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Det levande ordet 

 

Psalm 119:129-135 
Rom 10:13-17 
Joh 7:40-52 
 

Idag är det sexagesima och reformationsdagen. Sexagesima betyder att vi 
närmar oss påsken, sextio dagar kvar, eller egentligen femtiosex dagar till 
Påskdagen.  
Nästa söndag inleder vi fastetiden och går in i den viktiga påsk förberedelsen. 
Att det är reformationsdagen har bland annat att göra med att Luther, på 
femtonhundratalet ville reformera kyrkan, så att den blev mer ursprunglig och 
äkta samt att man ville låta folket läsa Bibeln på sitt eget språk. 
 
I detta är vi indragna, både i att förbereda oss för påsken, att göra Bibeln 
tillgänglig för alla och att bygga en kyrka/församling som är äkta och adekvat 
för vår tid. 
 
Dagens tema är ”Det levande ordet”. 
Jag vet inte om du sett Veckobrevet. Där finns en bild på en uppslagen Bibel och 
uppepå Bibeln ligger en telefon. 
För några år sedan skulle jag predika i en gudstjänst och när jag började min 
predikan så var det en hel del människor som plockade fram sina mobiltelefoner. 
Det var lite frustrerande. Jag tolkade det som att de var mer intresserade av att se 
vad telefonen hade att meddela dem än vad predikan hade. 
Men ganska snart förstod jag att de tog fram telefonerna för att följa med i 
Bibeltexten, som man hade som en app. 
 
Bilden i veckobrevet visar på det gamla traditionella sättet att läsa Bibelordet, 
men också på ett nyare modernt sätt. Det är samma ord vi tar del av! Gudsordet! 
Men det finns en symbol till i bilden: från mobiltelefonen går laddningskabeln 
rakt in i Bibeln. 
För mig visar det på att det är från ordet, både bibelordet och Ordet som är Jesus 
vi hämtar kraften. 
 
Det handlar om att det levande ordet vill ge oss en levande tro som formar oss 
till levande människor. 
 
Ibland hör man människor säga att det skulle vara mycket lättare att tro på Jesus 
om man hade fått vara med på den tiden och fysiskt möta honom. 
 



Men bibelberättelser är verkligen ett tydligt tecken på att så var det inte. 
Till och med de som stod öga mot öga med honom frågade ”Vem är han?” 
Han var omstridd, uppfattningarna om honom varierade: är han en profet, är han 
Messias eller är han en bedragare? 
Några menade att han var sänd av Gud, andra menade att han var ute i helt andra 
ärenden. Men ingen kunde vara neutral när man mötte Jesus.  
 
Det är inte så annorlunda idag. Människors uppfattning om Jesus varierar lika 
mycket nu som då, och detta trots att vi vet så mycket mer. Vi har hela Nya 
Testamentets vittnesbörd och generationers erfarenheter att falla tillbaka på. 
 
När vi kommer in i texten har Jesus precis hållit en mäktig predikan och avslutat 
med orden: ”Är någon törstig så kom till mig och drick! Floder av levande 
vatten kommer att fylla var och en som sätter sin tillit till mig, precis som det 
står i Skriften.” 
 
Jesus gör verkligen anspråk på att vara annorlunda, vara en gåva till folket, en 
som kommer med det levande vattnet, med det livgivande. Han gjorde anspråk 
på att vara enda vägen till Gud och han gjorde till och med anspråk på att vara 
ett med Gud. 
 
Kom till mig – jag har något livsavgörande att ge till dig. 
Det är som om han helt enkelt säger: Kom till mig, så ska jag göra dig levande! 
 
Det klarade man inte att höra. Vad skulle man göra med Jesus, han hotade 
ordningen i landet och det religiösa etablissemangets makt. ”Aldrig har någon 
talat som han.” 
Ord från Jesu samtida som rymmer både fascination och rädsla.  
 
Nikodemus, en av de lärda, hade tidigare sökt upp Jesus om natten med sina 
frågor, han försöker nu mana till besinning. Men då börjar man håna honom och 
undra om han också är lika lättlurad som många andra.  
 
Kanske kan du känna igen dig i detta. Också idag finns det de som tycker att den 
som tror på Jesus och vill följa honom, hör till de lättlurade.  
 
Här mitt framför ögonen på Nikodemus går det i uppfyllelse som Jesus talat med 
honom om.  
De ord som Jesus sa till Nikodemus gällde honom och hans samtid men det 
gäller lika mycket oss. 
Lyssna på de kända orden från Johannes 3:16 (lilla Bibeln) och flera följande 
verser. 
Jag läser ur Eugene Petersons tolkning av versarna i The Message. Ibland är vi 



så vana att höra bibelorden så vi hör inte vad som står, därför kan det vara bra att 
höra Bibelordet med andra ord, för att det ska bli mer levande. 

 
Jesus sa: 
”Så mycket älskade Gud världen, att han gav den sin Son, sin ende Son. Och det 
för att ingen skulle behöva hamna i fördärvet; vem som helst kan få ett liv som 
är helt och som inte tar slut, genom att förlita sig på honom.  
Gud gjorde sig inte besväret att skicka sin Son bara för att hytta förebrående 
med fingret och tala om för världen hur rutten den är.  
Han kom för att hjälpa, för att ställa allt till rätta här i världen. Den som litar på 
honom är frikänd; den som inte litar på honom har redan haft sin dödsdom 
hängande över sig utan att fatta det. Varför det? Jo, för att han inte trodde på 
Guds egens Son ens när han presenterades för honom.  
Detta är krisen vi befinner oss i: ( sa Jesus till Nikodemus, men minst lika 
mycket till oss) Gudsljuset lyste i världen, men överallt sprang människor och 
gömde sig i mörkret. De sökte sig till mörkret för att de egentligen inte var 
intresserade av Gud. Alla som vänjer sig vid att göra onda saker och blir 
beroende av att förneka fakta om sig själv och göra illusioner om sig själva, alla 
sådana människor kommer att avsky Gudsljuset och undvika att komma i 
närheten av det, för att slippa se sig själva som de är. Men alla som lever och 
arbetar för sanningen och i verkligheten välkomnar Gudsljuset, för dem kommer 
det att bli tydligt att han gör det Gud vill.” 
 
Här mötte man och möter vi inte en som hytter med fingret utan talar levande, 
omskapande ord. Han presenterade inte bara problemet, och berättar hur rutten 
världen är, utan han hade lösningen på det, Jesus, som kom för att hjälpa och 
ställa allt till rätta. 
Här möter vi en som vi kan ta på orden och vi får ta hans utsträckta hand för att 
få del av en levande tro och bli levande människor. 
Detta är ingen engångsföreteelse. Något som vi gör en gång, sen är det klart. Det 
levande omskapande ordet får vara en daglig upplevelse för oss som gör oss 
beredda att möta verkligheten sådan som den är och som hjälper oss att växa i 
vår tro. 
 
Inför Jesus kan man inte vara neutral. 
Bibel visar att antingen faller vi ner och tillber honom eller också så korsfäster 
vi honom. Det finns inget neutralt mellanläge. 
 
I Påsk kommer vi att höra om Pilatus, han försökte hitta ett mellanläge. Han 
ville inte döma Jesus, men han frigav honom inte heller. Han ville bli av med 
problemet och skickade honom till Herodes. Men Herodes skickade honom 
tillbaka till Pilatus. Det gick inte för honom att hålla Jesus ifrån sig. Till slut 



tvingades han ta ställning och Jesus dömdes till döden. Men inte ens det 
fungerade. Jesus kom tillbaka med förnyad aktualitet. Han uppstod och lever! 
 
Pilatus förhållningssätt går igen idag också. Det finns många som skjuter frågan 
om Jesus ifrån sig och inte vill ta ställning. Jesus har säkert funnits – men vad 
har han med mig att göra.  
Men frågan om hur jag förhåller mig till Jesus kan inte bordläggas hur många 
gånger som helst. 
Jesus kommer förr eller senare tillbaka med förnyad aktualitet. 
 
Johannes beskriver Jesus som Ordet, det levande ordet. 
”Ordet kom först, Ordet hos Gud, Gud hos Ordet. Ordet var Gud, fanns till för 
Gud från första stund. Ordet blev kött och blod och flyttade hit till oss.” 
 
Så blev Gud människa, Ordet blev levande och kom till oss genom Jesus. 
 
Frågan: ”Vem är han?” Är inte upp till någon annan att besvara. Frågan är 
väldigt personlig, det handlar inte om vem Jesus är i största allmänhet, profet 
eller Messias eller någon annan, frågan är: ”vem är han för dig”? 
 
Frågan om vem Jesus är måste besvaras. Inte med klurigt utformad teologi, utan 
med ditt hjärtas svar. För tro är en relation. En relation mellan Jesus och dig. 
Vem är Jesus för dig, idag? 
 
Jag tror att det ibland finns en ganska väl dold Gudslängtan hos oss människor. 
Man längtar efter något/någon utan att riktigt kunna sätt ord på vad det är. 
 
Men jag tror också att det är många som bär på Gudsmöten av olika slag, som 
man inte heller kan sätt ord på. Man har varit med om något, en inre eller yttre 
erfarenhet, som man inte förstått. 
 
Orden i Romarbrevet, episteltexten, talar om att om man ska kunna tro, måste 
någon förkunna och förklara. 
 
Jag tänker att när vi har en levande relation till Jesus kan vi få vara med att sätta 
levande ord på våra egna och andras upplevelser. Vi behöver hjälpa varandra att 
tolka det vi är med om. 
 

Ordet måste talas in i varje ny tid av nya munnar, bäras i nya hjärtan, sjungas av 
nya röster, på nya språk, så att det hela tiden bärs så nära oss det bara går. Ordet 
måste filtreras genom nya erfarenheter, speglas i nya händelser, få lysa in i nya 
mörka skrymslen. Och vilket bättre sätt att göra det än att dela varandras liv, alla 



våra motgångar och glädjeämnen, när vi är svagast av alla, och när vi har styrka 
tillräckligt för fler? 
 
Kommer du ihåg Veckobrevets bild. Mobiltelefonens laddare som är ansluten 
till Bibeln.  
Kraften i en levande tro och att vara levande människor får vi genom det 
levande ordet: Ordet som är Jesus och orden om Jesus. 
 


