
- Kära vänner, vad tänker ni på när ni hör ordet frälsning?  
 

I vårt samhälle så använder man ordet för t.ex. någon som är 

fotbollsfrälst, alltså någon som är helt tokig i fotboll. 

 

- Att vara frälst har för många idag fått betydelsen att vara hängiven 

eller helt galen i något. 

 

Man hör också om hur folk pratar om ordet som någon som frälste sitt 

lag så att de t.ex. vann en ishockey match. 

 

- Så här i jultider så går också mångas tankar till frälsningsarmen som 

man vet gör ett gott socialt arbete bland utsatta människor. 

 

Men dom flesta tänker nog inte på varför dom heter just 
frälsningsarmen.  

 

- Vad tänker du på när du hör detta ord? Och vad får det dig att vilja 

göra när du hör det?  

 

Frälsning betyder helt enkelt räddning. Men räddning från vadå? 

 

- Idag så ska vi möta två personer som just kommer att tala om 

frälsning och vi kommer att se deras reaktion till just detta ord. 

 

Vi kommer också att lyfta fram hur vi bör gensvara till frälsningen, både 

som frälsta och icke frälsta. 

 

Låt oss öppna Herrens ord till Lukas 1:39-80 

 
39Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd 40och gick in 

i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. 41När Elisabet hörde Marias 

hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av 

den helige Ande 42och ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland 

kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! 43Men varför händer detta mig, 

att min Herres mor kommer till mig? 44Se, när ljudet av din hälsning 

nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. 45Och salig är du som 

trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse.”  



46Då sade Maria: ”Min själ prisar Herren, 47och min ande gläder sig i Gud,  
min Frälsare.  

48Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter skall alla 

släkten prisa mig salig.  
49Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är hans namn.  
50Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar 

honom.  
51Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem 

som har stolta hjärtan och sinnen.  
52Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han 

upphöjt.  
53Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat 

tomhänta bort.  
54Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin 

barmhärtighet  
55mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder.”  
56Maria stannade hos henne omkring tre månader och vände sedan hem 

igen.  

 

[Bön] 

 

- I förra veckans predikan så fick vi en inledning till Lukasevangeliet 

där Lukas uppenbarade varför han skrev denna bok. 

 

Han skrev Lukasevangeliet för att vi ska vara säkra på att händelserna 

kring Jesu liv verkligen är sanna och ytterst för att vi ska tro på Jesus.  

 

- Sen så fick vi vid två tillfällen se hur ängeln Gabriel uppenbarade sig 

med budskap till både Sakarias och Maria. 

 
Sakarias fick löftet att hans fru Elisabet som var ofruktsam skulle bli 

havande och att de skulle få en son som skulle bereda vägen för Messias 

till uppfyllelse av Malaki 4. 

 

- Och Maria fick av samma ängel budskapet att hon som var en 

jungfru genom den helige Ande skulle bli havande och föda 

självaste Jesus, den efterlängtade Messias. 

 



Efter att dessa två personer, Sakarias, en präst som tjänstgjorde i 
templet och Maria, en flicka från landsbyggden fick ta emot denna säkra 

förkunnelsen från ängeln så såg vi hur båda gensvarade på två olika sätt. 

 

- Sakarias gensvarade i tvivel till detta säkra budskap, medans Maria 

gensvarade i förtröstan. 

 

Idag så ska vi fortsätta där vi slutade och på nytt så kommer vi få se två 

olika gensvar från Sakarias och Maria.  

 

- Denna gång så är det hur de gensvarar till när de får se hur Guds 

frälsningsplan börjar uppfyllas. 

 

Dessa gensvar äger rum till två olika händelser. Först ut är Maria där vi 

kommer läsa om hur hon gensvarar till mötet med Elisabet som i sitt 
moderliv bar på Johannes döparen. 

 

- Och sen så får vi se Sakarias gensvar till Johannes döparens födelse 

och omskärelse. 

 

Och så kommer då frågan till oss. Hur gensvarar vi till när vi får se hur 

Guds frälsningsplan uppfylls. 

 

- Låt oss börja med att bege oss till Juda bergsbyggd dit Maria med 

hast hade begett sig efter att ängeln Gabriel hade berättat för 

henne att hennes släkting Elisabet hade blivit havande. Detta 

fastän hon var ofruktsam och till åren kommen. 

 

V. 40 säger: och hon gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. 

 
- Ordet för att hälsa förekommer tre gånger i detta stycke. När vi vill 

betona något viktigt så skriver vi med fetstill, understryckning, 

stora bokstäver och utropstecken. 

 

Men när man i den hebreiska kulturen ville betona något så repeterade 

man. 

 



- Varför är då denna hälsning så viktig? Någonting ägde rum när 
Maria hälsade Elisabet. 

 

Vadå? I v.41-45 så sår det: 41
När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt 

barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den helige Ande 
42

och ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland kvinnor, och 

välsignad är din livsfrukt! 
43

Men varför händer detta mig, att min 

Herres mor kommer till mig? 
44

Se, när ljudet av din hälsning nådde 

mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. 
45

Och salig är du som 

trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse.”   

  

- När Johannes döparen hör Marias ord så sparkar han av glädje till i 

Elisabets mage. 

 

Ok, vad är då så speciellt med detta att ett barn som är i sjätte månaden 
sparkar i sin mammas mage? 

 

- Detta var inte några vanliga sparkningar. Hur kunde då Elisabet 

veta detta? I v.15 så såg vi förra söndagen hur Johannes redan från 

moderlivet skulle bli uppfylld av den HA.  

 

Och när Johannes spratt till så blev hans mamma Elisabet fylld med den 

helige Ande. 

 

- Vad var syftet med Johannes döparens födelse? Varför skulle han 

föddas? Jo, för att bereda väg för Herren Jesus, den efterlängtade 

Messias och för att bära vittne om honom. 

 

Vem är det som först bär vittne om Jesus? Jo, Johannes i sin mammas 

mage. När han hörde Marias röst så spratt han till av glädje. 
 

- Inte för att det var något speciellt med Maria i sig. Utan på grund 

av Jesus.    

 

Vad leder det då till att Elisabet blir uppfylld av den HA? Hon får ett 

profetiskt budskap. 

 



- Här så har Maria just kommit in genom dörren och Elisabet har inte 
fått höra från någon annan att Maria hade blivit havande. 

 

Det har förmodligen bara gått några dagar sen Maria blivit havande 

genom den HA.  

 

- Och i denna stund så uppenbarar den HA för Elisabet om Jesus och 

hon brister ut att Maria ska vara välsignad bland kvinnor och att 

hennes livsfrukt ska vara välsignad.  

 

Var då detta för att Maria var mer värd och bättre än andra kvinnor. Nä! 

I förra predikan så blev det tydligt att Maria var i lika mycket behov av 

frälsning från hennes synd som oss. 

 

- Varför sa då Elisabet att Maria är välsignad bland kvinnor? Därför 
att hon hade fått nåden från Gud att få föda Jesus, Messias, 

världens Frälsare.  

 

I v.45 så kallar hon Maria salig som betyder lycklig och detta därför att 

hon trodde det som ängeln hade sagt skulle gå i uppfyllelse. 

 

- Många år senare så skulle en annan kvinna ropa till Jesus i Lk 11:27: 

”Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som 

du har diat.”      

 

Till detta svarade Jesus: ”Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds 

ord och bevarar det.” 

 

- Orsaken till varför Elisabet kunde kalla Maria välsignad och salig var 

inte att hon var förmer en någon annan, utan att hon hade fått nåd 
från Gud och hade gensvarat i tro. 

 

När Elisabet säger: Salig är du som trodde så blir det samtidigt en 

tillrättavisning åt Sakarias som hade tvivlat när ängeln Gabriel 

uppenbarade sig för honom i templet. 

 

- Maria däremot hade trott på budskapet utan att ifrågasätta det. 

 



En annan mycket intressant sak i denna text är v.43 som säger: 43
Men 

varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? 

 

- Genom den HA så säger Elisabet att Jesus är hennes Herre. I 1 Kor 

12:3 så står det att ingen kan säga att Jesus är Herren annat än i 

kraft av den helige Ande. 

 

Och vad syftar då ordet Herren på? Här så används det grekiska ordet 

κύριος som vanligtvis användes för att översätter två andra ord från 

gamla testamentets hebreiska. Nämligen ָאדֹון eller ה  .Guds namn ,ְיהָו֨

 

- Från övriga NT så ser vi hur κύριος används när gamla 

testamentliga texter citeras för att peka på att Jesus både är ָאדֹון 
som i Ps 110:1 syftar på Messias men också att han också är ה  .ְיהָו֨

 
Så när Elisabet säger ”min Herres mor kommer till mig” så pekar 

Elisabet genom den helige Andes inspiration indirekt på att Jesus både 

är Messias och Gud själv. 

 

- Vilken underbar bekännelse! Och denna bekännelse är nödvändig 

för oss alla om vi vill bli frälsta från syndens fördömelse och till en 

underbar evighet med Gud.  

 

Rom 10:9-10 säger: 9Om du därför med din mun bekänner att Jesus är 

Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, 

skall du bli frälst. 
10

Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med 

munnen bekänner man och blir frälst. 

 

- Och sen i v.13 så står det: Ty var och en som åkallar Herrens namn 

skall bli frälst. Detta är ett citat från Joel 2:32. 
 

Här så används just ordet κύριος för att översätta ordet ה  Man måste .ְיהָו֨

bekänna att Jesus är Gud för att kunna bli frälst från sin synd. 

 

- Detta är inte en magisk formel som man i vissa kretsar har gjort 

den till att om du bara säger dessa ord att du kommer att bli frälst. 

 



Det är inte detta Paulus menar. Utan i kontexten så säger han i v.14 Men 

hur skulle de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på. 

 

- Först så kommer tron och sen så kommer bekännelsen. Vad vi 

tyvärr har gjort är att vi har vänt på det hela där vi fått för oss att 

om vi bara får människor att säga att Jesus är Herren att de 

kommer att tro. 

 

Nej, det är först genom den andefödda tron som vi i kraft av den HA kan 

bekänna att Jesus är Herren. 

 

- Och det var detta som Elisabet gjorde. Det var genom tron på det 

som den HA uppenbarade för henne som hon profetiskt kunde 

säga att Jesus är Herren. 

 
Detta är ett mycket viktigt budskap. Utan att du i kraft av den HA 

bekänner att Jesus är Herren Gud själv så finns det ingen frälsning. 

 

- Vad ska vi då göra för att kunna bekänna Jesus som Herren? Det 

finns inget du kan göra i dig själv. Detta är ett verk från den HA. 

 

Vid några tillfällen så har jag fått frågan från människor som önskar bli 

frälsta. Vad dom ska göra? 

 

- Vad skulle du ha gjort om du fått denna fråga? En stor del av 

kristna idag skulle bett dom repetera dessa ord från Rom 10:9-10 

och sen förklarat dom som frälsta. 

 

När Paulus fick denna fråga av fångvaktaren i Filippi så varade han: ”Tro 

på Herren Jesus så blir du frälst…” (Apg 16:31). 
 

- Och när Petrus fick frågan på pingstdagen: Vad ska vi göra? Så 

svarade han: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn…” 

(Apg 2:38) 

 

Det samma gäller oss att vi ska vädja till människor att omvända sig och 

tro evangeliet och denna tro kommer av att höra ordet i Rom 10:17. 

 



- Det finns ingen magisk formell för att en människa ska kunna bli 
frälst. Detta sker helt enkelt genom evangeliets förkunnelse och 

det är i kraft av den HA som människor omvänder sig, tror och 

bekänner Jesus som Herren. 

 

Men att bekänna Jesus som Herren innebär också att man erkänner 

honom att vara det som man faktiskt säger. Att han nu ska vara Herre 

över ens liv. 

 

- Nu så är det han som ska bestämma över mitt liv och inte längre 

jag själv.  

 

Men det är inte bara bekännelsen av vem Jesus är som präglar mötet 

mellan Maria, Jesus, Elisabet och Johannes.  

 
- Det är också glädje. När vi tänker på vår underbare Herre och 

Frälsare så är också detta det naturliga gensvaret för oss att vi likt 

Johannes som var i Elisabets moderliv gensvarar i glädje. 

 

Här så kommer vår underbara Frälsare. Vad är då mer naturligt än att 

gensvara i glädje på det fantastiska frälsningsverk som Jesus vår Kung 

och Frälsare har utfört för oss. 

 

- Detta som han gjorde när han tog vårt dödsstraff och frälste oss till 

en underbar evighet med Gud.  

 

Hur ska då Maria gensvara till detta?  

 

- Till Elisabets budskap att hon bär på Messias, Gud själv i mänsklig 

gestalt som ska frälsa sitt folk så gensvarar hon i glädjefylld 
lovsång. 

 

Och är det inte på detta sätt som också vi bör gensvara när vi läser om 

denna händelse om hur Guds frälsningsplan håller på att uppfyllas. 

 

- Innan vi ser på Marias gensvar så vill jag påminna er om att många 

bibellärare tror att hon vid detta tillfälle var i 12-13års åldern då 

det finns nertecknat att detta var en vanlig ålder att bli trolovad. 



 
Marias tillbedjan riktigt dryper av Bibeln. En bibellärare skriver att hon 

här antingen citerar eller anspelar på 1 Mos, 5 Mos, 1 och 2 Samuels 

böckerna, Job, Psaltaren, Jesaja, Hesekiel, Mika, Habackuk och Sefanja. 

 

- Det var detta som kom ut ur djupet från hennes inre när hon med 

sin själ och ande tillbad Gud.  

 

Tänk dig att Maria som kanske var 12-13år är så fylld med Bibeln att det 

genomsyrade hela hennes tillbedjan.  

 

- Idag så har många tonåringar som växer upp i kristna hem knappt 

ens läst hela Bibeln. Det är lätt att tala om andra, men vi bör ställa 

oss själva frågan: 

 
Hur är vår personliga och offentliga tillbedjan? Genomsyras den av 

Bibeln. Här får vi nog alla bekänna att vi för det första kan Bibeln allt för 

dåligt och för det andra att vi inte tillräckligt tillämpar den i vår lovsång 

och våra böneliv.  

 

- Så i detta avseende har vi mycket att lära oss från denna flicka. När 

vi låter oss bli uppfyllda av Guds ord så kommer det att prägla våra 

hjärtans sång.  

 

I denna sång så tillber Maria inte Gud bara för det han har gjort utan 

också för den han är. 

 

- Philip Ryken säger att hon tillber honom för hans väldiga kraft 

(v.49, 51) – som var verksam i jungfrufödseln, för hans helighet 

(v.49). 
 

Hon upphöjer Gud för hans barmhärtighet mot syndare (v.50) och för 

hans trofasthet gentemot sina löften (v.54-55).   

 

- Vi kan dela in Marias lovsång i två delar. Först v.46-50 som är en 

lovprisning över Guds handlande med Maria.  

 



Och sen i v.51-55 som är en lovprisning över Guds handlande med sitt 
folk Israel. 

 

- En annan biblisk princip som kommer fram i Marias lovsång är att 

Gud står emot de högmodiga, men ger nåd till de ödmjuka.  

 

Låt oss börja med att titta på hur Maria lovprisar Gud för hans 

handlande med henne i v.46-50. 

 
46

Då sade Maria: ”Min själ prisar Herren, 
47

och min ande gläder 

sig i Gud, min Frälsare. 
48

Ty han har sett till sin tjänarinnas 

ringhet. Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig.  
49

Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är hans 

namn. 
50

Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem 

som fruktar honom.  

 

För det första så prisar hon Herren. Ordet för att prisa betyder ordagrant 

att göra stor eller att upphöja. Hon ger all ära till Herren. 

 

- Och observera att det står Herren. Med vad Elisabet just har sagt 

att min Herres mor har kommit till mig så kan man undra om Maria 

kanske här syftar på Jesus som den Herre och Frälsare som hon 

prisar. 

 

Oavsett om hon här syftar på Gud Fadern eller Gud Sonen så är det en 

medveten tvetydlighet som pekar fram mot faktumet att Jesus både är 

Herren och Frälsaren.  

 

- Det är inte bara det att hon prisar och tillber Gud, utan hon gläder 

sig i sin Frälsare.  
 

Detta är det naturliga gensvaret för dig och mig att vi gläder oss i vår 

Frälsare Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. 

 

- Ofta så blir vi alldeles för familjära med vad Jesus har gjort. 

 

Låt oss för ett ögonblick stanna upp och tänka vad han har gjort för oss 

och inse hur mycket vi har att tacka honom för. 



 
- Tänk dig om du får reda på att du har en dödlig sjukdom och det 

bara finns en enda medicin som kan göra dig frisk men att du 

omöjligt kan betala priset för den. 

 

Och så betalar Bill Gates för denna medicin och du får leva. Skulle du då 

inte vara glad och glädja dig? 

 

- Alla människor bär på en andligt dödlig sjukdom som leder till att 

om dom inte får botemedlet att de kommer att få spendera en 

evighet i helvetet. 

 

Men den goda nyheten är att Jesus vår Frälsare har betalat den mest 

dyrbara medicinen då han med sitt blod tillfredsställde Guds vrede för 

vår synd så att vi nu kan få njuta av Gud i all evighet. 
 

- Inser du vad du förtjänar pga. din synd och inser du vad Jesus har 

gjort för dig? Borde inte vi kristna vara dom mest glada personerna 

på denna jord? 

 

Vår hälsa och vår ekonomi kan förstöras, vi kan bli förföljda och dödade, 

men ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. 

 

- Borde vi inte med Maria stämma in och glädja oss över vår store 

Gud och Frälsare, Jesus Kristus. 

 

Vi var precis som Maria i ringhet, men Gud fann oss i vårt fördärv och 

likt Maria så kommer vi genom frälsningen att kallas saliga, alltså 

lyckliga. 

 
- Inte pga. oss själva utan pga. Guds fantastiska handlande med oss i 

frälsningen. 

 

Gud den mäktige har gjort stora ting för oss, han är helig och hans 

barmhärtighet varar från släkte till släkte. 

 

- Han har visat oss sin barmhärtighet och sitt medlidande. Borde inte 

detta leda till att vi gensvarar genom glädjefylld tillbedjan?  



     
I nästa del i v.51-55 så lovprisar Maria Gud för hans handlande med sitt 

folk Israel och vi skulle kunna tillämpa denna text på fortsättningen av 

Guds folk idag som är församlingen. 

 
51

Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem 

som har stolta hjärtan och sinnen. 
52

Härskare har han störtat från 

deras troner, och ringa män har han upphöjt. 
53

Hungriga har han 

mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort.  
54

Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin 

barmhärtighet 
55

mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt 

löfte till våra fäder.”  

 

- I dessa versar så talar Maria i dåtid, men lik väl så blickar det hon 

säger fram på Guds handlande genom Jesus. 
 

När hon säger: Att Gud har utfört väldiga gärningar med sin arm så är 

detta en fras som framförallt användes för att tala om uttåget ut ur 

Egypten, då Gud frälste sitt folk från fångenskap. 

 

- Och här så ser vi principen hur Gud står emot de högmodiga, men 

som i Marias fall ger nåd till de ödmjuka.  

 

Stolta härskare störtar han ned från deras troner men de ringa upphöjer 

han.  

 

- Han mättar de hungriga med sitt goda, men de rika skickar han 

tomhänta bort. 

 

Denna vers kan både tillämpas andligen och bokstavligen. Vi ser 
principen i bergspredikan i Matt 5:6: Saliga är de som hungrar och 

törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.  

 

- Så alla som hungrar efter Gud ska bli mättade. Men de som inte vill 

ha med Gud att göra kommer att gå tomhänta bort. 

 

Men vi kan även se hur denna princip kan tolkas bokstavligen både i 

detta livet och i det kommande. 



 
- Hur Gud förser de hungriga som ödmjukar sig inför honom med 

mat, men även för all evighet kommer att vara den som förser 

dem. 

 

Men de rika som i sin stolthet inte bryr sig om Gud de kommer att gå 

tomma bort. 

 

- Ibland så sker detta redan i det här livet, men ytterst så kommer 

det att ske i evigheten.  

 

Senare i Lukas 16 så kan vi läsa om den rike mannen som inte hade brytt 

sig om den fattige Lasarus. 

 

- I dödsriket så ber den rike mannen Abraham att skicka Lasarus för 
att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka hans tunga eftersom 

han plågas så mycket i denna eld. 

 

Under detta jordeliv så brydde han sig inte om Lasarus som hade legat i 

hans port och önskat att få något att äta.  

 

- Lasarus gick tomhänt under det jordiska livet, men kom att få ligga 

till bords med Abraham i det kommande livet. 

 

Den rike mannen levde i överflöd i detta liv men kom att gå bort 

tomhänt i det kommande livet. 

 

- Detta är en tankeställare för oss i Sverige som har det så bra. Vi är 

som den rike mannen. Tänker vi på denna världs Lasarus?  

 
Tänker vi på flyktingen, tänker vi på den hemlöse, tänker vi på våra 

bröder och systrar i andra länder som lider nöd, svält och förföljelse eller 

lever vi var dag i glädje och fest som den rike mannen medans Lasarus 

ligger i vår port? 

 

- Här så behöver jag själv rannsaka mig och många med mig. 

 



Maria påminner i sin lovsång om hur Gud hade tagit sig an sin tjänare 
Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans 

barn för evig tid. 

 

- Vad hon här syftade på var löftet som Gud hade gett Abraham i 1 

Mos 12:1-3 1HERREN sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din 

släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa 

dig. 2Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och 

göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3Jag skall 

välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar 

dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”  

 

Hon prisar Gud för hans barmhärtighet gentemot sitt folk och det löfte 

som Abraham hade fått. 

 
- Och detta löfte gäller inte bara de av Israel som är del av Guds folk 

utan även oss som kristna att i Abraham alla släkter på jorden 

skulle bli välsignade. 

 

Och ytterst så skulle detta komma genom Jesus som i Gal 3:16 kallas 

Abrahams säd. 

 

- Det var genom det barn som Maria bar på i sitt moderliv som detta 

löfte till fullo skulle gå i uppfyllese.  

 

Detta är ett fantastiskt löfte som också vi bör prisa Gud för. Gud är 

trofast till det han har lovat. 

 

- Låt oss stämma in med Maria och tillbe Gud för den han är, vad 

han har gjort och också för vad han ska göra till uppfyllelse av hans 
löften. 

 

Så nu har vi fått se Marias gensvar till mötet med Elisabet när hon får se 

hur frälsningsplanen börjar att uppfyllas. 

 

- Låt oss gå vidare och se hur Sakarias gensvarar när han får uppleva 

hur frälsningsplanen börjar att uppfyllas. 

 



Nu betyder vi scen. Efter att ha stannat i tre månader hos Elisabet så 
beger sig Maria hem och vi får bevittna hur Johannes döparen föds, 

omskärs och hur Sakarias gensvarar till detta. 

 

- Lukas skriver inte så mycket om själva födelsen mer än att Elisabet 

föder en son. 

 

Det han istället vill betona är hur omgivningen gensvarar. När grannarna 

och släktingarna får höra att Herren visat Elisabet så stor barmhärtighet 

så gläder dom sig med henne. 

 

- Och detta är det naturliga gensvaret för oss när vi får se hur bröder 

och systrar visas barmhärtighet från Herren. 

 

Inte att vi blir avundsjuka utan att vi gläds med dem. Det är som Paulus 
säger i Rom 12:15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som 

gråter.  

 

- Inser ni vilken skillnad Johannes födelse gör för Elisabet. Tidigare 

hade folk sett ned på henne med skam.  

 

Men nu gladde de sig med henne. Frälsningsplanens uppfyllelse leder till 

glädje. Det är det självaste evangeliet handlar om. Det är ett glädje 

budskap som bör medföra ett glädje fullt gensvar. 

 

- När vi inser vad vi blivit räddade ifrån och vad vi blivit räddade till. 

 

Enligt judisk gammaltestamentlig tradition så omskar man små pojkar på 

åttonde dagen för att komma ihåg Guds förbund med Abraham där 

tecknet på förbundet var just omskärelsen. 
 

- Och eftersom Abraham fick ett nytt namn vid omskärelsen så hade 

det blivit till en tradition att man tillkännagav barnets namn vid just 

omskärelsen.  

 

Och det är här vi kommer in i händelsernas centrum när just detta ska 

äga rum. 

 



- För oss idag så tillämpar vi inte omskärelse då NT istället talar om 
hjärtats omskärelse som sker vid frälsningsögonblicket. 

 

I v.59 så kommer man för att omskära barnet. Folkbibeln säger: och de 

ville kalla honom Sakarias.   

  

- Ordagrant så står det: och de kallade honom Sakarias.  

 

Så man tog det för givet att som seden var på den här tiden att namnge 

den förstfödde sonen efter sin far. 

 

- Men hans mor svarade: ”Nej, han skall heta Johannes”, som 

betyder Herren är nådefull.  

 

Folket säger till henne: Men det finns ju ingen i din släkt som har det 
namnet. 

 

- Då vänder man sig till Sakarias och gav tecken åt honom. Detta ord 

indikerar att Sakarias förmodligen inte bara var stum utan också 

döv. 

 

Han bad då om en skrivtavla och skrev Johannes är hans namn och alla 

förundrade sig.  

 

- Till skillnad från i templet då Sakarias hade tvivlat så gensvarar han 

här i lydnad till de ord som han hade fått av ängeln och ger honom 

det namn som Gabriel hade sagt att han skulle heta.  

 

Folket förundrade sig. Vad skulle detta innebära? Sakarias som betyder 

Herren kommer ihåg och hans fru Elisabet som betyder min eds Gud 
som har att göra med att Gud är trofast till sitt löfte hade just namngivit 

deras son Johannes som betyder Herren är nådefull. 

 

- Och Johannes skulle bereda vägen för Jesus som betyder Herrens 

frälsning.  Vad ska nu hände vilket dessa speciella namn pekar 

framåt? 

 



Men innan Lukas svarar på detta genom sitt evangelium så händer något 
helt otroligt. Sakarias mun öppnar sig och hans tunga löstes och han 

börjar göra vad då? 

 

- Det han skulle gjort när han först fick uppenbarelsen om denna 

fantastiska frälsningsplan. 

 

Han börjar tala och prisa Gud. Sakarias är som en ny människa. Detta får 

följden i v.65-66 att: 

 
65

Fruktan kom över alla deras grannar, och i hela Judeens bergsbygd 

talade man om det som hade hänt. 
66

Alla som hörde det tog det till 

hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn. Ty Herrens hand 

var med honom.  

 
- Här så hade den störste profeten under Gamla förbundet fötts som 

skulle bereda vägen för Gud själv som skulle bli människa. 

 

Folket såg att Herrens hand var med Johannes och det skulle bli än 

tydligare när vi nästa gång får möta Johannes i Lukas evangeliet då han 

predikar och döper i vildmarken.   

 

- Låt oss nu läsa hur Sakarias gensvarar till hur frälsningsplanen 

börjar att uppfyllas: V.67 säger: 67
Hans far Sakarias blev uppfylld 

av den helige Ande och profeterade och sade:  

 

Likt Maria så brister Sakarias ut i en lovsång. Men till skillnad från Maria 

som började att prisa Herren för Guds handlande med henne så börjar 

Sakarias i v.68-75 att prisa Herren för hans handlande med nationen. 

 
- Och sen i v.76-79 så prisar han Herren över Guds handlande med 

Johannes döparen. 

 

Så låt oss först kolla på Sakarias lovsång över Guds handlande med 

nationen som består av två delar. V.68-71 som handlar om Guds löfte till 

David och v.72-75 om uppfyllelsen av Guds ed till Abraham.   

 
68

”Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst  



sitt folk. 
69

Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin 

tjänare Davids släkt, 
70

så som han för länge sedan hade lovat 

genom sina heliga profeters mun. 
71

Han har frälst oss från våra 

fiender och från deras hand som hatar oss.  

   

Sakarias välsignar och prisar Gud för att han besökt och friköpt sitt folk. 

När han talar om ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt så talar 

Sakarias inte om sin son utan om Messias.  

 

- Han förstod att det nu var dags för profetian och löftet till David att 

börja gå i uppfyllese om Messias som för evigt skulle regera på 

Davids tron. 

 

När Sakarias säger att han har upprättat åt oss ett Frälsningen horn så är 

det ett bildligt utryck som talar om den kraft och makt som Messias 
skulle ha. 

 

- Lukas använder samma ord som här översätts med upprättat i Apg 

4:10 för att tala om hur Jesus restes upp från det döda. 

 

Det var genom att Jesus restes upp från de döda som han blev ett 

frälsningens horn för alla som skulle tro på honom. 

 

- Men vad var det då Sakarias väntade sig för någon typ av friköpelse 

och frälsning ifrån. 

 

Förmodligen så när han sa detta så förväntade han sig en politisk 

Frälsare som skulle kasta ut Romarna och regera som kung i Jerusalem.  

 

- Det var detta som var folkets förväntningar på Messias något som 
blir tydligare senare i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. 

 

T.ex. så säger lärjungarna som var på väg till Emmaus efter Jesu död Luk 

24:21 att de hade hoppats att Jesus skulle friköpa Israel. 

 

- Men det var ju det han just hade gjort, men dom förstod inte hur. 

Till och med så frågade lärjungarna precis innan Jesu himmelsfärd 

honom om han nu skulle återupprätta riket åt Israel. 



 
Även om Sakarias tänkte på ett helt annat sätt när han sa dessa ord så 

skulle den frälsning han talade om få en helt annan betydelse än vad han 

hade tänkt. 

 

- Innan vi talar om detta så låt oss gå till v.72-75 om uppfyllelsen av 

Guds ed till Abraham: 

 
72

Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga 

förbund, 
73

enligt den ed han gav vår fader Abraham, 
74

att vi, frälsta 

ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, 
75

i 

helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar.  

 

Här så prisar Sakarias Gud för att han hade sänt Jesus även då han ännu 

inte var född för att resa upp honom som ett frälsningens horn.  
 

- Detta för att visa sin trofasta barmhärtighet till fäderna genom att 

komma ihåg hans heliga förbund som han med ed hade gett 

Abraham.  

 

Sakarias pekar här på att det är genom Jesus, Messias som förbundet 

med Abraham får sin fulla uppfyllelse.  

 

- Men Sakarias tal om frälsningen var fortfarande fördunklad så att 

man kunde tro att den bara handlade om att frälsa folket från 

Romarna. 

 

I den sista delen av hans tillbedjan i v.76-79 så prisar Sakarias Gud över 

hans handlande med hans son Johannes och i denna del så svarar han på 

folkets fråga i v.66 vad det ska bli av detta barn? 
 

76
Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före 

Herren och bana väg för honom 
77

och ge hans folk kunskap om 

frälsning, att deras synder är förlåtna 
78

för vår Guds innerliga kärleks 

skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, 
79

för 

att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och 

styra våra fötter in på fridens väg.” 

 



Och här så uppenbaras Johannes döparens uppgift att bana väg för 
Herren, Jesus, Frälsaren, den utlovade Messias.  

 

- Johannes skulle ge folket kunskap om frälsning. Och nu så berättas 

vad frälsningen handlar om.  

 

Att deras synder är förlåtna. Detta är den fantastiska röda tråden som 

går genom hela Bibeln. 

 

- Hur vi kan få frälsning från våra synder till en underbar relation 

med Gud. 

 

Det var därför Jesus kom som Matt 1:21 säger för att frälsa sitt folk från 

deras synder.  

 
- Det är detta frälsningen handlar om. Hur vi kan få förlåtelse från 

våra synder, genom att vända oss bort från dem till Gud och tro på 

vår Herre Jesus.  

 

Att han dog och uppstod för oss. Det är genom hans död och 

uppståndelse som vi får förlåtelse för våra synder. Detta pga. Guds 

innerliga barmhärtighet. 

 

- Här så beskrivs Jesus som en soluppgång från höjden som skulle ge 

ljus till dem som sitter i mörker och dödsskugga. 

 

Detta är en anspelning på profetian om Jesus i Jes 9:2 Det folk som 

vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i 

dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 

    
- Jesus är världens ljus. För oss kristna så har Jesus givit oss ljus i vårt 

mörker och han styr enligt slutet på v.79 vår fötter in på fridens väg 

den väg som leder till en underbar evighet med Gud. 

 

Jesus som själv är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6). Det är han som 

leder oss till vår eviga frälsning. 

 



- Det var detta Johannes blev kallad till att vittna om, om Jesus, 
Frälsaren.  

 

Sista versen här i kapitel 1 berättar för oss hur Johannes växte upp och 

blev starkare i anden, och om hur han vistades i öde trakter fram till den 

dag då han skulle träda fram inför Israel. 

 

- Detta förbereder oss på vad som komma skall i kapitel 3. Men först 

så ska Frälsaren själv, Messias födas i kapitel 2 som vi kommer att 

få höra om i vår nästa predikan över Lukasevangeliet.  

 

DA Carson har sagt: ”Om Gud hade sett att vårt största behöv var 

ekonomiskt så hade han sänt oss en ekonom.  

 

- Om han hade sett att vårt störta behov var underhållning så hade 
han sänt oss en komiker eller en artist. 

 

Om han hade sett att vårt största behov var politisk stabilitet så hade 

han sänt oss en politiker. Om han hade sett att vårt största behov var 

vår hälsa så hade han sänt oss en doktor. 

 

- Men Gud såg att vårt störta behov involverade vår synd, död, 

bortvändhet och uppror mot honom så han sände oss en Frälsare.” 

 

Inte en politisk frälsare utan en Frälsare från synd. Och det är till denna 

frälsningsplan som vi alla måste gensvara. 

 

- Maria gensvarade till denna frälsningsplan i tillbedjan, Sakarias 

likaså.  Hur ska du gensvara till denna frälsnings plan och Frälsare?     

 
Om du ännu inte har tagit emot denna frälsning och förlåtelse för din 

synd så vänd dig bort från synden och förtrösta på Jesus som din 

Frälsare. 

 

- Ropa på honom som Herre och Frälsare för ditt liv. 

 

Hur ska då vi som kristna gensvara till detta? Det enda naturliga 

gensvaret för oss är att likt Maria och Sakarias gensvara i tillbedjan. 



 
- Alldeles strax så ska vi få gensvara genom att ta del i nattvarden 

där vi får komma ihåg och i tillbedjan proklamera Jesu död. 

 

Låt oss be! 

  


