En predikobön Söndagen efter jul 2018.
Mark 10:13-16, 2 Tim 3:14-15, 2 Mos 1:15-21
O du helige Ande Kom, Fyll trons hjärtan. Tänd hos oss alla din levande
kärleksgåva, du som med hjälp av skilda språk och länder församlar folken i
vår Herre Jesu Kristi tro. Endräktliga. Halleluja
Söndagen efter jul har ämnet Guds barn. Huvudtankarna i läsningarna
kretsar omkring barnets tro men för att det ska bli någon tro så vill det till att
det finns liv. Dagens GT-läsning belyser detta. Vi kan inte lovprisa barnets
tro om vi inte samtidigt stryker under barnets liv. Detta aktualiserar frågor
som vi lätt kan tala om i allmänhet men sällan beröra på djupet. Därför blir
dagens predikan mer av bön än proklamation.
Dagens första läsning om barnmorskorna i Egypten hedrar de
barnmorskor och andra som idag vägrar ta embryon av daga. Jag säger
embryon för om vi använder den rätta benämningen barn skulle det betyda
att troligtvis en fjärdedel av de befruktade i vårt land dödas och en tredjedel
av alla mödrars och fäders liv berörs direkt. Detta lär vara högsta siffran i
Europa men ingalunda i världen. I Ryssland lär tre embryon aborteras för
två överlevande, i Vietnam fyra. I Egypten var det en gång fråga om alla
pojkar under två, dvs hälften av alla barn. Här i landet talar vi idag om ca en
fjärdedel av både pojkar och flickor under nu mer än 40 år. Om vi inte kan
tala om mord så är det ivarjefall en dödlig folksjukdom. De friskaste
männen och kvinnorna är de som kämpar med fantom- och minnesbilder.
Hormonrubbningarna efter abort gör att ingen kvinna slipper ifrån.
Frågan har blivit särskilt aktualiserad för min egen del i samband med
resa till en kyrka som byggs upp där man hittade ett avlidet spädbarn. En
konstnär gjorde en minnesbild av barnet med en törnekrona runt omkring
det och bilden har kommit att uppfattas som en helig bild, den blåa
bakgrunden drar in jungfru Maria i våndan. I fredags, på Menlösa eller
Värnlösa barns dag, höll man en särskild gudstjänst till förmån särskilt för
mammor som kämpar med dessa frågor och man erbjuder förbön och bikt.
Man kan en dag som denna fråga sig i vilken mån jungfru Maria
accepterade att hennes son en dag skulle dödas? Kände hon profetiorna så
väl? Kravet på en oreserverad sexualitet kan hos oss nästan beskrivas som
en ’helig’/absolut kallelse i vårt land så som den predikas för våra unga. Det
är en tröst att nyckelfrågan när aposteln Paulus förmanar den unge Timoteus
handlar om räddningen genom Jesus Kristus och att den räddningen kan nås
genom de heliga Skrifterna. Bakgrunden till behovet av räddning och
befrielse skiftar i allra högsta grad. Det är förunderligt att Herren även tar
detta slag av skuld på sig när han själv blir orsak till sina samtidigt födda
kamraters död.
Tanken att de som aktivt eller passivt accepterar att så många embryon
avförs, att det skulle utgöra en större synd än de som med sina ord eller
blickar dödar sin medmänniska leder fel. Vi kan inte gradera synderna.
Snarast behöver vi säga att vissa synder kräver extra lång läketid, extra
mycket omsorg och förlåtelse.

Kan vi finna någon hjälp i detta i dagens evangelium? Jag vill be över fyra
saker:
1. Jesus avvisar inte barnen vare sig i detta eller andra liv. Vi får överlämna
dem i hans hand.
2. Även den vuxne och föräldern får närma sig Jesus i barnslig tillit, lydnad
och protest.
3. Även den som orsakat andras död behöver kroppskontakt och förstå att
Guds rike i Jesu famn är absolut tryggt. Ånger och ångest blandas lätt ihop.
4. Även den moraliskt spädbarnsmässige är ämnad till en välsignelse större
än en beröring. Böneropet Abba Fader - i den Helige Andes namn –
realiserar i dopet en gudomlig arvsrätt!
Låt mig be:
1. Herre du avvisar inte barnen vare sig i detta eller andra liv. Vi överlämnar
dem i din hand.
2. Herre hjälp varje människa, också föräldrar som kan vara omedvetna om
sina barn, att få närma sig dig i barnslig tillit, lydnad och protest, och att få
växa som människor.
3. Herre tag oss var och en in i din famn. Hjälp oss att förhålla oss till vår
kropps välsignelser och begränsningar. Hela det som brustit. Rusta oss att
själva kunna ta emot andra människor i vår famn så att de kan förstå att de
är älskade av dig.
4. Herre hjälp oss att ropa till dig såväl de dagar som vi jublar över livets
under i barnen som då vi medverkat till att det avslutats Tack för att din
förlåtelse nyskapar oss till kropp, själ och Ande. Lär oss att tala om dessa
saker så att människor hör och kan ta emot din skärpa och upprättelse.
– Vi är i dopet dina arvingar. Låt oss få leva i den rikedomen var och en. I
Jesu Namn. Amen.

