
Biblisk allmänbildning inför söndag 26 december, 2021 År-

gång 2 ANNANDAG JUL eller DEN HELIGE STEFANOS 

DAG -    Martyrerna 

Luk 12:49-53 Jag har kommit för att tända en eld på jorden. 

Om den ändå redan brann! Men jag har ett dop som jag måste 

döpas med, och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här 

för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring! Ty 

där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva splittrade, tre 

mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot 

dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och son-

hustru mot svärmor.« 

En nästintill självklar reflektion blir: Jesus är ju fridsfursten! 

Hur kan han då säga att han är här för att skapa splittring?!? Vad 

menar Jesus? 

Svaret finns hos den enskilda människans vilja. I din och min 

vilja: Vill jag tro att Jesus är Guds uppståndne enfödde son? 

Vill jag vara hans lärjunge? Min vilja – inte hur jag lyckats! – 

är nyckeln till Guds rike och hans evighet. 

Biblisk allmänbildning är i grunden enkelt: ”Så här står det!” 

Ord om splittrade familjer står där. Vi hörde dem nyss. Famil-

jesplittring blir en följd av människors ringaktning av Guds ord 

och Jesu försoningsgärning. Inkluderar den som vill vara hans 

lärjunge. Ordet ”hemstad” innefattar Jesu och vår hemmiljö: 

Matt 13:54-58 Han (Jesus) kom till sin hemstad, och där under-

visade han i synagogan så att man häpnade och sade: »Vari-

från kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte 

snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder 

Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans 

systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?« Så blev 



han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet 

blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.« Och han 

gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville (!!) tro. 

Lärjungen Johannes berättar vad Jesus sa om skillnaden mellan 

dem som älskar respektive inte älskar Jesus. Gillar jag inte Guds 

son, vill jag givetvis inte vara hans lärjunge. Den som inte vill 

vara hans lärjunge får fridserbjudandet, men tackar nej. Det är 

till sina lärjungar, Jesus skänker frid. Reflektera över Jesu ord: 

Joh 14:22-27 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: »Herre, hur kom-

mer det sig att du skall visa dig för oss men inte för världen?« Jesus 

svarade: »Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader 

skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos ho-

nom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som 

ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig. 

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den 

heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt 

och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt 

er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen 

oro och tappa inte modet. 

Judas – Jesus halvbror – skriver till dej och mej om väntan på Kristi 

ankomst.  

Judas 1:17-21 Men ni, mina kära, skall komma ihåg vad som förutsades 

av vår herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: »I den sista tiden skall 

det uppträda hädare som drivs av sina gudlösa begär.« Det är just de 

som vållar splittring, dessa som är alltigenom jordiska, utan ande. Men 

ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i 

helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre 

Jesus Kristus skall (!) förbarma sig och ge er evigt liv. 

Du och jag lever i den sista tiden. Nu är det vår tur att förmå människor 

ta emot Guds evighetsgåva – Jesu försoningsgärning - och förbli Jesu 

lärjungar. Rent konkret: Nu är det vår tur att genomföra Jesu missions-

befallning. Oavsett släkten gillar det eller ej. 


