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Nåd och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus!
Bön: Käre Herre Jesus, du som inte räknade
det vara för simpelt att bli ett litet hjälplöst
barn och utstå människors ondska och hat, lär
oss känna dig och tryggheten hos dig, så att vi
kan möta framtiden med hopp och tillförsikt.
Tema: Guds barns trygghet.
Nu i jultid tänker är våra tankar i första hand
hos den heliga familjen och krubban i Betlehem. Det är en bild som speglar frid och ro.
Herdar, änglar, ett stall med djur: allt andas
frid. Ändå var det en grym värld som Jesus
föddes till.
Vi vet inte hur länge Jesu familj måste vistas i
stallet, men när de vise männen kom på besök
står det att de bodde i ett hus. De var nog
längre i Betlehem än vi kanske först tänker.
När Jesus var 40 dagar gammal gick familjen
till templet i Jerusalem. Det skedde alltså innan de vise männen kom, för genast efter deras besök flydde de till Egypten. Då ville den
grymme Herodes döda Jesusbarnet, för han
var rädd för att någon annan skulle ta makten
ifrån honom. Han visste inte att det inte var
han som hade makten. Det var Gud som höll
allt i sin hand. Och han såg till att familjen
kunde fly undan så att de var i säkerhet i
Egypten när det grymma barnamordet skedde.
Mose – en förebild för Jesus
I dag ska vi också se på en annan liten pojke
som föddes till en grym och hård värld och vi
ska jämföra honom med Jesus. Vi hörde i GTtextläsningen om att Israels folk hade det
svårt. De hade blivit slavar i Egypten. Men de
höll på att bli för många. Och då ville den
egyptiske kungen, som kallades farao, döda
alla pojkar så att de inte skulle kunna föröka
sig. Så snart en pojke hade fötts skulle han
dödas. Men barnmorskorna var gudfruktiga
och gjorde inte som farao hade bestämt. De
ville att de små pojkarna skulle få leva.
Nu ska vi läsa fortsättningen av berättelsen,
den som handlar om hur Mose blev född och
sedan kom att fostras vid faraos hov. Mose var
den som sedan, efter 80 år, skulle kallas av
Gud att leda sitt folk ut ur Egypten. Vi ska höra
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de 10 första verserna från 2 Mos 2, texten för
Menlösa barns dag som var tema för i går:
1 En man av Levi stam tog till hustru en levitisk kvinna. 2 Hustrun blev havande och
födde en son. Hon såg att det var ett vackert barn och höll honom gömd i tre månader. 3 Men när hon inte kunde gömma
honom längre, tog hon en korg av papyrus.
Hon strök på beck och tjära, lade barnet i
korgen och satte den i vassen vid Nilens
strand. 4 Hans syster ställde sig på avstånd
för att se hur det skulle gå med honom.
5 Då kom faraos dotter ner till floden för att
bada, och hennes unga hovdamer gick
längs floden. När hon fick se korgen i vassen skickade hon dit sin slavinna för att
hämta den. 6 Hon öppnade den och fick
syn på barnet – det var en pojke, och han
grät. Hon kände medlidande med honom
och sade: ”Det är ett av de hebreiska barnen.”
7 Men hans syster frågade faraos dotter:
”Ska jag gå och hämta en hebreisk amma
som kan amma barnet åt dig?” 8 Faraos
dotter svarade henne: ”Ja, gör det.” Då
gick flickan och hämtade pojkens mor. 9
Och faraos dotter sade till henne: ”Ta med
dig det här barnet och amma det åt mig, så
ska jag ge dig lön för det.” Kvinnan tog då
barnet och ammade det.
10 När pojken hade vuxit upp förde hon
honom till faraos dotter, och han blev hennes son. Hon gav honom namnet Mose,
”för jag drog upp honom ur vattnet”, sade
hon.
Den här berättelsen om Moses underbara
räddning är ett exempel på hur Gud beskyddar de sina för att hans goda vilja ska ske. Hur
hårt det än stormar och hur fienderna larmar,
så har Gud hela kontrollen. Han har planerat
allt.
Låt oss nu se på Jesus och hans familj i Betlehem.
När Herodes hade beslutat sig för att döda
alla små pojkar i Betlehem som var under två
år fick Josef veta av en ängel i drömmen att
han skulle ta Maria och Jesusbarnet med sig
och fly till Egypten. De hade strax före det fått
ta emot en märklig uppvaktning. Det var en
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skara visa män från Österlandet som kom för
att ge sina gåvor åt barnet. Troligen var de fler
än tre. De var rika och hade med sig fina presenter: guld, rökelse och myrra. Josef och Maria var fattiga människor men nu hade de
plötsligt fått rikedomar så att de kunde resa
och få uppehälle i Egypten. Så försörjde Gud
dem för deras flykt. Så här kom de nu tillbaka
till Egypten där deras förfäder hade levt i slaveri i flera hundra år. Men de levde inte så
länge där. Genast när Herodes hade dött återvände de och bosatte sig i Nasaret. Matteus
skriver (Matt 2:15) att det skulle gå i uppfyllelse som Herren hade sagt genom profeten Hosea: Ut ur Egypten kallade jag min son.
Allt var planerat. Gud ledde historien.
Moses mor hette Jokebed (2 Mos 6:20). Hans
far hette Amram och hans syskon var Aron
och Mirjam. De var Levis ättlingar, som det
också står i vår text. Mose föddes till jorden
under en tid som historieskrivarna och arkeologerna kan räkna ut. Han hade en familj.
Hans härstamning finns beskriven i Bibeln.
Mose var en verklig person som har funnits i
människornas historia.
Så här blev Jesus också född som ett verkligt
barn under en historisk tid. Evangelisterna berättar när det skedde. Det var under kejsar
Augustus tid. Kungen i Jerusalem hette Herodes. Qvirinius styrde i Syrien. Vi känner till
Jesu mänskliga härkomst. Messias skulle enligt
profeterna komma från kung Davids släkt.
Och det finns bevisat både i Matteusevangeliet och i Lukasevangeliet på lite olika sätt. Man
förklarar det så att den ena släkttavlan var Josefs och den andra Marias.
När Mose hade vuxit upp och hade fyllt 40 år
(så säger Stefanus enligt Apg 7:23) blev han
vittne till hur en egyptier plågade hans landsmän. Då blev han arg och slog ihjäl egyptiern.
Det gjorde att han måste fly från landet. Han
var fåraherde i 40 år. Då fick han kallelse av
Gud att leda sitt folk ut ur Egypten. Han var
då ungefär 80 år gammal. Gud hade ordnat
det så att de fick lämna landet först efter att
han hade slagit egyptierna med svåra plågor.
Och då hade folket blivit så utleda och trötta
på alla plågor att de ”betalade” sina forna slavar när de drog iväg. De gav smycken, guld
och ädelstenar åt dem. Och de här rikedo-
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marna skulle Mose och hans hantverkare sedan använda när de var vid Sinai berg och
fick anvisningar om hur de skulle bygga tabernaklet, det som var en förebild för templet
som senare byggdes i Jerusalem. Där fanns
guld och ädelstenar i stor mängd. Så här sköter Gud om sitt folk och förser dem med vad
de behöver för att hans plan skulle bli verklighet. Så skötte Gud också om att Jesus och
hans familj skulle få jordiska tillgångar att använda för tiden i Egypten.
Gud skötte om Mose på ett underbart sätt.
Mose skulle bli en ledare, en profet. Han skulle ge sitt folk en lag som skulle fostra folket
tills Jesus kom. Gud befallde honom att föreskriva hur folket skulle offra och satte för det
Moses bror Aron till överstepräst. Han bestämde vad de skulle äta och vilka dagar de
skulle ha högtid. När Jesus kom behövdes inte
mera alla de lagar om offer, ren och oren mat
och om högtider som Mose hade instiftat på
Guds befallning. Mose var en förebild för Jesus. Johannes skriver (3:17):
Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
Det var inte någon slump att Mose föddes under en så hård tid. Han utsattes redan från sin
födelse för världens ondska. Men han blev
också underbart beskyddad. Gud ordnade alla
detaljer så att Mose-barnet inte skulle omkomma som många andra små pojkar som
utsattes för faraos ondska. Så var det också
med Jesus. Det var ingen yttre frid i landet när
han föddes. Och bara några veckor efter sin
födelse hotades han till livet. Den gången var
det en annan ond kung som försökte komma
åt honom. Men det är ingen skillnad om
kungen var farao i Egypten eller om han hette
Herodes. Gud hade all makt. Gud skötte om
att Jesus kunde komma undan, precis som han
skötte om att Mose fick växa upp.
Mose fick flytta till faraos hov och bli uppfostrad av prinsessan. På det sättet fick han lära
sig mycket sådant som han aldrig hade haft
möjlighet till om han hade vuxit upp som
barn i ett slavläger och tvingats göra hårt
kroppsarbete. Nu fick han lära sig både läsa
och skriva. Det var ingen vanlig konst på den
tiden. Den konsten behövde han sedan när
Gud befallde honom att skriva upp allt som
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skedde och som Gud hade sagt. Gud tänkte
på allt!
Och så visste Gud också hur viktigt det är att
ha föräldrar nära. När prinsessan tog upp det
lilla barnet Mose ur Nilfloden behövde han
ännu sin mor för att få mat. Så hans syster fixade det så att Moses mamma fick komma med
och ge honom mat från sitt bröst. Så hon behövde inte skiljas från sitt lilla älskade barn på
en ganska lång tid. Och dessutom fick hon
lön för det, när hon ammade sin egen son.
Den viktigaste tiden i barnens fostran är just
när de är spädbarn. Då är det inte bra att de
skils från sina mammor. Och det behövde inte
heller Mose göra. Gud hade omsorg om sina
små.
Jesus fick också skötas av sin egen mamma.
Han var Gud. Han kom från himlen där han
ägde all makt. Men ändå måste han skötas av
sin mamma. Hon var Guds redskap. Han såg
så hjälplös ut där han låg i krubban. Men han
var inte hjälplös. Gud såg till att ingenting
skulle hända honom innan allt var gjort som
han skulle göra. Gud hade planerat allt och
han hade också makt att genomföra sin plan.
Guds plan genom tiden
I dagens evangelietext (Luk 12:32) säger Jesus:
Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har
beslutat att ge er riket.
Här finns själva grunden till att vi inte behöver
vara rädda fast det är så mycket ont omkring
oss. Gud har beslutat! Det hänger inte på oss
att vi klarar oss i storm och motgång. Redan
långt innan Mose fanns till hade Gud bestämt
att han skulle bli ledare för sitt folk. Och därför såg han till att han överlevde trots faraos
onda planer. Och redan långt innan Jesus föddes hade Gud sagt till profeterna att det skulle
ske. Och också där skyddade han Jesus hur än
Herodes planerade för att han måste dö. Det
var ännu inte hans tid.
Men det kom en dag när Jesus verkligen måste
dö. Det ingick också i Guds plan. Han hade
gått omkring i templet i lugn och ro fast hans
fiender redan hade beslutat att han måste dö.
Men då hade inte tiden kommit än. Det var
först den dagen som Gud hade bestämt att
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han skulle lida döden på korset, då skulle det
ske. Då skedde också det precis som Gud
ledde det. Det står många gånger i evangeliernas berättelser att det måste ske för att Skriftens ord skulle fullbordas. Gud hade planerat
det långt innan.
Hur är det då med oss? Har Gud någon plan
för oss? Jo, det har han. Det står så här i Ef 1:
Han har utvalt oss i honom [Jesus] före
världens skapelse till att vara heliga och
fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom
genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas
beslut, till ära och pris för den nåd som han
har skänkt oss i den Älskade.
Det är alltså så här: Att du och jag är här, att vi
fått höra om Jesus, att vi får vara Guds barn,
det har Gud bestämt för länge sen, redan före
världens skapelse! Det låter otroligt, men han
säger det själv. Att Isac skulle bo i Lepplax och
idag har fått bli döpt och blivit Guds barn, det
har Gud bestämt för länge sen. Så är det också
med oss alla andra som fått bli döpta. Vi har
klätt på oss Jesus och allt det goda han har
gett.
Det är det som aposteln skriver om: till att
vara heliga och fläckfria inför honom. Det kan
vi inte vara själva. Vi får lätt fläckar på våra
kläder. Vi smutsar ner oss. Det är bara på ytan
och det går att tvätta bort. Men de fläckar som
vi får genom vår synd kan vi inte själva tvätta
bort. Men Jesus har tvättat bort dem! Och han
har gett oss sådana kläder som är helt skinande rena: heliga och fläckfria. Det här har inte
vi gjort, för det har Gud skapat oss till redan
före världens skapelse. I Jesus, tack vare hans
rena och syndfria liv och hans oskyldiga död i
vårt ställe, får vi hans helighet. Det är tack
vare dem som vi får vara Guds barn och får se
fram emot den dag då ingen ondska ska finnas
mer. Den dagen får vi möta Jesus och alltid
vara med honom. Så har Gud planerat. Därför
får vi vara trygga hos honom!
Bön: Vi lämnar allting i din hand, så sköt oss
som du vill! Ge glädje eller nöd, dock så att vi
blott dig hör till och sist av nåd får samlas in i
himlens salighet, som du, o Jesus, åt ditt folk
berett av evighet! Amen.

