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Inledning 

Så har vi fått höra Julevangeliet läsas igen.  
Det är väl en av Bibelns mest kända berättelser. Jag förmodar att du har hört den ett stort antal 
gånger, kanske redan i år men också genom åren. 
Jag har funderat över om en berättelse som vi hört så många gånger och som har sitt alldeles 
speciella sammanhang fortfarande kan ha något att säga oss? 
Om det finns något nytt att säga om texten är jag osäker på, men jag är säker på att 
Julevangeliet har flera goda saker som det vill påminna oss om. 
För det är en berättelse att känna igen sig i. 
 
Berättelsen berättar om vad som hände då en gång för över tvåtusen år sedan. Den kan lära 
oss något om den Bibliska historien, och den kan framförallt lära oss något om Guds kärlek 
till oss människor. ”Så älskade Gud världen att han sände sin egen son för att den som tror 
på honom inte ska gå under utan ha evigt liv”  
Därför har berättelsen, Julevangeliet, också något att lära oss om vårt liv idag. 
 
När tiden var inne 

Josef och Maria var tvungna att bege sig hemifrån för att skattskrivas i Josefs fäders hemstad. 
Skattskrivas gjorde man av flera olika skäl, men bland annat innebar det att Romarriket ville 
räkna sin befolkning. Israel stod ju under Romersk ockupationsmakt. 
 
Att det inte var någon lätt resa för den höggravida Maria kan vi lätt tänka oss. Visserligen 
hade man en åsna med sig, men den var nog mest för att bära packningen. Maria fick under 
alla omständigheter gå långa sträckor av den 15 mil långa vägen mellan Nasaret och 
Betlehem. 
 
Tänk dig att du skulle gå mellan Stockholm och Norrköping, eller mellan Stockholm och 
Gävle och att du dessutom skulle föda ett barn vilken dag som helst. 
 
Man kan ju fundera över hur Gud tänkte den dagen då han överraskade Maria med budskapet 
om att hon skulle föda Guds son. Gud måste ju ändå ha haft en helhetssyn på världen och det 
som hände. 
Vi vet att Maria hade en del frågetecken: ”Hur ska det gå till”, men när hon får veta att ”för 
Gud är ingenting omöjligt” så ställer hon sig till förfogande och säger: ”Jag är Herrens 
tjänarinna. Må det ske med mig som du sagt”. 
Det var mycket som Maria inte visste om framtiden. Men hon vågade gå in i den utan fler 
garantier än att Gud skulle vara med henne, det räckte. 
 
Där har vi en av utmaningarna och en del av berättelsen som vi kan få känna igen oss i och ta 
till oss. 



Vilken livsväg som vi har att gå, vet vi sällan så mycket om i förväg. Men vi vet att Gud lovat 
oss att han ska vara med på vår livsresa. 
 
Så kommer man då fram till Betlehem som myllrar av människor som är där i samma ärende 
som Josef, för att skattskrivas.  
Efter mycket om och men så hittar man en plats där man kan få känna någon slags vila efter 
den långa vandringen. 
Men så mycket vila hinner det inte bli, för som vi hörde i texten: ”Då var tiden inne”. 
Tidpunkten då en mor ska föda ett barn kan vi ganska lätt räkna ut. 
Men jag tänker att de här orden säger så mycket mer än att nu var Marias nio månaders väntan 
över. 
Gud hade kunna välja vilken tid som helst för att hans son skulle födas på jorden. Men han 
valde just denna tid, för då var den rätta tiden. Tiden var inne för att Frälsaren skulle födas. 
 
Också av detta kan vi lära oss något. Vi behöver lära oss att vänta till dess tiden är inne. Vi 
vill gärna att allt ska ske snabbt och på en gång. Vi vill ha omedelbar behovstillfredsställelse. 
Men vi behöver lära oss tålamod. Och vi behöver be om klarsyn. 
Så att vi tålmodigt kan vänta på att tiden ska vara den rätta och så att vi kan se och förstå när 
det är rätt läge. 
Ibland handlar det om att vänta in den rätta tiden för en speciell sak eller uppgift. 
Men jag tänker att detta är en god livshållning, livsinriktning att ha hela tiden. Att ha tålamod 
och andlig klarsyn. Det handlar om att invänta Guds tid i våra liv. 
 
Avvisande 

Men innan tiden är inne så händer något annat för Josef och Maria som vi säkert också kan 
känna igen oss i. 
De kom till Betlehem. De gick från värdshus till värdshus, kanske från släkting till släkting. 
Men överallt blev de avvisade. Det fanns inte rum för dem. 
 
Jag tror att vi, på olika sätt, kan känna igen oss i den känslan. Att inte få vara med, att inte 
”platsa”, som vi ibland säger, att inte räknas med. Avvisandet kan se olika ut, men det är en 
känsla som når djupt in i oss. 
 
För Josef och Maria hade det naturliga orsaker som de lätt kunde förstå, även om det var 
svårt.  
För det är en sak att i huvudet förstå och en annan sak att i hela kroppen, i magen, känna. 
 
Men om vi nu kan känna igen oss i den här känslan hos Josef och Maria, av att vara avvisade, 
kan vi då också känna igen oss i lösningen på problemet? 
Till slut fick de komma in, vara med, hitta ett rum för sig även om det var på det mest 
oväntade stället. Men vi kan se att det blev det rätta stället, när vi har helhetsperspektivet på 
vad som hände. 
 
Kan det vara så för oss också i situationer när vi känner oss avvisade, när vi inte får rum, att vi 
blir ledda till något, som kanske inte är bättre, men som är rättare? 
Också för oss gäller att lyfta blicken, se tillvaron i ett lite större perspektiv, även om vi kanske 
inte förstår förrän efteråt. 
 
Rädslan förvandlades till glädje 



Jag kan tänka mig att Josef och Maria var ganska nervösa och rädda, när de gick från dörr till 
dörr för att finna en plats att föda på. 
Men den rädslan förvandlades till glädje när barnet var fött.  
 
Det fanns fler som under den natten var rädda. Herdarna som vaktade sina får fylldes också av 
en stor rädsla när de plötsligt stod en ängel framför dem. De fick omedelbart höra ”Var inte 
rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. Idag har en frälsare fötts.” 
 
Jag tänker att också i detta kan vi känna igen oss. Ibland växer rädslan fram under en längre 
tid och vi undrar över hur det ska gå. Hur vi ska klara av den situation som vi befinner oss i.  
Ibland grips vi helt plötsligt av en stor rädsla när något oförutsett inträffar. 
Ibland är det som om ett stort mörker omsluter oss. 
 
Då är det gott att veta att rädsla och mörker kan förvandlas. Vi har löftesorden från Jesaja 
boken. Löften som inte bara gällde Jesajas eller Jesu samtid, men som också gäller oss. 
”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar 
ljuset fram”. 
 
Att vara människa är att både möta ljus och mörker i livet. 
Att vara en kristen människa är att veta att mörkret aldrig kan få sista ordet: 
”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans 
namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, Fredsfurste”. 
 
Känslan av osäkerhet 

Så löste sig mycket efter vägen.  
Maria fick ett rum att föda i, även om det var på det mest oväntade stället. 
Rädslan kunde bytas till glädje. 
Men för den skull var inte allt frid och fröjd. Trots detta kunde man inte helt slappna av och se 
framtiden an med tillförsikt. 
Herdarna kom och berättade vad de fått höra. Maria lyssnade men förstod inte allt vad som 
sas om hennes barn.  
 
Att inte förstå kan ju ibland göra oss förtvivlade. Vad är meningen med allt, kan man undra? 
Så kan det ibland vara lätt att fastna i osäkerheten och frågorna. 
 
Maria sköt inte ifrån sig det hon hörde och som hon ännu inte förstod. ”Hon tog allt till sitt 
hjärta och begrundade det”. 
 
Maria kan lära oss att tänka över det vi inte förstår, utan att fastna i osäkerheten om vad som 
ska komma. 
Maria kan lära oss att leva i tillit. En tillit som handlar om att vi inte kan förstå och förklara 
allt. En tillit som handlar om att Gud är med oss i varje nu och ger oss den hjälp vi behöver 
just då. 
 
Avslutning 

Gud blev människa i Jesus och han tog själv del i allt det som präglar oss människor, varje 
tanke och varje känsla. 
I och med att Jesus blev människa har vi möjlighet att uppleva Guds kärlek i allt det som är 
vårt jag och vårt liv. 
Avvisande, rädsla, osäkerhet drabbar oss. Men de känslorna får inte sista ordet. 



När tiden är inne byts de ut mot mottagande, glädje och tillit. 
För ”en frälsare har fötts åt oss” och han vill på nytt och på nytt igen födas i våra hjärtan. 
Så kan vi stämma in i änglasången: Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har 
utvalt”. 
Så kan vi också få instämma i herdarnas upplevelse att allt är som Gud har sagt.  
Gud kan man lita på under livets alla förhållanden! 
 



 
 
 
 
 
 


