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Vem säger ni att jag är? – 
Ordet 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.  Och Ordet blev kött och 
bodde bland oss (Joh 1:1, 14)  
 
Lärjungen Johannes väljer att tala om Jesus som Ordet med stort O. Det är ju en ganska oväntad beskriv-
ning och också lite svårtydd. Vad menas med det, och vad får det för betydelse idag för oss? Jag skulle 
vilja lyfta fram tre punkter som kan hjälpa oss att förstå Jesus som Ordet.  
 
Ordet – Han är skapare 
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen 
hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. 
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. (Joh 1:1-3, 14)  
 
Ordet är alltså Jesus. Därför kan vi byta ut Ordet mot Jesus här ovan, och läsa: 
 
I begynnelsen var Jesus, och Jesus var hos Gud, och Jesus var Gud. Han var i begynnelsen hos 
Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och 
Jesus blev kött (människa) 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. (Joh 1:1-3, 14)  
 
Jesus föddes inte i Betlehem. Känner du till det? Han fanns innan han föddes. Han har alltid funnits. Han 
fanns i begynnelsen. Det som hände i Betlehem var att Ordet blev människa. Människosonen fick nam-
net Jesus. Jesus fanns innan han blev till, men inte som människa. Då fanns han som Ordet. Människa 
blev han i Betlehem genom att han födas av jungfru Maria. 
 
Lägg märke till vad han själv säger: "Judarna sade: 'Du är inte femtio år än, och Abraham har du 
sett!' Jesus svarade: 'Jag säger er sanningen: Jag Är, innan Abraham fanns.'" (Joh 8:56-58). Abraham 
levde ungefär 2 000 år innan Jesus föddes.  
  
Och i Lukas 10:18 säger han: ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt." När hände det? 
När kastades den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul eller Satan ner på jorden? Det 
var ännu längre sedan. 
 
Orden ovan: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud" påminner mycket om 
det första som står i Bibeln: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." Det står att Gud sade. Gud 
talar. Han talar ord. Vad säger Gud? Jo vad som ska skapas. Han skapar genom Ordet. Jesus är Ordet. När 
Gud talar skapar han genom Jesus hela världen. Inte Jesus i en människokropp, men som son till sin Far. 
Kan vi fatta det? Det är svårt, men Paulus beskriver det så här: "Han är den osynlige Gudens avbild, 
förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tron-
furstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till 
före allt, och allt hålls samman genom honom." (Kol 1:16-17) 
 
När vi talar om Jesus som Herren, Messias och lammet så är det något som Jesus blivit, men med titeln 
Ordet går vi tillbaka till skapelsen och ser något som han alltid varit. Det här ger dimensioner på vem 
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Jesus verkligen är. Allt tal om att Jesus är en mindre Gud eller en profet blir ju starkt ifrågasatt här. Han 
är inte begränsad till en person som levde för 2 000 år sedan. Han har varit med längre än så. Jesus är 
evig. 
 
Ordet – Han är Guds ord 
Ni har hört att det blev sagt:  . . . Men jag säger er: (Matt 5) 
 
När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på 
skriften och på ordet som Jesus hade sagt. (Joh 2:22) 
 
Jesus levde i 33 år. Han var i tjänst under tre år. Vad gjorde han så länge innan han trädde fram? Det vet 
vi inte, men man kan ändå dra vissa slutsatser. När han var tolv år gammal gick han till templet och satt 
bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. De häpnade över hans svar. När han precis har blivit döpt 
och börjat sin offentliga tjänst frestas han av djävulen på tre områden, men har svar att ge. Det som får 
djävulen att ge upp är att Jesus tre gånger citerar skriften, dvs. Gamla Testamentet. Han kunde den. Han 
ägnade en stor del av sin uppväxttid till att läsa Guds ord. Många gånger citerar Jesus skriften och säger 
till fariséernas, skriftlärda, sina lärjungar ”det står skrivet”. Skriften var en auktoritet för Jesus. Han kun-
de den och han levde efter den. Han lät sig också vara en uppfyllelse av det som sagts. Han gjorde saker 
som profeter sagt skulle ske, och menade att det som stod handlade om honom. Vid en del tillfällen 
ställer han sig t.o.m. över den: "Ni har hört att det blev sagt: . . .Men jag säger er". Hans ord väger 
tyngre. Han säger också: "Ett nytt bud ger jag er." Vem kan säga så? Bara den som är Ordet – Guds ord 
själv. Han har alltså mandat att utvidga skriften.  
 
Hans lärjungar trodde både på skriften och på det som Jesus sade. Idag har vi inte bara skriften GT i tryck 
utan även ett Nya Testamentet. Vi gör som Jesus, vi sätter honom först, för han är Ordet. Vi tolkar det 
som står i GT genom Jesus. Vi förstår och läser GT genom ljuset från Jesus. Hela Bibeln är Guds ord, både 
GT och NT, men det är Jesus som är Ordet. Och han förklarar skriften för oss och han kan förändra inne-
hållet från lag till nåd och sanning: "Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit 
genom Jesus Kristus." (Joh 1:17) 
    
Vi lever idag i ett flöde av en mängd röster. Vi fullkomligt bombarderas av åsikter, tyckande och tänkan-
den i böcker, internet, film, media. Ord, ord, ord. Men vad är vår yttersta källa? Vad bygger vi våra liv 
på? Vad är grunden? Vad är sanning? Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Han är Ordet i 
bestämd form. Det finns ingen auktoritet över honom. När vi säger att Jesus är Ordet, säger vi också att 
Bibeln, hela Bibeln, är Guds ord som vi vill följa. 
 
Lärjungarna de trodde på skriften och det Jesus hade sagt. Det vill vi också göra. I vår församlings vision 
står det: "I Guds Ord finns vägledning, tröst, uppmuntran och riktlinjer för oss att lära känna Gud och 
leva i efterföljelse. Genom att läsa Bibeln, lyssna till Guds tilltal och förkunna evangeliet vill vi vara 
delaktiga i Guds verk i världen." Det här är vad vi beslutat att vi vill leva efter. Bibeln är auktoriteten.  
 
Ordet – Han är den som talar 
Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du 
mig?” Han frågade: ”Vem är du, herre?” – ”Jag är Jesus, den som du förföljer. (Apg 9:4-5) 
 
Ordet är inte bara något skrivet. Ordet eller orden kan också talas och höras. Jesus kan alltså tala med 
ord idag. Här talar Jesus med en man som hetta Saul (senare Paulus).  Han blir blind och får veta att han 
ska gå in i staden Damaskus. Tre dagar senare talar Jesus till Ananias: 
 
Till honom sade Herren i en syn: ”Ananias!” Han svarade: ”Ja, herre.” Herren sade: ”Gå 
genast till Raka gatan, och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han 
ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på 
honom för att han skall se igen.” –  ”Herre”, svarade Ananias, ”jag har hört från många håll 
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om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med 
fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn.” Men Herren sade till 
honom: ”Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han skall föra ut mitt namn till hedningar 
och kungar och Israels folk, och jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt 
namns skull.” (Apg 9) 
 
Här pågår en dialog mellan Ananias och – vem? Jo, Jesus. De samtalar innerligt med varandra. När du 
ber, vem tänker du att du talar med då? Jag var en gång hemma hos en familj i kris. Mannen var upp-
given: "Jag ber och försöker men kommer inte fram." Jag frågade: "Vem ber du till?" –  "Gud" svarade 
han. – "Pröva att säga namnet Jesus i din bön", sade jag. Två veckor senare var jag där igen. Då var han 
var upplyft och kände verkligen Jesu närvaro. 
 
Vår tro är inte att Jesus är död utan att han uppstått och lever idag. Att han är det levande ordet som 
talar in i våra liv. Han kanske inte talar så att man fysiskt hör det, men man kan känna en stark 
övertygelse om att det sägs något från himlen. Det kan vara en predikan som landar precis i det man 
funderat på eller ett bibelord man slår upp, som talar rakt in i det man kämpat med. Eller det kan vara 
någon som hör av sig, någon man träffar, som säger något som känns som att kommer från Gud själv. 
Eller en inre röst som ger frid i hjärtat. Så talar Ordet idag in i våra liv. 


