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Vi har tänt det fjärde ljuset i advent och i kväll så får vi
vara med om att julen sjungs in. Våra sinnen fylls av
julstämning.
Jesusbarnet får stå i centrum precis som på vår altartavla
här i Västerslätt.
När Gud skulle komma till oss människor så valde Gud att
komma i barnets gestalt. Därför är inget mänskligt obekant
för Gud.
Det har pratats en hel del i media om förslag att flygplan
skulle ha barnfria zoner, liksom att hotell skulle vara
barnfria.
Detta är något som är helt främmande för Jesus.
Visserligen försökte lärjungarna skapa en barnfri zon kring
Jesus men då trätade Jesus på dem och sa Låt barnen
komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör
sådana som de.
För fjorton dagar sedan hade vi en familjegudstjänst med
lucia här i kyrkan och kyrkan var i det närmaste fullsatt
och många barn var med. Så fantastiskt härligt.
I dag finns det också barn här och det gör mig glad.
I vår församling erbjuder vi många barn och
föräldragrupper där mammor eller pappor får komma med
sina små barn.
Jag är säker på att Jesus gillar när barnen kommer till hans
kyrka.
Jesus, han vet verkligen vad det innebär att vara ett barn,
han har själv varit det.
Om ett människobarn känner sig mobbad, så vet Jesus vad
det innebär, för han blev själv mobbad.

Om ett människobarn hotas till livet och måste leva som
flykting, så vet också Jesus hur det kan vara för han har
också varit en flykting. Josef och Maria fick fly från
Betlehem till Egypten när Herodes hade skickat sina
soldater för att döda alla små pojkar i Betlehem.
Vi skulle kunna göra listan lång på mänskliga problem
som Jesus fått vidkännas.
Han har fått genomgå det för att kunna hjälpa oss
människor när vi har det svårt på olika sätt.
Men Jesus hade det också roligt och lekte som barn, på vår
ikon som hänger baktill i kyrkan så lekte Jesus genom att
sparka av sig sandalen.
Han har kommit till vår värld som vår och hela världens
frälsare.
Det var så vi hörde ängeln säga till herdarna som var ute
och vaktade sin hjord om natten.
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en
glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i
Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet
för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och
ligger i en krubba.”
Glädjebudskapet om Jesu födelse inskränkte sig inte
enbart till herdarna, utan till hela folket.
Också vi som bor här i Umeå får dela glädjen över Jesu
födelse med Josef och Maria, tillsammans med den
himmelska härskaran av änglar och människor runt om i
vår värld.
Därför säger vi till varandra eller skriver på våra kort:
God Jul.
Det vill jag också önska er alla att ni ska få en god och
välsignad jul på alla sätt. Jesus är med oss.

