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Vackert, poetiskt men kanske lite kryptiskt – så börjar en av 

berättelserna om Jesus i Bibeln. Den som Johannes tecknat 

ner. Han börjar inte som de andra tre som berättar om Jesus 

att beskriva hans familj och släkt och hur och var han föddes, 

utan han börjar med att berätta om Jesus som ordet… 

Joh 1:1 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, 

och Ordet var Gud. 2Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3Allt 

blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som 

finns till. 4I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. 5Och 

ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 

Jesus fanns innan allting skapades, var en del av skapelsen, var 

skaparen. Och sen händer det otroliga att för två tusen år sen 

så blev den som skapat, den som är liv, den som är ljus - en 

människa som föds blodig och röd i nyllet  i ett skitigt djurstall i 

en utkant av Romarriket. Johannes fortsätter ju just som 

Magnus läste innan… 

Joh 1:14Och 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. 

Jesus blev människa! Vet ni vad det brukar kallas på kristet 

internspråk, han inkarnerades, han förkroppsligades, han blev 

kött och blod helt enkelt. Gud blir som en människa som skulle 

kunna sitta här i en kyrkbänk bredvid dig just nu.  

Paulus skriver så här i Filipperbrevet kap 2:6 Han ägde Guds 

gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7utan 

avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som 

en av oss. När han till det yttre hade blivit människa 8gjorde 

han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett 

kors. 

Han blev som en av oss och visade oss på ett tydligt sätt vem 

Gud är, hur Gud är, han mötte människors blick, en såg de 

skamfyllda, de trasiga, de sjuka, de med vackra fasader och 

krackelerade inre, de stressade, de längtande, de med mörker 

inom sig, han såg dem också visade han hur mycket Gud 

älskade just dem. Han var liv och livet var människornas ljus. 

Han ser dig idag och vill visa hur mycket Gud älskar just dig. 

Han är liv, och livet är ditt ljus.  

Jag vet inte hur du känner inför ordet kropp. De flesta tänker 

nog på sin egen kropp och känner sig lite halvt missnöjd, ofta 

lite för fet, eller så kanske man känner sig lite för klen, lite för 

fräknig, lite för finnig, lite för hår där man inte vill ha hår. Jag 

tillhör dem som inte känner mig för spinking utan tvärtom lite 



för fet som ni ser om ni kikar på mig i profil. Men just detta 

ordet kropp använder Bibeln som en bild för församling, kyrka, 

efterföljare till Jesus i Nya Testamentet.  

1 Kor 12:27 Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. 

Kol 3:15 Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades 

till som lemmar i en och samma kropp. 

Idag sitter vi ju här goa människor från alla de fyra olika 

församlingarna i stan. En del av er känner många, en del 

känner kanske knappt någon från någon annan kyrka. Vi har 

lite olika fördommar mot varandra säkert, ”ja, ja de där 

misssionarna vet man ju hur dom är…”. Vi har lite olika 

traditioner, former, uttryckssätt, men vet du vad: Vi har 

samma tro, på samme Jesus, och därmed så är vi samma 

kropp. Du och jag är Kristi kropp i Mariestad. Det är ju därför 

det är så gött att vi får mötas så här och tillbe Gud och dela 

bröd och vin tillsammans. Mariestadstidningen ringde och 

frågade mig i onsdags och frågade om det finns konkurrens 

mellan oss kyrkor.  Men jag tror inte vi behöver konkurrera, vi 

är ju samma kropp, sen kan det vara bra att vi har lite olika 

uttryckssätt för då kan människor känna sig hemma i olika 

församlingar, men i grunden är vi en kropp i Mariestad. Och då 

ska vi inte gå omkring och vara missnöjda med kroppen. ”Hade 

vi inte varit så klena så….” eller ”Hade vi inte varit så feta så….” 

Vi har inte tid att gå omkring och vara missnöjda med vår 

kropp här i stan, för vet du vad, vi har ett uppdrag 

tillsammans.  

 Joh 20:21 Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern 

har sänt mig sänder jag er.” 22Sedan andades han på dem och 

sade: ”Ta emot helig ande. 

Ska vår stad förstå vem Jesus är så är det du och jag som är 

Kristi kropp, det är vi tillsammans som kan visa på ordet som 

blev människa. Fyllda av den Helige Ande får vi helt vanliga 

bristfälliga, misslyckade efterföljare till Jesus bli hans kropp 

idag och vara hans röst och hans händer. Jesus sänder oss till 

att inkarneras rakt in i människors vardag i Mariestad så 

Jesustron blir kött och blod för dina vänner, din familj, dina 

jobbarkompisar, dina barn. Så att livet med Jesus kan få sprida 

sig och verkligen bli människornas ljus i vår stad. Det är det vi 

är utsända till av Jesus själv.  

Jag tror att många av er har läst och hört Jesusorden i 

Bergspredikan i Matt 5:13-16 när han säger till sina efterföljare 

att ni är jordens salt och världens ljus. Jag ska läsa de verserna 

i en annan översättning, inte direktöversatt utan i en lite nyare 

språkdräkt. 

LÄS The Message s.32 



Jag ska berätta varför ni är här, säger Jesus.  För att vara saltet 

som lockar fram smaken av Gud på jorden, och för att vara 

ljuset som gör Guds alla färger synliga.  

Kristi kropp i Mariestad: Jag säger med Jesus ord igen som 

avslutning: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag 

er.” 22Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig 

ande. 

 


