Nyårsdagen
Predikan i Visseltofta kyrka, 1 jan 08
”I Jesu namn”
Joh 2:23-25
Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till
tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24Men själv
anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla
25och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av
sig själv vad som fanns i människan.
Jag såg filmen ”Känd från TV” för inte så länge sedan. Filmen handlar om
en person som länge försökt ge ut en bok men som ständigt blivit
refuserad av alla förlag. Så träffar han på en gammal klasskompis som
råkar vara en kändis, känd från TV. Han hade ett känt namn, alla som
hängde med visste vem han var. Den misslyckade författaren övertalar
honom att ge ut boken i hans namn. Naturligtvis nappar förlaget med en
gång och boken blir på kort tid en bestseller.
Det här exemplet visar hur rätt namn kan öppna dörrar. Namnet är
viktigt i vårt samhälle, har du ett känt namn så kan man gå före i kön och
attraktiva erbjudanden.
Nu finns det ett namn som är viktigare än alla jordiska namn, ett namn
som öppnar himmelens port för oss. Det här namnet fungerar som ett
rekommendationsbrev inför Gud. I episteltexten säger Petrus: ”Var och en
som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”
Det är ju idag den åttonde dagen efter Jesu födelse, då alltså Jesus
omskars och fick sitt namn som alla judiska gossebarn. Namnet Jesus
betyder ”Herren frälser” och han fick det namnet för att han skulle frälsa
sitt folk från deras synder.
Det namnet är inte bara ett namn, ett ord, en bokstavskombination. Det
innehåller något av det som det betecknar. Liksom Guds väsen bodde i
Jesu kropp så bor något av Frälsaren och frälsningen i namnet. Det finns
en kraft i det namnet som kan jaga bort ondska och mörker. En av
kristenhetens äldsta böner kallas för Jesusbönen som bads första gången
av den blinde Bartimaios: ”Herre, Jesu Krist, förbarma dig över mig”. Det
är en bön som ökenfäderna tog med sig ut i öknen dit de gick för att söka
ett radikalt liv tillsammans med Gud. En bön som fördrev demonerna från
deras sinnen.
Det är få som förhåller sig neutrala till Jesu namn. Det kan både trösta
och oroa. Hos somliga skänker det en inre frid, hos andra väcker det
obehag. Namnet kan formas av läppar med oändlig tacksamhet men
också smädas och hånas. Det är det mest älskade men också mest
bespottade av alla namn. Det är med namnet som med talet om korset,

för somliga är det en dårskap, något att förlöjliga, för andra är det en
Guds kraft till frälsning. Allt beror på ens tro. I dagens evangelium så
berättar Johannes att många kom till tro på hans namn när de såg de
tecken som han gjorde. Att tro på Jesus är att tro på hans namn.
Gud har gett oss namnet till ett vapen mot onda tankar och frestelser.
När vi frestas till något ont så får vi upprepa Jesu namn och vi blir
räddade undan frestelsen. Kraften ligger i namnet.
Till skillnad från kändisnamn som bara hjälper ett fåtal, de som bär det,
så är Jesu namn en tillgång för oss alla. ”Var och en som tror” sa ju
aposteln Petrus. ”Var och en” utan någon begränsning. Och jag höll på att
säga: man behöver knappt tro. Den som upprepar Jesusbönen med bara
en längtan efter tro, även den blir hjälpt.
Vi går in i ett nytt år nu, och det finns inget bättre sätt att börja detta år
än i Jesu namn. Ett nytt år gör i sig ingenting nytt. Ingenting blir ogjort
för att vi skriver ett nytt år. Samtidigt så blir allting nytt om vi lägger det i
Herrens hand. ”Herrens nåd tar inte slut... varje morgon är den ny” som
vi läste i den gammaltestamentliga texten.
Det finns en förnyelse och det börjar hos honom som säger: ”Se, jag gör
allting nytt”. Allt blev nytt den dagen då du döptes i Jesu namn. Det var
din första startpunkt på ditt livs vandring med Gud. Och allt kan bli nytt
igen. Inte för att det har varit ett årsskifte, inte för den sakens skull. Men
det kan bli nytt i Jesu namn.
Låt oss börja det här året i Jesu, och fortsätta att leva i det namnet. Vi
behöver påminna oss om namnet varje dag. Den dagliga omvändelsen är
att återvända till dopet i Jesu namn. Därför kan vi varje dag lämna det
gamla, och gå in i det nya i Jesu namn.

