KUNSKAP FÖR HUVUDET OCH NÄRING FÖR SJÄLEN
Ledarna för STI:s medlemsorganisationer publicerar i tur och ordning en andakt
i denna spalt.

Var inte rädd
”Josef... beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade
över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ’Josef,
Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.’” (Matt.1:19–20)
Josef ämnade att gifta sig med Maria. Men Maria blev gravid för äktenskapet
hade stadfästs. Man kan bara tänka sig, hur stor besvikelse detta var för Josef.
Därför tänkte han i hemlighet överge Maria.
Han drog en naturlig slutsats av det han hade hört och sett. Den enda logiska förklaringen var Marias otrohet. På den naturliga vägen skulle deras liv ha fortsatt
med en besvikelse, som skulle ha lämnat ett livslångt sår i hjärtat. Det gick annorlunda. Guds verklighet bröt sig in i deras liv.
I en dröm uppenbarade sig en ängel till Josef med ett budskap från Gud: barnet
som skulle födas har sitt ursprung i den helige Ande. Han skulle vara världens
Frälsare. ”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska
frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt.1:21)
Vi människor kan rådda våra liv på många olika sätt och hamna i återvändsgränd. Josefs exempel uppmuntrar oss, återvändsgränden är ingen omöjlighet för
Gud. Guds hjälp, ett nytt hopp, kom till Josefs liv när allt annat var slut. Guds ord
förändrade allting. David sjöng inte förgäves: ” För mig upp på klippan som är
högre än jag.” (Ps.61:3)
Ängeln uppmuntrar även honom: ”Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till
dig Maria som din hustru.” Var inte rädd! Åk frimodigt iväg mot det okända. Han
leddes på helt nya vägar, som ett led i Guds frälsningsplan för mänskligheten.
Herren vill under detta advent tillförsäkra dig: Var inte rädd. Jag leder dig och
jag är med dig.
Marko Pihlajamaa
personalchef, Mediamission Budbärarna
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