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SÖNDAGEN EFTER JUL - Guds barn.
Jaha, då är julen över för den här gången. Var det inte mer än så? Dagarna
innan var tv och radio fyllda av förväntansfulla program. Så här fixar du
julmaten. Så här minns jag min barndoms jular. Dagar fyllda av nostalgi
och förväntan. Förväntan på några måltider, på paket som skall öppnas.
Ingen julaftonsgudstjänst, ingen julotta. Julkortens bild av slädpartier i
djup snö, rimmar illa med verkligheten.
Helt plötsligt är det omöjligt att besöka de gudstjänster, vi tidigare gäspat
åt. Aningslösa var vi julen 2019. En otrevlig tanke: Har vi missat något för
gott?
Som jag nyss nämnde: Oerhört många gäspar åt bibelns innehåll, som beskriver en dåvarande verklighet. I sina profetior – förutsägelser – beskriver
vår bibel även en kommande verklighet.
I dag - annan dag jul - handlar texten om hur man stenade en kristen vid
namn Stefanus. Kommande söndag – söndagen efter jul - beskriver hur en
despotisk makthavares mordlust, tvingar Josef och Maria att fly till Egypten med ett nyfött barn.
Vems budskap vill du höra: Nyhetsprogrammens innehåll, där vi sannolikt
kan konstatera, att mänskligheten inte utvecklats en enda millimeter. För
två tusen år sedan: Tre människor på flykt. I dag: miljoner människor flyr
från despotiska makthavares krig och våld.
I dag - annandag jul - får vi höra hur Stefanos stenas av en lynchmobb, en
despotisk folkmassa:
Apg 7:55-56 ... fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg
Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade:
»Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.«
Det sista Stefanos gör, är att ge dej och mej ett annat budskap än vår tids
nyhetsrapportering: Han ger oss ett vittnesbörd om en bättre tillvaro:
»Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.«

Sagor? Nej, min övertygelse är att det är inga sagor. Stefanos var den förste. Sedan kom de romerska kejsarnas söndagsnöje: ” … Bekänn mig som
gud eller slåss mot vilddjuren ...” Ingen försvarar en lögn – en saga! - i en
sådan situation. De första kristna har med sina liv, vidarebefordrat bibelns
sanning till dej och mej. Den ursprungliga sanningen Jesus gett alla som
vill vara hans lärjungar:
Joh 14:1-3 Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus
finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda
plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag
komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag
är.
Det här löftet ger sonen till universums skapare sina lärjungar. Han kom
hit för att öppna himlens verklighet för dej och mej. Det gjorde han genom
att genomföra sin försoningsgärning. Jag och du behöver den, så säg ja! Ta
emot hans försoning! Då!!! stämmer evangelisten Johannes berättelse in på
dej och mej:
Joh 1:11-12 Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot
honom. Men !!! åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds
barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod,
inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.
Med det löftet är det dags att ta del av början på Jesu försoningsgärning:
Matt 21:13-23
När de (De tre vise männen som vi hör om på trettondedag jul) hade gett
sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: »Stig upp
och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där
tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda
det.« Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och
begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för
att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad
av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han
hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som
sagts genom profeten Jeremia: Rop hörs i Rama, gråt och högljudd kla-

gan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte
mer.
När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i
Egypten och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege
dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.« Josef steg upp
och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land.
Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen efter sin far Herodes
vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för
att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.

