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Det underbara barnet 

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, 
och Herren Jesus Kristus. 

Bön:  
Julen nu åter är inne. Samla oss, Jesus, kring 
dig! Helga vårt hjärta och sinne, och till din 
boning oss vig! Led oss till krubban den kära, 
där vi dig finner helt visst! Lär oss med lov-
sång dig ära, om än i svaghet och brist! 

Predikotext: Jes 9:6 

Ett barn blir oss fött, 
en son blir oss given.  
På hans axlar vilar herradömet,  
och hans namn är: 
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,  
Evig Far, Fridsfurste. 

Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är san-
ning. Amen. 

Vilken son talar Jesaja om? 

En märklig profetia. Profeten Jesaja talar om 
att ett barn ska födas, och det här barnet ska 
ha herraväldet över hela jorden. Det är inte 
underligt om otrons apostlar säger att det mås-
te handla om ett barn som föds någonstans i 
ett kungaslott på Jesajas samtid. Men vilket 
barn? Det har man inte lyckats klura ut, för de 
tror inte att Gud kan ha uppenbarat det för 
Jesaja långt i förväg. 

Nu är en viktig regel för bibelläsare att man 
ska söka ljus över dunkla ställen genom att gå 
till de klara, och om man inte förstår GT ska 
man söka ljuset i NT. Vad har vi för ställen i 
NT som kastar ljus över Jesajas profetia om 
barnet som blir fött? Vad finns det för förkla-
ring till att Jesaja talar om en son som ska bära 
herraväldet på sina axlar? 

Låt oss börja med ett direkt citat i Matt 4:15–
16, där Matteus uttryckligen säger att Jesu 
verksamhet är en direkt uppfyllelse av profe-
ten Jesajas ord: 

Sebulons och Naftalis land, havsvägen, 
landet på andra sidan Jordan, hedningarnas 
Galileen – det folk som sitter i mörker ska 
se ett stort ljus, och för dem som bor i dö-
dens land och skugga ska ett ljus gå upp. 

Enligt Matteus är Jesus och hans undervisning 
det ljus som går upp i Galileen. Strax efter det 
här citatet berättar Matteus om hur Jesus bör-
jade predika: Omvänd er! Himmelriket är 
nära. Ljuset gick upp över Galileen när Jesus 
predikade. Vi kan också säga att Jesus själv är 
ljuset, för så säger han enligt Joh 8:12: Jag är 
världens ljus. 

Vi kan alltså direkt koppla samman profetian i 
Jes 9:1–2 med Jesus. Ett annat ställe är Sakari-
as profetia över hur Johannes, hans son, ska 
gå före Herren och bana väg för honom. Så 
säger Sakarias med tanke på Herren, inte om 
Johannes Döparen, i  Luk 1:78–79: 

Så ska en soluppgång från höjden besöka 
oss, för att lysa över dem som sitter i mör-
ker och dödsskugga och styra våra fötter in 
på fridens väg. 

Kan vi då se något i NT som skulle säga att 
just vers 6 i Jes 9 avser Jesusbarnet? 

Då ska vi ta del av ängelns budskap till Maria, 
enligt Luk 1:31–33: 

Du ska bli havande och föda en son, och 
du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli 
stor och kallas den Högstes Son, och Her-
ren Gud ska ge honom hans fader Davids 
tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för 
evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. 

För en som kan Israels historia, och det gällde 
säkert Maria, är de här orden en tydlig an-
spelning på den viktiga profetia som Natan får 
från Herren för att ge åt kung David då han 
planerade att bygga ett hus åt Herren. 2 Sam 
7:11–14: 

Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska 
bygga ett hus åt dig. När din tid är slut och 
du vilar hos dina fäder ska jag efter dig 
upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt 
liv, och jag ska befästa hans kungadöme. 
Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och 
jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag 
ska vara hans far och han ska vara min son. 

Vilken son avser Herren? Och vilket tempel? I 
första hand tänker vi på Salomo som byggde 
ett så enastående tempel i Jerusalem. Han var 
Davids son. Men notera att Natan säger: När 
din tid är slut och du vilar hos dina fäder. Sa-
lomo föddes medan David levde. Och Salo-
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mos tron bestod inte, utan redan i hans sons 
tid delades riket itu.  

Vem den här sonen var uppenbarade Gud 
själv vid Jordanfloden när Johannes döpte Je-
sus. Då Guds Ande ner som en duva och en 
röst från himlen sade: 

Han är min älskade Son. I honom har jag 
min glädje. 

Gud själv gav förklaringen åt profetian i 2 
Sam 7: Jag ska vara hans far och han ska vara 
min son. Denne son skulle vara kung för evigt. 
Ängeln sa till Maria att barnet skulle vara den 
Högstes Son, han ska vara kung över Jakobs 
hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.  

Låt oss också komma ihåg vad Jesus själv sa i 
Matt 28:18: 

Åt mig har getts all makt i himlen och på 
jorden. 

På hans axlar vilar herradömet. Vi har här en 
full bevisning för att den son som Jesaja ser 
födas är Jesus. Vi ska nu se närmare på de 
namn han får. 

Under 

I gamla översättningar (Karl XII) står Underlig, 
ett ord som har ändrat i betydelse med tiden. 
Man kan också förknippa ordet med det föl-
jande namnet: Rådgivare, så som 1917 års 
kyrkobibel skriver: Underbar i råd. Också den 
finska använder Ihmeellinen neuvonantaja. 
De flesta kända bibelöversättningar, som de 
engelska jag har kollat och Lutherbibeln, har 
två skilda namn: Under och Rådgivare. Bibel 
2000 har en helt bedrövlig översättning av 
Jesajas julprofetia. Den skriver Allvis härskare, 
Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Där 
tar man helt bort det att Jesus är sann Gud och 
ett under. En sådan bibelöversättning är direkt 
farlig för tron. 

Namnet Under säger att Jesu avlelse och fö-
delse är ett under. Det är en av den kristna 
trons hörnpelare att jungfru Maria blev gravid 
utan att någon man medverkade. Men det här 
har otron också skrattat åt. Och inte bara de 
som här ser en historia som man diktat ihop 
för att inte dra skam över Jesu mor, utan också 
seriösa teologer, bibelforskare, präster och 

biskopar. Den moderna synen på Bibeln är 
nämligen att allt i Bibeln ska förklaras med 
hjälp av de företeelser som brukar ske i vår 
värld. Och det brukar inte hända att en kvinna 
får barn utan att ha varit med någon man. 

Men Jesus skulle födas som sann Gud. Därför 
var hans avlelse ett under, och därför är han 
själv ett under. Ingen annan man har varit lik 
honom.  

Rådgivare 

Det andra namnet säger att Jesus kan vara vår 
hjälpare och vägledare, eftersom han äger all 
kunskap som finns. Bara Gud känner oss 
människor, eftersom han har skapat oss. Men 
han känner oss också för att han blivit en av 
oss och upplevt alla de sorger och prövningar 
som människor får stå ut med i den här värl-
den.  

Därför ska vi lyssna till hans undervisning. 
Han har själv inte skrivit något i Bibeln, utan 
han har låtit sina apostlar skriva ner det som 
han lärde. Och den Helige Ande påminde 
dem om allt vad Jesus hade sagt och lärt. Det 
finns samlat i Nya testamentet, i evangelierna 
och i breven. Det är där han ger oss råd. 

Mäktig Gud 

Det här namnet anknyter till det som Jesaja 
har sagt just innan: På hans axlar ska herra-
dömet vila. Jesu allmakt har vi också tidigare 
varit inne på. Men jag måste ändå vända till-
baka till den förförelse som Bibel 2000 pre-
senterar. Där översätts hebreiskans El Gibbór 
med Gudomlig hjälte. Det ger ett intryck av 
att det kan röra sig om en vanlig människa 
med extra stor styrka. Det här trots att man i 
nästa kapitel, 10:21, översätter samma ord 
med ”Gud, Hjälten” (SFB 2015 har ”Gud den 
Mäktige”). Där handlar det tydligt om Gud, 
men man tycker ju att ett litet barn inte kan 
beskrivas på det sättet, så därför ändrar man 
helt fräckt. 

Gibbór betyder stark, mäktig, och används på 
flera ställen i GT om krigare. Den första som 
beskrivs med det ordet var Nimrod (1 Mos 
10:8–9). Det står att han fick stor makt och var 
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en väldig jägare inför Herren. Ordet används 
också om Davids väldiga krigsmän.  

Jesus har makt också på det sättet att han stri-
der för oss. Utan honom skulle vi vara hjälp-
lösa i striden mot djävulen och hans andliga 
krigsfolk. Men han ger oss en vapenrustning 
som håller. 

Evig Far 

Så har vi nästa namn, som det också är märk-
ligt att ge åt ett nyfött litet barn. Hur kan det 
lilla barnet kallas Evig Far? Jo, därför att han är 
ett med Gud Fader. Därför är han Gud också 
när han ligger i en krubba, och när han ligger 
vid sin mor Marias bröst, precis lika beroende 
av sin mor för att få mat och växa som vilket 
annat människobarn som helst. Ja, finns det 
något större under? 

Namnet säger också att Jesus varit till av evig-
het. Ändå föds han nu som ett barn. Det här 
mysteriet förundrar sig Rosenius över i sin 
julsång (Sionsharpan 15): 

Se, det var evighetens råd,  
försoningsgåtan stor, 
ett under av omätlig nåd:  
Guds Son blir mänskors bror. 

Fridsfurste 

Till sist har vi ett namn som på ett fantastiskt 
sätt sammanfattar det uppdrag Jesus kom för 
att utföra, men som har misstolkats oerhört. 
Han kom med friden till jorden. När Jesaja 
beskriver friden använder han bilder. Han ta-
lar om att det lilla barnet, som är Messias, 
Hjälten, ska bryta sönder det ok som Guds 
folk bär, på samma sätt som hjälten Gideon 
bröt sönder midjaniternas ok. Och varje stövel 
som smutsats i stridslarmet och varje mantel 
som hade vältrats i blod ska brännas upp. Det 
här påminner ju om visan I natt jag drömde – 
den som beskriver makthavare som förklarar 
att det inte mera finns några krig! 

Ett sådant fredsrike har människor alltid drömt 
om, åtminstone under vår generation efter de 
fasansfulla världskrigen. Därför tänker man sig 
också att det rike som Jesus ska grunda ska 
bestå av en yttre, jordisk fred. Ofta tänker man 

att den här texten betyder att Jesus skulle 
verkställa denna fred. 

Men hur såg det ut när Jesus föddes? Kom fre-
den till herdarna, som hörde änglasången om 
frid på jorden? Blev deras arbetsförhållanden 
bättre? Fick det nertryckta judiska folket fred 
och mänskliga rättigheter under det romerska 
väldet? Nej. 

Och vad undervisade Jesus själv om fred och 
frid? När han sände ut sina tolv lärjungar 
(Matt 10) sa han: Se, jag sänder er som får in 
bland vargar. Och han berättade att de kom-
mer att bli piskade i synagogorna, att familjer 
ska splittras och att barn ska göra uppror mot 
sina föräldrar och döda dem. Och så sa han 
helt tydligt (v 34): 

Tro inte att jag har kommit för att skapa 
fred på jorden. Jag har inte kommit för att 
sända fred, utan svärd. 

Det här ser vi redan av Matteus berättelse om 
hur det gick med Jesus och hans jämnåriga i 
Betlehem. Den onde kung Herodes dödade 
alla små pojkar för Jesu skull, men Jesus och 
hans familj fick befallning att fly för sina liv. 

Det här är verkligheten. Gud tar oss inte ut ur 
världen eller omskapar världen till ett fredsri-
ke, men han har sin hand över oss, så att inget 
ont kan drabba den som hör till honom utan 
hans vilja. 

Vad är då friden som Fridsfursten kom med? 

Den sammanfattas i Rom 5:1: 

Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, 
har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus 
Kristus. 

Samma sak undervisar Jesus om i Joh 14:1: 

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och 
tro på mig. I min Fars hus finns många rum. 

Jesus kom för att ge oss frid i samvetet. Han 
kom för att återställa den relation till Gud som 
vi saknat på grund av syndafallet, så att vi kan 
få leva med honom för evigt. Vår synd skiljer 
oss från Gud. Det kan vi säga på ett annat sätt, 
att vi är döda i vår synd. Men Jesus har gjort 
oss levande. När vi döptes klädde han på oss 
en skinande vit dräkt, så vit att inga vanliga 
kläder kan vara så vita. Den dräkten är hans 
rättfärdighet. Han var Gud själv och kunde 
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inte synda. Han var fullkomlig. Sådana ville 
Gud också att vi ska vara. Men det kan vi inte 
vara i oss själva. Därför har Gud täckt över 
våra synder och gett oss en fläckfri dräkt. Det 
är Jesu egen helighet. Den får vi komma med 
inför Gud, och vara helt trygga. 

Där finns vår frid! Den finns inte i det yttre, 
men den finns i vårt hjärta, och i vårt samvete 
som får vara utan oro för att Jesus kom till 
världen för att leva rent och rätt och för att bli 
utlämnad att korsfästas för att ta straffet för 
alla våra synder. Det sjunger Rosenius om i 
samma sång: 

Jag är i mig en bunden träl,  
i Kristus är jag fri. 
Min gamle Adam gör min själ 
så mycket bryderi. 
Men när Guds egen Son för mig  
blir människa och offrar sig,  
jag är av hjärtat nöjd. 

Då vågar jag ej låta bli  
att tro och vara nöjd,  
då vågar jag ej se förbi  
försoningsvärdets höjd.  
Ty är den stor min syndaflod,  
långt större Lammets död och blod.  
Jag är av hjärtat nöjd. 

Bön: 

Var för oss vägen och ljuset, låt oss din san-
ning få se! Värm oss när hjärtat känns fruset, 
och oss din salighet ge! Ge oss en julfröjd 
som varar ej blott en dag eller två! När du din 
nåd oss förklarar, hjälp oss att lita därpå!


