LEDARE
Frälsningens högtid

”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till
dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har
blivit till genom den helige Ande. Hon skall
föda en son, och du skall ge honom namnet
Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras
synder.” Matt. 1:20–21
I Nya testamentets första bok, evangeliet enligt Matteus, finns Matteus’ julevangelium. Det utmynnar i orden om
hur Maria skall föda en son, och att han
skall få namnet Jesus, ”ty han skall frälsa
sitt folk från deras synder”.
Men Matt. 1 inleds med en för många
västerländska läsare ovidkommande förteckning över Jesu jordiska släktingar.
Förutom att släktregistret väckt huvudbry i förhållande till släktregistret hos
Lukas, har man också frågat varför världens största nyhet skall presenteras på
detta sätt. En mängd namn, visserligen
många kända från den bibliska historien, men också många okända, ”skymmer
huvudsaken”.
Men Matteusevangeliets budskap är
inte att föra blickarna åt sidan. När Matteus börjar sitt evangelium med orden
”detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son,” då är detta ett
svar på hela Gamla testamentet. Guds
frälsningsplan har nått sitt mål i och
genom Messias’ födelse.
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Gud håller sitt ord
Hela Nya testamentet börjar med ett rop:
Gud håller sitt ord! Det första kapitlet
slutar med att säga att ”allt detta skedde,
för att det skulle uppfyllas som Herren hade
sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli
havande och föda en son, och man skall ge
honom namnet Immanuel, det betyder Gud
med oss.” Detta såg Matteus och han greps
av detta så starkt att evangeliet också slutar med ett Immanuel: ”Se, jag är med er
alla dagar intill tidens slut”. Julens budskap har konsekvenser för livet och för
evigheten, alla dagar till tidens slut (eller
”fullbordan”).
När Matteus Jesus kallar ”Davids son”
och ”Abrahams son”, vill Matt. visa att
Guds löften till Abraham och till David
har uppfyllts. Annars kunde Jesus inte
ha varit Messias, den som skulle komma:
”allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt”.

Julen handlar om frälsning
För nutidsmänniskan har julen kommit
att handla om mycket annat. Julen har för
många blivit ett slags humanistisk högtid,
med vila, resor, mat och julklappar – och
mycket av detta kan man underskriva.

Vänskap, god vilja och vila finns det nog för
litet av.
Men julen handlar nog primärt om något annat. Julens budskap är frälsning. Om
denna ton försvinner från människans
julfirande, missar hon själva julen. Allt
det som i en senare tid har blivit idyll, var
i verkligheten ett stort drama. Det var kalla handen för Maria och Josef, det var stor
fattigdom, och i fortsättningen handlade
det om förföljelse och hat och barnamord.
Julen kan upplevas som en högtid som
kan firas på olika sätt. Antingen firar man
en ”vanlig” jul, kanske med vissa kristliga
inslag som t.ex. julkyrkan, eller så firar man
en ”kristen” jul. Man står liksom utanför
julen, och så går man in i ettdera programmet, i den grad man finner lämpligt.
Men julens budskap handlar inte bara
om att komma med i ett kristligt julfirande. Det är ett erbjudande om frälsning,
om befrielse från den nödsituation som
människan befinner sig i. Det är Guds stora
räddningsaktion för att befria människan
från den eviga domen.

Många människor upplever förvisso
inte sin situation särskilt katastrofal. Men
detta är ju en del av själva katastrofen. Jag
behöver hjälp, utan att egentligen fatta det.
En kristen jul är inget alternativ. Julens
evangelium är det enda som kan hjälpa och
rädda en människa. Världen är full av oro,
av konflikter och oförsonlighet. Men moderna och nog så aktuella bilder om befrielse för gisslan som hålls fången, blir bara
svaga bilder av vad frälsningen egentligen
innebär.
Julen är Frälsarens högtid. Det är en
högtid som redan har korsets och lidande
skugga över sig, men som till sitt innersta
väsen är ljus och glädje.
Därför är namnet Jesus omistligt. Och
inte bara namnet, utan det som namnet
vittnar om. Han skall frälsa sitt folk från deras synder.

2.12.2008
Henrik Perret

Hörnstenens läsare
tillönskas
en Välsignad Julhelg
och Ett Gott nytt År!
Varmt tack för allt stöd
och alla förböner under det
gångna året!
Vi vädjar om fortsatt stöd.
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