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Ledare SPT nr 26  • 2017 

Kom och se 
 

Och från Kejsar Augustus utgick en befallning, att alla i Betlehem, i Judéen, skulle låta 

skattskriva sig. Och Josef sade ... »Denna Herrens dag skall bli som han vill.» Och han 

sadlade sin åsna och satte henne [Maria] upp på den ... Och de närmade sig Betlehem och det 

var tre mil kvar. Då vände Josef sig om och såg att hon såg sorgsen ut och sade: »Kanske 

besväras hon av det som är i henne.» Åter vände Josef sig om, och då fick han se att hon 

skrattade. Och han sade till henne: »Maria, vad är det med dig, eftersom ditt ansikte den ena 

stunden skrattar och den andra ser sorgset ut?» Och hon svarade honom: »Josef: jag ser två 

folk för mina ögon, ett som gråter och klagar, och ett som är glatt och jublar.» 

När de kom halvvägs, sade Maria till honom: »Josef, lyft ner mig från åsnan, ty barnet 

tränger på och vill komma fram.» Och han satte ner henne och sade till henne: »Vart skall jag 

föra dig och din opasslighet i skydd? Ty det är en öde plats.» 

Och han fann där en grotta och förde henne in i den och lämnade henne hos sina söner och 

gick ut för att söka efter en hebreisk hjälpkvinna i trakten av Betlehem. 

Men jag, Josef, gick omkring och gick inte omkring. Och jag såg upp mot himlavalvet och 

såg det vara orörligt. Och jag såg upp mot skyn, och jag såg den stelnad. Och himmelens 

fåglar upphörde att röra sig. Och jag såg på jorden och fick se en gryta och några arbetare sitta 

runt omkring den och deras händer var i grytan. Men de som tuggade tuggade inte, och de 

som tog upp något tog inte upp, och de som förde något till munnen, förde ingenting till 

munnen, utan alla hade sina ansikten vända uppåt. Och jag såg att man drev sina får, men 

fåren stod stilla. Och jag såg på flodens vatten, och jag såg getterna och deras mulor mot 

vattnet men de drack inte. Men plötsligt sattes allt igång igen. 

   Och jag såg en hjälpkvinna som just kom ned från berget, och hon sade till mig: »Man, vart 

går du?» Och han svarade: »Jag söker en hebreisk hjälpkvinna.» Och hon svarade och sade till 

mig: »Är du från Israel?» Och jag sade till henne: »Ja.» Hon sade: »Och vem är hon som skall 

föda i grottan?» Och jag sade: »Min trolovade.» Och hon sade till mig: »Är hon inte din 

hustru?» Och jag sade till henne: »Hon är Maria som uppfostrades i Herrens tempel. Jag fick 

henne genom lotten till hustru. Men hon är inte min hustru utan är havande genom helig 

Ande.» Hjälpkvinnan sade: »Är detta sant?» Josef sade till henne: »Kom och se.» Och hon 

gick med honom. 

   Och hon gick in i grottan och ett mörkt moln överskyggade grottan. Och hjälpkvinnan sade: 

»Idag är min själ upplyftad, ty mina ögon har idag sett underbara ting, ty frälsning är född åt 

Israel.» Genast försvann molnet från grottan, och ett starkt ljus visade sig i grottan, så att 

ögonen inte kunde fördra det. Och mer och mer försvann ljuset, till dess att barnet visat sig. 

Och det kom och fick sin moder Marias bröst. Och hjälpkvinnan utropade: »Vilken stor dag 

det är idag för mig, att jag fått se denna förut aldrig skådade syn.» 

 

Ur Jakobs Protevangelium kap. 17–19.  

Urval och översättning av Bertil Gärtner. Proprius 1972 

 

Soli Deo Gloria 
 

Ett datum betyder så mycket. Förmodligen är det i vår tid omedvetet och en sedvana vars 

betydelse blivit bortglömd – detta att den enkla notisen i en dagstidnings sidhuvud berättar om 

Jesus. Om Jesu födelse. Om Jesus som Herre och Konung. 

Almanackor och årskalendrar har som utgångspunkt Jesu Kristi födelse, den dag då det 

nyfödda barnet besteg Davids tron intill evig tid. Att vi förmodligen firar Hans födelse på fel 
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datum spelar ingen roll, poängen är att den firas och blivit det nav kring vilken världens 

tideräkning rör sig. 

Det finns födelsedagar och födelsedagar. Jesu jordiska födelse kan vi pricka in hyfsat rätt i 

almanackan för att fira den varje jul genom tvåtusen år. Ändå är Jesus född av evighet, född 

av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Och ändå sann 

människa. Detta frälsningshistoriska och paradoxala samtidigt. Samtidigt Gud av Gud och 

människa av människa. Samtidigt född av evighet och född i ett torftigt stall för sisådär 2017 

år sedan. Samtidigt Sonen i Treenigheten och Marias son i världen. 

Radikaliteten i vem Jesus Kristus är får vare sig förminskas eller döljas. Änglarna visste det, 

varför de första orden som sjungs i julevangeliet handlar om Guds ära: Ära åt Gud i höjden 

och frid på jorden. Platsen där det skedde kunde kanske ha varit bekvämare, ett stall med 

åsnespillning på jordgolvet och usel belysning är inte idealet för någon förstföderska. Men 

trots att all ära tillhör Gud, ödmjukade sig Gud genom att Jesus blev människa som vi, levde 

som vi och dog som vi. Det skedde för att vi en dag inte bara skall ha en jordisk födelsedag 

utan också en himmelsk. 

   Det tillhör julpredikningarnas rekvisita att peka på julens kommersialisering. Säkert sunt 

och sant. Ändå är det inte vare sig varuhusens bjällerklang eller julbordets överdåd som 

starkast hotar julens innersida. Det är när kyrkan själv gör evangeliet otydligt, när Jesus 

Kristus blir en spinnande knäkatt mer än lejonet av Juda (Upp. 5:5), när presentationen som 

Herrens ängel gav det nyfödda barnet glöms: »I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, 

han är Messias, Herren.» 

   Med Jesus träder Gud ut ur sin anonymitet. Från den dagen gäller vad Johannes skriver i 

introduktionen till sitt första brev: »Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi 

har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: 

livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det ...» 

   Detta är Kyrkans och varje julpredikants uppdrag: Att vittna om Honom som var till från 

begynnelsen, född före all tid, ja, att livet självt blev synligt i Honom. Jesu födelse var den 

första verkligt globala händelsen. Även om själva födelsenatten ägde rum i en avkrok som 

Betlehem några kilometer utanför Jerusalem, så fick hans födelse snart globala konsekvenser. 

Ty Gud vill alla människors frälsning, en frälsning som räcks oss genom Frälsaren Jesus 

Kristus. 

   SPT:s redaktion önskar läsarna en Välsignad Kristi Födelses fest! 

   Soli Deo Gloria! 

 


