Juldagens gudstjänst 25.12.2019

Tema: Krubban och korset
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader,
och Herren Jesus Kristus!
Bön: Julen nu åter är inne. Samla oss, Jesus,
kring dig! Helga vårt hjärta och sinne, och till
din boning oss vig! Led oss till krubban den
kära, där vi dig finner helt visst! Lär oss med
lovsång dig ära, om än i svaghet och brist!
Amen.
En av de mest spelade julsångerna i radio och
den som måste vara med på varje artists julkonsert är Adams julsång: O helga natt. Den
har ett oerhört radikalt budskap genast från
början. Jag misstänker att många artister som
sjunger den knappast tänker på vad de sjunger, eller kanske inte ens tror på det själva:
O helga natt, o helga stund för världen
när gudamänskan till jorden steg ned
för att försona världens brott och synder
han dödens smärta för oss led.
Här kopplas Guds födelse som ett litet barn
direkt till hans kommande lidande och död. I
samma stund när vi försöker hitta julens frid
och ro och betraktar den idylliska bilden av
barnet i krubban så påminns vi om våra brott
och synder. Är det inte en skärande kontrast?
Åtminstone är det svårt att få det att gå ihop
med den bild av julen som dagens samhälle
favoriserar. Här talas om gudamänniskan –
Jesus som sann Gud och sann människa. Det
är en djup sanning som få människor kan ta
in.
Låt oss stanna upp en stund inför de paradoxala texterna som traditionen förknippat med
dagarna kring jul och betrakta temat Krubban
och korset.
Juldagens frid – och ofrid
Änglarnas sång för herdarna på ängarna utanför Betlehem känns som en idyllisk bild av
stillhet och frid. Budskapet som förmedlades
av ängeln är ju (Luk 2:14):
Ära åt Gud i höjden
och frid på jorden,
bland människor som han älskar.
Det här är Svenska Folkbibelns version. En
äldre översättning talar om välbehag till män-
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niskorna. Friden utlyses för jorden, och Guds
välbehag vilar över människorna. Nu har det
skett som Jesaja utlovade (Jes 9:2):
Det folk som vandrar i mörkret ska se ett
stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans
land ska ljuset stråla fram.
Det stora ljuset bröt fram i mörkret utanför
Betlehem. Herdarna, som hörde till de minst
ansedda av folket, anförtroddes att få höra
budskapet om Frälsaren och de fick uppdraget
att gå och bevittna undret i stallet. Ljuset strålade verkligen fram. Nu hade ljuset kommit,
nu skulle rätten segra över orättfärdigheten.
Judarna trodde att Messias skulle bryta folkets
bojor på ett rent konkret sätt. Han skulle befria folket från den romerska övermakten. Han
skulle bli den nye David och regera i Jerusalem, och Israel skulle igen bli en stormakt. Så
tänkte många när Jesus började sin profetiska
verksamhet.
Men rätten skulle segra på ett annat sätt. Guds
rättfärdighet skulle visas på det sättet att han,
barnet som föddes i stallet, skulle vinna Guds
rättfärdighet åt människorna genom att själv
lida och dö.
Fick herdarna bättre kollektivavtal efter julmorgonens händelser? Blev folket befriat från
romarna? Blev alla svärd smidda till plogbillar? Blev det slut på alla krig?
Nej. Vi ser i stort sett samma grymhet i dag
som på Jesu tid. Vapnen ser annorlunda ut i
dag, men det är vapnens makt som håller
världen i terrorbalans.
Var är friden?
Den finns just i det som Adams lovsång besjunger: gudamänskan steg ner för att försona
världens brott och synder. Han kom för att
själv bära det straff som vi hade bort bära.
Han gick i döden för ogudaktiga, för dig och
mig, för att du och jag skulle få leva inför Gud
och få se fram emot den härlighet som sammanfattar allt vad frid och salighet heter, i
himlen. Han öppnade den vägen för oss, för
att han älskade oss så att han inte kunde uthärda att vi skulle lämnas åt djävulen.
Det är tragiskt att man, samtidigt som man
spelar O helga natt i varuhusens högtalare,
plockar bort julkorten som har bibliska motiv
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och vägrar skolorna det kristna budskapet under deras julfester. Musik kan man ha så länge
den är vacker och höjer stämningen, troligen
främjar den också köplusten, men budskapet
om barnet i krubban får inte komma en för
nära. Det kan ge ofrid i hjärtat. Jesusbarnet i
krubban är oskyldigt, men han som hänger på
korset är en anstöt. Ondskan i vårt eget hjärta
blir för påträngande och förstör den sorts frid
som vi vill ha.
Flykt och terror
Låt oss se på en annan aspekt av dagens
ämne. Jesus fick själv inte uppleva någon frid
och ro i sitt jordiska liv. Redan en kort tid efter
födelsen måste han med sin mor och sin fosterfar fly till Egypten. För i Betlehem blev det
verklig nöd. Där slaktades alla små pojkar av
den grymme Herodes, bara för att han själv
såg sig hotad. Herodes var en terrorist utan
motstycke, för att tala med en modern term.
Den här berättelsen hör till texterna för Menlösa barns dag, den 28 december, eller fjärdedag jul.
Men Gud såg till att förverkliga sina planer.
Därför beskyddade han sin son på ett underbart sätt. Det var säkert inte lätt för den lilla
familjen att resa den långa vägen till ett främmande land. De fick pröva på det som många,
många människor tvingas till också i vår tid:
att fly från sitt land, att vara utan hem och
hoppas på främlingars välvilja.
Vi vet ingenting om själva vistelsen i Egypten.
Vi vet att familjen stannade där tills Herodes
var död. Om vi försöker sätta in tiden i en kalender vet vi att Herodes dog strax före påsken
år 4 före vår tideräkning – det låter galet att
säga före Kristi födelse, för att den som satte
upp vår kronologi tog fel på några år.
Vi ska lägga märke till att den ordning som
händelserna infaller i under våra kyrkliga högtider inte motsvarar den verkliga kronologin,
och det kan lätt förvirra oss. Ordningsföljden
är i själva verket den här:
1. Jesus föds
2. Jesus omskärs vid åtta dagars ålder (nyårsdagens texter)
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3. Jesus bärs fram i templet då han är 40 dagar gammal (Kyndelsmässodagen)
4. De vise männen kommer och hyllar Jesus
(firas på Trettondagen)
5. Flykten till Egypten
6. Barnamordet i Betlehem (firas som Menlösa barns dag)
7. Herodes dör – Jesus till Nasaret
I sin bok ”Vem är han?” kommer Seth Erlandsson fram till att Jesus kan ha fötts i slutet av år
5 f. Kr. I så fall var Jesus mindre än ett halvt år
gammal då Herodes dog. Vistelsen i Egypten
var alltså rätt så kort.
Annandagens budskap
Visst är det också märkligt att dagen efter juldagen firas som martyrernas dag, Stefanidagen
efter Stefanus, den förste martyren. Här får vi
verkligen en dramatisk framställning av hur
nära korset kommer krubban.
Tyvärr uppmärksammas Stefanidagen väldigt
lite numera, eftersom så få gudstjänster ordnas
då, och så få besöker gudstjänsterna.
I centrum på annandagen är inte Jesus själv,
utan hans lärjungar. Jesus utlovar lidanden för
den som följer honom. Texterna vittnar om
hur fridsbudskapet ska leda till strid och ofrid.
Det är inte möjligt att frid med Gud skulle
kunna förenas med frid också med världen,
därför att världen står i förbund med djävulen,
och djävulen är Guds fiende.
När friden utlyses över jorden leder det alltså
omedelbart till en attack från djävulen. Det
här har vi en bra framställning om i synen i
Upp 12:4–6:
Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart
hon hade fött det. Och hon födde ett barn,
en Son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud
och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud berett
för henne så att hon får sitt uppehälle där i
ettusen tvåhundrasextio dagar.
Kvinnan som flyr ut i öknen avser inte Maria,
utan Kyrkan, Kristi kropp. Jesus, som föddes
till sitt eget folk, blev inte mottagen av sitt folk
utan dödad, men han blev uppväckt och upp-
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tagen till himlen. Och Kyrkan tvangs att fly ut
i öknen, den andliga öknen där hon är ansatt
av djävulen, men beskyddas och får sitt uppehälle av Gud.

och kristna hem är vanliga. Allt fler flyr, och
snart finns inga kristna kvar i de länder som
var de första kristna länderna.

Kyrkan får alltså ingen lugn och fridsam tillvaro. Så var det också med Maria. Till henne sa
Simeon (Luk 2:35): ”Också genom din själ ska
det gå ett svärd.” Maria tvingades uppleva hur
hennes son skulle förnedras till det yttersta
genom en fruktansvärd död på korset. Hon
hade fått veta att hon skulle föda Messias,
Herren. Hon visste att hon hade fött Gud själv
i mänsklig gestalt. Nu ska hon tvingas se honom bli torterad och dödad, skymfad på det
mest brutala sätt.

Korset och kraften i vårt liv

Det hör till Guds hemliga visdom att han skulle genomföra frälsningsverket så här. Det hade
han tänkt ut redan innan han skapade världen. När den första kvinnan, Eva, föll i synd
och förledde sin man Adam till synd, då kom
han med budskapet om Frälsaren genom sitt
strafftal till ormen (1 Mos 3:15):
Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.
Frälsaren skulle göra djävulens gärningar om
intet, men djävulen skulle uppbringa all sin
kraft för att försöka förgöra honom. Det onda
drabbade Jesus allra mest, men det kommer
också att drabba hans lärjungar. Därför kommer hans lärjungar inte att uppleva någon bestående frid här på jorden, utan möter en
ständig kamp mot djävulen och hans anhang.
När Stefanus som den förste lärjungen blev
dödad för sin tro, då var det åter som om djävulen skulle ha triumferat. Lönar det sig? Men
ändå fanns Guds triumf med också där: den
som ledde avrättningen, Saulus, blev omvänd
en kort tid efter det och han blev den ledande
hednamissionären. Han, som var en förföljare,
togs fast av Gud och användes sedan som
Guds största redskap. Gud segrade också i
den här striden.
Till minne av det är dagen efter juldagen alltid
rödfärgad, av martyrernas blod. Närmast
krubban finns korset. Och vi har skäl att
komma ihåg att blod flyter också idag för den
kristna bekännelsens skull. Särskilt i Mellanöstern och på sina håll i Afrika väller hatet ut
över de kristna och terrorangrepp mot kyrkor

”Jesus kom till jorden för att dö” sjunger vi i
en sång. Han kom för att bli vår Frälsare. Vill
vi ha honom?
Det är lättare att ta emot Jesus som det lilla
barnet i krubban än att ta emot honom som
korsfäst och föraktad. För vi vill hellre ha det
gott och skönt än utsättas för ondska och lidande.
Det här är också en stor frestelse för oss. Vi
har en tendens att göra om Gud så att han ska
passa våra behov och önskningar.
Krubban är en plats för utfodring. Där fanns
maten som djuren skulle äta. Betlehem betyder ”brödhus”. När vi går till Betlehem, och
när vi uppmanar varandra att tillbe barnet i
krubban, påminns vi om att söka näring i
Guds ord. Att vår Frälsares första viloplats var
den plats där det fanns mat är djupt symboliskt. Platsen var inte utsmyckad och tilltalande för det mänskliga ögat. Ett stall var ingen
lämplig plats att födas för en kung. Så är inte
heller Bibeln högt ansedd av denna världens
kloka. Den är djupt föraktad, och man vill att
den mänskliga visdomen ska uttolka dess
budskap för att det bli meningsfullt för den
moderna människan.
Men så ville inte Gud. ”Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja”, säger
Petrus (2 Petr 1:21), ”utan ledda av den helige
Ande har människor talat vad de fått från
Gud.”
Mitt i det djupt mänskliga finns alltså det gudomliga. Men det ser bara tron. Det ser inte
den mänskliga visdomen. Det var också därför
som Jesus inte blev mottagen av sitt eget folk,
för han var ju bara en av dem, timmermannens son.
Vi som har facit, apostlarnas förklaringar och
utläggning om allt detta, vi har desto större
orsak att ta emot barnet i krubban som kom
för att försona världens brott och synder, och
att ivrigt rannsaka Skrifterna för att de ska få
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leda oss fram till den härlighet som herdarna
såg en glimt av när himlen öppnades för dem.
Vi behöver också besöka det sanna matbordet, Herrens heliga nattvard, för att få den
konkreta förlåtelsen för våra synder, och kraft
till vandringen.
Men vi behöver också korset. Vi behöver få gå
till det för att bekänna våra synder och få förlåtelse och frid i samvetet. Och vi behöver det
för att bli fostrade för att uthärda allt det onda
som vi möter på vägen. Vi talar om det som
ett kors i vårt liv som vi bär för Kristi namns
skull, så att vi inte ska förtrösta på oss själva
utan påminnas om att stadigt fästa blicken på
honom, som utstod så mycket lidande och
smälek för vår skull, och så inte tröttna på
vägen.
Bön: Ge oss den frid som du giver, inte den
världen oss ger! Ge oss den fröjd som förbliver, vad än på jorden oss sker! Lär oss att fröjdas och sjunga här på vårt barnsliga vis, tills
vi med jublande tunga sjunger i himlen ditt
pris! Amen.
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