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För Josef och Maria blev det en lång vandring från
Nasaret till Betlehem. Det var ca 14 mil. För Maria
blev det en jobbig vandring, hon som snart skulel föda
barn. Väl framme så fanns det inga lediga rum att
hyra, utan de blev hänvisade till att övernatta i ett stall.
Där bland djuren föddes Jesusbarnet.
Betlehem ligger strax utanför Jerusalem.
På Betlehems ängar föddes det upp offerdjur till
Jerusalems tempel, det handlade om otroliga mängder
offerdjur per år som behövdes till offerkulten. Allt för
att utplåna folkets synder.
Jag tycker att det är intressant att de första som fick
beskedet om Jesu födelse var just herdar som tog hand
om dessa djur som skulle offras. De hade ett slitsamt
arbete dag och natt. De var fattiga.
Men vad var det dessa herdar hade varit med om?
Jo mitt i natten såg de ett stort ljus. En Herrens ängel
stod framför dem och förkunnade: ”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.” Sen kom en hel änglaskara som
prisade Gud med orden: ”Ära i höjden åt Gud och på
jorden fred åt dem han har utvalt.” De orden
förekommer vid varje gudstjänst som vi firar.

Äntligen hade Guds löften om att sända Guds Messias
gått i uppfyllelse. Han är inte bara Messias, utan även
Herren, vilket är benämning på Gud. Han som skulle
frälsa sitt folk från deras synder. Genom de heliga
profeterna hade Gud uppenbarat att Jesus skulle födas
av en jungfru, att det skulle ske i Betlehem och sen
följer i hela gamla testamentet en detaljerad
beskrivning av honom som skulle komma.
Herdarna hade fått en anvisning av ängeln var de
skulle finna Jesusbarnet, ängeln hade sagt: detta är
tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är
lindat och ligger i en krubba.
Utan att tveka skyndar de i väg och fann Maria och
Josef och det nyfödda barnet i krubban. Allt var som
ängeln hade sagt.
Det dessa fattiga herdar som först av alla fick uppleva
allt detta. Det säger oss att ingen människa är för fattig
eller obetydlig för att få höra samman med Gud. Jesus
har kommit för alla människor, rik som fattig.
Över hela vår värld firas Jesu ankomst hit till världen.
Tillsammans får vi alla glädjas över att frälsaren är
född. Jesus var den som kom att kallas Guds lamm.
Han skulle en gång för alla offras som Guds lamm för
alla människors synder i alla tider. Efter Jesu död på
korset så dröjde det inte länge tills offerkulten
upphörde, då när Jerusalems tempel förstördes.
I dag får vi möta honom när vi samlas till gudstjänst.

I morgon firar vi Umeå stads kyrka mässa där vi också
får möta Jesus när nattvardens bröd bryts och
välsignelsens bägare delas.
I tro på julens under bekänner vi vår kristna tro

