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Tekst Matt 23,34-39 Predikan av Asbjörn Hjorthaug 
 
Det er litt av en kontrast. Først 1.juledag med englebudskapet om at Jesus er født og Gud som ble 
menneske. En glede som skulle vederfares alt folket. Så kommer 2.juledag med død og lidelse. Hva kan 
årsaken være til denne sammenkoblingen? 
26.desember har alltid vært til minne om Stefanus, kirkens første martyr. Da 25.desember ble julens 
festdag på 300 tallet, var alt andre kirkelige festdager lagt til denne tiden av året. Stefanusdagen den 
26.desember, ble 2.juledag.  4.juledagen var de barnas dag som Herodes lot drepe i Betlehem.  Flere av 
disse dagene har vært viet martyriet. Dette var på en måte å forherlige Kristus. Tenk å få lide og dø for 
Jesus Kristus. Det står om Peter og de andre da de kom ut etter tortur og forhør: "De forlot Rådet og gledet 
seg over at de var funnet verdige til å bli vannæret for Jesu navns skyld." Apgj 5,41. Det er en sammenheng mellom 
dette og juledagens evangelium. Den som bekjenner at Gud ble født i en stall for å frelse oss mennesker 
som er fortapt og som bekjenner at Jesus Kristus er eneste vei til frelse og salighet, vil stå overfor en 
verden som vender seg bort og hater dette budskapet. 
Juleevangeliet står i motsetning til egenrettferdigheten, ethvert forsøk fra menneske selv å opparbeide et 
forhold til Gud med gode gjerninger. Juleevangeliet setter alt vårt eget sjakk matt i. Alt vårt eget satt ut av 
spill og Gud overtar.  Du hørte vel etter i går fra Joh 1, 12 f: "Alle de som tok imot ham dem gav han rett til å 
bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt eller blod, ikke ved menneskers vilje, ikke ved manns 
vilje, men av Gud." Evangeliet sier nei til fariseisme og gjerningsreligion. Derfor oppleves juleevangeliet som 
truende og 2.juledags tekster viser oss de konsekvenser det kan få for de kristne.  
Stefanus var en av de 7 menn som ble valgt ut til den daglige utdeling av mat til de fattige i menigheten i 
Jerusalem. Han var altså diakon og vi hørte om han i dag fra Apgj 6,8: "Stefanus var fylt av nåde og kraft og 
gjorde store under og tegn blant folket." Hans klare bekjennelse, hans enkle juleevangelium, vekket hatet hos de 
som hørte han. Stefanus ble anklaget for gudsbespottelse. Han ble fanget og tatt med til det høye Råd. 
Her stod Stefanus fast på sin bekjennelse. Han fikk holde en forsvarstale.  Her repeterer han Israels 
historie og viser hvordan de handlet i mot Gud: "Stivnakker som dere er, og uomskåret både på hjerte og ører ! 
Alltid står dere Den Hellige Ånd imot, som deres fedre, så også dere. Har det noen gang vært en profet som fedrene deres 
ikke forfulgte? De drepte dem som forut forkynte at Den Rettferdige skulle komme. Og nå har dere forrådt og myrdet 
ham.."Apgj 7,51ff 
Han anklager dem for ikke å ha lyttet til Guds røst, for ikke å ha fulgt loven, for ikke å ha hørt på Jesus da 
han kom.  Da ble tilhørerne så rasende at de skar tenner. Men da Stefanus fortsatte og sa: "Jeg ser himmelen 
åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd", ble de helt fra seg av raseri, holdt seg for ørene og ville ikke 
høre mer. De stormet mot ham, drev han ut av byen og steinet ham.  De hadde helt korrekt oppfattet at 
Stefanus sa at Marias sønn, Jesus Kristus fra Nasaret, var den som ble korsfestet og nå satt ved Guds 
høyre hånd. 
Stefanus forkynner at Ordet ble menneske, Gud som er himmelens og jordens skaper ble menneske. Det 
er forståelig at disse mennesker som hadde fått Jesus korsfestet, at de nå raser over alt som har med 
evangeliet å gjøre.  For disse er ikke juleevangeliet fredsord, men domsord. Derfor vil de ikke høre mer og 
stapper fingrene i ørene. Mens steinene hagler over Stefanus og martyriet fullføres, så fortsetter Stefanus 
sin klare bekjennelse om Jesus. Han ser Jesus Kristus - den som var kommet og blitt menneske og nå står 
hos Faderen- som har åpnet himmelporten:  "Herre Jesus, ta i mot min ånd." 
Jesus tar imot syndere som Stefanus, som deg og meg. Han kom til jord for å forsone oss med Gud, ta 
bort vår skyld og fri oss fra dommen. Han har: "innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil 
si hans jordiske legeme."Hebr 10,20 Derfor kan Jesus ta imot Stefanus når han nå kommer og gi ham evig 
salighet i himmelen. Men Jesu verk gjelder for alle. Stefanus ber for fariseerne også: "Herre, tilregn dem ikke 
denne synd". Fariseerne er også henvist til Jesu stedfortredende gjerning for oss. Dette måtte de tro om de 
ikke skulle forbli i sin synd og felles av dommen om evig fortapelse. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
En av de som var der og hørte Stefanus bekjennelse, var Saulus. En dag skulle han bekjenne den samme 
tro som Stefanus.  Når så fariseeren Saulus fra Tarshus ble den hellige apostel Paulus skulle han ta den 
samme bekjennelse som Stefanus og forkynne: "evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre som menneske 
kommet av Davids ætt, ved Hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde." Rom 1,3f  
Dermed- ved å bekjennes at Jesus var sant menneske og sann Gud- skulle Paulus også dra på seg verdens 
hat- tortur- fengsel - forfølgelse  og til sist led han martyrdøden. Dette er alltid følgende av en rett 
bekjennelse . 
 
Alt det som Stefanus, apostlene og alle troende etterfølgere har fått erfare er forutsagt av Jesus. Striden og 
martyriet hører til den stridende kirkes kår her i verden. 
 
1. JESUS TILLATER VERDENS HAT OG MOTSTAND FOR Å ØKE VANTROENS SKYLD OG STRAFF. 
Dagens evangelium er en del av en preken der Jesus advarer mot fariseerne og de skriftlærde. I Matt 23,32 
roper ha nut: "Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?"  
«Slanger og ormeyngel» er annet ord for djevelens barn. Sterke og klare ord. De er blinde og forherdet. De 
dømmes hardt fordi de avviser evangeliet og løftets Sønn som er kommet i kjød for å frelse folket fra 
deres synder. "Derfor sender jeg til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, 
andre skal dere piske i synagogene og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod 
som er utøst på jorden.." 
«Derfor» retter seg mot straffen han kunngjør for de som ikke vil tro. Gud sender altså ut Stefanus, Paulus, 
andre forkynnere, teologer, lærere og lar dem lide slik at straffen øker for de ugudelige. Dermed blir dette 
at de forfølger en del av Guds plan for å straffe dem. Fariseerne og andre som forfølger Guds folk 
opparbeider seg straff gjennom forfølgelsen av de som tror. “Og slik skal straffen komme over dere for alt 
uskyldig blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i 
hjel mellom tempelet og alteret.  Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekten.» 
 
 
2. VANTROENS MOTSTAND ER ALLTID RETTET MOT EVANGELIET OM JESU KJÆRLIGHET TIL 
SYNDERE. 
"Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine 
barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke." 
Jesus kom i følge løftet til sine egne, men de kjente han ikke igjen. Han var et lys som skinner i mørket, 
men mørket avviste dette lyset. Synden, sier Jesus, er dette at de ikke tror på meg. Jesus som ofret seg selv 
for å redde folket fra den evige død, opplevde at de ikke ville ha noe med han å gjøre. slik at de kunne 
bestå for Gud- så vil de ikke. Tvert imot blir de sinte. De spotter, forfølger og korsfester Guds Sønn. 
Egenrettferdige avviser alltid evangeliet. Men avvises Guds nåde i Jesus Kristus, så er alternativet 
dommen. Dette viser hvor langt fra Gud det naturlige menneske er. Det har ikke evne til å se eller forstå 
sitt eget beste. Det eneste det evner er å gjøre motstand mot evangeliet og si nei til Guds frelsestilbud i 
Jesus Kristus. 
 
3. DE SOM BEKJENNER OG FORKYNNER GUDS ORD SKAL IKKE FORTVILE PÅ GRUNN AV 
MOTSTAND.  
Evangeliet vil alltid vekke motstand. Om en vil unngå motstand og bli populær blant Guds ords 
motstandere, så må en være forsiktig med hva en sier. Da må en styre unna alt som vekker anstøt. Det 
betyr at Guds ord ikke kan lyde som Guds ord.  Jesus sier at «salig er den som ikke tar anstøt av mig.» Luk 
7,23. Han sier også: « den som ikke bærer sitt kors og følger efter mig, han kan ikke være min disippel.» Luk 14,27 
Motstanden mot Guds ord er massiv i våre dager også fra de som kaller seg teologer. Vi er i krig og i 
denne striden står alle kristne og hele den kristne kirke. Men Jesus har lovet å være med sine barn. Vi 
utsettes for prøvelser, men Jesus fører oss igjennom. 
 
Amen  
 


