
17 december 

Jesu Födelse 
Avgörande sanningar kring Frälsarens inträde i världen 

Predikan tredje advent i Häggenkyrkan, Oxelösund 

Hon ska föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus (Matt 1:21) 

Bibeltexter 
Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de 
hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. Josef, 
hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han 
att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens 
ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din 
hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, och du 
skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde, 
för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande 
och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. När 
Josef  vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till 
sig. Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet 
Jesus.  (Matteusevangeliet 1:18-25) 
I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. 
Hon var trolovad med en man som hette Josef  och var av Davids släkt, och jungfruns namn var 
Maria. Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." Men 
hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln 
till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda 
en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och 
Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus 
för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." Maria sade till ängeln: "Hur skall detta 
kunna ske? Ingen man har rört mig". Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma 
över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och 
Guds Son. Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man 
har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt." Maria 
sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln 
lämnade henne. (Lukasevangeliet 1:26-38) 
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Inledning 
Biblisk kristen tro vilar på ett antal andliga sanningar som inte är 
förhandlingsbara. Det finns vissa saker inom kristendomen som man kan tycka 
olika om, och ändå kalla sig kristen — såsom exakta omständigheterna kring 
Jesu andra tillkommelse, om de tre vise männen verkligen var tre, eller om 
Paulus strandade på Malta eller Melite, eller exakt var i Jerusalem Golgata låg, 
eller hur Jesus såg ut, om Sinai berg låg på Sinahalvön eller i nuvarande 
Saudiarabien (vilket jag tror) etc…-men det finns andra saker som är 
grundbultar i själva fundamentet för den kristna tron som inte går att förhandla 
om. Sådana saker är Guds existens, att Gud skapat världen, att människan fallit 
i synd, att Bibeln är Guds Ord, att Jesus burit vår synd på Golgata, att var och 
en som tror på Jesus inte skall förgås utan ha evigt liv, att Jesus skall komma 
tillbaka, osv. Varför är sådant inte förhandlingsbart? Jo, för den stunden vi 
plockar bort något av dessa saker — och andra som inte nämns här p g a 
utrymmesskäl — rasar allt det andra också. Det finns saker i kristendomen som 
är avgörande — livsavgörande — och annat som inte är det, utan där vi har viss 
frihet. 

Texterna vi har läst innehåller sådana avgörande sanningar med avseende på 
Jesu födelse. Det finns vissa omständigheter kring Jesu människoblivande som 
inte kan förklaras bort eller förhandlas bort, därför att de är direkt kopplade till 
hans person och det han föddes för att göra, nämligen bära vår synd på 
Golgata, uppstå på tredje dagen, och ge evigt liv åt alla som lyder honom. Låt 
oss titta på några sådana sanningar. Jag kommer främst utgå från texten i 
Matteusevangeliet 1, och flika in Lukas 1 då det behövs. 

Predikan 
1. Med Jesu Kristi födelse gick det till så… 

1.1. Det första man ska se är att Matteus är noga med att poängtera att det 
han nu ska berätta om hur Jesus föddes är en verklig beskrivning av vad 
som hände. ”Gick det till” är i en verbform (indikativ) som är ett enkelt 
återgivande av fakta, såsom det verkligen har hänt (imperfekt), händer 
(presens) eller kommer att hända (futurum). 

1.2. Samma deklaration har Lukas i början av sitt evangelium: Många har 
sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss, enligt 
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vad de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare, har meddelat oss. 
Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva 
ner det för dig, ädle Teofilus, för att du skall veta hur tillförlitlig den undervisning är 
som du har fått.  (Lukasevangeliet 1:1-4)  

1.3. Både Matteus och Lukas är alltså eniga om att vad de berättar är 
sanningsenliga skildringar av faktiska händelser som återgetts av 
ögonvittnen, varav många fortfarande levde, när evangelierna skrevs 
ner . Och resten av Bibeln har samma sanningsanspråk: kristendomen 1

bygger inte på tron på myter eller osäkra händelser, den bygger på 
faktiska händelser i historien där Gud har uppenbarat sig på olika sätt, 
och främst genom sin Son Jesus Kristus, hans födelse (ämnet för idag), 
hans död, hans uppståndelse, och upphöjelse till Faderns högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 

2. Maria blev havande genom den helige Ande och inte genom 
någon man. Detta är en fullständigt avgörande sanning. Vi lyssnar till vad 
vittnena säger: 

2.1. Matteus: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit 
tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 

2.2. Lukas: Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört 
mig". Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes 
kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 

2.3. I den apostoliska trosbekännelsen — som har sina brister, men som 
återspeglar hur man försökte hålla villfarelsen borta på den tiden genom 
att systematiskt skriva ner vad man trodde — sägs det att församlingen 
tror: Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den 
Helige Ande, född av jungfrun Maria.  

2.4. Och både där och i bibeltexten i Lukas framhålls några saker: 

2.4.1. Jesus kom inte till i Marias mage på det vanliga sättet, utan genom 
ett underverk där Guds helige Ande, och den Högstes kraft vilade över 
henne, så att barnet kom till utan någon mans inblandning. 

 Teologerna tror att Markusevangeliet skrevs ner först, sedan Matteus och Lukas, och sist Johannes. Men Lukas 1

skrev även Apostlagärningarna som bygger på Lukasevangeliet, och Apostlagärningarna tar abrupt slut runt år 
62 e Kr då Paulus kommer till Rom. Då kan inte Lukas evangelium vara senare än sent 50-tal eller tidigt 60-tal 
och då är Markus ännu äldre. De tidigaste breven i Nya testamentet (1-2 Tess, 1 Kor, etc) som skrevs på 50-talet 
bär dock spåren av material ur evangelierna, varför det finns all anledning att tro att åtminstone förlagor till dem 
cirkulerade i församlingarna redan under 50-talet., kanske ännu tidigare.
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(Muslimerna missförstår detta och tror att de kristna tror att Jesus kom 
till genom nån slags sexuell relation mellan Gud och Maria, men det 
är helt felaktigt. Konceptionen genom den helige Ande påminner mer 
om hur Guds skapar Adam i 1 Mos 1 än om hur Adam och Evas barn 
blir till i 1 Mos 4.) 

2.4.2. Detta skedde därför att barnet skulle kunna kallas den Högstes Son. 
Guds Son. En bärande tanke i kristendomen är att Jesus är både Gud 
och människa , och hur skulle Jesus kunna vara det om han inte hade 2

Gud till far och en människa till mor? 

2.4.3. (Man kan tillägga att detta att Gud väljer att låta sin Son födas av 
en kvinna utan en mans inblandning är en uppfyllelse av proto-
evangeliet i 1 Mos 3:15 där Gud lovar att sätta fiendskap mellan 
kvinnans avkomma och ormen så att han (kvinnans avkomma) skall 
krossa ormens huvud. Är det inte märkligt att Gud väljer att använda 
den som ställde till det så i Edens lustgård till att föda Frälsaren som 
skall ställa allt tillrätta?) 

3. Josef  tänkte avsluta förlovningen och förskjuta Maria när han 
fick veta att hon blivit havande oberoende av honom. 

3.1. Varför? Naturligtvis för att han visste hur barn normalt blir till, och 
Maria var havande, och han visste att han var oskyldig. Det var 
naturligtvis graverande för Josef  att hans trolovade verkade ha varit 
tillsammans med en annan man, men han ville inte ha någon skandal. 
Detta tyder på att han verkligen var god och rättfärdig. Istället tänkte han 
skilja sig från henne i tysthet. Matteus skriver dock: Men när han tänkte på 
detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids 
son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till 
genom den helige Ande… När Josef  vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens 
ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte, förrän hon hade 
fött en son. 

 Jesu väsen såsom varande både Gud och människa har avgörande betydelse på flera punkter i kristendomen, 2

och jag brukar använda begreppet ”gränssnitt” från data-världen när jag förklarar det. Ett ”gränssnitt” är ett 
medium genom vilket människan och datorn kommunicerar med varandra på ett sätt som både parter förstår. 
Men det handlar naturligtvis inte bara om kommunikation. Jesu gudom hade framför allt avgörande betydelse 
för hans förmåga att vara utan synd, dö i syndarnas ställe och uppstå på tredje dagen. 
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3.2. Varför har Matteus med detta i sitt evangelium? Särskilt som han verkar 
ha skrivit särskilt med inriktning på att övertyga sitt eget folk , judarna, 3

om att Jesus verkligen var Guds Messias, Guds Son och världens Frälsare. 
Matteus var själv publikan — och avskydd av sitt eget folk för att han 
samarbetade med ockupationsmakten  — och dessutom skriver han att 4

det är något kring judarnas Messias’ födelse som var misstänkt och direkt 
pinsamt, då det fanns risk för misstankar om att Maria varit otrogen . 5

Om han nu ville övertyga sitt eget folk om tron på Jesus kunde han väl ha 
utelämnat sin egen bakgrund samt hållit tyst om att Josef  inte var pappa 
till Marias barn, eller hur? Men just det att han inte undanhöll dessa två 
saker talar starkt för att han berättar om händelserna exakt som de gick 
till, eftersom han skulle ha allt att vinna på att utelämna det om han bara 
ville luras för att vinna några fördelar hos sitt eget folk. Men nu hade 
Matteus ingenting att vinna på att nämna detta i sitt evangelium (förutom 
misstro), och av det skälet finns goda skäl att tro att det gick till just på det 
sättet som han skrev. 

4. Du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från 
deras synder. Ofta i Bibeln är namnet på en person nära förknippat med 
personens av Gud givna uppdrag eller karaktär, exempelvis Abraham , 6

Mose , Samuel , etc. Så även med Jesus. Här fick Josef  (i Matteus) och 7 8

Maria (i Lukas) uppdraget att ge det barn Maria skulle få namnet Jesus. 

4.1. Namnet Jesus motsvarar hebreiskans Yeshua (Josua) och betyder 
”Herrens frälsning”. Bibeln säger om det namnet att för det namnet skall 
alla knän böjas och att tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herren (Fil 2). 

4.2. Motiveringen till namngivning ligger i ängelns befallning: ty han skall 
frälsa sitt folk från deras synder. Vår förståelse av innebörden av att Jesus 
föddes blir alltför begränsad om vi glömmer vad som hände drygt 30 år 

 Detta enligt forn-kyrklig tradition (Papias, den förste kyrkohistorikern).3

 Fotnoten till Matt 10:3 för SFB98 lyder: ”Som publikan, tilltjänsteman, stod han i den romerska statens tjänst. 4

Härigenom kom publikanerna att bli föremål för folkets hat. ’’Publikaner och syndare’’ var ett stående uttryck 
som fariseerna använde (Mark 2:15f)”.

 Trolovning enligt den tidens seder var lika bindande som ett äktenskap och skall inte förväxlas med vår tids 5

förlovning. Att ha en sexuell relation med någon under trolovningstiden var lika avskyvärt som äktenskapsbrott.

 Abraham betyder ’fader till många’.6

Mose har samma konsonanter som det hebreiska ordet för ’dra upp’.7

 Samuel fick sitt namn då hans mor Hanna blivit ’bönhörd av Gud’.8
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senare på ett kors utanför Jerusalem. Korset på Golgata var själva 
höjdpunkten på vad Jesus föddes för att göra. Julen  är meningslös utan 9

påsken. 

4.2.1. Frälsa — frälsning handlar om att rädda och befria. Det svenska 
ordet betyder frihalsad, befriad från slavbojan som satt runt halsen. 
Notera här att det enda som ängeln förutsäger om vad Jesus skall göra 
i den här texten är att han skall frälsa (verbet står i futurum indikativ 
aktivum). 

4.2.2. Sitt folk — först och främst är denna frälsning riktad till Israels folk, 
det vi i dagligt tal kallar judarna. Jesus blev sänd till de förlorade fåren 
av Israels hus, för att frälsa det som var förlorat. Att vi hedningar blivit 
inympade på samma trädstam och fått del av samma frälsning 
förringar inte det faktum att Jesus först och främst bar sitt eget folks 
synder upp på korsets trä. (Här framskymtar också ett starkt argument 
för Jesu gudomlighet, för GT säger att den Ende som kan frälsa är 
Gud. Om Jesus kom för att frälsa sitt folk, vem är då Jesus egentligen?) 

4.2.3. Från deras synder — frälsning i Bibeln handlar först och främst om 
syndernas förlåtelse. Människans stora problem är synden, och 
syndens fruktansvärda makt och konsekvenser. Den ende som kan 
frälsa folk från deras synder är Jesus. 

4.3. (Det kan tilläggas att en del kyrkor betonar att Jesus blev människa för 
att vi skulle bli gudomliga. Även om detta känns logiskt uttrycks det 
ingenstans på det sättet, även om NT snuddar vid en liknande tanke när 
den säger att vi skall förvandlas till Sonens likhet och få del av gudomlig 
natur. MEN: Gud blev inte människa för att vi skulle bli som Gud , utan 10

för att endast gudamänniskan Jesus Kristus kunde frälsa oss från våra 
synder.) 

5. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som var sagt genom 
profeten. Att Jesus föddes och vad han föddes för skedde inte i ett vakuum 
utan i ljuset av Gamla testamentets profetior om Messias ankomst. Han 

 Av tradition firar vi Jesu födelse vid jul, men detta har faktiskt inget bibelstöd. Jesus föddes förmodligen på 9

våren eller på hösten då herdarna låg ute med sina hjordar nattetid (Luk 2:8). Ingenstans i Nya testamentet ser vi 
heller att de första kristna firade Jesu födelse eller att de gjorde det vid någon speciell tidpunkt. Denna tradition 
skadar oss dock inte om vi håller påsken för den viktigaste högtiden och själva anledningen till att Gud blev 
människa.

 Att bli som Gud är i själva verket en av ursynderna i Edens lustgård, se 1 Mos 3.10
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skulle ju frälsa sitt folk från deras synder, som vi såg ovan. Allt Jesus gjorde 
och allt Jesus skall göra (för allt är inte uppfyllt ännu) var förutsagt av de 
gamla profeterna. Och judarna hade väntat på Messias ända sedan Mose 
förutsagt hans ankomst i 5 Mosebok, och en del väntar fortfarande. 

5.1. Här citerar Matteus profeten Jesaja — Han gör det genom sitt 
favorituttryck: för att det skulle uppfyllas som var sagt — som skriver i Jes 7:14: 
Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet 
Immanuel . Matteus tillägger sedan: …det betyder ’Gud med oss’. 11

5.2. Det finns en sak kring detta som måste betonas: Jungfrun ska bli havande. 
Det är tragiskt att denna vers i Jesajaboken är utsatt för bibelkritikens och 
liberalteologins olika angrepp. Bibel2000 översätter det hebreiska ordet 
’almah med den unga kvinnan vilket visserligen är möjligt i en viss mening — 
en jungfru är ju alltid en ung kvinna — men oskuldsfullheten går då helt 
eller delvis förlorad — en ung kvinna är inte alltid en jungfru — och den 
är helt visst underförstådd i det hebreiska ordet  överallt där det 12

används . De första kristna, inkl Matteus, uppfattade detta helt tydligt 13

som en förutsägelse om att en viss kvinna (ordet har bestämd artikel), 
Maria, skulle bli havande utan att ha varit med någon man. 

6.  Man ska ge honom namnet Immanuel, det betyder ’Gud med 
oss’. Här möter vi ytterligare ett namn på Jesus Kristus, nämligen 
Immanuel. Detta namn kan liksom ’Gud med oss’ också betyda ’Gud hos 
oss’. Genom Jesus Kristus är Gud hos oss, Hans närvaro har landat mitt 
ibland människorna. Johannes fångar detta så precist när han säger: Ordet 
blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har 
av Fadern, och han var full av nåd och sanning (Joh 1:14).  

 Citatet är från LXX (grekiska GT). SFB98 har i Jesaja 7:14: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och hon 11

skall ge honom namnet Immanuel.

 ’almah kan översättas jungfru, ung kvinna i giftasbar ålder, mö. Ett lexikon skriver: Det finns inga exempel där det 12

kan bevisas att ’almah betecknar en ung kvinna som inte är jungfru. Den faktiska jungfrudomen är uppenbar i 1 Mosebok 24:43 där 
’almah används om den som sökes till brud åt Isak. (R Laird Harris, et al. Theological Wordbook of  the Old Testament, 
sid 672.) 

 1 Mos 24:43, 2 Mos 2:8, Ps 28:26, Ords 30:19, HV 1:3, 6:7. Enl Seth Erlandsson, docent i Gamla 13

testamentets etik, kallade man i Israel aldrig en ung kvinna som inte var jungfru för ’almah utan för ’zona.
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Avslutning 
Allt detta vi har sett på: jungfrufödelsen, Jesu uppdrag, hans gudomlighet, 
frälsningen från synden, är sådana avgörande andliga sanningar som tillhör 
kristendomens absoluta centrum som vi aldrig får vika från. De utgör grunden 
för vår tro och kan aldrig kompromissas bort. Det är tragiskt att detta alltmer 
förfuskas bort i en tid då det behövs mer än någonsin för att frälsa vårt folk från 
deras synder. Sverige behöver en andlig väckelse som bygger på de urgamla 
sanningar som alltid har varit väckelsens grund.
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