
 

Jesu födelse och Martyrerna 
Joh 1:1-14; Jes 9:2-7; Apg 7:55-8:8; Ps 46:1-8 

På Annandag jul 2021 uppmärksammar vi både 
Juldagens tema med Jesu födelse i centrum och 
Annandagens allvarliga tema där fokus riktas mot 
Martyrerna. Den gammaltestamentliga texten och 
evangeliet hämtar vi från Juldagen medan epistel och 
psaltartext kommer från Annandagen. 

Enligt en gammal tradition är Juldagen en vilans dag och 
Forsbrokyrkans församling vilade från gudstjänst på 
juldagen. Men på Annandagen skulle vi få sjunga och 
lova Gud tillsammans i tacksamhet över inkarnationens 
under. Vi skulle få hylla Fadern som till vår frälsning 
sände Sonen, härlighetens utstrålning och Guds väsens 
rätta avbild. Vi skulle få lova Gud för det stora undret. Så 
var det tänkt. 

Men skärpta coronarestriktioner satte käppar i hjulet för 
detta. Med nya direktiv var det inte längre möjligt att 
välkomna alla som förväntades komma till 
Forsbrokyrkan för att fira Annandagsgudstjänst. Så 
gudstjänsten ställdes in. I detta finns en viss koppling till 
det som är Annandagens tema. Till det kristna livet hör 
att släppa taget i överlåtelse. Vi behöver vara villiga att 
släppa taget om det som är oss kärt. Det blir inte alltid 
som vi tänkt och vi ska inte krampaktigt hålla fast vid det 
som är våra önskningar och viljor. Förvisso får vi önska, 

vilja, längta, men ytterst sett har vi att lägga allt detta i 
Guds händer med bönen Ske Din vilja! 

På Annandagen blir vi påminda om offret. Vi får släppa 
taget om allt - även våra egna liv - för att vinna något 
större - Guds liv. Annandagen påminner oss om vilka 
konsekvenser den kristna livshållningen kan få. Vi möter 
den förste martyren, den helige Stefanos. Ordet martyr 
kommer av ett grekiskt ord som betyder ”att vittna”. Det 
är anmärkningsvärt att det under den första kyrkans tid 
var så vanligt att människor fick lida för sin tro att ordet 
för att berätta om tron kom att förknippas med att dö för 
sin tro. Med sitt blod vittnar martyrerna om Honom som 
föddes i Betlehem. De vittnar om det eviga Ordet som 
blivit människa för att frälsa en fallen värld. 

En inställd gudstjänst kan självfallet inte jämföras med att 
dö för sin tro. Men likväl blir vi påminda om vikten av att 
släppa taget, så att vi i frihet kan möta livets alla 
omständigheter tillsammans med den Gud som vill att 
ska leva (se 1 Tim 2:3-4). 

Vi påminns om att julen är mer än julklappar och julmat. 
Julens budskap kan få svåra konsekvenser för den som 
tar det på allvar. Men i samma andetag kan det vara klokt 
att säga att t.ex. julklapparna inte behöver vara 
konkurrenter till julens centrala budskap. Julklapparna, 
både de vi ger och de vi tar emot, skänker 
förhoppningsvis glädje och god stämning till vår tillvaro 
och på så vis har de en viktig uppgift. På detta sätt får de 
vara små, men glädjande påminnelser om den största 
julklappen av de alla: Det eviga Ordet har blivit 
gudamänniskan, Jesus Kristus, Frälsaren. 



Allt det goda vi får ta emot i den här världen får fungera 
som påminnelser om Guds stora gåva till mänskligheten. 
När vi ger kärleksfulla julklappar till varandra kan vi 
göra det med bönen: ”Herre, låt denna gåva vara en 
påminnelse om den största av gåvor”. Och när vi tar 
emot olika julklappar får vi göra det i tacksamhet över 
Guds största gåva till oss. Det eviga Ordet har blivit 
människa! 

Och apropå klappar kan vi notera att ficklampor och 
pannlampor är ypperliga klappar, som kommer till sin 
rätt under vinterns mörka timmar. Den här julen har jag 
vare sig gett bort eller fått någon fick- eller pannlampa, 
men det har hänt tidigare och jag är alltjämt tacksam för 
denna lysande(!) uppfinning! I synnerhet pannlampan är 
något att glädjas åt. Dess ljus lyser upp mörkret och kan 
med lite fantasi påminna oss om det sanna ljuset, som ger 
alla människor ljus och som texten från Joh 1 vittnade 
om. 

Det eviga Ordet, som blivit människa, och det eviga 
Ljuset hör ihop. Har man en väldigt livlig fantasi (som 
undertecknad) kan pannlampan föra tankarna till flera 
bibeltexter där sambandet mellan Ordet och ljuset blir 
tydligt. I Ps 119:105 står det: Ditt ord är mina fötters lykta 
och ett ljus på min stig. I 5 Mos 6:6-8 läser vi: 4Hör, Israel! 
Herren vår Gud, Herren är en. 5Och du ska älska Herren din 
Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din 
kraft. 6Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på 
hjärtat. 7Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem 
när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger 
dig och när du stiger upp. 8Du ska binda dem som ett tecken på 
din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna 
(FB2015). 

Den sista versen har man i judisk tradition tagit fasta på 
och skapat Tefillin. Det är en liten fyrkantig box som fästs 
med läderremmar på vänster arm och på pannan. Tefillin 
används vid bön och den lilla boxen innehåller 4 texter: 2 
Mos 13:1-10, 2 Mos 13:11-16, 5 Mos 11:13 och 5 Mos 6:4-9. 
När de judiska pojkarna uppnår den ”mogna” åldern, 13 
år, använder de tefillin vid bön. Ordet, som är fötternas 
lykta och ljuset på stigen, fästs på pannan. Kanske det är 
fler än jag som ser kopplingen till pannlampan och 
kanske bilden kan förmedla lite ljus på denna något 
allvarliga dag? 

Ja, Annandagens budskap är allvarligt och kanske detta 
allvar drabbar oss alltför hårt när vi hör om vikten av att 
vara det eviga Ordets och ljusets vittne. Kanske det 
knyter sig i magen när vi hör om martyriet? De flesta av 
oss kommer nog aldrig att avrättas p.g.a. vår tro, men 
vittnesbördet kan ändå vara förknippat med oro. Talet 
om att vittna kan vara förknippat med en känsla av 
oförmåga. Vi kanske vill förmedla budskapet men vi 
tycker inte att vi kan. Vi räcker inte riktigt till. Betoningen 
av ljuset kan då hjälpa oss och befria oss till vittnesbörd. 
Bilden av ljuset är befriande för ljuset gör ju inget annat 
än lyser! Ljuset lyser och fullgör på så sätt sitt uppdrag. 
Här har vi nyckeln till vårt vittnesbörd. 
  
När vi umgås med Honom som är ljuset börjar också vi 
lysa. Vi finner vår identitet, vårt uppdrag, vårt kall i 
gemenskapen med Honom. Och att fullt ut vara dem vi 
är kallade att vara är det bästa sättet att vara ett Jesu 
vittne. Det är att lysa för Honom. När vi lever i 
gemenskap med Herren, när vi bjuder Honom in i våra 
liv alltid och överallt blir vi som fisken i vattnet, som 



handen i handsken eller hur vi nu vill beskriva det hela. 
Kanske vi kan säga att vi blir ”pannlampor” som 
upplyser och visar vägen, ja, den rätta vägen. 
  
Vi hörde i evangelietexten om Johannes Döparen som 
kom för att vittna om ljuset, Jesus Kristus. Johannes 
förkunnade i öknen. Där var han sig själv. Där lyste han. 
Stefanos fann också meningen med livet i gemenskapen 
med Jesus Kristus och han fick vittna om detta, också 
genom sin död. En gammal text säger: ”Igår blev Kristus 
född på jorden, för att Stefanos idag skulle födas i 
himlen.” På Julnatten och Juldagen firar vi Jesu 
födelsedag och på Annandagen firar vi Stefanos 
himmelska födelsedag, d.v.s. hans dödsdag. Det kan 
kanske tyckas lite makabert att fira någons dödsdag, men 
tycker man så har man nog inte riktigt förstått dödens 
innebörd för den kristne. För den kristne är ju döden en 
vinning, en port till evighetens goda rike och 
gemenskapen med Den Helige! 
  
När Bibeln berättar om Stefanos avrättning genom 
stening står det att Stefanos såg upp mot himlen och han 
fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra 
sida. När de tunga stenarna träffar Stefanos kropp ber 
han: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” Han faller på knä 
och ber för sina banemän med hög röst: ”Herre, ställ dem 
inte till svars för denna synd.” Och med dessa ord 
somnar han in. Endast den som hämtar sin trygghet i 
gemenskapen med Gud kan lämna jordelivet på ett 
sådant sätt. 
  
Martyrernas vittnesbörd manar människan att söka Guds 
gemenskap. Deras blod manar oss att söka det eviga 
Ordets gemenskap. Jesus Kristus väntar oss med öppna 

armar i ett evigt ljus. Ljuset är vår kallelse. Den som tar 
emot Kristus kommer själv att lysa i en mörk och fallen 
värld. Den som umgås med Honom som är Ordet 
kommer att vittna om att Ordet blivit kött. Det är lika 
naturligt som att ljuset lyser och detta ljus kallar på dig 
när du läser detta. Vi uppmanas att stiga in ljuset och 
börja lysa. Må så ske! I Jesu namn. Amen.


