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Jesus hade sina rötter i Nasaret, en liten stad i Galiléen.
Josef och Maria härstammade därifrån. Det var där som
Maria som ung flicka fick änglabesöket som sade till
henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.
Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge
honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den
Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader
Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för
evigt, och hans välde skall aldrig ta slut." Maria sade till
ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon
man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall
komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.
Därför skall barnet kallas heligt och Guds son”
Vi ska snart fira julens budskap då det berättas att Josef
och Maria tog sig till Betlehem Davids stad för att låta
skattskriva sig. Där Jesus föddes i ett stall.
Efter att ha levt som flyktingar i Egypten återvände
familjen till Nasaret. I Matteus 2 står det: I en dröm blev
han tillsagd att dra sig undan till Galiléen, och där
bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det
som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall
kallas nasaré.
Om man går in på www.bibeln.se så kan man läsa en
förklaring till varför Jesus kallades nasaré: Att det är en
ordlek, antingen med hebreiskans néser, som i Jes 11:1
betecknar "skottet" från Jishajs rot (Nasaret), eller med
ordet nasir. I Dom 13:5 sägs om Simson att han skulle
vara nasir och inleda Israels befrielse.
I Nasaret kom alltså Jesus att växa upp, han fick arbeta i
Josefs snickarverkstad. När sedan Jesus började sin

offentliga verksamhet kring den galileiska sjön och kallade
sina lärjungar, så hör vi hur Filippos entusiastiskt säger till
Nathanael: "Vi har funnit honom som det står om i Moses
lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret."
Dagens text beskriver hur Jesus besökte gudstjänsten i
Nasarets synagoga.
Som en vanlig gudstjänstbesökare fick han medverka i
gudstjänsten genom att läsa en text. Det berättas att Jesus
reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas
bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står
skrivet: Herrens ande är över mig,
Den text som Jesus läste hade han själv inte valt ut, utan
man gav honom bokrullen med Jesajatexten, just nu hade
man kommit till Jesaja 61 och han läser den text som är en
profetia om Herrens Messias som skulle komma. När han
läser texten så är det ett vittnesbörd direkt om Jesus.
Herrens Ande är över mig, så började texten. Nya
testamentet berättar gång på gång om kopplingen mellan
Jesus och den helige Ande, t ex att när Jesus döptes så
sänkte sig den helige Ande över Jesus i gestalten av en
duva, Matt 3:21. Efter dopet sägs att han lämnade Jordan
uppfylld av helig Ande, ledd av Anden var han fyrtio
dagar i öknen när han frestades av djävulen, Matt 4:1.
Om Jesu egna ord sägs det att de var fyllda av ande och
liv.
Petrus vittnar för hedningarna när han bl a säger: Ni
känner till .... hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud
med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring
och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld;
Gud var med honom. Apg 10:38
Jesus är den smorde. Ordet smord heter på grekiska
Kristos och på hebreiska Messias.

Detta är Nya testamentets samlade budskap om Jesus att
han är den i hela gamla testamentets utlovade Messias,
som folk hade längtat efter. Många hade gett upp sina
förhoppningar, men nu står han där som uppfyllelsen av
alla förväntningar.
Jesajatexten innehöll också en beskrivning av vad som
skulle känneteckna den verksamhet som Messias skulle
utföra: till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han
har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn
för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett
nådens år från Herren.
Han skulle vända sig till de fattiga, fångna, blinda och
förtryckta med glädjebudskapet, med befrielsen, med
friheten.
Nya testamentets berättelser om Jesus handlar just om
detta. Jesus vände sig till samhällets olycksbarn, som få
ville ha att göra med. Jesus sände också ut sina lärjungar ut
i vår värld med samma uppdrag och det är också kyrkans
uppgift i dag att gå ut bland smärtorna och nöden:
• Till de fattiga i vår värld eller i vår egen stad, det
gäller även de som är fattiga i anden och som
längtar efter gemenskap med Gud.
• Till de fångna på våra fängelser, till de som är
fångade i materialism eller de som är fångna av
andras eller egna krav och inte kan komma loss.
• Till de blinda som inte kan se, men även de som
har ögon men ändå inte kan se. Av Jesus kan de få
den andens ögonsalva, så att de kan se sin egen
situation som är hopplös utan Jesus.
• Till de förtryckta i det samhälle där vi lever. Herren
vill ge dem frihet.

Så berättas att sedan Jesus läst upp texten så rullade han
ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig.
Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då
började han tala till dem och sade: "I dag har detta
skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig." Alla
prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som
utgick ur hans mun.
Det var inte längre profetia. I dag har detta skriftställe gått
i uppfyllelse. Vi lever i den tid där löftena gått i
fullbordan. Med Jesus hade det nådens år hade kommit,
där allt är av nåd. Som ett eko genom nya testamentet
förkunnas att av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er
själva, Guds gåva är det. Ef 2:8
I Guds nåd visar Gud sin kärlek till oss människor. Många
tackade och prisade Jesus.
Men det fanns även skeptiker. Och de frågade: "Är det
inte Josefs son?"
Mitt i denna värld där det finns många skeptiker, som
agiterar häftigt både mot Jesus och mot hans kyrka. Men
trots motstånd så håller vår kyrka ändå frimodigt fast i vår
bekännelse till Jesus och vi är lyckliga över att Guds rike
är så gränslöst att ingen människa någonsin ska behöva stå
utanför. Inte ens den största skeptiker eller förföljaren av
kristendomen står utanför Jesu kallelse till hans rike. Det
finns nåd, förlåtelse, upprättelse för oss alla. Med kyrkan i
alla tider hyllar vi vår Jesus genom att ge honom vår
bekännelse.
Låt oss så bekänna vår tro till honom

