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Det är viktigt för kristna som lever 2 000 år efter Kristus att veta vad Jesus sade 
om sig själv medan han levde här nere i en mänsklig kropp. Låt oss sammanfatta 
vad Bibeln säger oss.  

HUR JESUS BLEV TILL I JORDISK SKEPNAD 
Vid den tid som Jesus blev till i jordisk skepnad var Maria och hennes man 
trolovade, men hade inget samliv. Detta kan verka förvirrande om man inte vet 
hur äktenskap arrangerades på Jesu tid. Två par föräldrar träffades och ingick en 
överenskommelse att deras barn skulle gifta sig. Brudens fader satte ett pris, och 
så snart man kom överens, betalade man, och giftermålet registrerades officiellt.  
Båda föräldrarna skulle sedan uppfostra sina barn, och för det mesta visste inte 
ens dessa barn vem deras framtida make var förrän i tonåren. Om en trolovad 
flicka blev havande före äktenskapet, krävde den judiska lagen att hon skulle dö. 
Låt oss studera följande verser i Bibeln: 

 Maria var förmodligen ca 16-18 år när en ängel kom till henne och förklarade 
att hon skulle få ett litet barn och att detta barn skulle bli Världens Frälsare 
(Messias). Luk. 1: 26-39 

 Eftersom det var Gud som stiftade lagar, visste Han att varje trolovad kvinna 
som hade sex utanför äktenskapet skulle dö. 5 Mos. 22:23-27 

 En ängel talade till Josef för att förklara vad som var på väg. Josef älskade 
Maria och ville inte att hon skulle dö, så han tog i all tysthet henne med sig. 
Matt. 1:18-19  

 Josef fick också höra om frälsningsplanen. verserna 20-25 

JESU FÖDELSE  
 Gud gjorde en riktig uppvisning när Jesus föddes, för att vara säker på att 

både Josef och Maria skulle tro och veta att denne Jesus var den utlovade 
Messias. Luk. 2:1-20 

 Josef och Maria levde efter det Gamla Testamentets offerlagar, och därför 
omskars Jesus åtta dagar efter sin födsel. vers 21   

 Trettiotre dagar efter omskärelsen (3 Mos. 12:1-8), reste de till Jerusalem, 
som var en dagsresa till fots, då det var åtta kilometer dit och lika långt hem. 
Där offrade de till Herren och lät välsigna gossebarnet Jesus. verserna 22-39 



FLYKTEN TILL EGYPTEN  
Matteus och Lukas evangelium skiljer sig ifråga om händelserna omkring Jesu 
födelse. Det betyder inte att evangelierna står i konflikt med varandra, bara att vi 
har två olika författare som beskriver samma berättelse men koncentrerar sig på 
de ting som var viktigast för dem. Till exempel, Matteus tyckte inte det var viktigt 
att läsaren fick veta att Josef och Maria ursprungligen var från Nasaret, och var 
skyldiga att registrera sig i sina fäders stad när skattskrivningen utfärdades. Om 
man studerar Lukas redogörelse, finner vi att Maria vid detta tillfälle redan var i 
provinsen Juda (Luk. 1:39), och i Lukas 2:1-4 får vi veta, att Josef lämnade 
provinsen Galileen ensam för att resa till staden Betlehem, som ligger i provinsen 
Juda. Därför blir min slutsats att Josef mötte Maria i provinsen Juda. 
Därutöver förklarar inte Matteus varför Jesus föddes i Betlehem, inte heller talar 
han om att Josef och Maria hade bott i Nasaret. Han säger helt enkelt bara att 
Jesus föddes i Betlehem. Det var viktigt för Matteus att de vise männen kom från 
öster till Jerusalem för att ära den nyfödde Konungen och att konung Herodes 
kände sig hotad av detta och noga försökte skaffa sig kännedom om var platsen 
för födelsen låg. Det tog honom två år, och då befallde Herodes att alla pojkar 
som var två år gamla eller yngre skulle dödas så att Messias säkert skulle bli 
dödad med dem. Matt. 2:1-23 
Som jag förstår det, hade Josef och Maria uppehållit sig i Jerusalems tempel i 
fyrtioen dagar efter Jesu födelse och for sedan tillbaka till Betlehem, eftersom vi 
inte vet hur lång tid det tog för myndigheterna att skatteregistrera folket. En ängel 
talade till Josef och varnade honom att han måste fly till Egypten för att försäkra 
sig om att Jesus inte skulle bli mördad. I Lukas evangelium kallas Jesus bara 
barn, medan Matteus kallar honom gossebarn. Luk. 2:16 Matt. 2:13-14 
Den slutsats jag drar av allt detta är att herdarna kom dit samma natt som Jesus 
föddes, medan de vise männen besökte Jesus när Han var ca tio år. Josef kom 
till Jesus när han var ca två år. Josef skulle inte haft någon möjlighet att fly till 
Egypten, om inte de vise männen hade gett sina gåvor, särskilt guldet.  

JOSEF & MARIA HADE TALAT MED JESUS OM HANS FÖDELSE  
Varje förälder i hela världen talar om för sina barn om det är något speciellt med 
deras födsel. Jag tvivlar inte på att Jesu föräldrar berättade alltihop för honom, 
och redan i unga år måste Han ha accepterat det faktum att Han var både Gud 
och Människa.  
När Jesus var tolv år reste Josef och Maria tillbaka till Jerusalem för att fira 
påsken. När jag läser Lukas redogörelse, står det klart att Jesus kände till sitt 
gudomligt överförda ursprung genom Gud Fader och Maria och att den Helige 
Ande hade uppenbarat himmelska ting för Honom. Luk. 2:40-52 

MYCKET ÄR OKÄNT FÖR OSS  
Det finns inte många bibliska redogörelser om Jesu barndom, när hans styvfader 
Josef dog, vilken dag Jesus blev född, eller Hans exakta ålder när han påbörjade 



sin verksamhetsperiod. Man antar att Jesus var trettio år när han upprättade sin 
tjänst, ty i Israel var ingen man i laglig mening förrän personen ifråga fyllt trettio. 
Högst troligt arbetade han hos sin fader, eftersom folk i Hans hemstad kallade 
Honom snickarens son. Matt. 13:53-58; Luk. 3:23 

JESUS VISSTE ATT HAN VAR GUDS SON  
Bibeln talar inte om vid vilken ålder Jesus visste att Han var Guds Son, men det 
är tydligt att Han hade kännedom om detta, när Han påbörjade sin offentliga 
verksamhet.  
1. Han bemötte fariséerna. Matt. 22:41-46 
2. Han bemötte folket. Joh. 8:31-59 
3. Även om Jesus hade all kunskap, fanns det en mänsklig sida hos Honom och 

före hans död sände Gud Moses och Elia för att lära Honom i detalj om Hans 
förestående död och uppståndelse. Luk. 9:28-36 

4. Han talade till apostlarna. Joh. 12:20-50   
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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