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Julglädje och helgfrid med Jesus 
 
 
Föreningen JAS (Jesus älskar Sverige) önskar varje enskild Riksdagsledamot en 
God Jul och ett välsignat Gott Nytt År. Med insikt om inkarnationen av Jesus Kristus 
och genom tro, bekännelse och efterföljelse till honom, tillönskas alla Sveriges 
politiker ursprunglig julglädje och sann helgfrid.  
 

Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men 
innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den 
helige Ande. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för 
honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din 
hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, 
och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt 
detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, 
jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, 
det betyder Gud med oss.    (Bibeln: Matteus 1:18-23) 

 
Ängeln [Gabriel] svarade henne [Maria]: "Den helige Ande skall komma över dig, och 
den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds 
Son.    (Bibeln: Lukas 1:35) 

 
Julfirande motiv och tradition kan te sig olika. Kravmotiverade julbördor stressar. 
Gudsmotiverat julfirande tacksamt firar Frälsaren Jesu födelse. Julfirande traditioner 
som sammanför familj, släkt och vänner är lovvärda, liksom ädla julfirande traditioner 
som praktiserar generositet och offervilja. Den goda julfirande traditionen, emellertid, 
affirmativt riktar människans inställning till livets källa Jesus Kristus. Den illusoriska 
julen kan innesluta allt utom Jesus emedan det goda julfirandet alltid involverar 
personen Jesus. Religiös tradition utan Jesusrelation är substanslös och en 
villfarelse. Kristendomens julfirande substans är det enkla julevangeliet; att Gud i 
kärlek till människor ödmjukade sig själv och blev som en människa i Kristus Jesus.  
 

Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 
för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.    
(Bibeln: Galaterbrevet 4:4-5) 

 
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på 
honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att 
döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på 
honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på 
Guds enfödde Sons namn.    (Bibeln: Johannes 3:16-18) 
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Inkarnationen av Jesus innebar att Gud förkroppsligades i människan Jesus Kristus. I 
personen Jesus inkarnerades Guds alla moraliska attribut och Guds fullkomliga 
natur. Gud blev en människa i Jesus Kristus Messias. Gud är treenig, d.v.s. Gud är 
en enhet/ett väsen av tre personer (Fadern, Sonen och den helige Ande) – var och 
en till fullo Gud med olika roller. Sonen Jesus är och har alltid varit Gud. Jesus 
Kristus var sann Gud och sann människa i en enda person, och förblir så i evighet. I 
en enda person Sonen Jesus förenas Gud Faderns natur med en sann mänsklig 
kropp. Förblivandes vad Jesus var före, blev Jesus vad han inte var. 
 

I begynnelsen var Ordet [Jesus], och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i 
begynnelsen hos Gud. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans 
härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och 
sanning.    (Bibeln: Johannes 1:1-2, 1:14) 

 
Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom [Jesus] och genom honom [Jesus] försona 
allt med sig. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.  
(Bibeln: Kolosserbrevet 1:19-20, 2:9) 

 
Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.     
(Bibeln: Hebreerbrevet 13:8) 

 
Gud visar genom jungfrufödelsen att världens räddning har sitt ursprung i Guds nåd 
och inte genom människans prestation. Genom jungfrufödelsen förenas Guds sanna 
natur i mänsklig gestalt. I jungfrufödelsen inkarneras Gud i en människa. Personen 
Jesus Kristus blev till människa genom Guds helig Ande. Fadern är Gud. Modern var 
Maria. I avkomman Kristus förenades det mänskliga med det Gudomliga. Gud 
Faderns syfte att bli som en människa i Sonen Jesus var att rädda världen till evig 
Gudsgemenskap – genom Sonen.  
 

Jesus sade: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och 
härefter känner ni honom och har sett honom."    (Bibeln: Johannes 14:6-7) 

 
Jesus föddes av jungfru Maria - befruktad av den helige Ande. Genom 
jungfrufödelsen avbröts delvis syndens arv av skuld och depravation från 
mänsklighetens första fader Adam. Den arvsynd som tillhör alla människor genom 
Adams ursprungliga synd tillfördes därmed inte Jesus. Genom inkarnationen 
befriades Jesus ifrån samma syndiga härstamning som mänsklighetens första fader 
Adam. Istället tillfördes Jesus Guds moraliska renhet och helighet genom den helige 
Ande.  
 

Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har 
sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har 
kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör 
mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att 
döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot 
mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på 
den yttersta dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har 
befallt mig vad jag skall säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Vad 
jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig."    (Bibeln: Johannes 12:44-50) 
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Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan 
Guds vrede blir kvar över honom.    (Bibeln: Johannes 3:36) 

 
Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också 
Fadern.    (Bibeln: Johannes första brev 2:23) 

 
Gud blev i Jesus Kristus sann människa för att försona den fallna mänskligheten med 
Guds helighet. Jesus nödvändigt blev det ställföreträdande försoningsoffret för 
människans synd; både mänsklighetens kollektivt ärvda ursprungliga synd i Adam 
och människans individuella synder. Endast offerlammet Jesus, förstlingen av det 
nya människosläktet i Kristus, har burit Guds nödvändiga straff för all världens synd. 
Jesu uppdrag var att frälsa mänskligheten från syndens separation ifrån Gud och att 
rädda människor till evigt liv förenat med Gud.  
 

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han 
inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares 
gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade 
sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt 
honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla 
knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, 
Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.    (Bibeln: Filipperbrevet 2:5-11) 

 
Låt Gud vara med oss – var och en i Sveriges Riksdag och i våra hem – också 
denna jultid. Låt vår bekännelse, tro och efterföljelse alltid vara till Sonen Jesus 
Kristus Messias Immanuel. 
 
 
 
Gud älskar dig! 
 
 
Torsten Skarp 
tjänare i ideella föreningen Jesus älskar Sverige 
 
 
 
 


