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kort efter hans födelse så blev hans föräldrar tvungna
att fly tillsammans med Jesusbarnet för att söka skydd
i Egypten när Herodes skickade sina soldater för att
döda alla pojkar i Betlehem.

Jag vill i dag predika över dagens texter och jag börjar
med episteltexten som är slutorden i Bibelns sista
bok, Uppenbarelsebokens 22 kapitel.

Så kom Jesus till vår värld in bland världens fattiga
och flyktingar. Vår kristna tro och Bibeln värnar för
dessa människor. Jesus är morgonstjärnan som ger oss
människor hopp mitt i en till synes hopplös värld fylld
av terror och ondska.

Uppenbarelseboken är skriven av Johannes när han
var fängslad på fångön Patmos för Guds ords och Jesu
vittnesbörds skull.
Jesus presenterar sig som ”Jag är skottet från Davids
rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.”
Det syftar på det löfte som Herren gett genom profeten
Jesaja om Guds Messias
En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,
ett skott skall skjuta upp ur hans rot.
Han är fylld av Herrens ande,
vishetens och insiktens ande,
klokhetens och kraftens ande,
kunskapens och gudsfruktans ande. Jes 11:1-2
Jishaj var konung Davids pappa. Eftersom Jesus
härstammade från Davids släkt brukar han kallas
Davids Son.
Jesus kom som ett litet rotskott från Davids släkt.
Det sägs om Josef härstammade från Davids släkt, det
var därför som Josef och Maria fick bege sig den
långa vägen från Nasaret till Betlehem för att
skattskriva sig. När Jesus föds så föds han i fattigdom,

Redan Bileam hade 1300 år före Jesu ankomst sett
fram emot den kommande Messias när han säger: Så
talar Bileam, Beors son, så talar mannen med det
skarpa ögat: Jag ser honom – men inte nu, jag skådar
honom – men inte nära. En stjärna stiger fram ur
Jakob, en spira höjs i Israel.
Han som skulle ha sin härkomst från Jakob, han skulle
ha all makt i himmelen och på jorden.
De vise männen från österns länder som såg denna
märkliga stjärna, följde den tills dessa att de fann
Jesusbarnet i Betlehems stall. Där gav de honom sin
hyllning som judarnas nyfödde konung.
Jesus presenterar sig också i dagens text som är ”JAG
ÄR”, vilket syftar på att han som talar är Gud. Det var
just så som Gud vid den brinnande busken hade
presenterat sig för Moses som ”Jag är”
Så säger också Jesus till kvinnan vid Sykars brunn
som svar på hennes påstående att: ”Jag vet att Messias

kommer och när han kommer skall han låta oss veta
allt.” Då säger Jesu ordagrant med gudomlig
auktoritet JAG ÄR, den som talar till dig.
Budskapet i uppenbarelseboken skulle läsas upp i
församlingen som kallas Kristi brud.
När Kristi brud framträder i Höga visan så säger hon:
Svart är jag, dock är jag täck. Hon vet med sig att hon
har fel och brister, men Gud har gjort henne ren
genom sin förlåtelse.
Anden och bruden skall säga: ”Kom!”
Det var församlingens bönerop ”Kom, Herre Jesus
kom”
Varje gång vi ber Herrens bön så ber vi ”Låt ditt rike
komma”
Men vi har också rätten att komma till honom som ger
detta fantastiska löfte;
”Och den som törstar skall komma. Och den som vill
skall fritt få dricka av livets vatten.”
Nyss sjöng vi ”Guds källa har vatten tillfyllest”, ord
som också finns i psaltaren. Guds källa flödar fram
med livets vatten. Det finns i dopkällan när en
människa döps, där Gud i sin nåd kallar oss vid namn
till att bli hans.
När en människa törstar efter att få höra Guds ord så
får hon ta emot av Livets vatten och det släcker
hennes andliga törst.

Livets vatten finns i den nåd som ger evigt liv.
I den gammaltestamentliga texten kunde vi läsa
Kom, alla ni som törstar,
kom hit och få vatten,
kom, även om ni inte har pengar! Jes 55:1
Som ett eko genom hela texten understryks att allt är
gratis och för intet. Vi får allt detta utan att på något
sätt ha förtjänat det.
Det är redan betalt av vår Herre Jesus som har betalt
allt för vår frälsning intill sista öret. Han som tagit på
sig allt som bara kan bli fel i våra liv.
Ibland brukar man säga att ”Gratis är gott”
Det gäller i synnerhet den kristna tron, där Gud låter
oss få uppleva ny nåd för varje dag. Nåden räcker för
oss alla. Fattiga och rika, män och kvinnor, unga och
gamla, hit kommande flyktingar och etablerade
svenskar. Nådens djupa källa är öppnad för alla.
I saligprisningarna säger Jesus Saliga de som hungrar
och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Matt 5:5
Så var det också med den samaritiska kvinnan, hon
som misslyckats gång på gång i sitt liv. Hon längtade
efter att få sitt liv förändrat.
I mötet med Jesus blev hon steg för steg ledd till tro på
Jesus. Även vi får ledas på trons väg och hämta kraft
vid livets källa.

