
GRÄFSNÄS SOLLEBRUNN och MAGRA

Ljuset lyser i mörkret 
Det folk som vandrar i mörkret 
ser ett stort ljus, 
över dem som bor i mörkrets land 
strålar ljuset fram. 

Jesaja 9:2 

Jag tittar ut genom fönstret strax efter fyra 
på eftermiddagen och det är svart, 
nattsvart. För så är det i södra Sverige i 
mitten av december. Ingen sol, ingen snö 
utan bara mörker, mörkrets land. 

Även i en mer bildlig tolkning är denna 
höst en mörk höst. Covid-19 pandemin 
håller oss i ett järngrepp, vi måste hålla 
avstånd och kan inte samlas som vi brukar.  

Det är lätt att tappa modet, låta mörkret ta 
överhand. Men profeten Jesaja talar om 
något annat. Om de goda nyheterna för 
oss som vandrar i mörkret och bor i 
mörkrets land. Vi ska få ett stor ljus som 
strålar fram. 

På engelska säger man ibland om Jesus 
och jul att Jesus är ”the reason for the 
season” - dvs orsaken till att vi firar jul.  
Och det är ju Jesus Jesaja pratar om, den 
goda nyheten, evangeliet om att Guds 
egen son blev människa i Jesus - Marias 
son. Född i stall i Betlehem. 

Kanske kunde Guds son anlänt lite mer 
ståndsmässigt än att födas i stall, därför att 
hotellen redan blivit fulla. Kanske kunde 
Guds son fötts med ännu mer buller och 
brak, än den änglakör herdarna fick möta. 

Kanske kunde de första som fick ta emot 
den goda nyheten om Guds sons födelse 
haft lite mer inflytande än de fattiga, 
skitiga och allmänt föraktade herdarna 
utanför Betlehem.  

Men så tänker inte Gud. För när Gud blir 
människa väljer han inga genvägar. Marias 
graviditet må ha startat på ett ovanligt 
sätt, men hon födde Guds son som vilket 
annat barn, om än i ett stall. 

Gud blir som en av oss, Gud själv går in i 
vår mörka värld för att visa oss att han är 
ljuset och visa oss att. vi aldrig är 
ensamma. Vilka prövningar vi än drabbas 
av. Gud vill ha med dig att göra, Gud står 
vid din sida, Gud som vet allt om att vara 
människa. 

Jag hoppas att din jul, trots 
decembermörker och social distansering 
blir en ljus, varm och välsignad jul. 

Vi ber:  
Bara du Gud, kan tänka ut detta 
fantastiska att segra över ondska  
och mörker genom ett litet barn. 
Din son föds som ett oskyddat 
barn och inte hos de mäktiga. 
Du väljer det mänskliga, 
Hjälp mig att följa dig. 

Amen 

12-26 dec Julvandring i Gräfsnäskyrkans 
trädgård med julkrubba byggd av 
scouterna. Välkommen! 


