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SÖNDAGEN EFTER NYÅR - Guds hus
I söndagens text har Jesus och hans föräldrar deltagit i den årliga påskhögtiden i Jerusalem. Nu är de på väg tillbaka till Nasaret.
I judisk tradition anses en gosse som fyllt tretton vara fullt medveten om
vad som är rätt och fel. Vid tolv års ålder, är traditionen att lära sig faderns
yrke och lära sig vad lagen säger.
I Svenska Kyrkans tradition har vi konfirmationen. En högtid där barn blir
”vuxna”. Får lära sig grunderna för vår tro. Därefter så ”tappar vi bort
dem”. Många lämnar den tro man i konfirmationen bekräftat. Jag är ju
vuxen och fri att tro som jag vill! Aposteln Paulus skriver om skillnaden
mellan att vara barn och att vara vuxen:
1 Kor 13:11 När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn
och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det
barnsliga.
Kung David i gamla testamentet, avger sin bekännelse om sitt ungdomsliv:
Ps 25:7-9 Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han
syndarna vägen.Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg.
Ödmjukhet är nästintill ett främmande ord i vår tid. En tid som präglas av
mitt ”jag”. Där ”jaget” stressas av krav på att uppfylla alla trender. Trender
som falskt och fräckt lovar ”den verkliga lyckan”. Förmodligen är Paulus
klarsynt över sitt eget liv, liksom kung David var det över sitt liv, när Paulus skriver om dessa trender:
Ef 2:1-3 Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över
luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och
handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi
vredens barn, vi som de andra.

En judisk pojke anses förstå vad lagen innebär vid 13 års ålder. Förstå vad
som är brott mot Guds vilja. I orden vi tog del av, kan vi se att vi alla brutit
mot Guds vilja. Brutit mot det vi vet är rätt och riktigt. När samvetet ger
oss insikten, inser vi också konsekvensen.
Gud har tagit ett särskilt ansvar för dej och mej, genom att sända sin son,
för att bära konsekvensen. Gud har friköpt oss från sin vrede genom sin
son. Vi är frikända. Enda villkoret är att vi vill lita på att Jesus är Guds son.
Rom 3:21-25 Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror
av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – en rättfärdighet
från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs
ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud,
och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han
har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.
Vart tog Jesus vägen i mitt liv? Guds son genomförde försoningen för
människans skull. Han friköpte människor, inte änglar. Du och jag återfinner honom, när vi erkänner vårt behov av hans hjälp. Då tar vi emot honom. Som räddaren - Guds son - som fått makten att försona våra misstag.
Med de reflektionerna är det dags för söndagens evangelietext:
Luk 2:42-52 Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade
pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick
en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter
honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de
tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de
honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde
frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han
gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till
honom: »Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.« Han svarade: »Varför skulle ni leta efter
mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?« Men de förstod inte
vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret,
och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och
Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag.

