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efterlängtande Messias hade blivit född. Hur 
reagerade de?
Först gick de in i Betlehem för att med egna 
ögon se vad som hänt. De reagerade varken 
med tro eller otro, utan med öppen fördomsfri 
nyfikenhet. De skyndade iväg och fann vad 
de sökte efter: Ja sannerligen: ”Den som söker 
han finner.” (Matt. 7:8) Sedan, så snart de sett 
Jesus, berättade de för andra vad som hade sagts 
till dem om detta barn. De kunde inte behålla 
den glada nyheten för sig själva. De ville att 
alla skulle få höra om den. Slutligen vände de 
tillbaka och prisade och lovade Gud för vad 
de hade fått se och höra. Deras erfarenhet 
utmynnade i såväl tillbedjan som vittnande. 
Men först läser vi: ”vände herdarna tillbaka” 
De stannade inte kvar inne i stallet eller dröjde 
kvar kring krubban. Nej, de återvände till 
fältet och fåren, till sina hem och familjer. Men 
även om hemmen och arbetet var desamma, 
så hade de själva förändrats för alltid. De var 
nu nya människor i en gammal situation. De 
blev förvandlade efter att ha sett Jesus. Det 
bodde en anda av förundran och tillbedjan i 
deras hjärtan. Varje gång en människa får upp 
ögonen för Jesus är detta en erfarenhet som 
förvandlar.

Walther Axelzon, med hjälp av Lukas.

Jesu födelse i Betlehem

Det är Lukas som beskriver händelserna 
omkring Jesu födelse, och hur det kom sig 
att Jesus föddes i Betlehem. Det är särskilt 
två saker som han betonar: ett påbud från 
Augustus, den berömde romerske kejsaren, 
samt en anonym värdshusvärds handlande 

blev båda – även om de var väldigt olika och 
väldigt omedvetna om det - redskap för Guds 
kärleksfulla syften.
Å ena sidan utfärdade Augustus som styrde 

ett påbud om en stor folkräkning som innebar 
att människor måste färdas till sin egen stad 
för att låta registrera sig. Folkräkningen hade 
säkerligen med beskattning att göra. Därför 
färdades Josef och Maria till Betlehem. Det 
var både ovanligt och onödigt för Josef att ta 
med sig Maria, men han ville inte lämna kvar 
henne där hemma när graviditeten var så långt 
gången. 
Å andra sidan var båda lättade över att resan 
äntligen var över, men de blev säkert alldeles 
utom sig när värdshusvärden i Betlehem inte 
hade något rum åt dem, utom i något som 
tycktes vara en grotta där man hyste djuren. 
När Marias barn var fött lade hon honom 
i en krubba. På så vis spelade både kejsaren 
och värdshusvärden utan att de visste om det 

förde Josef och Maria till Betlehem som en 
uppfyllelse av profetian från Mika 5:2 ”Men 
du Betlehem Efrata, som är så ringa för att 
vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå 
en som skall bli en furste i Israel, en vikens 
härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens 
dagar.” Och tack vare att staden var till trängsel 
fylld av besökare såg värdshusvärden till 
att världens Frälsare föddes som det anstod 
honom, inte i ett palats, inte i härlighet och 
prakt, utan i undanskymdhet och fattigdom.
 Herdarna hade tämligen dåligt rykte i Israel 
och betraktades som oärliga och opålitliga. 
Ändå var det för dem som Gud valde att 
förkunna de mest glädjande nyheter världen 
någonsin fått höra, nämligen att den 


