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Preiketekst: Joh 1:1-14 

Lesetekst I: Hebr 1:1-6 

Lesetekst II: Ords 8: 1-2, 22-31 

 

Det sanne lys  

Hva skjer om du tenner en fyrstikk i et mørkt rom?  Jo, selv den lille flammen fra fyrstikken 

fortrenger mørket og du ser hva som er rundt deg. Lyset overvinner mørket. Mange 

mennesker lever i et grusomt mørke samtidig som vi feirer jul. Bare i 2022 har vi sett 

hvordan ondskapen utbrer seg på måter vi ikke trodde var mulig. Så mange mennesker er 

desperate etter at lyset skal overvinne mørket. Nettopp dette lyset, verdens lys, er det 

Johannes formidler til sine lesere i dette avsnittet.  Jesus er det sanne lyset som kom inn i 

verden og gir lys til hvert menneske. Det er julens budskap, det sanne lyset som kommer inn 

i våre liv og skaper fremtid, håp og tro.  

 

Liv i Ham 

Da Johannes skriver dette fjerde evangeliet hadde budskapet om Jesus allerede blitt forkynt i 

50 år i landene rundt Middelhavet. De gode nyhetene spredte seg, og skapte interesse hos 

mange mennesker, men førte også til forfølgelse. Flere av Johannes´ beste venner hadde lidd 

martyrdøden, andre venner satt i fengsel. Det var mye mørke også på Johannes´ tid. Men 

midt i dette mørket og den desperasjonen Johannes kunne kjenne på, formidler han så 

fantastisk budskapet om Jesus som er det sanne lyset.  

«I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forsto det 

ikke.» Joh 1; 4-5 

Jesus er lyset for Johannes midt i alle vanskeligheter og forfølgelser – det sanne lys som har 

evne til å lyse opp midt i de tøffeste utfordringer.  

 

Assosiasjoner 

Det er interessant å legge merke til hvordan dette evangeliet helt fra starten skaper 

assosiasjoner til 1. Mosebok. «I begynnelsen» brukes gjerne av jøder som navn på 1. 

Mosebok. Ved å begynne evangeliet på denne måten, tar Johannes leseren helt tilbake til 

skapelseshistorien. En historie som den jødiske leser er svært godt kjent med. På denne 



måten viser Johannes at det ikke bare var Gud og Den Hellige Ånd som skapte, Jesus – 

Ordet – var der helt fra begynnelsen. Han er Ordet som alt er blitt til ved. Han er lyset som 

skinner i mørket. Han er den som gir rett til å bli Guds barn gjennom troen på Hans navn. 

Han er den som ble menneske og som er full av nåde og sannhet. Ja, Han er Det sanne Lyset 

som gir lys til hvert menneske. 

 

Tjeneren Jesus 

På reise i Israel nylig spurte jeg våre venner om de skulle feire jul. De fortalte at det ikke var 

så mye vektlegging av jul i Israel. De var mer opptatt av Hannuka, jødenes lysfest til minne 

om tempelinnvielsen. I år sammenfaller denne høytiden med vår julefeiring, fra 18. 

desember og de neste åtte dagene. Denne festen er til minne om at jødene gjenerobret og 

gjeninnviet templet i Jerusalem på nytt i år 164 f.Kr. Da de skulle tenne menoraen i templet, 

den syvarmede lysestaken, oppdaget de at det kun var nok olje til at den kunne lyse i en dag. 

For å fremstille ny, innviet olje trengte de åtte dager. Menoraen ble tent, og underet skjedde, 

lysene brant i hele åtte dager slik at de hadde fått laget ny olje til å fylle i lampene. Hannuka 

staken skiller seg ut fra menoraen med sine åtte + et lys. Det tennes et nytt lys for hver dag, 

og det niende lyset, tjeneren, brukes til å tenne de andre lysene med. Et fantastisk bilde på 

Jesus, tjeneren og verdens lys, det sanne lys som tenner de andre lysene. 

 

La lyset få tenne oss 

Julen er en høytid de fleste av oss verdsetter høyt. Vi har tid til å være sammen med familie 

og venner, og vi koser oss med mye god mat. La dette også bli en høytid der det sanne lyset – 

Jesus - tenner oss på nytt. En høytid der lyset kan bli tent i flere mennesker slik at Hans liv 

og Hans lys kan få skinne midt i mørket. Det er bare Jesus som er verdens sanne lys.  
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