Annandag-Jul

Matth. 2:13-18.

Ps. 46:5-8
23. el. 105:4, 5.

Åter om blod, mord o. klago-gråt, för Christi skull, midt in=
uti Jul=glädjen! Så har det af ålder varit: St. Stephani
dag, ”förste martyrens”, och Mat. 23:34-39, om ”allt rättf.
blod” etz. och sedan Mat. 10:32-39 (läs v. 34-39.)

Nu här om ”morgonrodnadens hind” (Ps. 22:1), ”barnet
på flykt”, och de många små martyrerna i Bethlehem
och deras mödrars klagogråt o. skrän, allt för Christi skull.
Och sådant just inuti Julhelgen!? Sann målning!
Lär Christi rikes art. Samma sammanställning i
Skr: 1 Mos. 3:16; Luc. 2:34; Upb. 6:2, 4.
1o) frid i G. men sedan strid!
Lär Christi rikes art: 2o) i allmänh. skarpa motsägelser:
”frid på jorden” och Matth. 10:34.
Nu Texten genomgås. Dit hörer det på sista sida ‡
Ämnen:
1o Frälsning o. frid för anden, men – för köttet
ofrid och död.
Ormens hufvud krossas, men – ”han skall stinga dig
i hälen.” 1 Mose 3:16. Ja, den helga qvinnosäden Christus

uti dig skall på alla sätt förföljas af djefvulen.
a) utvärtes med werldens hat
b) invärtes med anfäktande af allt hvad s. är af Christus
tron
Om den yttre förf. Matth. 10:34-39. kärl. o.
hoppet
Med tillägg:
Alla de s. gudel. vilja lefva etz. förföljelse”.
Du, har du så???

2o) De skarpa motsatserna o. wexlingarne i
Christi rike.
Änglarna hade nyss sjungit: ”frid på jorden!” och
just då utbröt blodig strid!
Men huru förstå detta? – ”fall o. upprättelse” etz.
Så ett heligt rike = ett syndigt rike!
--- saligt dito – jämmer=rike!
lifvets – dödens –
Nyss hade barnet haft stor ära, gen. de vise männens
sändning o. tillbedjan – nu är det på flykt –
Maria, den mest ärade, – nu dito [ovanstående?]
Och de få mest lida omak för Christi skull,
hka taga sig Hs sak närmast an.
Adam, Jacob, Joseph, Job, David, Johannes Döparen,
Maria!

Om Rachels gråt, Jer. 31:15
se v. 22.
‡ Så helt var Christus allt i Israel för Guds ögon,
att då Han talar om Israel, Han tänker på sin
evige Son, s. var i Israels folk ssm kärnan i skalet.
Låt oss se på Jesum i allt lidande!
Ebr. 12:2 – 8.

