Kära vänner, det är gott att se er allesammans denna fjärde advent, sista
söndagen innan jul.
- På en inskription för tiden runt vår tideräkningsbörjan så kan man
läsa om födelsen av en man vars födelse beskrivs som en
välsignelse för alla människor.
I samma inskription står det också att han blev sänd som en frälsare för
oss och för de som skulle komma efter oss. Han framställs som gud och
hans födelse var början på goda nyheter.
- Men inte bara det. Det står också att hans födelse skulle utgöra
början på vår tideräkning.
Denna man gjorde sig också känd för att instifta en världsvid fred.
- Vem var då denne man? Det ska vi snart få reda på. Men vad vi
denna eftermiddag ska tala om är en helt annan man.
Som likt mannen som omnämns på inskriptionen beskrivs som en
välsignelse för alla människor, som var sänd för att frälsa oss och de som
ska komma efter oss, som är Gud och vars födelse är goda nyheter och
utgör grunden för vår tideräkning.
- Och likt den första mannen så kom han också för att instifta en fred
som kommer att utbreda sig över hela jorden.
I själva verket så omnämns båda dessa män i vår text för idag. Vi talar
här om Kejsar Augustus och Jesus.
- Båda dessa män kom att tillbes som Gud. Låt oss gå till Lukas 2:1-20
och läsa om dessa män.
1

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud
att hela världen skulle skattskrivas. 2Detta var den första
skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över
Syrien. 3Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.
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Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till
Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och
släkt. Han for dit 5för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin
trolovade, som var havande. 6När de befann sig där var tiden inne då
hon skulle föda. 7Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom
och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.
8
I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin
hjord om natten. 9Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens
härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10Men
ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor
glädje för hela folket. 11Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids
stad, och han är Messias, Herren. 12Och detta är tecknet: Ni skall finna
ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13Och plötsligt var
där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
14
”Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden,
till människor hans välbehag.”
15
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra:
”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har
låtit oss få veta.” 16De skyndade i väg och fann Maria och Josef och
barnet som låg i krubban. 17Och när de hade sett det, berättade de vad
som hade sagts till dem om detta barn. 18Alla som hörde det förundrade
sig över vad herdarna berättade för dem. 19Men Maria bevarade och
begrundade allt detta i sitt hjärta. 20Och herdarna vände tillbaka och
prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som
det hade blivit sagt till dem.
[Bön]
- Nu så ska vi fortsätta vårt studie över Lukasevangeliet. Förra
gången jag predikade så avslutade vi kapitel 1 som började med att
berätta om varför Lukas skrev sitt evangelium.
Det var för att vi ska vara säkra på att händelserna kring Jesu liv
verkligen är sanna och ytterst för att vi ska tro på Jesus.
- I början på kapitel 1 så uppenbarade sig ängeln Gabriel för två
personer. Nämligen Sakarias och Maria.

Sakarias fick budskapet att han och hans fru Elisabeth som var ofruktsam
skulle få en son, nämligen Johannes döparen som i uppfyllse av profetior
i Malaki och Jesaja skulle bereda vägen för Jesus.
- Maria, en jungfru i den lilla staden Nasaret fick av ängeln Gabriel
budskapet att hon skulle bli havande genom den HA och födda
Jesus, Messias, världens Frälsare.
I förra predikan så fick ve se hur dessa löften började uppfylla sig både
genom Elisabeths ord till Maria och Johannesdöparens födelse och vi
fick läsa om både Maria och Sakarias gensvar i tillbedjan.
- I dag så är det dags för oss att få se hur ängeln Gabriels löfte till
Maria kommer att uppfyllas som också detta kommer att leda till
tillbedjan.
I vår text så kommer vi möta tre olika gensvar till Jesu födelse där vi först
kommer att se hur människor i Betlehem gensvarade innan Jesus skulle
födas i v.1-7.
- Sen för det andra så kommer vi att se det himmelska gensvaret till
Jesu födelse i v.8-14
Och slutligen det jordiska gensvaret till Jesu födelse i v.15-20 och där
kommer också frågan in. Hur ska du och jag gensvara till
glädjebudskapet om Jesu födelse?
- Låt oss då kolla på vår första punkt. Hur människor i Betlehem
gensvarade till Jesu födelse och här så ger oss Lukas som en duktig
historiker oss bakgrunden till Jesu födelse.
Tidigare i kap 1:5 så hade Lukas berättat för oss att dessa händelser ägde
rum under Herodes som kallades den stores styre.
- Och här i kap 2:1-2 så nämner Lukas två andra historiska personer
så att vi ska kunna sätta in händelserna kring Jesu liv i den
historiska kontexten.

Först ut är kejsar Augustus, vars födelse beskrevs i inskriptionen som vi
nämnde inledningsvis.
- Det var han som efter att år 31 f.Kr. besegrat sin rival Antonius vid
det berömda slaget vid Actium kom att få slut på det blodiga
inbördes kriget i Romariket och etablera ”Pax Romana,” den
romerska freden.
Denna så kallade fred som i sig inte var en fred utan ett förtryck. Att
Augustus här nämns blir en påminnelse att Israel befann sig under
fångenskap i deras eget land.
- Är det inte ironiskt att Jesus, den sanne Frälsaren, Herren och
Guden som regerar över himmel och jord skulle födas under
Augustus styre som själv kallade sig för världens herre, gud och
frälsare?
Genom högmodiga Augustus påbud så kom Jesus att föddas i ödmjukhet
och läggas i en krubba.
- I detta så blir det tydligt hur Gud i sin suveränitet använder kejsar
Augustus för att befalla skattskrivningen så att profetian om att
Jesus skulle födas i Betlehem skulle uppfyllas.
Antingen så utgick här ett påbud för hela världen att de tillsammans
skulle skattskriva sig vid en skattskrivning eller så var detta ett allmänt
påbud för hela den dåtida romerska världen om att de skulle skattskrivas
men att det kom att genomföras vid olika tillfällen.
- V.2 talar om nästa historiska person, nämligen Kvirinius som vi ska
spendera lite mer tid att prata om just pga. att vad Lukas här
skriver är mycket omdiskuterat.
Det finns dokumenterat att Kvirinius var landshövding eller ståthållare i
Syrien i början på första århundradet då även en berömd skattskrivning
ägde rum.

Eftersom denna skattskrivning sägs ha ägt rum år 6 e.Kr. och att man
bara funnit information att Kvirinius regerade år 6-7 e.Kr. i Syrien så
hävdar vissa liberala som inte tror på Bibelns auktoritet att Lukas har fel
och blandar ihop datumen.
- Jesus föddes ju under Herodes den stores tid och han dog år 4 f.Kr.
så då kunde han ju inte Jesus ha fötts år 6 e.Kr.
Var inte oroliga. Lukas kände till skattskrivningen år 6 e.Kr. Denna
skattskrivning nämner Lukas i Apg 5:37 eftersom den ledde till ett stort
uppror.
- Så Lukas han misstar sig inte. När det gäller översättningen av v.2
så kan man översätta den lite olika och jag får säga att jag själv har
ändrat uppfattning om hur den bör översättas sen jag predikade
denna text för några år sedan.
Inför denna predikan så översatte jag texten så här: Detta var den första
[skatt]skrivningen när Kvirinius regerade i Syrien.
- Ordet som jag här översätter med att regera var ett ord som
användes i allmänhet för personer som regerade eller styrde i olika
befattningar och behöver inte betyda att någon var landshövding
som Folkbibeln översätter det med.
Hur ska vi då förstå vad Lukas här säger? Eftersom Lukas tydligt visar att
han känner till Herodes död och den ökända skattskrivningen i Apg 5:37
så är det tydligt att han inte misstar sig.
- Hur ska vi då förklara denna vers? Det finns i huvudsak två
tänkbara förklaringar.
Den första är att Kvirinius regerade två ggr i Syrien både före och efter
det första århundradets start.
- Vi vet från historien att Kvirinius under Herodes tid slog ned ett
uppror i Mindre Asien och med sin erfarenhet så skulle han mycket
väl kunnat kallats in för att genomföra denna skattskrivning.

I så fall var det den första skattskrivningen när Kvirinius regerade i Syrien
och den som ägde rum år 6 e.Kr. en andra eller senare skattskrivning
under Kvirinius befäl.
- En annan tänkbar möjlighet är att skattskrivning år 6 e.Kr. pågick
under många år då folket registrerade sig och att det var under
Kvirinius som slutligen skatten började att samlas in.
Det finns flera möjligheter och genom Lukas historiska och geografiska
skildringar på andra ställen så vet vi hur noga och skicklig han var på att
återge rätt information.
- I Apostlagärningarna så har Lukas många gånger blivit beskylld av
liberalteologer för att missta sig när det gäller historisk och
geografisk fakta.
Men gång på gång så har han när man hittat arkeologiska fynd som
bekräftar det han säger bevisat för de liberala att han har rätt och jag är
övertygad att så är fallet även här i Lukas 2.
- Detta gör att vi måste lita på att det Lukas skriver stämmer.
Vad fick då denna skattskrivning för någon följd? Jo, att vara och än
begav sig i väg för att skattskriva sig i deras egen stad och för Josef
betydde det att han var tvungen att bege sig till Davids stad som heter
Betlehem eftersom han var av Davids släkt.
- Och med sig så hade han Maria sin trolovade som var havande.
Vi vet inte varför Maria var med, kanske var det för att hon snart skulle
föda och Josef inte ville lämna henne ensam?
- Mer troligt så var det för att de som trolovad enligt lagen kom att
räknas som gifta och därmed var tvungen att skattskrivas
tillsammans.

Varför väljer då Lukas att berätta att de begav sig till just Davids stad
som heter Betlehem?
- Med detta så ville Lukas betona att Jesus som en ättling till David
hade rätten till Davids tron.
En mycket intressant koppling som Matteusevangeliet lyfter fram är att
det var nödvändigt för Messias att födas i just Betlehem för att profetian
från Mika 5:2 skulle gå i uppfyllese där det står:
-
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Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden,
från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans
ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Tänk er att det var genom kejsar Augustus påbud som profetian om var
Jesus skulle födas kom att gå i uppfyllese.
- Är det inte häftigt hur Gud styr dom minsta detaljerna, till och med
i en kejsares styre för att Guds fullkomliga vilja ska ske.
Vad hände då när de kom till Betlehem? Vi läser i v.6-7
När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7Och hon
födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en
krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.
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- Så när de hade kommit dit så blir det dags. Maria föder Jesus. Men
det är inte på vilken plats som helst.
Ordet som här översätts med härberge κατάλυμα förekommer på två
andra ställen i NT i Markus 14:14 och i Lukas 22:11 där det handlar om
gästrummet där Jesus och hans lärjungar kom att fira påskmåltiden.
- Däremot så använder Lukas ett annat ord för just härbärge och
värdshus i liknelsen om den barmhärtige samariten i Lukas 10.
Så det är inte troligt att Lukas här syftar på att det skulle handla om ett
värdshus utan snarare gästrummet eller boningsdelen av ett hus.

- En annan sak som talar för att ordet här inte syftar på ett härbärge
eller värdshus är om vi sätter oss in i den dåtida kulturen.
Kommer ni ihåg händelsen med Leviten och bihustrun som kommer in i
den judiska staden Gibea i Dom 19.
Här så ville ingen ta emot dem i deras hem när de satt i stadsporten.
Detta nämns för att det var chockerande att ingen gjorde detta och
förde skam över hela staden.
- Om inte någon skulle tagit emot Josef som var från Betlehem och
Maria som var havande så skulle det bringat skam över hela
Betlehem.
En idag så har man en sån här gästfrihet i många delar av Mellanöstern.
När jag bodde i Syrien några år innan kriget bröt ut så fick jag själv erfara
att när man kom in i byar på landsbyggden att främmande människor
alltid bjöd in oss till deras hem.
- Detta kan ge en tankeställare till oss i Sverige idag som till vår skam
inte alls har samma gästvänlighet mot de syrier som har kommit till
vårt land.
Så det var inte det att det inte fanns rum i värdshuset utan snarare att
man inte hade rum i gästrummet eller boningsdelen av huset där Jesus
kom att föddas.
- Troligen så sov Josef och Maria över hos någon släkting som hade
andra gäster som ansågs vara av högra status en Josef, Maria och
barnet som skulle föddas.
Därför så fick de antagligen tak över huvudet i den delen av huset där
man hade djuren alternativt i någon form av fristående stall.
- Tänk för ett ögonblick på vem det var som föddes? Universums
Kung och Herre.

Var hade du förväntat dig att han skulle föddas? I ett palats? Men inte
Jesus. Han kom i ödmjukhet och föddes i ett stall och placerades och
lades i en krubba, platsen där man bespisade djur.
- Detta talar verkligen om Jesu ödmjukhet vilket kom att prägla hela
hans liv och väl fångas av Matt 20:26-28 Nej, den som vill vara
störst bland er skall vara de andras tjänare, 27och den som vill
vara främst bland er skall vara de andras slav. 28Så har inte heller
Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge
sitt liv till lösen för många.”
Redan från födseln så präglades Jesu liv av ödmjukhet.
- Han representerade ett annat rike i vilket han inte kom för att bli
betjänad utan för att tjäna.
I denna text så uppenbaras också om det gensvaret som man hade till
Jesus i Betlehem när det var dags för honom att föddas. Man hade inte
plats för honom i gästrummet där någon annan istället kom att bo.
- Om ägarna bara hade vetat vem som kom att anlända till deras
hem.
Detta ger oss en skugga till vad Omid läste i förra veckans predikan i Joh
1:11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.
- För dom flesta så kom Jesus obemärkt. Och man hade inte rum för
honom annat än i ett hörn med djuren.
Är det inte så här Jesus behandlas i vårt samhälle idag. Nästa vecka så
kommer svenskarna att konsumera mer mat en någon annan gång på
året, ge bort mer presenter en någon annan gång på året.
- Vår mörka vintervärld som man sjunger är full av ljus och vackra
dekorationer, men vi har inte plats för Jesus, världens ljus.
Själva det budskap kring varför vi överhuvudtaget firar jul har hamnat i
skymundan. Är det inte tragiskt.

- Nu så skulle jag vilja ställa frågan till dig. Har du plats för Jesus?
Eller har du lagt honom i ett hörn av ditt liv.
Är Jesus centrumet för dig kring vilket allt annat kretsar eller har du inte
rum för honom.
- Hur vi spenderar vår tid, vilka val vi gör med våra liv och det sätt vi
lever pekar på om Jesus har fått hamna i centrum i våra liv.
Problemet idag är att vi många gånger har satt oss själva i universums
centrum. Vi har blivit våra egna gudar där allt kretsar kring oss själva och
vår egen ära.
- Det var därför Jesus kom i ödmjukhet för att rädda oss från vårt
avguderi av oss själv och för att frälsa oss från vår synd.
Men för att han ska ta plats i våra liv så måste vi släppa taget om vår
synd och ge honom äganderätten till våra liv.
- Jesus är en nitälskande Gud som kräver allt av oss. Han nöjer sig
inte med att få ett hörn utan kallar oss till att vända om från vår
självupptagenhet och leva med honom i centrum av våra liv.
För oss som kristna så handlar det om att vi dagligen ger mer och mer
plats till Jesus i våra liv. Det är detta vi kallar helgelse där vi avskiljer oss
från synden och till Jesus.
- Vi har nu sett det första gensvaret till Jesus innan han var född att
man inte hade rum för honom, precis som i Sverige idag.
Låt oss nu se på det himmelska gensvaret i v.8-14. Lukas skriver:
I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin
hjord om natten. 9Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens
härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10Men
ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor
glädje för hela folket. 11Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids
stad, och han är Messias, Herren. 12Och detta är tecknet: Ni skall finna
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ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13Och plötsligt var
där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
14
”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans
välbehag.”
- Det himmelska gensvaret består till att börja med att Gud skickar
ut en ängel med ett budskap till herdar som var ute och vaktade sin
flock.
Varför just till herdar? Det har getts många förklaringar som att David
var en herde och att GT talar mycket om herdar och om hur Jesus kom
att beskrivas som den gode Herden.
- En annan förklaring är att herdar under den här tiden hade mycket
dåligt rykte och ansågs opålitliga och ofta beskylldes att vara tjuvar
och att de därmed representerade utstötta och syndare som Jesus
kom för att frälsa.
Vissa judiska källor pekar på att herdar hade så dåligt rykte att de inte
kunde fungera som vittnen i en rättegång.
- Om så var fallet så talar de verkligen om trovärdigheten i vad Lukas
har att säga. Detta är verkligen säkra ord som Lukas säger i
inledningen av kap 1.
Om någon skulle ha hittat på denna händelse så skulle de i så fall aldrig
ha sagt att ängeln uppenbarade sig för herdar.
- Men för oss i efterhand så får det motsatt verken. Det gör att vi kan
lita på det Lukas här säger eftersom ingen i så fall skulle hittat på
att ängeln visade sig för herdarna.
Att ängeln här förkunnade den goda nyheten om Jesu födelse för
herdarna visar på att Gud inte har anseende till person.
- Han gjorde både Jesu födelse känd för mäktiga hedniska män från
österlandet som vi på svenska kallar de vise männen.

Men han gjorde också Jesu födelse känd för herdar som var bland de
mest enkla judar. Detta pekar på att budskapet om Jesus är för alla typer
av människor.
- Vad som här händer när ängeln uppenbarar sig för dem är att
Herrens härlighet lyste omkring dem.
Att Herrens härlighet lyste omkring dem påminner oss om profetian om
Jesus i Jes 9: där det står att de folk som vandrar i mörker ska se ett stort
ljus.
- Jesus som själv kallar sig världens ljus hade anlänt för att rädda
människor från syndens mörker.
Herrens härlighet eller ära talar om hur Gud manifesterar sin närvaro
vilket i GT ofta associerar till templet. Vad som är slående är att denna
härlighet inte uppenbara sig i templet.
- Det är nästan som om Gud vill säga att landet styrs av falska herdar
som profetian om Messias i Jeremia 23 som vi gick igenom i
torsdags talar om.
Istället så uppenbarar sig Guds ära för enkla herdar som vaktar sina får
på fälten.
- Deras reaktion när de upptäcker ängeln blir den naturliga
reaktionen som vi möter i Bibeln när människor får se änglar.
Att de grips av fruktan. Men ängeln säger: ”Var inte förskräkta” Varför
då? Jo, säger ängeln: ”Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela
folket.”
- Här så används det grekiska ordet εὐαγγελίζομαι som vi får ordet
evangelium ifrån och betyder att förkunna goda nyheter.
Ängeln kommer här med goda nyheter för hela folket som här syftar på
Guds folk från Israel.

- Utifrån NT så vet vi att Guds folk även kom att inkludera hedningar.
Detta är inte goda nyheter bara för Israel, utan också för hela Guds folk.
- Vad är då dessa goda nyheter: ”Ty i dag har en Frälsare blivit född
åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.”
Och här så har vi de underbara nyheterna om att Jesus har fötts som här
beskrivs med tre olika titlar.
- Först så kallas han för Frälsaren som Matteus i sitt evangelium
förklarar är betydelsen av Jesu namn som betyder Herrens
frälsning.
Matteus säger i Matt 1:21 ty han ska frälsa sitt folk från deras synder.
Det var därför Jesus kom för att frälsa oss från våra synder.
- Han kom för att genom sin död frälsa oss från syndens fördömelse
genom att han blev fördömd i sitt folks ställe, men inte bara det
han kom också för att frälsa oss från självaste syndens makt över
våra liv och ytterst vid sin andra återkomst för att frälsa oss från
syndens närvaro.
Så Jesus han är Frälsaren, den ende som kan rädda oss från helvetet till
en underbar relation med Gud.
- Han är också Messias. Egentligen så står det Kristus här i texten
som liksom det hebreiska Messias betyder den smorde och syftar
på att Jesus är den använtade Messias som judarna väntade på
skulle sätta sig på Davids tron och regera.
Men Jesus är mer än bara kung. Han har alla de tre rollerna åt vilka man
blev smorda till i GT. Präst, profet och kung.
- Jesus är Messias som för evigt ska regera. Men Jesus är också
Herren som vi i förra predikan såg var ett tvetydigt ord som i NT
översätter både de hebreiska orden  אָ דוֹןoch יְ ה ֨ ָוה, Guds namn.

Detta pekar på att Jesus är både  אָ דוֹןsom i Ps 110 syftar på Messias, men
också att Jesus är יְ ה ֨ ָוה, Gud själv.
- Tänk hur förvånade herdarna skulle ha blivit till detta himmelska
glädjebudskap att ängeln kom just till dem med budskapet att
Messias hade fötts.
Och det samma gäller oss. Tänk att just vi har blivit nådda av dessa goda
nyheter.
- Att du kan sitta med en Bibel i din hand med detta glädje budskap
när så många andra inte har tillgång till det.
Herdarna blir inte bara givna detta budskap men får också ett tecken i
v.12 12Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat
och ligger i en krubba.”
- På den här tiden så lindade man alla nyfödda barn, så att finna ett
lindat barn var inget speciellt.
Men när de skulle finna ett barn som låg i en krubba så skulle de veta att
detta var Frälsaren, Messias, Herren.
- Men kan detta tecken betyda något mer? För bibelsprängda judar
så skulle kanske deras tankar gå till Jesaja 1:3 som säger:
3

En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner
inget, mitt folk förstår ingenting.
- Jesaja klagade här på att Israel inte kände Gud som ”deras krubba”
som närde folket och här så har vi Jesus, livets bröd som kommit
ned och blivit lagd i en krubba.

Här så ser vi hur Gud har humor. Jesus, livets bröd kom att föddas i
Betlehem,  ֵ ֥בּית ֶל֖חֶ םsom betyder brödshuset och läggas i en krubba där
man la mat.
- Det är bara Jesus som kan tillfredsställa vår andliga hunger.

Dom religiösa ledarna missade Jesus livets bröds födelse och istället kom
den att uppenbaras för herdar, enkla människor som oss.
- Vi är som 1 Kor 1:26-27 inte visa om man ser till det yttre, inte
mäktiga eller av förnäm släkt, vi är de som är dåraktiga för denna
värld.
Men precis som för herdarna så har Gud valt att uppenbara sig för oss.
Vi är så välsignade.
- Så i de himmelska gensvaret till hur Gud Sonen blir människa så ser
vi hur Gud väljer ut enkla herdar som han uppenbarar sin härlighet
för och genom sin ängel proklamerar det glada budskapet om Jesu
födelse.
I v. 13-14 så läser vi om ytterligare en del av det himmelska gensvaret:
13
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud: 14”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till
människor hans välbehag.”
- Vad var det som var där tillsammans med ängeln: En stor himmelsk
här som på grekiska betyder en stor himmelsk arme.
Hade vi bara läst detta så hade vi nog gjort oss redo för att få se hur ett
krig just ska utspela sig.
- Men denna arme kom inte för att kriga utan för att prisa Gud.
Det står inte här att de sjung, som vi sjunger i julsångerna men det kan
mycket väl vara så.
- Himlens svar på Jesu födelse var att man skickade en hel himmelsk
arme av änglar som tillbad Gud.
De säger eller kanske sjunger: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden,
till människor hans välbehag.

- Dom ger Gud i det högsta all ära för att han har iscensatt sin
räddningsplan och i denna tillbedjan så proklamerar de också ett
budskap för människorna.
”och frid på jorden, till människor hans välbehag” När det står
människor hans välbehag så syftar det inte på att Gud såg något speciellt
i människorna som gjorde att han visade människorna hans välbehag.
- Darrell Bock som har skrivit den mest uttömande kommentaren på
Lukasevangeliet förklarar att denna term inom första århundradets
judendom nästan används som en synonym för Guds utvalda.
Här så har vi som vi sjunger i sången ”Exult in the Saviours birth” Nådeful
frid över dem vilka Guds favör vilar över.
- På vilket sätt vilar då Guds favör över dem? Jo, på grund av
budskapet om frid på jorden.
Ordet för frid här betyder också fred? Syftar änglarna här på en världslig
fred likt ”Pax Romana,” den så kallade fred som kejsar Augustus
instiftade?
- Den romerske historiskrivaren Tacitus skriver om den brittiske
generalen Calgacus som sägs ha sagt följande när han skulle samla
sina trupper inför ett slag mot romarna:
Att plundra, slakta, och stjäla kallar dom felaktigt ett kejsardöme; Dom
gör en förödelse och kallar det fred.
- Den romerska freden var helt enkelt påtvingad underkastelse. Var
det detta Jesus kom för att göra, att skapa en värdsvid fred?
Inte vid hans första tillkommelse. Men han kom att skapa en annan fred
som är den enda lösningen på alla krig och konflikter idag.
- Och det var ingen annan än den himmelska armen av änglar som
förkunnade denna fred.

Vad var det då för någon fred? Bibeln beskriver oss alla som Guds
fiender.
- Jesus han kom för att vi skulle få fred med Gud. Problemet är att vi
alla har gjort uppror och syndat mot Gud och därmed förtjänar att
döden dö.
När Jesus föddes så föddes han inte för att vara ett litet gulligt Jesus
barn utan han föddes för att dö istället för syndare som oss.
- Han kom och tog syndares dödsstraff så att vi ska få fred med Gud.
Och detta får vi om vi vänder oss bort från vår synd och tror att
Jesus dog och uppstod för oss.
Det var denna fred som änglarna sjung om och det är också denna fred
som är svaret på denna världs krig och fiendskap.
- Vi kan inte få slut på världens alla krig och konflikter om
människorna inte först får fred med Gud.
Det är detta budskap vi är kallade att förkunna hur människor kan få
fred med Gud och som en följd där av också fred med varandra.
- Ytterst så kommer det inte att bli fred på jorden förrän Jesus
kommer tillbaks för att för evigt regera på den nya jorden.
Vi har nu för det första fått se gensvaret i Betlehem inför Jesu födelse
och för det andra det himmelska gensvaret.
- Låt oss nu för det tredje och sista se det jordiska gensvaret i v.1520.
Och här så får vi möta tre olika gensvar från olika grupper och personer.
Låt oss börja med det första. Hur ska herdarna gensvara till vad de hört?
- Dom gensvarade i tro och skyndade sig till Betlehem där dom i v.16
fann Maria, Josef och barnet som låg i krubban.

Det är som Mark Coleridge lyfter fram att Herdarna inte gick [till
Betlehem] för att tro, utan dom gick därför att de redan trodde.
I V.17-18 så står det: 17Och när de hade sett det, berättade de vad som
hade sagts till dem om detta barn. 18Alla som hörde det förundrade sig
över vad herdarna berättade för dem.
- Från att få höra detta budskap av ängeln så blir dom nu själva
förkunnare av budskapet.
Petrus och Johannes svar till stora rådet i Apg 4:20 när de försökte
hindra dem från att tala om Jesus fångar väl herdarnas gensvar.
- Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.
Här så har vi som kristna mycket att lära. Detta borde också vara vårat
gensvar till glädjebudskapet att vi likt herdarna blir glädjebudbärare som
förkunnar för människor att dom kan få fred med Gud.
- Dom behöver inte vara hans fiender utan kan bli hans vänner och
söner och döttrar pga. av Jesus.
Herdarna gensvarade också genom att i v.20 prisa och lova Gud för det
som de sett och hört.
- Det naturliga gensvaret till när vi har blivit mottagare av evangeliet,
den goda nyheten om Jesus är tillbedjan. Detta borde prägla våra
liv som kristna.
Nästa jordiska gensvar till Jesu födelse finner vi i v.18 och det är
gensvaret från de som fick höra herdarnas förkunnelse som förundrade
sig över vad herdarna berättade för dem.
- Detta betyder inte nödvändigtvis att de hade tro utan att de var
överraskade eller häpna.

Detta är tyvärr bara gensvaret från många när de hör om Jesu födelse.
Men det räcker inte med att bli förvånad eller överraskad. Vi måste
gensvara i tro.
- Detta för oss till det tredje och sista jordiska gensvaret som står i
kontrast till folket som förundrade sig och vi läser om detta i v.19:
Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
- För det första så bevarade hon det hon fick höra av herdarna, hon
tog det till sig.
Men inte bara det hon begrundade det i sitt hjärta. Och här så har det
att göra med att hon försökte förstå det som sagts.
- Vid detta tillfälle så förstod hon inte allt av det som herdarna hade
rapporterat för henne, men hon bevarade det och begrundade det
i sitt hjärta.
Nu kommer den stora frågan: Hur ska du gensvara till glädjebudskapet
om Jesu födelse?
- Blir du bara förundrade och överraskad som folket men att det inte
betyder något mer för dig än så?
Är detta ditt gensvar, ett ytligt förvånade och sen inte mer eller kommer
du likt Maria att bevara det du har hört och begrunda det i ditt hjärta.
- Kanske det är fösta gången du hör om hur Jesu födelse gick till eller
kanske det är första gången som du hört om just varför Jesus
föddes för att dö?
Skaka inte bara av dig det du hört utan bevara det och begrunda det i
ditt hjärta.
- Ytterst så är det gensvar Gud vill ha från oss att vi likt herdarna
tror.

Sätt din tilltro till att Jesus föddes för att du skulle kunna få fred med
Gud. Tro att han föddes för att dö och uppstå för dig.
- Detta är enda sättet igenom vilket du kan få frid med Gud.
För dig som kristen hur ska du gensvara till detta budskapet? Likt Maria
så bevara också du det i ditt hjärta och meditera över det.
- Hur oerhört otroligt är det inte att Gud blev människa för att
komma ner och rädda oss.
Vi kan inte nog tänka på det och inte nog tillbe Gud för det fantastiska
frälsningsverk som Jesus har utfört för oss.
- Jag skulle önska att ni alla tog med er detta budskap om Jesus
denna jul och begrundar, tänker på och har det i fokus.
Kasta inte bort denna jul och de möjligheter som du får att likt herdarna
berätta för människor om varför Jesus föddes.
- Detta budskap är lika relevant idag som det var för 2000 år sedan
när herdarna fick höra det från ängeln. Hur vi genom Jesus kan få
fred med Gud och varandra.
Det är detta budskap som den sekuläre svensken behöver, det är detta
budskap som tiggaren utanför Lidell behöver få höra och flyktingen som
kommer från ett krigshärjat Syrien.
- Det är detta budskap som den återvändande ISIS krigaren likväl
som rödakorshjälparbetaren behöver få höra om hur de kan få fred
med Gud.
Och det är du och jag som kan ta detta budskap till dom denna jul. Låt
oss inte kasta bort vår Jul utan sprida julens glädjebudskap:
- ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans
välbehag.

