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Herren är nära. Samstämmiga vittnesbörd. 

Tekster: Salme 149, 5. Mos 18:15-22, Fil 4:4-9, Joh 1: 19-28, II Joh 3:22-36 

Preketekst: Joh. 5: 30-47. 
 

 

Jesus hade gått upp till Jerusalem för att fira en av judarnas högtider. På väg in i staden genom 

Fårporten passerade han Betesda-dammen, där många med olika sjukdomar låg och väntade 

på att vattnet skulle komma i rörelse. Den som först steg ner i vattnet blev då frisk. 

Här låg nu en man som i 38 år väntat på denna möjlighet. Och så kommer en dag en man 

vandrande, ser den sjuke, tar sig an hans plåga och gör honom frisk. Den av sjukdom 

förlamade blir löst, tar sin bädd och går. Så sker också på andligt område där Jesus, syndares 

Frälsare, går fram. Där blir den som ligger bunden och förlamad i sina synder befriad, 

upprättad och helad. I adventspsalmen sjunger vi: 

Fattiga ger han sin rikedom,/Läker de slagnas sår./Den som var bunden och trött och tom,/ 

Frihet och glädje får:/Himmelriket är nära. 

Det var ju en välsignad välgärning Jesus bevisade den lame vid Betesda. Men när mannen var 

på väg hem med sin bädd mötte han dem som ivrade för Mose lag. Och nu uppenbarades en 

skandal: Det var sabbat den dagen Jesus botade mannen och uppmanade honom att bära sin 

bädd. Och så startade förföljelserna som snart övergick i mordanslag, då judarna av Jesus fick 

klart besked om vad han gjorde anspråk på att vara – Guds Son. 

Resten av kapitlet utgör sedan Jesu svar på judarnas anklagelser och en predikan om 

Skrifternas vittnesbörd. 

Jesus hänvisar till fyra vittnen: Johannes döparen, v.32-33. Jesu gärningar, v. 36. Faderns 

vittnesbörd, v. 37. Skrifternas vittnesbörd, v. 39. 

När nu Jesus hänvisar till vittnen skall inte det tolkas som att han inte skulle vara tillförlitlig i 

det han säger. Nej, det är något helt annat som ligger bakom. Det är den gudomliga kärlekens 

omsorg om varenda människa som här kommer till uttryck. Inte ens de, som i sitt hat försöker 

bringa honom om livet, står utanför hans omsorg om deras eviga bästa. Också dem vill han 

omvända och frälsa. Därför tar han upp deras tankar och invändningar och vill genom andras 

vittnesbörd öppna deras hjärtan. 

Han behöver för egen del inga vittnesbörd från människor, v. 34a. Men för er skull vill jag 

göra tydligt vad som vittnar för mig. Och skälet till denna omsorg är ”för att ni ska bli 

frälsta”, v. 34b. 

Han visste vad de hade i sinnet. Nu får de veta hans tankar och avsikter rörande dem. Sådan är 

han, din och min Frälsare! ”O, vilken kärlek! Underbar! Sann! Aldrig har någon älskat som 

han!” 

 

VITTNENA: 

I: Johannes – han var inte Messias, men han var ”rösten av en som ropar”. Jesus säger om 

honom i vår text, att han har vittnat för Sanningen. I sig själv var han ingenting. Han var inte 

ens värdig att hantera Mästarens sandalremmar – men han var alla predikares föredöme. Han 

var rösten av en som ropar. Han gav röst åt Guds ord och predikade Guds ords Sanningar. 

Lagens dom föll över åhörarna, huggormsynglen. Domens yxhugg hotade med evig eld för 

dem som saknade omvändelsens frukter. Och sedan följde för de livdömda predikan om 

evangelium, om nåden: ”Se Guds Lamm, som tar bort världens synd!” 

Sådan var Johannes – men hur handlade ni?  

Många hörsammade Johannes predikan, tog domen över sig och blev döpta med 

omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Andra var nöjda med att en kort tid få finnas med i 

ljuskretsen runt denne store predikare. En profet hade trätt fram och hans budskap var oerhört: 

”Guds rike är nära!” Och skaror samlades, bland dem höga andliga ledare. Man ville en 

stund glädjas i hans sken, men hans budskap passade dem inte och så fick de heller aldrig 

något möte med Guds Lamm som tar bort världens synd. 



Och du? Du har i adventstidens texter mött profeten från Jordans strand – han som skulle 

bereda väg för Herren. Men vad gick du ut för att se? Fick du ett trevligt och intressant möte 

med en förkunnare och några åhörare, eller fick du se Guds Lamm som tar bort världens 

synd? 

 

II: Nästa vittne: Jesu gärningar 

Vem botar den som legat lam i 38 år? Vem öppnar blindas ögon och dövas öron? Vem gör 

spetälska rena? Vem uppväcker döda? Vem upphäver naturlagarna – går på vattnet, kväser 

vilda stormar och får vreda vågor att lägga sig? 

Vad vittnar hans gärningar om? Den blindfödde, som fått sin syn, förstod. När han fått veta 

vem som botat honom, sade han: ”Jag tror, Herre!” och tillbad. 

Men fariséer och skriftlärda, som hävdade att de hade den rätta synen, de förblev blinda. 

 

III: Nästa vittne: Fadern 

Fadern vittnar om sin Son, v. 37. (Jämför 2 Petr. 1:16-18.) Men ni har varken hört eller sett 

Fadern, säger Jesus, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den han har 

sänt.(v.38). 

 

IV: Nästa vittne: Skrifterna. 

Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om 

mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv”, v. 39-40. 

Är det din situation? Tänk om du med all din skriftlärdom, din insikt i lära och bekännelse, 

ditt nit för sanningen ändå är främmande för Frälsaren? Du har rannsakat Skrifterna, du har 

prövat läran, du har tagit avstånd från dem som lär falskt och du har månat om Sanningen – 

men det kunde också sägas om dem som nu stod anklagande runt Jesus, alldeles främmande 

för vem han egentligen var? 

”Ni vill inte komma till mig för att få liv.”  Du vet ju, att det är till Jesus du måste komma för 

att få liv. Men så har du alltid ett men att stoppa in före. Och ofta följs det där ”men-et” av ett 

måste. Är det kanske något annat än ”bara Jesus” det handlar om? Något annat du far efter? 

Något du skulle klara av innan du kunde/ville komma? Det ena eller andra stadiet du skulle gå 

igenom … Och så blir det aldrig något helt. 

 

Jesus har lagt fram vittnesbördet för dig, och det har han gjort, säger han, för att du skall bli 

frälst. Skriftens samlade vittnesbörd till dig är, att han är din Frälsare, han och ingenting 

annat. 

Dagens rubrik är: Herren är nära. Och i dina andliga ökentrakter ljuder ropet: Se Guds Lamm 

som tar bort världens synd! 

Må vi nu ta emot hans vittnesbörd, så får vi en verkligt glad jul, då vi får fröjdas över Guds 

outsägliga gåva till syndares frälsning. 

Amen. 
 


