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Det Nyfödda Barnet Är 
Messias, Herren 

Ängelns budskap till herdarna på ängen 
Predikan i Betelkyrkan Jönåker, fjärde advent 2018 

Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: ni ska finna ett nyfött barn  (Luk 2:11-12) 

Bibeltext 
Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle 
skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding 
över Syrien. Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också 
Josef  från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, 
eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med 
Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle 
föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom 
de inte fick plats i härbärget. I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade 
sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring 
dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud 
till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, 
och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat 
och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här 
som prisade Gud: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag." 
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till 
Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." De skyndade i väg och 
fann Maria och Josef  och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, berättade de vad 
som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna 
berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna 
vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det 
hade blivit sagt till dem. (Luk 2:1-20) 
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Inledning 
Ni har kanske hört den här texten läsas många gånger förut. Det är det s.k. 
julevangeliet. Det stora med Bibeln är dock att man upptäcker nya saker hela 
tiden, även i sådant man läst tusentals ggr. Och idag vill jag fokusera på 
händelserna från herdarnas äng och framåt. 

Predikan 
1. Änglabesöket skedde mitt i en vardaglig situation och var en 

fullständigt oväntad händelse. I samma trakt uppehöll sig några herdar, som 
låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och 
Herrens härlighet lyste omkring dem (Luk 2:8-10a). Även om Bibeln talar mycket 
om änglar och uppenbarelser så tror jag att det som hände här inte tillhörde 
vanligheterna. Mitt i vardagsbestyren låter Gud dessa herdar se en änglasyn. 
Inte undra på att de blev förskräckta. Vad såg de för någonting? 

1.1. En Herrens ängel stod framför dem. En budbärare från Gud, i Bibeln 
kallad ängel, stod plötsligt där hos dem. Det framgår av sammanhanget 
att detta inte var en gradvis uppenbarelse utan något som skedde oväntat. 

1.2. Herrens härlighet lyste omkring dem. Guds härlighet (grek doxa) är själva 
utstrålningen av hans kungavärdighet, makt och ära och som profeterna i 
Gamla testamentet ofta beskrev med starka bilder, ofta i samband med 
rök, moln, stormvind och övernaturliga ljusfenomen (ex 2 Mos 16:10, 1 
Kung 8:11, Hes 1:1-28). Denna härlighet omslöt herdarna (grek perilampo) 
och Paulus upplevde något liknande på vägen till Damaskus (Apg 26:13). 

1.3. Efter att den första ängeln överlämna sitt budskap till herdarna fylls hela 
himlen av en sjungande änglahär. Jag tror herdarna var tacksamma att 
inte alla änglarna dök upp på en gång, annars hade de säkerligen fått 
slag. Men nu så förvandlas herdarnas äng till en symfoni av himmelska 
röster som sjunger Guds lov och ber om frid på jorden och (Guds) 
välbehag över människor. Sedan far alla änglarna upp till himlen igen 
och herdarna är åter ensamma på ängen. Jag undrar vad de tänkte. 
Kanske satte de sig ner förstummade och bara såg på varandra och 
frågade varandra: Är detta verkligen sant, har vi varit med om det här? 

2. HUVUDPUNKTEN: Ängelns budskap till herdarna. Det herdarna 
fick höra innehöll sådant som andra hört tidigare när Gud uppenbarat sig 
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för profeterna under GT:s tid, men också andra, helt otroliga saker, som 
övergick deras världsbild och gläntade på dörren till något nytt. 

2.1. Först: Var inte förskräckta! Detta var behövligt, eftersom de var rädda (grek 
phobos). Det är dock inte första gången folk blivit förskräckta när Gud 
plötsligt uppenbarar sig på något oväntat sätt, se, t.ex., Mark 14:26 (Jesus 
kommer gående på sjön). Budskapet är dock: var inte rädda! Det talas 
mycket om s.k. ”klimatångest” i dessa dagar (jfr Luk 21:25), och kanske 
led även dessa herdar av skräck inför den romerska ockupationsmakten, 
eller för Gud själv, eller ängeln när den uppenbarade sig i Guds härlighet. 
Men ängeln sa: Var inte förskräckta! Jag tror det finns en djupare mening 
här, i det att befrielsen från rädsla, ångest och förskräckelse är en försmak 
av vad som väntar när vi får hitta Jesus i stallet. Med Jesus i båten kan jag 
le mitt i stormen! 

2.2. Sedan: Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Detta är upptakten 
till det som sedan skall komma, för budets innehåll (se nedan) är det som 
kan och skall väcka glädjen hos dessa herdar och hela folket. Men detta 
var inte heller något helt okänt — att få veta ett glädjande budskap — 
det var tvärtom någonting som var vanligt när de israeliska kungarna 
eller deras befälhavare (och andra av antikens fältherrar) hade vunnit 
någon seger på slagfältet, för då skickade man iväg en löpare hemåt som 
skulle förkunna de glada budskapet att segern var vunnen (2 Sam 
18:22,25,26,31). (Av liknande skäl har vi också fått begreppet och sporten 
maraton-lopp ). Profeterna i GT hade också profeterat om olika 1

glädjebud, särskilt Jesaja (Jes 40:9, 41:27, 52:7, 60:6, 61:1, Nah 1:15) 

2.3. Så kommer vi till det märkliga som är den huvuddel av texten som jag 
vill fokusera extra på idag: Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids 
stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn 
som är lindat och ligger i en krubba. Vi tittar på denna vers fras för fras: 
2.3.1. Idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad. Att den kommande 

kungen skulle födas i Betlehem visste man av Mikas profetia: Men du, 

 Grenen bygger på en myt, enligt vilken den grekiske soldaten Feidippides (Filippides) skulle ha sprungit från 1

staden Marathon på östra delen av halvön Attika till Aten. Budskapet var att de grekiska styrkorna under 
ledning av Miltiades d.y. hade segrat över persernas markstyrkor i slaget år 490 f.Kr. Detta för att staden inte 
skulle öppna sina portar för den persiska flottan när den anlände. Direkt efter slaget sprang hela den atenska 
hären "för brinnande livet", enligt Herodotos, tillbaka till Aten, för att förhindra persiska flottan från att erövra 
staden. Atenarna hann fram i tid och lyckades sålunda förhindra en persisk landstigning. Hotet från det persiska 
imperiet var avstyrt för den gången. Från Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Maraton, 2018-12-19
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Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig 
komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens 
dagar. Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. 
Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han skall träda 
fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns 
höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar. Och han 
skall vara vår frid (Mika 5:2). Nu har det alltså skett, herden från 
Betlehem är född. Men ängeln säger något som inte Mika hade sagt: 
En Frälsare är född. Detta var revolutionerande! Ordet som översatts 
till frälsare från grekiskan (soter) användes bland antikens folk för att 
beteckna gudar, särskilt skyddsgudar samt furstar, kungar och i 
allmänhet till människor som hade givit särskilda förmåner till sitt 
land . Ordet kan också översättas frälsare, räddare, befriare, och 2

används 24 ggr i Nya testamentet men uteslutande om Gud eller om 
Jesus Kristus för att beskriva deras frälsande väsen eller gärningar. I 
ljuset av sådana bibelord som Jes 43:11 — Jag, jag är HERREN, förutom 
mig finns ingen frälsare — så var detta omtumlande eftersom ängeln 
nästan antydde att barnet som fötts hade gudomliga egenskaper. Men 
vänta, det kommer mer! 

2.3.2. Han är Messias, Herren. Här måste tiden ha stannar för herdarna. Att 
det utlovade barnet i Betlehem var speciellt, av Davids ätt, gick att ta 
till sig, men nu sägs att barnet var Messias, Herren. Varför var det så 
märkvärdigt? Första ordet, Messias, var inget konstigt för judarna på 
Jesu tid, för det var helt enkelt en annan titel på samma kung av 
Davids ätt som Mika hade profeterat om. Ordet betyder den Smorde, 
och man smorde ju i allmänhet kungar, profeter och präster inför 
deras uppgifter på Gamla testamentets tid. T o m en sådan ärkebov 
som Herodes, som försökte döda Jesusbarnet för att röja värsta 
konkurrenten om makten ur vägen, använde sig av ordet Messias när 
han försökte hitta den nyfödde kungen som de tre vise männen sökte 
efter (Matt 2:4). Men det andra ordet, Herren, måste ha fått dem att 
baxna. Ängeln påstod att Messias var gudomlig, ja Gud själv. Ordet 
Herren användes ju om Israels Gud: Välsignad är Herren, Israels Gud, 
sade Sakarias i Luk 1:68. Messias var ju helt klart en människa, en 
mycket speciell människa, och uttrycket Herrens Messias (Luk 2:26) 

 Thayer’s Greek Lexicon2
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hade varit lättare att svälja, men nu sade ängeln helt enkelt: han är 
Messias Herren . Ängeln sätter här likhetstecken mellan Israels utlovade 3

befriare, Messias, och Israels Gud, Herren. Och detta blev sedan den 
kristna församlingens trosbekännelse som de sjöng om i en av sina 
första hymner: och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus 
är Herren. (Fil 2:11) Jesus Kristus var och är både Gud och människa. 

2.3.3. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba. För att herdarna skall hitta rätt barn får de en ledtråd. Barnet, 
som är Messias, Herren, är nyfött, lindat och ligger i en krubba. Men 
om det föregående var väldigt majestätiskt, blir fortsättningen ganska 
motsägelsefull: universums herre ligger nyfödd, lindad, bland en 
massa halm i ett stall. Är inte det en smula märkligt? För oss som har 
facit, och som sjunger om det varje advent så kanske vi t o m blir så 
hemmablinda att vi inte ser hur förunderligt dessa ord är: Han kommer 
från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och 
lägges på strå i ett stall (Psalm 108:2) 

2.3.4. Hursomhelst, kanske var det så att herdarna mitt i denna 
fantastiska syn åter hörde profeten Jesajas ord ringande i öronen: Ty ett 
barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans 
namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall 
herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det 
skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. 
HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta. (Jes 9:6-7) Kanske föll 
pusselbitarna på plats då? Det nyfödda barnet är Messias, Herren. 

3. Herdarnas reaktion på budskapet de hört. Efter denna sällsynta 
händelse var frågan vad herdarna skulle göra. 

3.1. När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå 
till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." (Luk 
2:15) De kunde ha valt att stanna i värmen kring lägerelden, och kunde 
ha sagt att: ”Visst är det där bra, men vi har vårt ansvar här ute. Det där 
måste väl beröra de som bor inne i Betlehem (Davids stad) mer än oss. Vi 
har ju våra får att tänka på.” Men så gjorde de inte. De sa till varandra: 
Låt oss nu gå! Och eftersom de fått tydliga instruktioner var det bara att 

 Grekiskan i denna passage är hos eimi Christos kyrios vilket direkt översatt blir som är Messias Herren (kommatecknet 3

är tillagt för att göra den svenska texten mer läsbar).
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leta igenom alla stall i Betlehem, där krubborna stod, och leta efter ett 
stall där det fanns en nyfödd bäbis. 

3.2. De skyndade i väg och fann Maria och Josef  och barnet som låg i krubban. (Luk 
2:16) De skyndade  iväg och letade uppenbarligen tills de fann Jesus. 4

Grundtexten innehåller ett ord som betyder hitta genom att leta . (Samma 5

ord används i Apg 21:4 där det står att Paulus och de andra i hans 
sällskap sökte upp lärjungarna i Tyrus och stannade hos dem i sju dagar.) 
Det intressanta är att trots allt herdarna fått veta av ängeln — de hade 
fått mer information och uppenbarelse direkt från himlen än vad de flesta 
människor får under en hel livstid — så fick de ändå leta lite grann innan 
de var framme. Hur mycket mer behöver då inte vi leta efter Jesus tills vi 
finner honom??? 

3.3. Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla 
som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. (Luk 2:17) De 
berättade för andra vad de hade varit med om. Det var ju ett glädjebud för 
hela folket, därför berättade de vad de sett och hört. Och vi förstår att det 
inte bara var Josef  och Maria som fick lyssna till herdarnas redogörelser. 
Alla som hörde det förundrade sig. Det var sällsamma ting de fick höra, och 
folk förundrade sig. 

4. Vad herdarna gjorde efter besöket i Betlehem. Och herdarna vände 
tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade 
blivit sagt till dem. (Luk 20). Detta är märkligt. Herdarna prisade och lovade 
Gud för vad de hade fått se och höra, men lägg märke till att detta skedde 
utan att barnet i krubban hade gjort någonting alls för dem — han bara låg 
där i krubban. De hade inte sett något av hans under, inte hört honom säga 
någonting — förutom att han kanske skrek lite som barn gör — och inte sett 
vad han kom för att göra: bära hela mänsklighetens synd och sjukdom på ett 
kors: dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram. ÄNDÅ lovade de och 
prisade Gud för vad de fått vara med om. Det räckte för dem att han låg där i 
krubban, som ett hjälplöst barn som inte såg ut att kunna hjälpa någon. Hur 
mycket mer skall då inte vi lova och ära och prisa vår Gud när vi vet vad 
Jesus Kristus, Messias, Herren, har gjort för oss på Golgata kors. 

Amen!

 Det grekiska ordet är besläktat med engelskans ”speed”, ordagrant står att de ”gick fort”.4

 Grek. aneurisko.5
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