	  ska	  tro	  
Här	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  predikan	  +	  några	  frågor	  att	  reflektera	  och	  samtala	  kring.	  
	  
	  
Bibeln	  börjar	  med	  att	  säga	  ”I	  begynnelsen	  skapade	  Gud	  skapade	  himmel	  och	  jord”	  och	  den	  slutar	  med	  
att	  säga	  ”och	  jag	  såg	  en	  ny	  himmel	  och	  en	  ny	  jord.”.	  Något	  har	  gått	  fel	  med	  den	  första	  jorden,	  den	  vi	  nu	  
lever	  på,	  som	  gör	  att	  det	  kommer	  att	  komma	  en	  ny.	  
	  
I	  Gamla	  Testamentet	  (GT)	  står	  det	  att	  Gud	  skapade	  människan	  –	  Adam	  –	  till	  sin	  avbild.	  I	  Nya	  Testa-‐
mentet	  (NT)	  talas	  det	  om	  den	  siste	  Adam:	  Den	  första	  människan	  kom	  från	  jorden	  och	  var	  jord;	  den	  
andra	  människan	  kom	  från	  himlen.”	  (1	  Kor	  15:47).	  
	  
Om	  man	  vill	  göra	  det	  enkelt	  för	  sig	  kan	  man	  säga	  att	  Bibeln	  handlar	  om	  Jesus.	  GT	  pekar	  fram	  emot	  
honom.	  Där	  får	  vi	  en	  bakgrund	  och	  en	  förståelse	  för	  att	  det	  var	  nödvändigt	  att	  Jesus	  kom	  till	  jorden.	  
Det	  finns	  mängder	  av	  profetior	  som	  talar	  om	  att	  Gud	  ska	  sända	  en	  befriare.	  I	  NT	  kommer	  Jesus	  och	  vi	  
läser	  om	  honom,	  och	  sedan	  berättar	  breven	  om	  vad	  Jesus	  liv	  har	  för	  betydelse	  för	  oss.	  
	  
Jesu	  död	  och	  uppståndelse	  gör	  så	  att	  alla	  som	  tror	  på	  honom	  får	  tillgång	  till	  ett	  nytt	  liv	  här	  på	  jorden	  
och	  evigt	  liv.	  Vi	  blir	  Guds	  barn	  och	  Guds	  arvingar	  –	  Kristi	  medarvingar.	  	  
	  
Rubriken	  för	  den	  här	  predikan	  är	  ”För	  att	  ni	  ska	  tro”.	  Människor	  har	  skrivit	  Bibeln,	  men	  alla	  har	  varit	  
inspirerade	  av	  Guds	  Ande	  när	  de	  skrivit,	  vilket	  gjort	  den	  gudomlig.	  Gud	  har	  på	  ett	  sätt	  vakat	  över	  den	  
och	  gett	  oss	  den.	  Jag	  skulle	  vilja	  påstå	  att	  vi	  fått	  Bibeln	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  tro.	  
	  
”Det	  är	  den	  lärjungen	  som	  vittnar	  om	  allt	  detta	  och	  har	  skrivit	  ner	  det,	  och	  vi	  vet	  att	  hans	  vittnesbörd	  
är	  sant.	  Jesus	  gjorde	  också	  mycket	  annat,	  och	  om	  var	  sak	  skulle	  skildras	  för	  sig	  tror	  jag	  inte	  att	  hela	  
världen	  skulle	  rymma	  de	  böcker	  som	  då	  måste	  skrivas.”	  (Joh	  21:24-‐25)	  
	  
Lärjungen	  Johannes,	  en	  av	  tolv	  som	  Jesus	  valde	  ut	  att	  under	  tre	  år	  följa	  honom	  dag	  och	  natt,	  ger	  sin	  
egen	  berättelse	  om	  Jesus.	  Han	  skriver	  det	  som	  kallas	  för	  evangelium	  =	  glädjebudskap.	  Kanske	  är	  det	  
några	  andra	  som	  skrivit	  v.	  24,	  eller	  också	  väljer	  han	  att	  skriva	  om	  sig	  själv	  i	  tredje	  person.	  Poängen	  är	  i	  
alla	  fall	  att	  få	  fram	  att	  det	  han	  har	  berättat	  är	  sant,	  det	  är	  ingen	  fiktion	  eller	  saga.	  Det	  har	  hänt	  på	  riktigt,	  
och	  det	  behöver	  sägas,	  för	  det	  är	  inga	  dåliga	  saker	  han	  berättat	  om	  Jesus.	  Eller	  vad	  sägs	  om	  följande:	  

-‐	  Först	  gör	  Jesus	  vatten	  till	  vin	  på	  ett	  bröllop.	  	  
-‐	  Sedan	  botar	  han	  på	  avstånd	  en	  kunglig	  tjänares	  son	  som	  var	  sjuk.	  	  
-‐	  En	  lam	  man	  som	  hade	  varit	  sjuk	  i	  trettioåtta	  börjar	  gå.	  	  
-‐	  5000	  män	  +	  kvinnor	  och	  barn	  kan	  äta	  sig	  mätta	  av	  fem	  bröd	  och	  två	  fiskar	  	  
-‐	  Jesus	  går	  på	  Genesarets	  sjö.	  	  
-‐	  En	  blindfödd	  man	  fick	  en	  deg	  på	  ögonen,	  och	  kunde	  sedan	  se.	  
-‐	  Lasarus	  dog.	  Efter	  fyra	  dagar	  ropade	  Jesus	  in	  i	  graven	  och	  Lasaros	  kom	  ut.	  	  
-‐	  Lärjungarna	  fick	  kasta	  ut	  näten	  och	  fick	  direkt	  153	  stora	  fiskar.	  
	  
Det	  sista	  som	  står	  i	  Johannes	  är	  att	  det	  han	  skrivit	  är	  sant,	  men	  att	  det	  ändå	  bara	  är	  ett	  axplock.	  Och	  
att	  om	  man	  skulle	  skriva	  ner	  allt	  som	  Jesus	  gjorde	  i	  detalj,	  så	  är	  det	  tveksamt	  om	  hela	  världen	  skulle	  
rymma	  de	  böcker	  som	  då	  måste	  skrivas.	  	  
	  
Bibeln	  ger	  oss	  tro.	  Inte	  på	  vad	  som	  helst	  eller	  hur	  som	  helst,	  utan	  på	  Jesus.	  Inte	  bara	  att	  han	  har	  funnits	  
eller	  vad	  han	  gjorde	  för	  2000	  år	  sedan,	  utan	  att	  han	  är	  en	  verklighet	  idag	  här	  och	  nu.	  	  
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I	  helgen	  som	  gick,	  var	  konfirmanderna	  på	  båten	  Shalom.	  Det	  är	  en	  båt	  som	  åker	  runt	  i	  hamnar	  runt	  
svenska	  kusten	  och	  berättar	  om	  att	  Jesus.	  Ombord	  finns	  bl.a.	  ett	  ungdomsteam,	  som	  är	  med	  och	  seglar	  
och	  samtidigt	  går	  en	  bibelskola.	  Vi	  träffade	  Martin	  från	  Mora	  som	  är	  24	  år.	  Han	  gav	  en	  kväll	  sitt	  vitt-‐
nesbörd.	  Hans	  uppväxt	  och	  liv	  hade	  varit	  besvärligt.	  Mobbad,	  utanför,	  ett	  liv	  utan	  glädje	  och	  hopp.	  
Ingen	  i	  hans	  släkt	  var	  kristen	  förutom	  hans	  pappa,	  som	  för	  några	  år	  sedan	  kommit	  till	  tro.	  För	  2,5	  år	  
sedan	  skulle	  hans	  pappa	  åka	  till	  Israel	  och	  frågade	  Martin	  om	  han	  ville	  följa	  med.	  Han	  ville	  inte,	  men	  
hans	  pappa	  tjatade	  och	  till	  slut	  så	  följde	  han	  med.	  
	  
De	  kom	  till	  en	  plats	  där	  guiden	  började	  berätta	  att	  Jesus	  hade	  varit	  där,	  och	  så	  berättade	  om	  ett	  sådant	  
där	  fantastiskt	  under	  som	  de	  Johannes	  skrev	  om.	  När	  guiden	  berättade	  hände	  något	  inom	  Martin	  rent	  
fysiskt.	  Han	  började	  skaka	  och	  gråta,	  och	  kände	  att	  Jesus	  var	  där	  nu	  också.	  Han	  upplevde	  någonting	  
han	  aldrig	  känt	  förut.	  
	  
Två	  dagar	  senare	  åkte	  de	  till	  Genesarets	  sjö	  och	  där	  skulle	  de	  ha	  dop.	  Martin	  kände	  att	  han	  ville	  bli	  
döpt,	  trots	  att	  han	  egentligen	  inte	  visste	  någonting	  om	  vad	  det	  innebär	  att	  vara	  en	  kristen.	  Det	  var	  en	  
underbar	  upplevelse,	  och	  när	  han	  kom	  upp	  ur	  vattnet	  beskrev	  hans	  pappa	  det	  som	  att	  hans	  ögon	  lyste	  
som	  stjärnor.	  
	  
För	  att	  ni	  skall	  tro	  –	  Allt	  det	  vi	  läser	  om	  i	  Bibeln	  kan	  man	  tro	  har	  hänt,	  men	  inte	  bara	  det.	  Det	  som	  står	  i	  
Bibeln	  kan	  hända	  nu	  också	  i	  ditt	  och	  mitt	  liv,	  för	  Jesus	  är	  inte	  död	  han	  lever!	  
	  
	  
	  
	  
FRÅGOR	  FÖR	  REFLEKTION	  OCH	  SAMTAL:	  

1)	   Hur	  uppfattar	  du	  Bibeln:	  tydlig,	  enkel	  och	  inspirerande	  eller	  komplicerad,	  svår	  och	  tung?	  På	  vilket	  
sätt? 

2)	   Föder	  Bibeln	  och	  bibelläsning	  alltid	  en	  starkare	  tro?	  Hur	  kan	  det	  komma	  sig	  att	  många	  ateister	  som	  
läser	  Bibeln	  grundligt	  inte	  blir	  troende?	  

3)	   Har	  ni	  svårt	  för	  att	  tro	  på	  alla	  under	  som	  Jesus	  gjorde?	  Kan	  man	  vara	  kristen	  utan	  att	  tro	  på	  alla	  
under	  som	  Jesus	  gjorde?	  Om	  man	  tror	  på	  alla	  under	  som	  Jesus	  gjorde	  är	  det	  då	  självklart	  att	  man	  
ska	  tro	  att	  han	  vill	  göra	  under	  idag?	  

4)	   Har	  du	  något	  favoritbibelord?	  Vilka/vilket	  bibelord	  har	  betytt	  särskilt	  mycket	  för	  dig?	  

5)	   ”Jesus	  gjorde	  också	  mycket	  annat,	  och	  om	  var	  sak	  skulle	  skildras	  för	  sig	  tror	  jag	  inte	  att	  hela	  världen	  
skulle	  rymma	  de	  böcker	  som	  då	  måste	  skrivas.”	  Hur	  tolkar	  du	  detta?	  Hur	  kan	  hela	  världen	  vara	  för	  
liten	  för	  att	  berätta	  om	  Jesu	  liv?	  	  Vad	  tror	  du	  Johannes	  vill	  förmedla?	  


