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1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att  studera betydelsen och funktionen av logos (lo/goß) i 

Johannesprologen, i ljuset av GT, NT och övrig judisk vishetslitteratur.  

1.2 Problematik

De flesta exegetiker ser bara två alternativ med logos: antingen handlar det om Jesus i en 

preexistent form eller är det en personifiering av Guds uttalade och verksamma ord. Det är utifrån 

dessa två synsätt jag kommer att göra denna studie. 

1.3 Frågeställningar

* Handlar logos i Johannesprologen om en preexistent Jesus eller på en personifiering av Guds 

uttalade och verksamma ord?

* Vad är relationen mellan logos och Gud?

* Om Jesus är logos, är han då Gud i samma bemärkelse som Gud, Fadern?

* Vad innebär det att ”allt blev till genom det (logos)” (Joh 1:3)?

* Har allt blivit till genom en preexistent Jesus eller genom Guds uttalade och verksamma logos?

* Vad finns det för samband mellan logos och ljuset?

* Har Jesus, i form av ljuset, alltid existerat?

1.4 Arbetets uppläggning och avgränsningar

Eftersom det grekiska ordet  logos förekommer 330 gånger i Nya testamentet  (NT) och 1180 gånger 

i Septuaginta (LXX) måste en avgränsning göras. Vidare används logos även när det handlar om 

mänskliga ord och utsagor (Matt 5:37; 12:36), vilket förmodligen inte har någon större betydelse i 

en studie om användningen av detta ord i Johannesprologen. Eftersom det skulle ta alltför lång tid 
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att gå igenom varje text där logos förekommer, har avgränsningen därför gjorts till att studera 

begreppen ”Guds logos” och ”Herrens logos”. 

Som metod för denna uppsats har jag använt mig av ”grammatisk kritik” (Grammatical Criticism). 

Metoden innebär delvis att man studerar betydelsen av specifika ord, men även hur orden fungerar i 

fraser och meningar för att kunna förmedla ett visst budskap. Ett ord eller uttryck kan betyda en viss 

sak för exegeter idag, men innebar kanske något helt annat för en person som levde på den tid då 

Bibelns böcker och brev skrevs. Till sin hjälp har exegeter en rad olika verktyg, däribland 

ordböcker, kommentarer och konkordanser (Hayes och Holladay 2007, 72).1 

1.5 Forskningsläget

Det har debatterats huruvida den inledande prologen skall ses som en del av evangeliets ursprung 

eller om det är ett senare tillägg. Ett av argumenten för att det skulle vara ett senare tillägg baserar 

sig på det litterära språket som skiljer sig gentemot de övriga texterna i evangeliet. Ett annat 

argument är att evangeliet i övrigt inte talar om Jesus som det preexistenta, skapande Ordet. Därför 

menar en del att denna inledande hymn förmodligen har lagts till efter att  evangeliet blev 

färdigskrivet (Brown (red.) 1990, 943-944). Andra däremot hävdar att prologen är en del av 

evangeliets ursprung: ”It is like a porch to the house, designed and executed by the same architect 

but in a grander and more elevated style” (Robinson 1963, 121). Men då detta ämne kräver ett 

särskilt studium har jag valt att inte ta ställning beträffande dess ursprung.  

Få perikoper i Bibeln har kommenterats mer än Johannesprologen. Många teorier har kretsat, och 

fortfarande kretsar, kring logos-begreppet. Även om en del exegeter tror att begreppet har en 

gnostisk bakgrund, är ändå majoriteten av dem idag överens om att  bakgrunden måste hämtas från 

Gamla testamentets (GT) skrifter, samt från det andra templets judiska litteratur däribland Salomos 

Vishet och Jesus Syraks Vishet.2  Tankegångarna i denna senare litteratur har en gränsdragning 

mellan det gammaltestamentliga arvet och ett hellenistiskt tänkande som många gånger är flytande. 

En som medvetet strävade efter en syntes mellan de gammaltestamentliga utsagorna om Guds 

skapande ord och de grekiska spekulationerna kring logos-begreppet var den judiske filosofen 
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Filon. Även om man inte kan bevisa att Johannes påverkades av Filons teorier, är ändå Filons sätt 

att resonera kring logos-begreppet typiskt för den tidens hellenistiska tänkande (Kieffer 2005, 19). 

     James D. G. Dunn skriver i sin monografi Christology in the Making: a New Testament inquiry 

into the origins of the doctrine of the incarnation att Filon ganska ofta talar om logos som om det är 

en verklig varelse skild från Gud och som agerar i form av medlare mellan Gud och världen. Men i 

själva verket  är det inte en verklig varelse han talar om utan beskriver logos som Guds tanke som 

tar sig uttryck i skapelsen. Först i en värld av idéer och sedan i en värld av sinnesintryck. Ett tydligt 

sådant exempel är när han liknar Guds kreativa handlande vid en stadsarkitekt som planerar 

byggandet av en stad i sitt sinne. När han sedan bygger staden, gör han det i enlighet med den inre 

bilden, den planritning som finns i hans sinne. För Filon var Gud den ende Skaparen utan någon 

medverkan av en separat logos-varelse (Dunn 1996, 220-227).

      

2 Resultat

I den s.k. Johannesprologen (1:1-18) återfinns logos fyra gånger fördelade på verserna 1 och 14: 

I begynnelsen [Δ∆En aÓrchØv] fanns Ordet [oJ lo/goß], och Ordet fanns hos Gud [oJ lo/goß h™n pro\ß 

to\n qeo/n], och Ordet var Gud [qeo\ß h™n oJ lo/goß]. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt 
blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I det var liv, och 
livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit 
det ... Och Ordet blev människa [oJ lo/goß sa»rx ėge÷neto] 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.

Hela prologen börjar med orden ”I begynnelsen [Δ∆En aÓrchØv] fanns Ordet”. De flesta exegeter idag är 

överens om att  inledningen Δ∆En aÓrchØv pekar tillbaka på skapelseberättelsen i 1 Mos 1:1, där samma 

inledande ord finns med i LXX: ”I begynnelsen [Δ∆En aÓrchØv] skapade Gud himmel och jord.”3 En av 

dessa exegeter är Rudolf Bultmann i sin kommentar The Gospel of John: 

It would be hard for the Evangelist to begin his work with ėn aÓrchØv, without thinking of 
the tyIvaérV;b of Gen. 1.1. Although there is no mention of the Word of God as  a 
substantive in Gen. 1, the creation is attributed to God’s  word by means of the 
declaration, ”And God said”. (Bultman 1971, 20) 
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Precis som Bultmann skriver finns inte uttrycket ”Guds ord” med i 1 Mos 1:1. Men likväl menar 

han att hela skapelsen ett resultat av att Gud sade. För den som studerat Gamla testamentets skrifter 

ger detta starka associationer till orden i Ps 33:9: ”Han talade och allt blev till, han befallde och det 

skedde.” Att allt  har skapats genom att Gud talade ser vi på flera ställen i GT, däribland i 1 Mos 1 

(3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 29). 

2.1 ”I begynnelsen fanns logos” (Joh 1:1a)

För att få en större förståelse av Johannesprologens logos-begrepp behöver vi studera det andra 

templets judiska litteratur. Även om LXX utgör en del av denna litteratur skall vi här fokusera på 

den s.k. vishetslitteraturen. För helt naturligt kan inte denna litteratur ha varit främmande för varken 

evangeliets författare eller dess lyssnare/läsare. I sin kommentar The Gospel of John skriver Craig 

S. Keener att exegeter sedan länge har lagt märke till att det mesta Johannes säger om logos, säger 

den judiska litteraturen angående den gudomliga Visheten (sofía) (Keener 2003, 352):

Hör, visheten [sofi÷a]  ropar, insikten låter höra sin röst ... Herren skapade mig [ku/rioß 
e¶ktise÷n me] som det första, som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan. I urtiden 
formades  jag, i begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes  jag, när 
det ännu inte fanns  källor med vatten, innan bergen fått sin grund, innan höjderna 
fanns  föddes  jag, när han ännu inte gjort land och fält eller mullen som täcker jorden. 
När han spände upp himlen var jag där, när han välvde dess kupa över djupet. (Ords 
8:1, 22-27)

Då gav mig (Visheten) världens  skapare sin befallning, han som skapat mig [oJ kti÷saß me] 
lät mig få en varaktig boning. Han sade: I Jakobs land skall du slå läger, hos  Israels  folk 
skall du bosätta dig. Av evighet, från begynnelsen, är jag skapad av honom [aÓpΔ∆ aÓrchvß e¶ktise÷n 
me], och jag skall aldrig i evighet förgås. I det heliga tältet gjorde jag tjänst inför honom; 
sedan blev jag bofast på Sion. I den stad som han älskar lät han mig också bo, i 
Jerusalem blev jag härskare. Jag rotade mig hos det folk han förhärligat, Herrens arvslott 
blev min egendom. (Jesus Syraks Vishet 24:8-12)

Mina fäders  Gud, barmhärtighetens herre, du som har skapat allt med ditt ord [lo/goß], 
och som genom din vishet [sofi÷a] gjorde människan för att hon skulle härska över allt 
du skapat ... Hos dig finns visheten som känner dina verk, som var med när du skapade 
världen. (Salomos Vishet 9:1-2, 9)

I sin monografi skriver Dunn att det finns två sätt att betrakta denna Vishet inom Israels 

monoteistiska religion: antingen är den helt underordnad Gud, likt änglarna, eller bör vi förstå den 

som ett uttryck för Guds handlande i skapelsen:
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If we attempt to give clearer definition to the figure of Wisdom within the monotheism 
of Israel’s religion we seem to be shut up to two alternatives. Either Wisdom is being 
clearly subordinate to Yahweh, like the angels  ... Or else, and this  seems  the more 
plausible, the Wisdom passages are simply ways of describing Yahweh’s wise creation and 
purpose. (Dunn 1996, 174)

I de två första texterna ovan ser vi en viktig sak som skiljer prologens logos med sofia-begreppet i 

vishetslitteraturen. Gud skapade Visheten vid en speciell tidpunkt i historien. Johannes däremot 

nämner inget i sin prolog om att logos någonsin skulle ha skapats. Det står endast att  ”i begynnelsen 

fanns [h™n] Ordet” (Joh 1:1a). Med tanke på denna skillnad är det berättigat att ställa frågan hur 

mycket Johannes hade Visheten i åtanke när han skrev om logos? En av de exegeter som menar att 

han hade denna Vishet i åtanke är Craig S. Keener. Han skriver i sin kommentar att denna likhet inte 

stannar med prologen utan finns även i andra delar av Johannesevangeliet:

Wisdom matches not only the prologue but other images of Jesus in the Gospel. One 
pre-Christian work implies that Wisdom descended from heaven (Bar 3:29-30). Wisdom 
is a special object of God’s  love (aÓga¿ph, Wis  8:3), and sits  by his  throne (Wis  9:4; cf. Rev 
3:21; 5:6). Wisdom’s descent from heaven and return provide a basic plot-line for not 
only the prologue but the Gospel. John was hardly the first Christian writer to develop a 
Wisdom Christology. Paul clearly does  the same, for example, in 1 Cor 1:24, 30; 8:6; 2 
Cor 4:4; Col 1:15. (Keener 2003, 353)

Det finns dock en gemensam sak mellan prologens logos och vishetslitteraturens sofia, vilket ses 

tydligast i sista texten, och det är att både logos och sofia är åtskilda och underordnade Gud. Gud är 

den som har skapat världen genom logos alternativt sofia. Det är med andra ord inte logos eller 

sofia som är Skaparen. De är endast medlet eller verktyget för skapandet. På liknande sätt uttryckte 

sig även Johannes: ”Allt blev till genom [dia¿] det” (Joh 1:3). Utifrån sin judiska bakgrund såg 

förmodligen Johannes skapelseprocessen på samma sätt som psalmisten: ”Genom Herrens ord [tw ◊ˆ 

lo/gwˆ touv kuri÷ou] blev himlen till och rymdens här på hans befallning” (Ps 33:6). Även om dia 

inte finns med i LXX, är det ändå mest troligt att tw ◊ˆ lo/gwˆ bör förstås som en instrumental dativ, 

dvs. medlet eller verktyget för skapandet. Detta kan belysas utifrån den hebreiska texten där det står 

hÎwh◊y∑ r∞Ab√dI;b, där prepositionen b har betydelsen ”i” eller ”genom” Herrens ord (rbd).
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2.1.1 Logos i Nya testamentet

Låt oss på samma sätt studera hur Guds logos används i Nya testamentets texter:

Jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och 
Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans  ögon var som eldslågor, och på 
sitt  huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom 
han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats  i blod, och det namn han har fått är 
’Guds Ord’ [ke÷klhtai to\ o¡noma aujtouv oJ lo/goß touv qeouv]. (Upp 19:11-13) (Folkbibeln)4

I denna text står det  att Jesus har fått namnet ”Guds Ord”. Eftersom verbet kaleo (kale÷w) står i 

perfekt, indikativ innebär det att namnet gavs honom vid en viss tidpunkt i historien, och att denna 

händelse fortfarande har bestående giltighet. Om verbet hade stått i imperfekt, indikativ skulle man 

teoretiskt kunna tala om att Jesus alltid haft  detta namn, på samma sätt som vissa resonerar kring 

verbet en i Joh 1:1-2: ”I begynnelsen fanns [h™n] Ordet  ... Det fanns [h™n] i begynnelsen hos 

Gud” (Keener 2003, 369). Den intressanta frågan blir därför följande: kan Jesus alltid ha haft  en 

preexistent tillvaro i form av logos (Joh 1:1) om han samtidigt fick namnet ”Guds logos” vid en viss 

tidpunkt i historien? Vi kan utveckla detta vidare utifrån det Gerhard Kittel skriver i sin Theological 

Dictionary of the New Testament:

In view of this fact it is doubly surprising that in the account of Jesus  Himself there is  no 
reference to the Word of God, to a Word of God, or to words of God, being given to 
Him, the supreme agent of revelation. For surely the restriction observed in the case of 
others, including the apostles, did not have to apply to Him too. Yet is  is  a fact that at no 
point do we read of a specific declaration of God’s  will being imparted to Him as  the 
Word of  God. (Kittel 1967, 114)

Hans ord väcker helt klart intressanta tankegångar. Hur kommer det sig att Jesus aldrig tituleras som 

”Guds logos” i NT, bortsett från Upp 19:13? Om Jesus hade en preexistens i form av logos, varför 

använde sig då varken han själv eller någon av hans lärjungar denna titel i Johannesevangeliet? 

Frågorna är provocerande men likväl nödvändiga. Även Derek Tovey ställer sig frågande till detta: 

”In view of this strong link between the Word and Jesus Christ in the opening verses of the Gospel, 

it is somewhat surprising to find that the implied author does not appear to use this metaphor again 

in the rest of the narrative” (Tovey 2002, 145). Här kan man visserligen fundera över om 

avsaknaden av denna titel på Jesus i Johannesevangeliet beror på att prologen och evangeliet har 

olika författare. Men avsaknaden blir likväl förvånande eftersom prologen och evangeliet  anses vara 
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skrivet av samma johanneiska tradition (skola) (Mitternacht och Runesson 2007, 229). Det borde 

därmed finnas en konsensus mellan prologens innehåll och de övriga delarna av evangeliet.

2.2 ”Och logos fanns hos Gud” (Joh 1:1b)

Under denna rubrik skall vi se vad det innebär att prologens logos fanns hos Gud: ”I begynnelsen 

fanns Ordet, och Ordet fanns hos [pro\ß] Gud” (Joh 1:1b). Till att börja med är det tveksamt om 

man skall översätta pros med ”hos”. René Kieffer skriver i sin kommentar Johannesevangeliet 1-10 

att  denna preposition med ackusativ uttrycker riktning till någon/något, vilket han menar ger oss 

översättningen: ”Ordet var vänt mot Gud”. Normalt är det para med dativ eller meta med genitiv 

som betyder ”hos” någon/något (Kieffer 1987, 14). 

     Att logos var ”hos” eller ”vänt mot” Gud ger starka associationer till Visdomens närvaro vid 

skapelsearbetet: ”När han (Gud) spände upp himlen var jag (Visdomen) där ... När han lade jordens 

grundvalar, då var jag som ett  barn hos honom [parΔ∆ aujtw ◊ˆ]. Jag var hans glädje dag efter dag och 

lekte ständigt inför honom” (Ords 8:27-30). Här ser vi dessutom ett tydligt exempel på att det är 

para med dativ som har betydelsen ”hos” någon/något. Vi återkommer till sambandet mellan logos 

och Visheten längre ner i Uppsatsen.

     Men hur skall vi förstå relationen mellan logos och Gud? Om logos (Jesus) är ”hos” eller ”vänt 

mot” Gud, hur kan det/han då var Gud i samma bemärkelse som den Gud det/han är vänd mot? Kan 

man vara hos någon och samtidigt vara densamme? Logiskt resonemang säger att  detta blir en 

motsägelse. En möjlig tolkning skulle kunna vara att  titeln ”Gud” i prologen endast syftar på 

Fadern, vilket i så fall innebär att Jesus (logos) var hos (vänd mot) Fadern. Men likväl uppstår det 

frågetecken kring denna tolkning, något vi skall studera under nästa rubrik.  

2.3 ”Och logos var Gud” (Joh 1:1c)

Här kommer vi till ytterligare ett ämne som varit föremål för flitiga debatter: ”Ordet [logos] var 

Gud [qeo\ß].” Meningarna går isär bland exegeter hur theos, utan den bestämda artikeln, skall 

förstås. Många exegeter gör tolkningen att logos är Gud i samma bemärkelse som den Gud det/han 

var vänd mot (Joh 1:1b). Detta medan andra menar att  logos inte kan vara den Guden utan hävdar 
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att theos bör översättas med ”gud” eller ”gudomlig”.5 När det gäller tolkningen att logos är Gud i 

samma bemärkelse som Fadern finns det dock några saker att kommentera. Om prologens författare 

ville jämställa Jesus, i form av logos, med Gud, varför tog han då inte med den bestämda artikeln? 

En anledning, menar Kieffer, är att prologens författare undvek den bestämda artikeln för att inte 

göra en direkt identifikation av Ordet med Gud. Annars, menar han, borde den bestämda artikeln ha 

stått  med. Han uppger även att ”NT är över huvud taget återhållsamt med att beteckna Jesus som 

Gud” (Kieffer 1987, 22). Men om NT är återhållsam med att identifiera Jesus som Gud, varför 

måste det då ses som en självklarhet att  författaren till prologen ville göra en sådan identifikation? 

Jesus själv gjorde inte denna identifikation när han konfronterades med en grupp  judar längre fram i 

samma evangelium: ”Hur skall ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran 

hos den ende Guden?” (Joh 5:44). För honom fanns det bara en som var ”den ende Guden”, och det 

var Gud, Fadern. Ernst Haenchen skriver i sin kommentar John att det på Jesu tid fanns en skillnad 

mellan theós och ho theós: 

The hymn does not begin with God and his creation, but with the existence of the 
Logos in the beginning ... In order to avoid misunderstanding, it may be inserted here 
that qeo/ß and oJ qeo/ß (‘god, divine’ and ‘the God’) were not the same thing in this  period. 
Philo has therefore written: the lo/goß means only qeo/ß (‘divine’) and not oJ qeo/ß (‘God’) 
since the logos is not God in the strict sense. Philo was not thinking of giving up Jewish 
monotheism. Origen, too, interprets: the Evangelist does not say that the logos  is  ‘God,’ 
but only that the logos is  ‘divine.’ In fact, for the author of the hymn, as  for the 
Evangelist, only the Father was ‘God’ (oJ qeo/ß; cf. 17:3); ‘the Son’ was  subordinate to him 
(cf. 14:28). (Haenchen 1971, 109)

I slutet refererar Haenchen till Joh 17:3 vilket är speciellt intressant eftersom den av många exegeter 

anses vara skriven av samma johanneiska tradition (skola) som prologen (Mitternacht och Runesson 

2007, 229), samt att texten pekar på Fadern som den ende Guden: ”Detta är det eviga livet: att de 

känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.” Om därför 

prologens författare ville lyfta fram Jesus, i form av logos, som den evige Guden och Skaparen av 

allt, hur får vi då ihop  det med orden att Fadern är ”den ende sanne Guden”? Det är en motsägelse 

som blir svår att bortse från. Dessutom är det Jesu egna ord som författaren hänvisar till, vilket

visar att  Jesus själv avsade sig titeln som ”den ende sanne Guden” enligt Johannes. Det finns även 

en annan text som har stor betydelse i sammanhanget eftersom den finns med i samma evangelium 

och därför borde harmonisera med innehållet i prologen:
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Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina 
bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er 
Gud.” (Joh 20:17)

Kan Jesus gå till ”min Gud” och samtidigt vara den Guden? Viktigt att ha i åtanke är att titeln ”gud” 

under Bibelns olika tidsperioder hade en bredare betydelse än vad vi idag är vana vid. Människor 

kunde vara gudar utan att för den sakens skull vara den ende sanne Guden:

Herren (Gud) svarade: “Nu gör jag dig (Mose) till en gud [qeo/ß] för farao, och din bror 
Aron skall bli din profet.” (2 Mos 7:1)

Jesus sade: “Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar [qeoi÷]? Lagen kallar alltså 
dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas.” (Joh 10:34-35)

Även om användningen av ”gud” (theos) i dessa två texter inte automatiskt  kan överföras till 

prologens gudomliga anspråk på logos, visar de ändå att  man som exeget bör inta en viss 

försiktighet i sin tolkning av prologens logos. Med andra ord är det inget som utesluter att logos 

likaväl skulle kunna betyda ”gud” eller ”gudomlig” istället  för ”Gud”. Keener skriver i sin 

kommentar att ”grammar permits us to translate qeo/ß in 1:1c as either ‘God’ or ‘divine’” (Keener 

2003, 374). Det finns därmed inget som tvingar oss att dra ett  likhetstecken mellan logos/Jesus och 

den ende sanne Guden.

2.4 ”Det fanns i begynnelsen hos Gud” (Joh 1:2)

I de flesta översättningar benämns logos i Johannesprologen med ”han” respektive ”honom” istället 

för ”det”, däribland Folkbibelns översättning: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och 

Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom 

har inget blivit till, som är till” (Joh 1:1-3). Men även om det grekiska ordet logos är maskulint, går 

detta inte att använda som argument för att logos här handlar om en maskulin varelse varigenom allt 

har blivit till. I det grekiska språket finns nämligen många maskulina ord som likväl är saker, såsom 

frukt (karpos), hus (oikos) och sten (lithos). Om vi därför leker med tanken att frukten fanns i 

begynnelsen hos Gud får vi samma typ av översättning: ”I begynnelsen var Frukten ... Han var i 

begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till.” Uppenbarligen går det  inte att alltid 

översätta ett maskulint pronomen med ”han/honom”, utan man behöver som exeget även ta hänsyn 

till andra faktorer för att kunna göra en tillförlitlig översättning. Dessutom finns det exempel i NT 
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där exegeter går åt andra hållet och översätter ord i neutrum med maskulina pronomen: 

”Sanningens Ande [to\ pneuvma], som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och 

känner honom inte” (Joh 14:17).6 I det grekiska språket är ”ande” ett neutrum, men översätts likväl 

ofta med maskulina pronomen.7 En av de översättningar som valt att använda pronomen i neutrum 

för ”ande” är Bibel 2000: ”Världen kan inte ta emot den (sanningens ande), eftersom världen inte 

ser den och inte känner den.” Även när det gäller logos-begreppet i prologen verkar översättarna av 

Bibel 2000 ha tagit fasta på detta och valt att använda ”det” istället  för maskulina pronomen: ”I 

begynnelsen fanns Ordet ... Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det 

blev ingenting till av allt som finns till” (Joh 1:1-3). Denna typ av översättning förekommer även i 

ett  antal äldre bibelversioner av vilka kan nämnas The Geneva Bible (1587), The Bishop's Bible 

(1568) och Tyndale Bible (1525). Användningen av ”det” istället för ”han/honom” gör att man som 

läsare inte automatiskt  drar ett likhetstecken mellan logos och en preexistent Jesus. Logos i 

prologen behöver därmed inte betyda något mer än ett ”ord” från Gud.  

2.5 ”Allt blev till genom det” (Joh 1:3)

Så här långt har vi studerat betydelsen av logos-begreppet. Men här skall vi studera dess funktion i 

skapelsen. Vad innebär det att allt har blivit  till genom detta logos? Handlar det i prologen om att 

Jesus, i form av logos, är alltings Skapare, eller har det att  göra med Guds uttalade och verksamma 

ord i skapelseprocessen? De flesta exegeter ställer sig bakom det första alternativet.8 En av dessa är 

David J. MacLeod i sin artikel ”The Creation of the Universe by the Word: John 1:3-5”: 

From the biblical perspective the unifying explanation of the universe is  a person, the 
λόγος, the Son of God, who became man and walked the earth as  Jesus  Christ. This is 
the one who created the universe, who sustains  the universe, and for whom the universe 
exists. (McLeod 2003, 189) 

Att det finns texter som stöder tolkningen av Jesus som alltings Skapare går knappast att bortse 

från. James D. G. Dunn skriver i sin monografi Christology in the Making att ”in compiling a list of 

passages which seem clearly to express a doctrine of Christ’s pre-existence few could ignore John 

1.1-18, 1 Cor. 8.5-6, Col. 1.15-17 and Heb. 1.1-3a” (Dunn 1996, 164). Han säger vidare att ”all 
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these passages have been influenced to a significant degree by  Wisdom terminology”. Han är inte 

heller ensam om att göra kopplingar till minst en av dessa perikoper i Bibeln.9  Texterna är 

intressanta i jämförelse med Johannesprologen eftersom de har liknande uttryck med avseende på 

hur skapelsearbetet gick till. I prologen handlar det om att  allt har skapats genom logos, medan 

texterna ovan talar om att allt har skapats genom Jesus. Vid en första anblick verkar det  uppenbart 

att  Jesus är det logos genom vilken Gud har skapat allt. Men likväl skapar denna tolkning problem 

när vi gör en jämförelse med andra texter i Bibeln, något vi skall gå in på under nästa rubrik.

2.5.1 Jesus som skapare: jämförelse med 1 Kor 8:5-6; Kol 1:15-17; Hebr 1:1-3a

Låt oss därför börja med 1 Kor 8:5-6, den första av de texter (bortsett från Joh 1:1-18) Dunn tar upp 

i sin monografi (Dunn 1996, 164), och göra en jämförelse mellan Johannesprologens beskrivning av 

logos och Paulus redogörelse av Jesu inblandning i skapelsen:  

Även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden — och det finns ju många 
gudar och många herrar — så har vi bara en Gud, fadern från [ėk] vilken allting utgår 
och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom [dia¿] vilken allt är till och 
genom [dia¿] vilken vi är till.

Kontexten till dessa två versar handlar om huruvida man som troende får äta kött som offrats till 

avgudar eller inte. I detta sammanhang säger Paulus att det finns bara en Gud, Fadern. Han ger inte 

någon indikation på att  Gud även innefattar Sonen och den helige Ande. För honom fanns det 

uppenbarligen bara en Gud, vilket är i linje med hans judiska bakgrund (5 Mos 6:4-5; Rom 

3:29-30). Visserligen står det sedan att vi har ”bara en herre, Jesus Kristus”, men detta måste ses i 

ljuset av att han har blivit gjord till Herre (Apg 2:36). Uppenbarligen fanns det hos Paulus en tydlig 

distinktion mellan Gud, Fadern och Jesus. Men inte bara i denna fråga utan även när det kommer till 

själva skapandet av allt. Allt är skapat  från (ek) Fadern, men genom (dia) Jesus Kristus. Detta 

senare ord beträffande Jesus är i linje med Johannes 1:3 där samma ord används om logos: ”Allt 

blev till genom [dia¿] det.” Det finns därför en skillnad mellan Fadern och Jesus beträffande allt som 

är skapat. Faktum är att det inte står någonstans i NT att allt har utgått  från (ek) Jesus. Den andra 

texten Dunn tar upp i sin bok är Kol 1:15-17. Dessa verser utgör en del av den s.k. hymnen i Kol 

1:15-20:
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Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom [ėn 
aujtwˆ◊] skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och 
makter; allt är skapat genom honom [diΔ∆ aujtouv] och till honom [ei˙ß aujto\n]. Han finns  före 
allting, och allting hålls  samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, 
han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud 
beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och 
försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.   

På samma sätt som i texten tidigare står det att allt är skapat genom (dia) Jesus men inte från eller 

av (ek) honom. I denna text finns ytterligare en sak att ta upp. Vad innebär det att  allt är skapat 

”i” (en) och ”till” (eis) honom skapades allt i himlen och på jorden”? Prepositionen en står i dativ 

och är förmodligen en lokativisk dativ, vilket innebär, som texten visar, att allt skapades i Jesus. 

Men vad innebär detta konkret? Om betydelsen är bokstavlig har vi en Jesus av gigantiskt mått, 

vilket knappast är troligt. Så vad ville författaren till Kolosserbrevet förmedla med detta uttryck? I 

sin kommentar Kolosserbrevet ger Lars Hartman en intressant förståelse av detta: ”Alltet är skapat 

enligt Guds verksamma avsikt och denna präglar alltet. I den meningen skulle vi kunna tala om en 

försvagad lokal betydelse: alltet  omsluts av denna verksamma avsikt  och är så ‘i’ den” (Hartman 

1985, 44). Om Jesus är Guds verksamma avsikt, något Hartman kommer in på längre ner, blir det 

mer förståeligt hur allt har kunnat skapas i honom. Hartman går vidare med sin förståelse av vad det 

innebär att allt har skapats ”till” (eis) Jesus: ”Guds verksamma avsikt har alltså också ett mål. I det 

här sammanhanget blir det skapade alltet inriktat mot Kristi verk” (Hartman 1985, 45). Men mer om 

detta längre ner. 

     Sedan kommer vi till den tredje och sista texten Dunn tar upp i sin monografi (Dunn 1996, 164), 

en text, som likt de två tidigare, ger stöd för tolkningen att Jesu hade en preexistens innan sitt 

jordeliv:

Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom 
profeterna, men nu vid denna tidens  slut har han talat till oss  genom sin son, som han 
har insatt till att ärva allting liksom han (Gud) också har skapat världen genom [dia¿] 
honom. Och han, som är utstrålningen av Guds  härlighet och en avbild av hans väsen 
och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss  från synden och sitter på 
Majestätets högra sida i höjden. (Hebr 1:1-3)

Även i denna text ser vi att allt har skapats av Gud, men genom Sonen. Så hur skall vi förstå dessa 

tre texter Dunn presenterar i sin monografi? Det är trots allt texter där Jesus gestaltas, mer eller 

mindre, som ursprunget till allt skapat, på samma sätt som logos beskrivs i Johannesprologen. Vad 

betyder det att  ”i honom skapades allt  i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och 
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herravälden, härskare och makter; allt är skapat  genom honom och till honom” (Kol 1:16)? Om 

Jesus är Gud, Skaparen uppkommer, som vi redan sett, en motsägelse gentemot de texter som tagits 

upp ovan. Hartman presenterar några intressanta tankar gällande Kol 1:15-20:

I vår text fokuseras  hur han (Gud) ‘uttryckt sig’ genom Jesus, ‘den osynlige Gudens 
avbild’. När vi vill försöka förstå detta bör vi inte utgå från den historiske Jesus, flytta 
upp honom på Guds tron och föra honom tillbaka, tillbaka, tillbaka i evighet, och så 
tillägga honom egenskapen att vara preexistent (= ha en tillvaro före sitt jordeliv). Det är 
nog mera rättvist att ta fasta på textens anknytning till samtida tankar om den 
gudomliga visheten med vilken och genom vilken Gud uttrycker sig. Det innebär att 
man byter ut en bild från människovärlden mot en annan från samma värld, nämligen 
bilden av plan eller vishet. Vi kan t o m försöka ersätta ‘plan’, ‘vishet’ med ‘verksam 
avsikt’. Gud har en ‘verksam avsikt’ och i enlighet med den uttrycker han sig. Denna 
verksamma avsikt ligger bakom Jesu person och verk. (Hartman 1985, 43)

Om Hartmans teori stämmer hade inte Jesus, enligt Kolosserbrevet, en medveten preexistens. 

Istället hade Gud en ”plan”, eller ”verksam avsikt”, som, när tiden var inne, tog sig fysiskt uttryck i 

personen Jesus. 

     Så här långt har vi sett att den gemensamma nämnaren mellan prologens logos och de andra 

texternas beskrivning av Jesus är att allt har skapats genom logos respektive genom Jesus. En möjlig 

tolkning är att Gud, Fadern är den verklige Skaparen och Jesus är hans ”medskapare”, i form av 

logos. Men likväl uppstår det  frågor kring denna tolkning som behöver besvaras. Följande fråga 

ligger till grund för nästa steg i denna uppsats: om Jesus är Skaparen, alternativt Guds 

”medskapare”, varför ser vi honom då inte upphöjd som detta i en rad texter i både NT och GT? Vi 

skall börja med att se på några texter i NT som skapar problem för tolkningen att Jesus, som logos, 

är alltings Skapare eller Guds ”medskapare”.

     

2.5.2 Jesus som skapare: jämförelse med andra texter i Nya testamentet

Författaren till texten nedan skriver att Gud utförde sitt skapelsearbete i kraft av sitt logos, men ger 

trots det ingen indikation på att Jesus är detta logos varmed Gud har utfört sitt  skapelseverk. Det 

finns inte ens något som visar att Jesus var Guds ”medskapare” i detta arbete:

Framför allt skall ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare, som styrs av sina 
egna begär och som hånar er och frågar: ”Hur blir det med löftet om hans ankomst? 
Våra fäder har redan dött, och allt är som det har varit sedan världens  skapelse.” De 
bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten 
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och genom vatten i kraft av Guds ord [twˆ◊ touv qeouv lo/gwˆ]. Den värld som då fanns 
dränktes  därför i vatten och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns är i 
kraft av samma ord [twˆ◊ aujtwˆ◊ lo/gwˆ] sparade åt elden; de bevaras till domens  dag då de 
gudlösa skall förintas. (2 Petr 3:3-7)

Det relevanta med denna text  i förhållande till Johannesprologen är att de båda uppger logos som en 

avgörande del i skapelsearbetet. Även om de båda texterna har olika författare, kan man inte se det 

som helt osannolikt att  det förelåg någon form av konsensus på den tiden beträffande förståelsen av 

logos-begreppet. Det finns inget i texten som tyder på att författaren förstod detta logos som en 

preexistent Jesus, utan han verkar snarare ha betraktat logos som Guds uttalade och verksamma ord. 

     Vidare hittar vi samma problematik hos Jesu lärjungar i NT. Vid ett tillfälle stod Petrus och 

Johannes inför rätta inför Stora rådets medlemmar i Jerusalem. Sedan de frigivits gick de och 

berättade för sina egna vad som hade hänt under rättegången:

När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sade: ”Härskare, du 
som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer, du som har låtit den heliga anden 
säga genom vår fader David, din tjänare: Varför förhäver sig hedningarna, varför smider 
folken fåfänga planer? Jordens  kungar träder fram och furstarna gaddar sig samman 
mot Herren och hans smorde. Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna 
stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, 
hedningarna och Israels  folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade 
förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att 
förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom 
din helige tjänare Jesu namn.” (Apg 4:24-30)

I deras ord finns inget som visar på Jesus som Skaparen. Till skillnad från Johannesevangeliet ser vi 

i Lukas text en tydlig skillnad mellan Gud ”som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de 

rymmer” och hans tjänare Jesus. Varför tituleras han här ”enbart” som en tjänare till Gud om han 

själv är den Guden och alltings Skapare? Det finns ytterligare en text av Lukas som ger upphov till 

samma frågeställning:

Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor 
inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av 
människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och 
allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, 
och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo ... 
Han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man 
som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att 
låta honom uppstå från de döda. (Apg 17:24-26, 31)
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Enligt Lukas talade Paulus dessa ord när han vid ett tillfälle befann sig på Areopagen i Aten. Han 

sade till åhörarna att Gud är den ”som har skapat världen och allt  den rymmer”, och vidare att ”han 

skall döma världen med rättfärdighet  genom en man som han i förväg har bestämt därtill”. Till 

skillnad från Johannesevangeliet finns det inget i Paulus predikan som visar att  Jesus är den Skapare 

han först började predika om. För Paulus var Jesus en man som Gud hade utvalt till att  göra Hans 

vilja. Så hur vi än vrider och vänder på det finns det i dessa två texter en tydlig skillnad mellan Gud, 

Skaparen och dennes tjänare Jesus. Om därför Jesu efterföljare såg på honom som alltings Skapare, 

varför ser vi honom då inte upphöjd som sådan? Vi ser honom inte ens upphöjd som ”medskapare” 

utan ”endast” som tjänare åt  den skapande Guden. Till skillnad från Johannesevangeliet finns det en 

annan text som ger upphov till samma typ av frågeställning: 

De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. 
Utan att vila säger de dag och natt: Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han 
som var och som är och som kommer ... Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot 
härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev 
den till och skapades den. (Upp 4:8-11)

Herren Gud, Allhärskaren, fick ensam ta emot de upphöjda orden att  ”du har skapat världen”. Jesus 

däremot fick inte denna upphöjelse utan beskrivs först i kapitlet efter som det slaktade Lammet 

(Upp 5:6). Så hur kan Johannesprologens författare gestalta, enligt många exegeters uppfattning,10 

Jesus som alltings Skapare, när Uppenbarelsebokens författare lyfter upp endast Herren Gud som 

Skaparen? En sådan motsägelse skulle kunna förklaras av att Johannesevangeliet och 

Uppenbarelseboken har olika författare och därmed olika uppfattningar beträffande Jesu roll i 

skapelsearbetet. Det som talar för att  det  kan ha funnits en någorlunda gemensam konsensus hos 

dem är att det finns intressanta teologiska likheter mellan Johannesevangeliet och 

Uppenbarelseboken, såsom enheten mellan Fadern och Sonen, användandet av titeln ”Lamm” för 

Kristus, samt budet att älska. 

 

2.5.3 Jesus som skapare: jämförelse med texter i Gamla testamentet

Under denna rubrik skall vi gå vidare med texter från GT som handlar om Guds logos. Syftet är att 

jämföra dessa med logos i Johannesprologen för att  se om Jesus är den preexistente Skaparen av 

allt:
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Hiskia tog emot brevet av sändebuden och läste det. Sedan gick han till Herrens  hus och 
bredde ut det inför Herren och bad: ”Herre Sebaot [YHWH Sebaot], Israels  Gud, du som 
tronar på keruberna, du ensam är Gud och råder över alla riken på jorden. Du har gjort 
himmel och jord.” (Jes 37:14-16)

Detta är min tjänare (Messias) som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter 
min ande komma över honom, han skall föra ut rätten till folken ... Så säger Gud, Herren, 
han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv 
åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden. (Jes 42:1, 5)

Det är jag som har skapat jorden och gjort människorna där. Jag har spänt upp himlen med egna händer 
och ger order till hela dess här. Jag har i min trohet manat fram en man, vart han går jämnar 
jag hans väg. Han skall bygga upp min stad och släppa mitt bortförda folk utan 
betalning och utan lön, säger Herren Sebaot [YHWH Sebaot] ... Så säger Herren, han som 
skapat himlen — han är Gud — han som format och frambragt jorden — han gav den en fast 
grund — han skapade den inte till att ligga tom utan gjorde den till att vara bebodd: Jag 
är Herren, ingen annan finns. (Jes 45:12-13, 18)

I den andra texten tituleras Messias som ”min tjänare” och ”min utvalde” (Jes 42:1). Denna text 

citerade Matteus i sitt  evangelium med syfte på Jesus: ”Se min tjänare, som jag har utvalt, min 

älskade, i vilken min själ har sin glädje. Jag skall låta min Ande komma över honom, och han skall 

förkunna rätten för folken” (Matt 12:18). Jesus beskrivs här både som Guds tjänare och den som 

Gud har utvalt. Det finns inget, varken hos Matteus eller i texten från Jesaja, som tyder på att 

tjänaren är den ”som har skapat himlen och spänt ut den”. Det framgår inte ens att  Gud hade någon 

”medskapare” när Gud gjorde detta verk. Istället står det i kapitlet innan att  ”jag ensam spände upp 

himlen, jag bredde ut jorden utan hjälp” (Jes 44:24). 

     Vidare hittar vi i första och tredje texten ovan ett speciellt epitet knutet till namnet YHWH 

(Herren), nämligen ”Sebaot”. Hans namn är därmed ”YHWH Sebaot” vilket betyder ”Härskarornas 

YHWH”. Detta namn förekommer drygt 200 gånger i GT och visar på en tydlig skillnad mellan 

Herren och den utlovade Messias: 

Du skall säga till honom: ”Så säger HERREN Sebaot [YHWH Sebaot]: Se, en man, hans 
namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel.  
Ja, han skall bygga Herrens  tempel, få kungavärdighet och sitta som härskare på sin 
tron.” (Sak 6:12-13) (Folkbibeln)11

Upp, svärd, mot min herde, mot min förtrogne, säger Herren Sebaot [YHWH Sebaot]. Dräp 
herden så att fåren skingras! Jag lyfter min hand mot de svaga. (Sak 13:7) 

18

11 Folkbibeln har valts eftersom den stämmer bättre med den grekiska texten.



Den första texten handlar om ”Telningen”, en titel synonymt med den utlovade Messias inom både 

judendomen och kristendomen (Smith 1984, 218; Stavsky 2009, 238). Ännu en gång ser vi en 

tydlig skillnad mellan ”Herren Sebaot”, Han som ”har gjort himmel och jord”, och ”Telningen”, 

Messias. Den andra texten citerade Matteus strax före Jesu död (Matt 26:31; Mark 14:27). Han 

gjorde dock ingen som helst antydan att Jesus skulle ha varit den ”Herren Sebaot” som omnämns i 

Sakarja, utan tolkade Jesus som den utsatte herden, Herrens förtrogne.  

2.6 Sambandet mellan logos och ljuset (Joh 1:4-5)

Vi skall även studera vad Johannesprologen säger om ”ljuset” eftersom det finns ett nära samband 

mellan detta ljus och logos: 

I det (logos) var liv, och livet var människornas  ljus [fw ◊ß]. Och ljuset lyser i mörkret, och 
mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var 
Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro 
genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, 
som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen 
hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. (Joh 1:4-10). 

Vi kan sedan läsa på flera ställen i Johannesevangeliet hur Jesus identifierar sig med detta ljus: 

”Jesus talade åter till dem och sade: ’Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i 

mörkret utan ha livets ljus’” (Joh 8:12).12 Flera teologer hävdar att ljuset i prologen syftar tillbaka 

på det ljus som blev till i skapelseberättelsen.13  En av dessa är Peder Borgen som i sin artikel 

Creation, Logos and the Son: observations on John 1:1-18 and 5:17-18 tar upp detta:

The term "light" and "darkness" (phôs and skotia) in John 1:4-5 are taken from Gen. 
1:2-5, 'wr and hsk. The term "light" is  repeated in John 1:7, 8, 9, and both terms  are 
frequently used in the Gospel. John 1:1-5 thus draws  heavily on Gen. 1:1-5, the verses 
which deal with the beginning and the first day of creation ... Of particular note here is 
the Wisdom of Solomon 18:4 where it says  that the law's  light will be given to the world. 
Thus, in John 1:9 it is stressed that Jesus  as the primordial Logos/light, has a universal 
importance and has a universal role. He enlightens every man. (Borgen 1987, 92, 94)

Men om det Borgen skriver stämmer, nämligen att ljuset i prologen syftar tillbaka på ljuset i 

skapelseberättelsen, hur kan då detta ljus alltid ha funnits?: ”Gud sade: ’Ljus, bli till!’ Och ljuset 
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blev till” (1 Mos 1:5). Uppenbarligen fanns det en tid i historien då detta ljus inte existerade. Annars 

hade inte Gud behövt säga ”ljus, bli till”. Om sedan detta ljus är Messias (Jesus), vilket författaren 

till prologen hävdar enligt Borgen, måste det uppenbarligen ha funnits en tid i historien då Messias 

inte existerade. Hans existens verkar istället ha börjat i samband med att ”logos blev kött och bodde 

bland oss” (Joh 1:14), ett ämne vi skall studera under nästa rubrik.

2.7 ”Och logos blev kött och bodde bland oss” (Joh 1:14)

Fjärde och sista gången ordet logos förekommer i Johannesprologens är i vers 14: ”Ordet [oJ lo/goß] 

blev människa och bodde bland oss.” Handlar det här om en preexistent Jesus som kom till jorden i 

mänsklig gestalt, eller var det Guds uttalade och verksamma ord som blev kött? John A. T. 

Robinson visar i sin monografi The Priority of John att logos i vers 14 inte måste handla om en 

preexistent Jesus:

What I believe John is  saying is  that the Word, which was  qeo/ß (1.1), in his  self-revelation 
and expression, sa»rx ėge÷neto (1.14), was  embodied totally in and as  a human being, 
became a person, was  personalized not just personified. But that the Logos came into 
existence or expression as a person does not mean that it was a person before. In terms 
of the later distinction, it was  not that the Logos  was  hypostatic (a person or hypostasis) 
and then assumed an impersonal human nature, but that the Logos  was anhypostatic 
until the Word of God finally came to self-expression not merely in nature and in a 
people but in an individual historic person, and thus  became hypostatic. (Robinson 
1985, 380-381)

Liknande uttryckssätt kan vi hitta på flera ställen i NT. I Efe 1:4 skriver författaren att Gud ”före 

världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek” (Efe 1:4). 

Uppenbarligen hade Gud utvalt dessa innan världens skapelse, samtidigt som de förmodligen inte 

hade någon preexistens. Paulus säger om Gud att  han ”talar om det som ännu inte finns som om det 

redan fanns” (Rom 4:17). Författaren till Uppenbarelseboken säger om Jesus att han är ”Lammet 

som är slaktat från världens grundläggning” (Upp 13:8), trots att Jesus slaktades långt senare i 

historien. Författarna på Bibelns tid uttryckte sig ofta på sätt som vi idag inte är vana vid. Därför är 

det möjligt  att även författaren till prologen uttryckte sig på ett  sådant sätt. Liksom Gud utvalde 

människor före världens skapelse, utan att dessa hade en preexistens, är det inte långsökt att 

författaren till prologen kunde skriva att allt  har skapats genom logos, trots att Jesus ännu inte hade 

fått en medveten existens.  
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     I 1 Petr 1:20 skriver författaren att Gud utvalde Jesus redan före världens skapelse: ”Han var 

utsedd [proegnwsme÷nou] redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för 

er skull som tror.” Det grekiska verbet proginw¿skw betyder att  ”know beforehand, in advance, 

have foreknowledge (of) ti« someth.” (Danker 2000, 703). Även Paulus använde samma verb för att 

beskriva Guds utväljande av de troende i Rom: ”Dem han i förväg har utvalt [proe÷gnw] har han 

också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland 

många bröder” (Rom 8:29). Denna vers från Rom 8 och den tidigare från Efe 1:4 tar Dunn upp i sin 

monografi om Guds utväljande av Kristus:

What was  determined long before in the will of God came to historical actuality in 
Christ - not, of course, in the sense that Jesus  just happened to be the one who fitted the 
divine specifications, but in the sense that Christ was the one who from the beginning had been 
pre-ordained for this role. At the same time this may not be understood as an affirmation of 
Christ as  himself pre-existent. It is  the divine purpose for Christ which ‘existed’ from the 
beginning ... just as Paul can speak of the divine purpose similarly predetermined for 
those who believe in Christ (Rom. 8.28-30). No thought of the personal pre-existence of 
either Christ or believers is  involved. Similarly the hymnic opening to Ephesians 
(1.3-14) ... Here too it is the divine choice or election which was  made ’before the 
foundation of  the world’. (Dunn 1996, 235)

Enligt Dunn är det osannolikt att Paulus tänkte sig att Jesus skulle haft en mer fysisk preexistens än 

vi andra. Det mer troliga är att  vi alla, inklusive Jesus, blev utvalda av Gud att  ingå i hans 

skapelseplan. I denna plan är Jesus det centrum varmed allt kretsar kring. Om detta stämmer blir 

orden i Kol 1:16 mer förståeliga: ”I honom (Jesus) skapades allt  i himlen och på jorden, synligt och 

osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom.” 

I och genom Guds plan, den plan som senare blev kött, skapades allt  i himlen och på jorden. Om vi 

väljer denna tolkning kan vi, som avslutning, göra en parafraserad översättning av prologen på 

följande sätt:

I begynnelsen fanns planen [logos], och planen fanns hos Gud, och planen var gud 
(gudomlig). Den fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom den, och utan den 
blev ingenting till av allt som finns till. I den var liv, och livet var människornas ljus. Och 
ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det ... Och planen 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. (Joh 1:1-14)
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3 Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att studera betydelsen och funktionen av logos i 

Johannesprologen. Problematiken, som vi har sett i resultatdelen, innebär att de flesta exegeter ser 

två tolkningsalternativ vad gäller logos: antingen handlar det om Jesus som en preexistent  varelse, 

eller är logos en personifiering av Guds uttalade och verksamma ord. Sammanfattningen nedan 

kommer i stort att följa uppsatsens frågeställningar.

Den första frågeställningen handlar om huruvida logos i Johannesprologen utgörs av en preexistent 

Jesus eller om det syftar på en personifiering av Guds uttalade och verksamma ord? Vi såg i Upp 

19:13 att ”det namn han har fått är ‘Guds Ord [logos]’”. Men eftersom verbet kaleo står i perfekt, 

indikativ visar det att  namnet gavs honom vid en viss tidpunkt i historien, en händelse som 

fortfarande har bestående resultat. Hade verbet däremot stått i imperfekt, indikativ, vilket  det 

grekiska ordet en (h™n) gör i Johannesprologen (1:1-2), skulle man teoretiskt ha kunnat tala om att 

Jesus alltid haft detta namn. Därför ställde vi den relevanta frågan: kan Jesus alltid ha haft en 

preexistent tillvaro i form av logos (Joh 1:1) om han senare fick namnet ”Guds logos”? Det 

troligaste är därför att logos-begreppet syftar mer på Guds uttalade och verksamma ord än om en 

preexistent Jesus.

     Eftersom flera exegeter menar att det finns ett nära samband mellan logos och sofia (Visheten) i 

vishetslitteraturen, har vi även sett på texter från det andra templets judiska vishetslitteratur. Är 

Jesus denna sofia i en preexistent form eller är sofia, liksom logos, ett  uttryck för Guds handlande i 

skapelsen? I en jämförelse mellan Johannesprologen och denna litteratur såg vi en speciell skillnad 

mellan logos och sofia. I vishetslitteraturen står det att  ”Herren skapade mig (Visheten) som det 

första, som begynnelsen av sitt verk” (Ords 8:22). I prologen däremot står det  inget om att Guds 

logos någonsin har skapats utan att  detta var (h™n) i begynnelsen, vilket kan tolkas som att det alltid 

har existerat.  

     Vi såg även att Johannesprologen och vishetslitteraturen har en intressant  sak gemensamt och det 

är att deras logos respektive sofia beskrivs som åtskilda och underordnade Gud. Gud är den som har 

skapat världen genom logos respektive sofia. Med andra ord är varken logos eller sofia den 

egentlige Skaparen, utan de beskrivs som medlet eller verktyget för Guds skapande: ”Du (Gud) som 

har skapat allt med ditt ord [lo/goß], och som genom din vishet [sofi÷a] gjorde 

människan” (Salomos Vishet 9:1-2). Utifrån sin judiska bakgrund såg förmodligen Johannes 

skapelseprocessen på samma sätt som psalmisten: ”Genom Herrens ord [tw ◊ ̂ lo/gwˆ touv kuri÷ou] 
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blev himlen till och rymdens här på hans befallning” (Ps 33:6). Även om dia inte finns med i LXX, 

är det ändå mest troligt att  tw ◊ˆ lo/gw ̂ bör förstås som en instrumental dativ, dvs. medlet  eller 

verktyget för skapandet.

     

Nästa frågeställning handlar om relationen mellan logos och Gud? Om ”logos fanns hos (vänt mot) 

Gud” (Joh 1:1b), kan då logos vara samma Gud? Kan man vara hos någon och på samma gång vara 

densamme? I vishetslitteraturen såg vi på samma sätt att  sofia (Visheten) var hos Gud vid 

skapelsearbetet: ”När han (Gud) spände upp himlen var jag (Visheten) där ... När han lade jordens 

grundvalar, då var jag som ett barn hos honom” (Ords 8:27-30). Vi såg här att det enligt James D. 

G. Dunn finns två sätt att betrakta denna Vishet inom Israels monoteistiska religion: antingen är den 

helt underordnad Gud, likt änglarna, eller bör vi förstå den som ett  uttryck för Guds handlande i 

skapelsen (Dunn 1996, 174). Så även om vi utgår från att  Jesus hade en preexistens, i form av sofia, 

förblir han ändå en underordnad tjänare åt Gud, vilket NT i övrigt vittnar om: ”Sträck ut din (Gud) 

hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn” (Apg 4:30). 

     En annan frågeställning i denna uppsats är huruvida Jesus, om vi betraktar honom som logos i en 

preexistent form, är Gud i samma bemärkelse som den Gud, Fadern. Det som skapar flitiga debatter 

bland exegeter är avsaknaden av den bestämda artikeln ho före theos i frasen ”Ordet var Gud     

[qeo\ß]” (Joh 1:1c). Frågan vi ställde var hur vi skall förstå denna avsaknad? Är logos, trots 

avsaknaden av denna artikel, Gud i samma bemärkelse som den Gud logos fanns hos? I så fall 

skapar det  problem med Johannesevangeliet som helhet. Om Jesus, som preexistent logos, själv 

kallar Gud för ”den ende Guden” (Joh 5:44) och ”den ende sanne Guden” (Joh 17:3), kan han då 

samtidigt vara den Guden? Kan han titulera Fadern som ”den ende sanne Guden” och själv bära 

samma titel? Längre fram i samma evangelium säger Jesus att  ”jag stiger upp till min fader och er 

fader, min Gud och er Gud” (Joh 20:17). På samma sätt är det här: om Jesus är den Gud som 

omnämns i prologen, hur kan han då samtidigt ha en Gud över sig? Om både Jesus och de troende 

har samma Gud, är det tämligen osannolikt att Jesus själv kan vara den Guden. 

     I de flesta översättningar av Johannesprologen används pronomenen ”han” respektive ”honom” 

som korrelat till det maskulina ordet logos. Men som vi såg kan man inte alltid utgå från ett  ords 

genus i val av pronomen, utan man behöver även ta hänsyn till andra faktorer i ett 

översättningsarbete. Detta har man tagit  fasta på i Bibel 2000 och istället valt  att använda ett 

pronomen i neutrum: ”I begynnelsen fanns Ordet ... Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till 

genom det, och utan det blev ingenting till av allt  som finns till.” (Joh 1:1-3). Vid en sådan typ  av 

översättning drar man som läsare inte automatiskt ett likhetstecken mellan logos och en preexistent 
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Jesus. Därmed behöver inte logos, utifrån detta perspektiv, betyda mer än ett uttalat och verksamt 

ord från Gud.

Sedan kommer vi till frågeställningen om vad det innebär att ”allt blev till genom det (logos)” (Joh 

1:3)? Handlar det om att allt har blivit  till genom en preexistent Jesus eller genom Guds uttalade 

och verksamma ord? Som vi redan sett ställer sig de flesta exegeter bakom det första alternativet.14 

Dunn tar i sin bok upp tre perikoper (förutom Joh 1:1-18), 1 Kor 8:5-6, Kol 1:15-17 och Hebr 

1:1-3a), som ger belägg för att Jesus hade en preexistens innan jordelivet. I dessa perikoper står det 

att  allt har blivit till genom Jesus, vilket är i linje med prologens språkbruk som talar om att  ”allt 

blev till genom det (logos)”. I 1 Kor 8:5-6 visar dock Paulus på två viktiga skillnader mellan Gud, 

Fadern och Jesus. Först skriver han att ”så har vi bara en Gud, Fadern”. Dessa ord ger belägg för att 

Paulus inte uppfattade Jesus som Gud utan att han var kvar i den traditionella judiska tron: ”Hör, 

Israel! Herren är vår Gud, Herren är en” (5 Mos 6:4). Den andra skillnaden Paulus tar upp är att 

allting utgår från Gud, Fadern, men att allt har blivit till genom Jesus. Det avvikande med Kol 

1:15-17 gentemot 1 Kor 8:5-6, samt även Hebr 1:1-3a, är att allt inte bara har blivit  till genom Jesus, 

utan även i och till honom. Här gav Hartman den intressanta förståelsen att Gud har skapat allt i, till 

och genom sin verksamma avsikt (plan), en verksam avsikt (plan) som till slut tog sig uttryck i Jesu 

person och verk (Hartman 1985, 43). 

     För att bättre kunna förstå orden ”allt blev till genom det (logos)”, gick vi vidare och bekantade 

oss med ytterligare några texter från NT som jämförelse, däribland 2 Petr 3:3-7. I denna text verkar 

författaren ha uppfattat logos enbart som ett uttryck för Guds aktiva och verksamma ord när han 

skriver att ”det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått  ur vatten och genom 

vatten i kraft av Guds ord [lo/goß]” (3:5). Han ger ingen indikation på att Jesus, som preexistent 

varelse, skulle ha varit  inblandad i denna skapelseprocess. I andra texter från NT (Apg 4:24-30; 

17:24-26, 31; Upp 4:8-11) såg vi att endast Gud tituleras som alltings Skapare, medan Jesus 

beskrivs som en tjänare åt den Guden. Så hur vi än vrider och vänder på dessa texter ses en tydlig 

skillnad mellan Gud, Skaparen och hans tjänare Jesus. Vi ställde här den intressanta frågan: om Jesu 

lärjungar uppfattade Jesus som alltings Skapare i Johannesevangeliet, varför ser vi honom då inte 

upphöjd som sådan i dessa texter? Uppenbarligen måste det ha funnits en annan och annorlunda 

uppfattning på den tiden angående Jesu roll i Guds skapelsearbete än vad som finns bland exegeter 

idag.  
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     För att ytterligare öka vår förståelse av orden ”allt blev till genom det (logos)”, studerade vi även 

några texter från GT vilka handlar om hur Gud i begynnelsen skapade allt. Den verklige Skaparen 

tituleras där som ”Herre Sebaot”, en gudomlig titel som tydligt skiljer mellan Gud och Messias: 

”Upp, svärd, mot min herde, mot min förtrogne, säger Herren Sebaot” (Sak 13:7). Här omnämns 

Messias som Herren Sebaots herde och förtrogne, något som visar att han inte själv är den Herre 

Sebaot ”som har skapat jorden och gjort människorna där” (Jes 45:12). Vi såg även, liksom i Apg 

4:24-30, att Gud är den verklige Skaparen medan Messias (Jesus) benämns som en utvald tjänare åt 

den Guden. 

      

Den sista av uppsatsens frågeställningar handlar om sambandet mellan logos och ljuset i 

Johannesprologen: ”I det (logos) var liv, och livet var människornas ljus [fw ◊ß]” (Joh 1:4). Vi ser 

här det nära sambandet mellan logos och ljuset, där båda dessa begrepp syftar på Jesus. Först kan vi 

läsa i prologen att ”logos blev människa och bodde bland oss” (1:14), för att sedan längre fram i 

Johannesevangeliet läsa Jesu ord att ”jag är världens ljus” (8:12). Enligt flera exegeter är detta 

samma ljus som omnämns i skapelseberättelsen: ”Gud sade: ’Ljus, bli till!’ Och ljuset  blev till” (1 

Mos 1:5).15 Här ställde vi den givna frågan: om ljuset blev till vid en viss tidpunkt i historien, har då 

Jesus (ljuset) alltid existerat? Uppenbarligen fanns det en tid i historien då detta ljus inte existerade. 

Annars hade inte Gud behövt säga; ”ljus, bli till”.

I Johannesprologen kan vi läsa om det  avgörande ögonblicket i historien när logos blev människa 

och tog sin boning bland oss (1:14). Men var detta logos en preexistent  Jesus som blev kött eller var 

det Guds uttalade och verksamma ord (avsikt, plan (Hartman 1985, 43)) som till slut  blev människa. 

Även om texten ger stöd för en preexistent  Jesus, finns det ändå exegeter som visar på en annan 

förståelse. Enligt dessa är det mer troligt att vi alla, inklusive Jesus, blev utvalda av Gud att ingå i 

hans skapelseplan, utan att  någon av oss hade en tidigare medveten existens.16  Författaren till 1 

Petrusbrevet skriver att  Jesus var ”utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid 

tidens slut” (1:20). Även Paulus använder sig av samma grekiska ord när han talar om att Gud hade 

utvalt de troende i Rom: ”Dem han i förväg har utvalt [proe÷gnw] har han också bestämt till att 

formas efter hans sons bild (Rom 8:29), samt att  Gud ”före världens skapelse har utvalt oss i 

honom” (Efe 1:4). Men trots att Gud hade utvalt  dem före världens skapelse, är det knappast 

sannolikt att de hade en medveten preexistens innan de föddes. På samma sätt verkar det förhålla 
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sig med Jesus. Även om Gud utsåg honom ”redan före världens skapelse”, var det ”först nu vid 

tidens slut” som han fick sin fysiska och mentala existens enligt Johannes.

4 Slutsatser

Vad drar jag då för slutsatser av detta studium om Guds logos i Johannesprologen? Handlar logos 

om en preexistent Jesus eller syftar det på en personifiering av Guds uttalade och verksamma ord? 

Även om prologen isolerat ger stöd för teorin om en preexistens, är det ändå viktigt att vi studerar 

denna perikop i både sin mindre och större kontext. Att logos i prologen skulle vara Jesus som 

preexistent varelse ser jag, efter denna studie, som långsökt. De texter som presenterats ger inga 

stöd för att Jesus skulle haft en medveten existens innan innan födelsen enligt Johannesprologen. 

     Även förståelsen att Jesus, som en preexistent logos, skulle vara Gud i samma bemärkelse som 

Gud, Fadern ser jag som långsökt. Eftersom Jesus senare i Johannesevangeliet titulerar Gud, Fadern 

som den ende sanne Guden, är det motsägelsefullt att han själv skulle vara samma Gud, den Gud 

som beskrivs i prologen. Dessutom har flera texter presenterats i denna uppsats som visar på Jesus 

som en utvald tjänare åt Gud, vilket gör det ännu mer osannolikt att han skulle vara samma Gud. Är 

man en tjänare åt Gud är det knappast troligt att man samtidigt kan vara densamme.

     Vad sedan frasen att ”allt blev till genom det (logos)” innebär, lutar jag åt Lars Hartmans 

förståelse,  nämligen att Gud har skapat allt i, till och genom sin verksamma avsikt, en avsikt  som 

till slut tog sig uttryck i Jesu person och verk. Med andra ord handlar det inte om en preexistent 

Jesus i en funktion som skapare av allt, utan om den verksamma avsikt genom vilken Gud skapade 

allt.  

     Kopplingen mellan Jesus och ljuset i prologen samt till ljuset i skapelseberättelsen (1 Mos 1), 

talar för att det fanns en tid när Jesus inte existerade. På samma sätt som Gud sade; ”ljus, bli till”, så 

bör det även ha funnits en tid när Jesus blev till.

Avslutningsvis vill jag dock poängtera att det studium som här gjorts endast ger en begränsad 

förståelse av vad Guds logos i Johannesprologen innebär. Jag är fullt medveten om att ytterligare 

studier av logos-begreppet leder till en ännu större förståelse av dess koppling till Jesus, relation till 

Gud samt dess funktion i Guds ursprungliga skapelsearbete. Men eftersom studieomfånget för en   

C-uppsats är begränsat får vidare och djupare studier överlämnas till andra intresserade. 
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