Annandag jul Apg 7:55-8:8
20151226 Umeå stads kyrka
Annandag jul är en martyrdag, den dagen kallas också
den helige Stefanos dag.
Den första kristna kyrkan var en expansiv kyrka, där
massor av människor anslöt sig till den kristna tron.
Bara på pingstdagen var det 3000 människor som
lämnade sig till tron på Jesus och lät döpa sig i
Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
Till Jerusalem kom det ständigt människor på
pilgrimsfärd från andra länder och så möter de där i
Jerusalem budskapet om Jesus Kristus som
uppfyllelsen av alla löftena i Gamla testamentet.
Messias, den utlovade hade kommit som frälsaren.
Bland dem som hade anslutit sig till den kristna tron
fanns de grekisktalande judarna.
Det heter att de började klaga över att de infödda
judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga
utspisningen. De tolv kallade samman alla
lärjungarna och sade: ”Det är inte riktigt att vi skall
försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej,
bröder, välj ut sju män bland er som har gott
anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi
dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss
helt åt bön och åt ordets tjänst.” Alla de församlade
gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld
av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor,
Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från

Antiochia, och förde dem fram till apostlarna, som
bad en bön och lade sina händer på dem. Apg 6:1-6
Så valdes Stefanos till vad man senare kom att kalla
diakon. Han var grekisktalande och beskrivs här som
en man fylld av tro och helig ande. Uppenbarligen var
det så att han inte endast hjälpte till med det praktiska
utan det sägs att Stefanos var fylld av nåd och kraft
och gjorde stora under och tecken bland folket Apg
6:8
Stefanos verksamhet väckte anstöt hos några
medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas.
I Jerusalem fanns på denna tid många synagogor som
betjänade olika grupper av judar. De frigivnas
synagoga var en synagoga där frigivna slavar hade
anslutit sig.
Nu försökte de sätta dit Stefanos inför stora rådet.
Man kom med falska anklagelser mot honom t ex att
han skulle vara emot Jerusalems tempel liksom de
judiska sederna.
Det heter att när anklagelserna var som värst så tyckte
ledamöterna i stora rådet att hans ansikte var som en
ängels.
Stefanos får möjlighet att försvara sig.
Hans tal finns återgivet direkt före vår text i hela 33
verser. På ett tydligt sätt visar Stefanos på Guds
frälsningsplan. Han börjar med att återge den bibliska
historien från Abraham och framåt. Med det han ville
säga var att han litade på allt som var skrivet om Guds
frälsningsplan med oss människor. Han visar på att

dessa gamla testamentets män var sådana som varit
föraktade och förföljda av de sina.
Abraham lämnade sitt land och tomhänt litade han på
löftena. Josef som vi läser om i slutet på första
Moseboken blev såld till slav i Egypten av sina
bröder, men som blev sitt folks räddare. Så var det
också med Moses, han var misstrodd och tvingades att
fly innan han kom åter för att befria Israels folk från
slaveriet, men hela tiden var hans framträdande kantat
med misstro från folket. En verkligen otacksam
uppgift. Stefanos återger löftet från 5 Mos 18 om att
Herren Gud skall låta en profet lik Moses träda fram
ur deras egna led.
I slutet på hans tal säger han
”Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron.
Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som
era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte
har förföljt? De dödade dem som förutsade att den
Rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och
mördat honom, ni som fick lagen utfärdad åt er av
änglar men inte har hållit den.”
Nu visar Stefanos på att allt som var skrivet i gamla
testamentet visar fram emot Jesus, honom som de
dödat.
Reaktionen lät inte vänta på sig. När de hörde detta
blev de ursinniga. Här börjar dagens textavsnitt.
Men fylld av helig ande riktade han blicken mot
himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på

Guds högra sida, och han sade: ”Jag ser himlen
öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.”
Nu talar Stefanos i klartext. Han talar om den Jesus
som själv kallade sig för människosonen. Han såg
framför sig en öppnad himmel.
Man stod inte ut med att höra Stefanos längre, man
håller för sina öron, griper honom och släpar honom
utanför stadsporten för att stena honom.
Medan stenarna haglar över Stefanos så åkallade han
Herren och sade: ”Herre Jesus, ta emot min ande.”
Han föll på knä och ropade högt: ”Herre, ställ dem
inte till svars för denna synd.” Med de orden dog han.
Stefanos kom att bli den förste martyren och fler
skulle det bli. Innan han dog bad han för sina bödlar,
precis som Jesus bad: ”Fader, förlåt den, de vet inte
vad de gör” Där fanns ingen hämnd.
En av dem som hörde honom och som tyckte att det
bara var rätt att Stefanos avrättades var Saul, han som
senare fick möta Jesus på vägen till Damaskus och
själv lämna sig i frälsarens händer. Men innan dess så
läser vi här hur nitisk han är för att sätta dit andra
kristna. Det står att han trängde in i hus efter hus,
släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i
fängelse.
Stefanos var den förste i raden av dem som fick lida
för sin tro. Efter sin omvändelse kom även Paulus att
få lida för sin tro på Jesus. Han berättar själv att han
suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått
och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger

fått fyrtio minus ett slag, tre gånger har jag slitit spö,
en gång har jag stenats osv
En konsekvens av förföljelsen var att kristna flydde
till andra platser där de kunde finna ro och så spreds
budskapet om Jesus Kristus.
Det är likadant idag när flyktingar söker sig till en
fristad bl a här i Sverige. Många av dem kommer från
platser där kristna förföljs, torteras, avrättas på de
grymmaste sätt.
Men gemensamt för alla martyrer är att de aldrig
förnekat sin tro på Jesus. De har likt Stefanos sett en
öppnad himmel och Människosonen stå på Guds
högra sida.
Jesus är den som har öppnat himmelens port för oss
människor. Han säger till oss liksom han en gång sa
till Johannes: ”Var inte rädd. Jag är den förste och
den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag
lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till
döden och dödsriket.” Upp 1 17-18
För oss är det viktigt att vi står fasta i vår tro på Jesus
oavsett vilka konsekvenser det än kan få.
Jesus är vårt enda hopp!
Den som tror på Jesus har alltid det bästa kvar.
Så får vi redan nu rikta vår blick fram emot en öppnad
himmel.

