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Predikan av Jenny Arnerlöf – Juldagen - 2022 

I en kolumn som trycktes i Svenska Dagbladet under den gångna veckan 

lyfte skribenten Micael Dahlen ett tråkigt faktum. Han skrev, ”I genomsnitt 

är lyckan faktiskt lägre under juldagarna än resten av året.” Han hänvisade till 

en studie i elva europeiska länder som visar att julen leder till sämre 

välmående för en betydande mängd av befolkningen. En kolumn i DN God 

Jul på er – min blir det inte mycket av, gav uttryck för detta sämre 

välmående på Julen. Även Sveriges Radio har rapporterat om människor 

som försökt sprida glädje genom att vara tomte åt andra när deras egen 

möjlighet till en mysig jul inte varit aktuell.  

Julhelgen är som en stor förstärkare som spelar högt vad som viskas i 

hjärtat. Det är som ett förstoringsglas som gör synligt detaljer som i annat 

fall kan ignoreras. Julhelgen är laddad med förväntningar och 

förhoppningar, med nostalgi och ångest, överraskning och besvikelser. Det 

är lite som ett helt års känslor packas in i en helg.  

 

Kolumnen i SvD gav fem tips för en lyckligare och godare jul i ljuset av 

studiets upptäckter. Dahlens tips var enkla och sunda – goda råd för att 

rent allmänt klara helgen. Men när jag följde länken han gav till studiets 

sammanfattning, lade jag märke till ett resultat från studien som han valde 

att inte skriva om. Det han inte skrev om var studiets resultat att kristna, 

särskilt de med en högre grad av religiositet, är ett undantag från det 

allmänna mönstret av ett minskat välmående under julen. Vad beror det 

på? 

 

Skillnaden beror inte på att vi kristna lever i ett salighetsbubbel som 

skyddar oss från livets svårigheter och den stress som julen har blivit i vår 

kultur. Tro skyddar inte oss från kontakt med livets verklighet. Men visst 

gör det en skillnad vilken berättelse vi har i åtanke när vi firar jul och vilken 

berättelse vi lever våra liv i ljuset av. 
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I den kristna tron är julevangeliet inte en berättelse om lycka eller att få allt 

man längtar efter. Det är en berättelse om räddning. Känslan som finns där 

är inte en ytlig lycka. Det är den djupa glädjen som uppstår omständigheter 

till trots. Glädje är känslan som uppstår när man hör och tar till sig de goda 

nyheterna om en Gud som ville vara med oss så mycket att han gjorde vad 

som behövdes för att göra det möjligt. Gud med oss – Immanuel. Gud blev 

en människa – den mänskligaste människan som världen har någonsin 

känt. En människa med ett namn – Jesus Kristus - i en lokal tid och plats – 

Betlehem. Där utsatte Gud sig själv i Kristus för de mest utsattas livsvillkor.  

 

Gud gjorde inte detta för att visa oss att det är möjligt och kalla oss till 

skärpning. Gud gjorde detta för att Gud visste att vi människor aldrig skulle 

komma på hur man lever så livsbejakande och klara av det själva i världen 

sådan den är. Dagens epistel text från Hebréerbrevet, som med all 

sannolikhet skrevs innan Lukas- och Matteusevangeliet, sammanfattar 

inkarnationens syfte, mysterium och effekt på några korta rader.  

 

Den är skrivit med grekiska av fin stil - som om retorikens skönhet behövde 

motsvara budskapets innehåll. Och den öppnar med en lång mening på 

grekiska som kan sammanfattas: Kristus är vad Gud vill säga till 

människor. Gud talade före Kristus på sätt som fick blandat gehör. Men det 

han sade i Kristus var ett fullkomligt budskap, som liknade det som tidigare 

sagts men också skilde sig åt. Kristus fanns före allting, och är hjärnan eller 

logiken som ligger bakom allting, han uppenbarar Guds skönhet och väsen.  

Han håller ihop eller ”bär upp allting med kraften i sitt ord” och har renat 

oss från det som fjärmade oss från Gud. Han sitter nu på en plats med 

ultimata makt.  

Julhelgen är helgen när Kristi födelsedag firas. Det är en passande helg att 

fråga sig om man tror på denna berättelse. Hebréerbrevets sätt att återge 
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den saknar storyformatet som evangelierna har men det är samma 

berättelse som vill förmedla en sanning som är sublim, en sanning som 

överskrider världshistorien men omfattar den. Frågan vi behöver ställa oss 

under Julen är: Om berättelsen om Jesus Kristus inte är sann, varför är han 

fortfarande så känd efter 2000 år? Varför har de som tror på honom bättre 

chanser att må bra när Julhelgen kommer? 

 

Det enklaste svaret på den frågan är att han lever och är verksam i våra liv 

på sätt som inte ens vi förstår. Berättelsen om hans födelse hade inte 

spridits utan hans liv, död och uppståndelse.  Barnet i krubban växte upp 

till en man som förkroppsligade allt profeten Jesaja hoppades på av kungen 

han skrev om flera hundra år tidigare: Allvis härskare, gudomlig hjälte, 

Evig fader och Fredsfurste.  

 

Vi vet inte exakt vilken kung som fick Jesaja att skriva så. Förmodligen var 

det Hiskia vars kungadöme markerade slutet på Achas regering. Achas var 

en av Israels sämsta kungar.  Vi kan känna igen oss i Jesajas önskan om en 

god ledare och politisk förändring som inte går i uppfyllelse. För Jesajas 

önskan gick inte i omedelbar uppfyllelse och folket hamnade till slut i exil. 

Men 700 år senare när evangelieförfattarna försökte förklara vem Jesus av 

Nasaret var, fick denna text från Jesaja ny betydelse ”folket som bor i 

mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och 

skugga har ljuset gått upp.”  Evangelisterna Matteus och Lukas vill visa att 

Jesus är det ultimata ljuset som gick upp över människor som längtade att 

se en sann och mänsklig människa leda dem.  

 

Gud hade all makt och möjlighet att träda in i världshistorien på alla 

möjliga sätt, men han valde att komma sårbar som ett människobarn, 

hjälplös, naken, och under ödmjuka förhållanden. Han förblev dock inte 

hjälplös. Jesus växte upp till en ledare som de svaga älskar och de mäktiga 
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fruktar. (det tål att upprepas!) Vilka de mäktiga är har ändrats lite sedan 

tiden Jesus levde på jorden, men de mäktigas rädsla för honom finns kvar.  

Det är kanske därför skribenten inte kunde skriva om undantaget som 

studien uppdagades om kristnas välmående under julen. Tro är 

skrämmande och det är skrämmande att bli troende eller lyfta fram tro på 

Jesus som ett respektabel alternativ bland vår tids mäktiga. Fleming 

Rutledge som var präst i New York city för många år sedan har skrivit om 

en framgångsrik man där som anförtrodde åt henne att han på juldagen 

smugglade en Bibel i sitt hem och låste sig in i badrummet för att kunna 

läsa Lukasevangeliets andra kapitel utan att bli upptäckt av sin fru. Många 

känner vördnad inför berättelsen om Jesus men är alldeles för rädda för 

andras reaktioner om de börjar tro på berättelsen och förstå sitt eget liv i 

förhållande till den. De är som Josef var innan ängeln sade till honom att 

inte vara rädd för vad andra skulle tycka.  

 

Vi som tror på Julevangeliet behöver ha sympati för alla som inte tror på 

det. Vi har ändå en gåva att ge till dem och till varandra.  Jag talar inte om 

Jesus – han och ledaren han växte upp till är Guds gåva till oss, till vår 

värld. Gåvan som vi har att ge är den människan vi håller på att bli i Kristi 

efterföljelse. Som Jesus behöver vi också bli människor som de svaga älskar 

och de mäktiga fruktar. Som ni har kanske insett är det inte självklart vilka 

är de svaga och vilka är de mäktiga – alla har något av båda i sig i vårt 

utgångsläge. Men den som börjar vandra med Kristus blir med tiden friare. 

Friare att välja styrkan som uttrycker sig i svaghet över svagheten som 

gömmer sig bakom styrka och makt. När vi skapar plats för Jesus i vårt liv, 

förvandlas vårt hjärta över tid till en tron som passar Jesus, kung över 

himmelen och jorden. Vikten av att ge den gåvan har aldrig varit större i vår 

tid. 
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Jag tror inte att någon av oss har missat vår egen tids spretighet, splittring 

och tilltagande mörker. När vi lever i Kristi efterföljelse, blir våra liv ett ljus 

i mörkret och ett hoppets tecken för de hjälplösa och hopplösa, de svaga 

och de mäktiga. Evangeliet är att det är till sådana människor, till alla 

människor, som Jesus kom. 

 

Idag är det jul och vi har samlats här för att minnas och tacka Gud för den 

underbara gåvan som han har gett oss i Kristus.  Jag önskar er en jul 

välsignad med Jesus frid. 


