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När Jesus föddes så var Israel en del i det stora
Romerska riket som omfattade inte bara nuvarande
Italien, utan alla länder runt hela Medelhavet, hela
norra Afrika, liksom Grekland, Turkiet ända bort mot
Irak.
Kejsare över detta gigantiska romerska rike var
Augustus som regerade 31 f Kr fram till 14 e Kr.
Vid Jesu födelse så hade han beslutat om en
skattskrivning i sitt rike, det var en registrering av alla
medborgare, syftet var naturligtvis att han ville få in
skatt, men också att se vilka som skulle kunna finnas
med i armén. Det måste ha varit en stor organisation.
Josef och Maria fick lov att färdas från Nasaret ned till
Betlehem eftersom Josef tillhörde Davids släkt. Det
var en sträcka på ca 14 mil. Det fanns på den tiden
inga bussar eller bilar, utan de var tvungna att vandra
genom ett bergigt landskap. Det kan inte ha varit lätt
för Maria som väntade barn och tog säkert upp emot
fem dagar att vandra.
Det var ingen tillfällighet att Guds Messias, Jesus
skulle födas i Betlehem.
Herren hade gett löftet genom profeten Mika: Men
från dig Betlehem Efrata, så obetydlig bland Juda
släkter skall jag låta en härskare över Israel komma,

en som leder sin härkomst från det längesedan
förflutna.
Och i dagens gammaltestamentliga text från Jes 9
hörde vi att en son är oss given. Väldet är lagt på hans
axlar och detta är hans namn: Allvis härskare,
Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.
I dagens evangelium har dessa löften och många andra
löften i det gamla testamentet gått i uppfyllelse när
Jesus föddes hit till denna vår jord.
I Jesajaboken som skrevs 700 år före Jesu födelse,
kunde vi också läsa att Jungfrun skall bli havande och
föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel.
Gud med oss.
När Josef och Maria kom till Betlehem, så fanns det
inget ledigt rum någonstans. De blev hänvisade till att
få nöja sig med ett stall att övernatta i.
Det var i detta stall som Jesusbarnet föddes. Hans
första säng var en matlåda för djuren.
Det berättas att i samma trakt fanns några herdar som
vaktade sin hjord om natten.
Kanske var det dessa herdar som födde upp djur som
användes som offerdjur i templet. Djur som skulle
vara helt felfria, offerlammen. När sedan Johannes
döparen senare såg Jesus så sa han om honom: Se
Guds lamm som tar bort världens synder.
Dessa herdar som vaktade sin hjord om natten fick
änglabesök och får höra budskapet: Var inte rädd. Jag
bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela
folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad,

Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni
skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en
krubba.
Att Jesus skulle vara född i ett stall och ligga i en
krubba skulle vara tecknet.
Så dessa herdar fick följa denna anvisning. De gick
och sökte tills dess att de fann barnet som låg i
krubban. Maria lyssnade noggrant till vad herdarna
berättade, om änglarna och deras budskap, om
änglasången som de hört Ära i höjden åt Gud och på
jorden fred åt dem har har utvalt.
När Jesus döptes så förkunnade Gud över Jesus:
Denne är min älskade son som jag har utvalt.
Det blev glädje bland herdarna när de återvände och
de berättade för andra att det stämde det som änglarna
sagt att de nu sett Guds Messias, Frälsaren.
Även vi får glädjas över julens budskap att Jesus har
kommit som vår och hela världens frälsare.

