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Söndagen efter jul 20201227 "Guds barn"/Birgitta Melén 
Jer 31:15–17, Gal 4:4–7, Matt 2:13–23, Ps 71:2–6 
 
Trots dagens namn är vi i dag kvar i jultiden, kvar i mysteriet att Gud låter sig födas in i världen 
som människa. Men kanske handlar julen egentligen inte så mycket om gudabarnet i sin krubba 
utan om vad det innebär att vara människa.  
 
I julberättelserna står de mänskliga villkoren delvis i centrum. Episteltexten betonar att Gud 
verkligen blev människa och föddes in i samma villkor som de flesta av världens barn upplevde 
då – och upplever nu. Gud föddes in i en mycket påver miljö, men den var inte ett undantag, den 
präglades av de livsvillkor som är vardag för väldigt många människor, både då och nu – 
fattigdom, flykt, förtryck och övergrepp. 
 
I dagens evangelietext skildrar Matteus hårda mänskliga villkor med krig och barnamord. Men i 
texten finns inte bara Matteus bistra skildring av människors liv – där finns också en underström 
av hopp. I alla dessa smärtsamma skeden finns ändå Gud, Gud kämpar på människans sida mot 
det som förmörkar och bryter ner livet. Matteus vill visa att Gud i historien gång på gång har 
befriat sitt folk och kommer att göra det även i framtiden, i Kristus. Och i Kristus befriar Gud 
inte bara sitt folk Israel utan alla folk. Med Kristus sker något avgörande nytt. 
 
För att visa att Gud om och om igen räddar och befriar tar Matteus hjälp av de gamla judiska 
texter som vi i dag kallar GT – han fullkomligt späckar sin text med hänvisningar till profetior 
och gudsingripanden. Och för honom pekar allt detta fram mot Kristus, allt sammanstrålar i 
Kristus. Matteus brukar ju kallas för "läraren" bland evangelisterna, och han vände sig till en 
judisk publik som kunde sina heliga texter. De som lyssnade till Matteus evangelium kände 
säkerligen igen alla referenser till GT – till Moseböckerna, till Mikas bok, Hoseas bok, Jeremias 
bok. 
 
Alla de här texterna från GT beskriver hur Gud griper in och räddar sitt folk. Trots allt mörker 
är det övergripande mönstret ändå att det alltid finns hopp, hopp om att Gud ska gripa in. Och 
det är ett hopp som vilar på Guds löften, löften som återkommer om och om igen i texterna. 
Grunden för löftena är Guds kärlek till människorna, och löftena försäkrar att varje människa är 
innesluten i Guds frälsande närvaro. Gud har inte utelämnat människorna till de krafter som 
bryter ner livet, och nu när Kristus föds går kampen in i en ny och avgörande fas. 
 
I den judiska traditionen framstår uttåget ur Egypten som den största av Guds befrielse-
handlingar – det är mot bakgrund av befrielsen ur slaveriet i Egypten som allt annat ska tolkas. 
Och Matteus vill nu visa att Kristus är den nye Mose. Liksom Mose på Guds uppdrag ledde 
folket ut ur Egypten ska Kristus befria världen ur slaveri och förtryck. Det handlar om ett nytt 
uttåg, men något mycket större – nu gäller det inte bara Israel utan hela världen. Och det visar 
Matteus genom att skicka fram stjärntydare från Österlandet som samlas kring Jesusbarnet och 
genom att låta Maria, Josef och Jesus fly långt västerut, till norra Afrika. Hela jorden, och hela 
himlavalvet, får vara med när Gud föds in i världen som människa och fyller världen med kärlek 
och ljus. 
 
Men om nu Matteus publik lätt kunde känna igen alla profetior från GT så var de kanske liten 
undrande över de sista orden i dagens text – enligt profeterna skulle Messias kallas nasaré och 
alltså vara från Nasaret. Men Nasaret var bara en liten by, och på profeternas tid fanns inte ens 
byn, och ingenstans i GT står det något om Nasaret. Varför är det då så viktigt för Matteus att 
kalla Jesus för nasaré? Och varför är det en viktig fråga för oss i nutid? Jo, det lilla ordet säger 
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något om gudsbilden, det säger något om hur Matteus ser på Messias. Ordet nasaré bör 
nämligen enligt en del forskare tolkas som ett intet, det som inte finns. Att kalla någon nasaré var 
på Jesu tid alltså nedsättande, förminskande och förlöjligande. Vad Matteus vill säga är kanske att 
Messias inte är den kraftulle nya konung som alla väntar på utan någon som inte alls passar in i 
förväntningarna, någon som är helt annorlunda. Han talar om någon som är som de mest 
marginaliserade människorna, som inte kommer att bli erkänd som Messias. En messias som inte 
verkar med makt och myndighet utan med omsorg och kärlek.  
 
Men om vi återvänder till de mänskliga villkoren är det ändå uppenbart att livet är mycket 
sårbart, och att det är tvetydigt. Det finns ett mörker i julglittret. Och i Jeremias bok gråter 
Rakel över sina barn, över hela sitt folk. Hon ropar och gråter från sin grav i Rama, stammodern 
för tre av Israels stammar. De har förts bort i fångenskap till Assyrien. Rakels högljudda klagan är 
ett förtvivlans ramaskri som inte bara gäller hennes barn, Matteus låter henne också gråta över 
Betlehems spädbarn som Herodes dödar och hennes ramaski ljuder in i vår tid – hon gråter över 
barnsoldater som tvingas ut i krig, hon gråter över barnkroppar som spolas upp på Medelhavets 
stränder, hon gråter över barn som dukar under i missbruk, som fastnar i kriminalitet, som utsätts 
för övergrepp av de som skulle skydda och värna dem. 
 
Korsets skugga faller in i vår värld, silhuetten av den korsfäste Jesus finns i de mänskliga 
villkoren, sida vid sida med ljuset från stjärnan över det nyfödda gudabarnet. Korsets skugga är 
närvarande i allt mänskligt liv. Men det finns också ett annat kors, ett tomt kors där Jesus inte 
längre är uppspikad utan är uppstånden, där döden är besegrad. Det tomma korset kastar ingen 
skugga – det sprider ett ljus som mörkret inte kan övervinna. Den skrud vi använder här i  
S Mellbys kyrka har just ett sådant kors – ett tomt kors med strålande ljus. Det är tecknet för att 
Gud kan vända det omöjliga i något möjligt, att det alltid finns nya möjligheter nedlagda för oss i 
skapelsen.   
 
Som Paulus beskriver i episteltexten har vi som människor en ny identitet sedan Gud föddes in i 
världen. Vi har en identitet som Guds barn. Vi definieras inte av vår position i samhället, inte av 
vår livssituation, inte av att vi anpassar oss till bestämda regler och normer, utan vi definieras av 
att vi är Guds barn. Det är en identitet som vi inte själva bygger upp, inte kämpar oss till utan 
som Gud skänker oss av nåd och kärlek. Och det är den enda identitet som räknas i Guds rike. 
Att vara Guds barn innebär att vi införlivas i det tomma korsets uppståndelse, att vi träder in i en 
verklighet präglad av Guds närvaro i världen, att vi blir befriade från allt som hägnar in och 
förkrymper. Gud ger ett löfte till var och en av oss: Immanuel – Gud med oss.  
 
Och ändå fortsätter Rakel att ropa till oss: Varje nytt liv som tänds, varje barn som föds, är 
värnlöst och måste skyddas. I Jesusbarnets fall var räddningen så enkel och livsavgörande som 
en åsna som kunde bära honom till trygghet. För alla barn på flykt, men också för vart och ett av 
Guds barn, unga och gamla, gäller löftet Immanuel – Gud med oss. Gud uppmanar Rakel att låta 
hoppet få näring av det löftet. Och det gäller även oss i nutid. I hoppet kan vi se nya möjligheter, 
och ur hoppet, ur vår identitet som Guds barn, föds vår vilja att svara på Rakels rop och själva 
bidra till att värna och skydda, att tända ljus i mörkret – eller bekosta en åsna på vägen.  
 
Detta bärande hopp, denna grundläggande förtröstan, uttrycker dagens psaltarpsalm: 
Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, 
Från min första stund har du varit mitt stöd. 
AMEN 
 
Psalmer 428, 119:3–4, 358, 113, 122:3–5 


