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Kristus kommer
världens ljus,
Dödens udd han bryter.
In i denna dunkla värld
livets källa flyter.
Psb 13 v. 2
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1 söndagen i advent
Din konung kommer i ödmjukhet

2 söndagen i advent
Din konung kommer i härlighet

3 söndagen i advent
Bered väg för konungen

4 söndagen i advent
Herrens födelse är nära

Julaftonen
Löftena uppfylls

Juldagen
Ordet blev människa

Annandag jul
Kristi vittnen

Nyårsaftonen
Vårt liv är i Guds hand

Nyårsdagen
I Jesu namn

Trettondagen
Jesus, världens ljus 

”Stå upp, var ljus, 
ty ditt ljus kommer, 

och Herrens härlighet går upp över dig. 
Se, mörker skall övertäcka jorden 

och töcken folken, 
men över dig skall Herren gå upp, hans 
härlighet skall uppenbaras över dig.” 

(Jes. 60: 1-2)
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”... för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga 
och styra våra fötter in på fridens väg.” Luk 1: 79

dra. Mörker och dödsskugga råder i många 
människors hjärtan. Ångest drabbar. 
Många håller andan. Vad skall ske härnäst? 
 
Många av gamla förbundets profetior, som 
beskriver avfallets följder, passar mycket 
väl in på vår tid. Vi lever i en tid som många 
av Bibelns profeter fick skåda in i. Men just 
i denna tid kallar Gud ännu människor till 
sitt rike, än en gång genom julens glada 
budskap. Han kallar till bättring och om-
vändelse från upproriskhet och synd. Han 
manar att hålla ut i tron. 
 
Måhända ljuder snart den sista kallelsen? 
 
Den gamle Sakarias lovsång förkunnar det 
stora och unika i julens budskap, ett him-
melskt ingripande i människornas mörker. 
En soluppgång från höjden besöker jorden. 
Den naturliga solen går upp i öster och 
ner i väster, men denna soluppgång kom-
mer ovanifrån. Jesus Kristus, rättfärdighe-
tens sol, kommer ner till jorden i ett litet 
barns gestalt. Sakarias egen son skulle få 
namnet Johannes, vilket betyder ”Gud är 
nådig” eller ”Gud har förbarmat sig”. Han 

skulle som Herrens vägröjare bereda folket 
att ta emot den viktigaste kunskapen av 
alla: ”kunskap om frälsning, att deras synder 
är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks 
skull.” Johannes Döparens bättringspredi-
kan öppnade människornas sinnen att inse 
mörkret i sina hjärtan. De var helt enkelt 
på fel väg, syndens och ofärdens väg hade 
förblindat dem. 
 
Sakarias, som själv tidigare tvivlat på Guds 
budskap, profeterar fylld av helig Ande om 
julens evangelium. Guds innerliga kärlek 
når jorden. Himmelskt ljus skiner i mörker 
och dödsskugga. Nådens och rättfärdighe-
tens soluppgång möter mörkret i männis-
kornas hjärtan. Där det sanna ljuset från 
Kristus lyser, måste mörkret vika undan. 
Evangeliet om syndernas förlåtelse i Jesus 
Kristus, i hans namn och blod, är Guds 
kraft till frälsning. Det flyttar var och en 
som tror från mörkrets välde till Guds äls-
kade sons rike. 
 
Vi lever ändå kvar i en värld där mörker 
råder, men Gud har i Jesus Kristus berett 
en ny väg genom denna värld, fridens väg. 
Den vägen är alltjämt okänd för människor 
i otrons förmörkade tillstånd. ”Förödelse 
och elände råder på deras vägar, och fridens 
väg känner de inte. De har inte gudsfruk-
tan inför sina ögon.” (Rom 3: 16-18) Men 
i Guds ord öppnas genom Jesus Kristus 
kunskapen om den nya vägen. Det är en 
levande väg, där man får vandra med för-
låtna synder. Där finns en frid som världen 
inte känner, en frid som är förankrad i him-
melen, friden i Herren Jesus Kristus. Ingen 
värdslig oro eller dödsskugga kan omintet-
göra den. Fridens väg är Ordets väg, där 
Jesus som den gode herden leder genom 
sitt ord och sin ande.

 
Gud blev människa. I Jesu födelse, liv, död 
och uppståndelse förhärligades det him-
melska ljuset till en frälsning från världens 
mörker, synd och död. Det gäller för alla 
människor. Gud hör ännu dem som varit 
”upproriska mot Guds ord och föraktat den 
Högstes råd”, när de omvänder sig till ho-
nom. ”Men de ropade till Herren i sin nöd, 
och han frälste dem ur deras trångmål. Han 
sände sitt ord och botade dem och räddade 
dem från undergång.” (Ps 107) I Guds ord 
finns alltjämt den soluppgång som räddar 
från undergång. Ju mörkare det blir på jor-
den, desto klarare lyser Guds ord med ett 
evigt himmelskt ljus från Guds och Lam-
mets tron. 
 
Liksom det rådde mörker på jorden den 
dag Jesus föddes till jorden, skall mörker 
också råda på jorden när Jesus återvänder 
på himmelens skyar i ära, makt och evig 
glans. Då gryr en morgon med en skimran-
de soluppgång, en ny himmel och en ny 
jord där endast rättfärdighet bor. Orättfär-
digheten får sitt straff, men Guds härlighet 
skall i evighet skina över den frälsta män-
niskoskaran som får jubla i glänsande vita 
kläder. Julens evangelium bjuder dig till en 
himmelsk fest i evigt ljus, glädje och frid. 
Det är stort! Visst vill du vara med?

”Då skall månen blygas och solen skäm-
mas, ty Herren Sebaot skall då vara konung 
på Sions berg och i Jerusalem och inför sina 
äldste, i härlighet.” (Jes. 24: 23) 

En välsignad jul med Jesus, 
himmelens och jordens 
konung!

              Tomas Gäddnäs

En soluppgång 
från höjden

Vi står inför julen 2016. Mörker råder 
över jorden – mörker i flera bemärkelser. 
Det naturliga mörkret sänker sig över Nor-
den. Årets mörkaste tid är inne. Men också 
ett andligt mörker har sänkt sig över våra 
länder. Människan vänder sig bort från San-
ningen, från den levande och sanne Guden, 
universums skapare och återlösare. I sin 
klokhets enfald försöker hon upphöja sig 
själv till gud, ta friheten att själv bedöma 
över rätt och fel, bestämma över liv och död 
och förändra skapelsens innersta ordning. 
 
Men trots den svindlande utvecklingen på 
kunskapens område, inom tekniken och 
IT-världen, har människan inte blivit så 
klok och upplyst, som hon velat ge sken 
av. Världshistorien står alltjämt mitt inne 
i en mörk tidsålder. Våld och ofrid råder. 
Egoismen flödar. Många människor är en-
samma och utslagna. Populism, korruption 
och terrorism vinner terräng. Det globala 
världssamhället är i gungning. Den materi-
ella välfärden vilar på en mycket skör tråd. 
Skapelsens naturkrafter förmår ingen tygla. 
Osäkerheten för framtiden tilltar. Man rus-
tar för nya krig. Människor slaktar varan-
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Kyrkans heliga år börjar med första ad-
vent och mäktig hosiannasång. I snart två-
tusen år har Kristi kyrka hälsat sin Herre 
och Konung välkommen till ett nytt kyr-
koår. ”Välsignad Davids son, som kommer i 
Herrens namn.”  

De orden bygger på det som folket ropade 
när Jesus red in i Jerusalem på en åsna och 
de går tillbaka på orden i en av de så kall-
lade hallel-psalmerna: ”O, HERRE, fräls! O, 
HERRE, låt allt lyckas väl! Välsignad vare 
han som kommer i HERRENS namn” (Ps 
118:25-26). Hosianna betyder just det: 
”Herre, fräls oss! Herre, låt det gå oss väl!”

Han som kom en gång kommer till oss igen 
i ett nytt kyrkoår. Nu kommer han välsignad 
för de nådens och förlåtelsens ord som han 
talar. Välsignad för den vägledning och hjälp 
han ger i sitt ord. Välsignad för den näring 
och kraft han ger i nattvarden. Välsignad för 
hans löfte att vara med oss alla dagar.

Drygt femhundra år innan Jesus föd-
des hade profeten Sakarja sagt att Mes-
sias skulle komma ridande på ett åsneföl. 
”Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj 
jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din kon-
ung kommer till dig, rättfärdig och segerrik 
är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en 
åsna, på en åsninnas föl” (Sak 9:9-10).

Och ungefär fyrahundra år före Sakarjas tid 
hade en annan Davids son kommit inridan-
de i Jerusalem på en åsna. Det var Salomo, 
han som efterträtt sin far David, och blivit 

En segerrik kung på en åsna
smord till kung. När han red in i Jerusalem 
på en mulåsna följdes han av profeten Na-
tan på den ena sidan och översteprästen 
Sadok på den andra. Då står det att folket 
blåste på flöjter och ropade med jubel så att 
marken kunde ha rämnat. Ja, så står det.

Han kommer rättfärdig. Han är den ende 
rättfärdige. Den ende i vilken det inte fanns 
någon synd. Han kommer för att skänka 
oss sin rättfärdighet, förlåtelse, rening och 
frälsning. Genom tron blir hans rättfärdig-
het vår rättfärdighet. 

Han kommer segerrik. Hela hans liv var 
ett segertåg. Han segrade över frestelserna. 
Han segrade över djävulen och alla helve-
tets makter. Han segrade över synden och 
döden. ”I hans seger har vi mod, livet har vi 
i hans blod.”

Han kommer ödmjuk (Bibel 1917 över-
sätter ”fattig”). Han ägde den gudomliga 
fullheten, men utblottade sig och antog en 
tjänares gestalt.  (Fil 2:7). Ordagrant står 
det att han tömde sig. I allt visade han öd-
mjukhet. ”Han ödmjukade sig och blev lydig 
ända till döden – döden på korset” (Fil 2: 8).

Han kommer ridande. Han kom inte ri-
dande på en stridshäst, som det hade an-
stått en kung, som vill manifestera makt 
och styrka. I stället kom han på en ung 
åsna.

Det finns en åsna, en så kallad korsåsna, 
som härstammar från Egypten. Den är grå 

och har på sin rygg ett svart kors. 
Författaren Selma Lagerlöf berät-
tar i en legend om hur åsnan fick 
sitt kors på ryggen. Det hände 
när den bar Jesus in i Jerusalem. 
Själv tror jag ändå att Gud skapa-
de åsnan med det kännetecknet, 
därför att den en dag skulle bära 
Jesus på hans väg mot korset.

När Jesus red in i Jerusalem 
måste de flesta ha associerat till 
profetens ord om konungen som 
kommer rättfärdig, segerrik och 
ödmjuk. Men såg de verkligen 
vem han var? En konung på väg 
mot korsdöden. Hade folket vetat detta när 
de sjöng hade sången säkert varit tystare 
och mera lågmäld.

Åsnan blev bärare av Frälsaren. Just i sin 
gråa vardag fick den grå åsnan för en stund 
i uppgift att bära Jesus. På samma sätt 
behövs i dag människor som vill vara bä-
rare av Jesus, hans seger och himmelrikets 
hemligheter.  Vi kan ofta tycka att allt det 
vi håller på med är så enformigt. Dag ut 
och dag in samma sak. Men det kan hända 
att Gud just i den vardagsuppgift där vi 
står vill använda oss för någonting särskilt.

Jag  - en åsna? Kanske! För att det skulle bli 
något av åsnan måste den frigöras, lösas 
från sina band. På samma sätt är det med 
oss. Det sker genom att föras till Jesus. 
Åsnor kan bära tunga bördor. Det har jag 
själv sett i bland annat Israel. Åsnans upp-

gift är att bära, bara bära. Som en grundre-
gel för det kristna livet säger Paulus: ”Bär 
varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.” 
Och bördan är inte så tung. Frälsaren sä-
ger: ”Mitt ok är milt och min börda är lätt” 
(Matt 11:30).

Dotter Sion, fröjda dig, 
jubla högt, Jerusalem! 
Se, din konung nalkas dig, 
till din salighet. 
Dotter Sion, fröjda dig, 
jubla högt Jerusalem!
(Psb 7:1)

              Kurt Hellstrand

1advent

Sak 9:9-10
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Var också ni beredda, 
ty i en stund då ni inte väntar det kommer människosonen

2 advent

Temat för andra söndagen i advent är DIN 
KONUNG KOMMER I HÄRLIGHET. Det är 
inte vår sak att veta tider eller stunder, när 
det sker. Det är inte uppenbarat för män-
niskan. Det har Fadern fastställt genom sin 
egen makt (Apg 1:7). 

I Bibeln är det berättat om de tecken som 
skall synas före Hans ankomst. Om det 
är det bl.a. skrivet att många skall avfalla 
från tron och hålla sig till villoandar och 
till onda andars läror (1 Tim 4:1). De kom-
mer till och med i Kristi namn och gör 
stora tecken och under. Vackra tal och löf-
ten om ett bra liv och framgång kan lik-
som ”förhäxa” oss (Gal 3:1). Dessa falska 
profeter hänvisade till den yttersta tiden; 
”vad VI har gjort.” Deras motiv är pengar, 
egen ära och framgång. De är 
fiender till Kristi kors. Deras 
slut är förtappelsen och deras 
buk är deras gud (Fil 3:18,19). 
”Men då skall jag säga dem 
sanningen: Jag har aldrig känt 
er.” (Matt 7:23). Herren känner 
sina egna och ”mina egna kän-
ner mig” (Joh 10:14). Evang-
eliet om Kristus och hjärtats 
tro som föds därav är det allra 
största undret och den största 
gåvan. Men att också andra 
under alltid och i allt endast 
skulle få förklara Guds Sons 

ära! En tronsbön i Jesu namn innehåller ett 
mycket viktigt stycke: ”ske din vilja...”. Det 
frågar efter en sann tro, att Han får smälta 
hjärtat att nöja sig vid det.

Jesus sade: ”Då skall himmelriket liknas vid 
tio jungfrur... fem av dem var visa och fem 
fåvitska” (Matt 25:1,2). Låt detta väcka 
oss att vaka. Brinner kärlekens eld i lam-
pan och tänds den när Brudgummen kom-
mer? Hör vi ropet mitt i mörka natten: ”Se 
Brudgummen kommer!”. Hör vi väckelsero-
pet, vad sker i folkens och nationernas liv, i 
naturen, i kyrkan och bland oss?

”I de sista dagarna kommer det människor 
som drivs av sina begär och som förtalar 
och hånar er.” (2 Petr 3:3). Bespottarna är 

inte enbart otroende, utan också de krist-
na, som vandrar efter sina egna lustar. De 
lever i verksynder eller egenrättfärdighet, 
utan ånger, bättring och levande tro. Jesus 
liknade den yttersta tiden vid Sodom och 
Gomorras tid. Dessa tecken går i uppfyl-
lelse under vår tid, när t.ex. Sodoms syn-
der bejakas. När man i otro förskjuter Her-
rens ord, förskjuter man Herren Jesus själv. 
I hans församling tål man inte mer Ordets 
hälsosamma lära (2 Tim 4:3). 

Men Han kommer inte förrän avfallet skett 
och syndens människa, fördärvets son, bli-
vit uppenbar... han sätter sig i Guds tempel 
såsom en Gud och föregiver sig själv vara 
Gud (Antikrist) (2 Tess 2: 3,4). Därför upp-
manar Ordet: ”nu är stunden inne för er att 
vakna upp ur sömnen... Låt os leva värdigt, 
det hör dagen till, inte i utsvävningar och 
fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid 
och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kris-
tus.” (Rom 13: 11,13,14)

Ett Guds barn kan stundtals känna sig 
rädd och svag inför världsväldenas krafter. 
Men Herren bevarar oss på den troendes 
plats och det räcker. Han strider för oss, 
när vi förblir i Honom och Hans Ord i oss. 
Han öppnar för våra ögon hoppets vidder: 
”Lyft upp era huvuden, ty er förlossningsdag 
nalkas”. Evangeliet är Guds kraft ända till 
slutet. ”Och detta evangelium om riket skall 

predikas i hela världen till ett vittnesbörd 
för alla folk, och sedan skall slutet komma.” 
(Matt 24:14). Han fullgör sitt goda verk.

Felaktiga vakanden och fall får vi lägga bort 
som synd och i tro sätta vår tillit till Guds 
förlåtelse, som Herrens församling eller en 
enskild troende förkunnar i Jesu namn och 
blod. Församlingens kännetecken finner vi 
i Guds ord: ”De höll troget fast vid apostlar-
nas lära och gemenskapen, vid brödsbrytel-
sen och bönerna.” (Apg 2:42)
 
Tack och lov börjar ljuda i våra hjärtan, 
såsom änglasången den första julnatten. 
Då ger vi Gud den högsta äran och tacket, 
när vi nöjer oss vid den frälsning och för-
låtelse han berett. Det räcker också för den 
största syndaren. Gud erbjuder världens 
bästa julgåva i evangeliet till varje män-
niska. Den bär fram frälsningen för var och 
en som tror det och sätter sin tillit till Jesu 
blods nåd. Det föder en sann julfrid och 
-glädje. Det förklarar himlahoppet: ”Ja, jag 
kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 
(Upp 22:20)

Fridfull jul och 
ett välsignat nytt år
Timo Orre

Luk 12:35- 40
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Se Guds lamm! 
3 advent 4 advent

Nästa dag stod Johannes där igen med två 
av sina lärjungar. När han såg Jesus kom-
ma gående, sade han: ”Se Guds Lamm!” De 
båda lärjungarna hörde vad han sade och 
följde efter Jesus.  Joh 1:35–37

Överskriften för tredje söndagen i advent 
är ”Bered väg för konungen”. Snart skall vi 
fira Jesu födelse och texten för denna sön-
dag är en förberedelse inför den händelsen. 
Traditionellt är advent en fastetid, en för-
beredelsetid inför julens högtid, vilket för-
klarar varför texten om Johannes Döparen 
infaller nu i kyrkoåret. 

Två av Johannes Döparens lärjungar är med 
vid floden Jordan där han döper. En av dem 
är Andreas och den andra antas vara apos-
teln Johannes som är den som skrivit om 
händelsen. I så fall skriver han här om sitt 
första möte med Jesus. Mötet måste ha 
gjort stort intryck på honom då han t.o.m. 
antecknar klockslaget, vid tionde timmen. 
Då Johannes Döparen ser Jesus komma gå-
ende, säger han: ”Se Guds Lamm!”. De båda 
lärjungarna hör vad han säger och följer ef-
ter Jesus. 

Johannes Döparens uppgift var att vittna 
om Jesus. ”Han som kommer efter mig är 
före mig, eftersom han var före mig.” (Joh 
1:15). Han menar att han inte ens är vär-
dig att tjäna Jesus genom att knyta upp 
remmen på hans sandaler, vilket var en 
slavs uppgift. (Joh 1:27). Trots att han var 
en stor profet, t.o.m. den största som har 
fötts av kvinna som det står i Matt 11:11, 

så hade han ingen egen lära utan han pre-
dikade Guds ord och pekade på Jesus som 
Guds son, offerlammet för hela värdens 
synder. Därför låter han nu sina egna lär-
jungar följa efter Jesus.

Kanske känner sig Johannes lärjungar ovär-
diga att följa Jesus men gör det ändå. Kan-
ske följer de honom avvaktande på avstånd. 
Kanske hade Jesus redan gått en bit när han 
märker att någon följer efter och då vänder 
han sig om och frågar vad de vill. Den frå-
gan kan vi också ställa oss idag, varför följer 
vi Jesus, vad vill vi? Lärjungarna svarar först 
med att kalla Jesus för Rabbi, som betyder 
lärare, var bor du? De vill se var han, som de 
kallar sin lärare, finns för att kunna vara nära 
honom. Har vi samma önskan? Jesus svarar 
lärjungarna ”Följ med och se!” och de följde 
med honom och stannade hos honom den 
dagen. Jesus kallar dem till att följa honom. 
Längre fram i samma text (Joh 1:46) ser vi 
att lärjungarna använder samma ord, ”följ 
med och se!” för att leda folk till Jesus. På 
samma sätt kallar Han också dig, som kan-
ske går på avstånd och känner dig ovärdig. 
”Följ med och se” vem han är och vad han 
har gjort för dig. Han som är Gud har kom-
mit ner till jorden för att bli som en av oss. 
Han har tagit på sig våra synder och betalat 
straffet på korset.

”Han har dött för oss medan vi 
ännu var syndare.” (Rom 5:8)

Med önskan om 
en välsignad jul. 

Martin Ventin

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.

Josef, hennes man, var god och rättfärdig.

Han ville inte dra vanära över henne,

och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne.

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.

När Josef vaknade upp ur sömnen, 

gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig.

Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son.

Och honom gav han namnet Jesus.

Evangelium enligt Matteus 1: 18-24

Du skall ge honom namnet Jesus
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Tankar i juletid

    Lukas 2:1-20.

Julen har utvecklats under flera tusen år 
genom många olika traditioner till en så-
dan fest som den är nuförtiden. Egentligen 
firades julen uppenbarligen inte bland de 
första kristna efter Jesu uppståndelse. I 
många forntida kulturer firades midvintern 
på olika sätt, eftersom den betydde att lju-
set småningom tilltar över människorna 
och mörkret viker undan.

I Rom firades Saturnalia-festen den 17 de-
cember som ljusets fest med ’svinoffer’. Då 
ville man också undvika att gräla. I kriget 
hade man även vapenvila. Husen dekorera-
des med städsegröna festonger. Man ställ-
de också rikligt med ljus och bloss överallt. 
Ljusets fest firades med ljus! Och männis-
korna gav gåvor åt varandra. 

Ändå är jultidens händelser så tydligt be-
skrivna i Bibeln, speciellt i evangeliet enligt 

Vad  betyder 
julen  för  oss  idag?

Lukas, kapitel två. För oss människor var 
det den mest betydelsefulla händelse ge-
nom alla tider, att Jesus, Guds son och vår 
Frälsare, hade fötts i Betlehem. Himme-
lens ängel själv förkunnade för herdarna, 
kringstrålade av Herrens härlighet: ”Varen 
icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor 
glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i 
dag har en Frälsare blivit född i Davis stad, 
och han är Messias, Herren.”  Herren Jesus, 
som var lindad i Betlehems anspråkslösa 
krubba, skulle frälsa oss från synden. En 
helt ny epok hade dagats till världen.

Under kristendomens första tider ansåg 
man, att Jesus hade fötts den 25 decem-
ber, som var tämligen nära romernas ’lju-
sets fest’, som också firades i december. Så 
småningom gav de första seklens kristna 
ett nytt innehåll till ’ljusets fest’, nämli-
gen att Jesus, som verkligen var ’världens 

ljus’, är livets Herre och ljus, som man 
bör dyrka och ihågkomma. Så julen blev 
en viktig tidpunkt i den kristna kalendern. 
Det hände enligt historikerna först år 336. 
Innehållet i julfirandet har varierat under 
dessa 1700 år. Tidigare förberedde nyom-
vända kristna sig för dopet under advent. 
Seden att ge julgåvor, hälsa vänligt till alla 
människor och hänga ljus eller bloss om-
kring huset eller inomhus har blivit kvar 
länge. Det berättas att Martin Luther var 
den första som dekorerade julgranen med 
ljus, år 1519. Han tänkte, att himlens 
stjärnor symboliserades av julgranens ljus 
inomhus.

Fastän jultiden är en mycket viktig fest för 
oss idag, så kan vi stanna upp för att fun-
dera över vad Jesu födelse betyder för oss i 
dag. Jag minns en predikan av den avlidne 
Kurt Snellman. Det var jultid och temat var 
”Vem får se Jesusbarnet?” I predikan kom 
det tydligt fram, att Jesus föddes som ett 
barn av Gud. Syndaren får se Honom när 
han blir omvänd och tar emot Guds rike 
som ett barn. ”Låt barnen komma till mig 
och hindra dem inte; ty Guds rike tillhör så-
dana. … Den som inte tar emot Guds rike 
som ett barn, han kommer aldrig ditin.” 
(Luk 18:16-17) 

Må Gud bevara oss i denna enkla tro också 
denna jul. Att den allra viktigaste julgåvan 
är att vi får tro, blott av nåd, alla våra synder 
och brister förlåtna i Jesu namn och blod. 
Och att vi får samlas tillsammans med våra 
familjer och vänner för att fira Jesu födelse, 
och att vi kallas Guds barn, vilket är det 
dyrbaraste i vårt liv. Vi får frimodigt gå 
fram och dela ut åt varandra denna dyrbara 
julgåva. Således kan vi kanske undvika att 
slösa pengar på saker och ting som vi eller 
våra barn inte behöver. Nu för tiden tycks 

människorna ha allt för mycket varor och 
grejor, som de inte behöver och som vore 
bättre att slänga bort.

Särskilt i Finland, Baltikum och Skandi-
navien brukar man under jultiden tända 
ljus på gravarna till nära och kära som har 
somnat bort. På internet har det funnits 
några skrivelser, i vilka man påstår att det 
är trist. Varför vill man erinra sig de döda, 
då julen är glädjens fest? När man tänker 
på det viset, uppfattar man inte att våra 
bortgångna troende familjemedlemmar 
och vänner fortfarande existerar i dödsri-
ket. De väntar på kroppens uppståndelse. 
Vi som fortfarande vandrar här på jorden, 
vi väntar också på att förenas med dem en 
gång, när det blir dags för oss att flytta till 
evigheten. För oss ger det hopp när vi kan 
påminna oss om våra nära där bakom grän-
sen; inte behöver det vara dystert. Hoppet 
om det eviga livet tillsammans med våra 
nära är orsak till stor glädje.

När man blir äldre börjar man tänka att det 
kanske inte tar så länge tills det blir min 
tur att flytta till evigheten. Denna känsla 
blir starkare när nära trosvänner går bort 
från oss. Jag och min fru Maarit har nyss 
förlorat två trossystrar, som har varit så 
betydelsefulla för oss och våra barn under 
närmare 50 år. Visst saknar vi dem, men 
vi har det hoppet i våra hjärtan, att vi ses 
där i det eviga livet. Då firar vi tillsammans 
Jesusbarnet med stor glädje.     

Heikki Sumuvuori                                                      
             

Julaftonen
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Denna vers och hela julevangeliet är 
välkänd för oss kristna och under julhög-
tiden får vi möjlighet att lyssna till den 
flera gånger. I texten beskrivs hur ängeln 
kommer till herdarna under natten och för-
kunnar ett glädjebudskap som är för hela 
folket. Men varför är det just ett glädje-
budskap? Vari ligger glädjen över att denna 
pojke föddes till jorden? 

Herdarna som fick detta änglabudskap var 
syndare som behövde en frälsare. De var 
syndare som alla andra Israeliter och hed-
ningar. De hade förmodligen fått lyssna till 
Guds ord i Mose lag och visste att 
Gud var en rättvis Gud som 
krävde fullkomlighet ända 
intill hjärtats vilja och 
lydnad. De hade sina 
erfarenheter av hur det 
var att leva som syn-
dare och de längtade 
förmodligen som de 
flesta israeliter efter att 
Guds löfte om Messias 
skulle gå i uppfyllelse.

Så får de höra ängelns ord i vers 
11: ”Idag har en frälsare blivit född åt er i 
Davids stad, och han är Messias, Herren.” 
De trodde på ängelns budskap och gick för 
att se det lilla Jesusbarnet och trots att han 
bara var ett litet barn så lät de inte otro 
och tvivel ta över hjärtat utan de trodde på 

En stor glädje för hela folket

det som var sagt om detta barn. För her-
darna var detta en stor glädje. Och Lukas 
låter oss få veta i vers 20, när de hade sett 
Jesusbarnet, att herdarna vände tillbaka 
och prisade och lovade Gud för allt som de 
hade hört och sett.

Äntligen hade de fått se vem deras Frälsare, 
Messias och Herre var. Deras tro hade nu 
fått ett starkare fäste eftersom ängeln up-
penbarade för dem vem de skulle förtrösta 
på. De prisade och lovade Gud på väg till-
baka till sitt arbete. Vi kan lägga märke till 
hur tron på Kristus och glädjen hör ihop. 

Inte nödvändigtvis en känslosam 
och psykologisk glädje, utan 

snarare en inre förvissning 
om att Gud är god och 
barmhärtig mot en syn-
dare som mig, trots att 
jag inte är värd det.

Men när vi talar om 
denna gåva, Guds god-

het mot människorna i 
Kristus Jesus, så får vi inte 

glömma att det tyvärr finns 
många saker som vill hindra tron 

på Kristus och den glädje som kommer av 
en rätt tro. Luther lär oss i förklaringen till 
tredje trosartikeln i katekesen att: ”Jag tror 
att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft 
kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller 
komma till honom, utan den Helige Ande 

har kallat mig genom evangelium.” Luther 
lär oss att det är ett stort Andens verk att 
komma till tro och att förbli i tro på Kris-
tus. 

Det här borde få oss att stanna upp. För 
om tron på Kristus är så stark att den för  
en människa förbi den eviga dödens gräns 
till det eviga livet, varför är då denna tro så 
svårtillgänglig? Svaret är att syndare bygger 
upp hinder för tron. Några viktiga hinder 
för tron är olusten för Guds ord och bö-
nen, den andliga säkerheten, vilket innebär 
att man tror att allt ska gå väl fast man 
syndar, vidare kärleken till synden samt 
egenrättfärdighet och otro. Dessa trons 
hinder finns hos oss naturligt pga. synden 
och den helige Ande arbetar genom Ordet 
och sakramenten för att komma över dessa 
hinder och tända tron och hålla den tänd.

Vi behöver bli medvetna om hur vårt eget 
hjärta är naturligt bortvänt från Gud och 
hur mycket vi älskar det jordiska livet och 
vad som hör det till. En viss bedrövelse 
över den inneboende synden behöver nå 
hjärtat för att glädjen över Kristi födelse 
ska uppstå. För om du upplever att du själv 
kan vinna över dina synder och det onda 
begäret, så behöver du inte någon annan 
som försonar dig. Då menar du dig inte ha 
något behov av Jesu födelse, korsfästelse, 
död och uppståndelse heller, trots att han 
gjorde det även för dig.

Men om du har fått se något av din synd, 
så får du lyssna till änglarnas budskap om 
att denna glädje inte bara är för herdarna 
utan även för hela folket. Därför får du ta 
till dig änglarnas budskap om hur Frälsa-
ren blev född även för din skull och det är 
verkligen en stor glädje för dig att han blev 
född. För det finns synd att försona. När 
du ser dig själv som herdarna ute den nat-
ten, omringad av syndens nattsvarta mör-
ker, och hur Guds tio bud inte passar in på 
ditt liv för att det bara tycks bli tillkorta-
kommanden, då får du som herdarna gläd-
jas över att denne din Frälsare, Herre och 
Messias blev född just för din skull. Han 
kom inte bara för att födas utan även för 
att uppfylla lagen för dig och för att ta ditt 
straff på Golgata kors. 

Gå därför till krubban, se på Jesus, och tacka 
Gud för att han blev född för din skull. Ja, 
där vid krubban får du uppleva den sanna 
glädjen som är till för alla människor. Gå 
sedan som herdarna och tjäna Guds ska-
pelse, din nästa, prisande och lovande Gud 
förvissad om att Han, tack vare Kristus, är 
nådig mot just dig, en syndare. 

               

              Jimmy Svenfelt

Ängeln sade: ”Var inte förskräckta! 
Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Luk. 2:10

Gå därför till krubban, se på Jesus,
och tacka Gud för att han blev född för din skull.

Juldagen
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Giv mig ett hem på fosterjord,
en gran med barn i ring,
en kväll i ljus med Herrens ord
och mörker däromkring.
Giv mig ett bo med samvetsro,
med glad förtröstan, hopp och tro.
Giv mig ett hem på fosterjord
och ljus av Herrens ord.
(Psb. 32:2)

Vad är ett bo, ett hem med samvetsro? 
För mig är det ett ställe där man känner 
sig hemma, blir respekterad och sedd för 
den man är, har en make som älskar en och 
kära barn. Ett ställe där vi kan känna oss 
hemma och trygga är mycket viktigare än 
rikedom och många ägodelar. 

Hur kan man uppleva samvetsro? Man bru-
kar säga att ett rent samvete är den bästa 
huvudkudden. När vi litar på att Jesus har 
försonat våra synder och vi tror dem för-
låtna, då kan vi känna frid och ro i våra 
hjärtan. Att Jesus föddes till vår värld för 
att rädda oss är en ovärderlig julgåva.

Ibland kan det kännas som om man har 
en trådlös linje öppen dygnet runt till vår 
himmelske far. Det är så mycket vi behöver 
be för, så linjen är ständigt öppen. Tvärtom 
mot våra trådlösa nätverk här på jorden, 
så fungerar linjen till himlen alltid, om vi 
bara vill använda den. Vi ska inte glömma 
att tacka för allt han ger oss och för att 
han hör våra böner - för det gör han. Att 
veta att vi alltid har en Far i himlen att dela 
medgång och motgång med, är även det en 
ovärderlig gåva. 

Herre, stilla oss inför det under som finns gömt i julens evangelium.
Led oss så att vi som Josef och Maria vill leva i lydnad trots vår egen rädsla.

Det fanns inte plats för Dig i det fina härbärget 
utan Du föddes i ett mörkt och smutsigt stall. 

Hjälp oss förstå att Du vill nå förbi vårt finslipade yttre, 
djupare in till det allra fulaste och smutsigaste. 

Kom in i vårt hjärta, Jesus, kom med ditt heliga blod och rena oss.

Som ett barn blev Du lindad och lagd i en krubba av Din mor.
- Omslut mig som ett barn i Din kärlek.

Lär oss att lovsjunga Dig av hjärtat och som änglarna prisa Dig av glädje. 
Såsom herdarna skynda till Dig, Jesus, och tacka för allt det Du har gett oss.

Låt Ditt ord få lysa starkt som stjärnan i julenatt, 
så att vi ser att alltid välja sanningen.                     

Att alltid lita mera på Dig än på den mänskliga visheten. 
Hjälp oss att som de visa männen knäböja oss inför Dig.

Låt mina ögon få se Din frälsning 
och såsom Simeon få sluta mina dagar i frid.

Amen

                                               Senja Wiklund

Giv mig ett bo 
med samvetsro

Under julförberedelserna kan vi försöka ta 
det lugnare med arbete eller studier, koppla 
av från stress och julkommers och reflekte-
ra över julens budskap. Vi kan spendera tid 
med familjen och ta oss tid att besöka de 
ensamma eller kanske någon vi inte träf-
fat på länge. Med små saker kan vi glädja 
någon annan. Njut av jultiden med dem du 
älskar, berätta för dem hur viktiga de är för 
dig och gör saker tillsammans. Det är en 
fin julklapp vi kan ge varandra. En fridfull 
jul till er alla!

Julbön

Himmelske Far, du som känner oss 
och vet vad vi behöver innan vi for-
mat orden, lär oss älska varandra, 
öppna våra ögon för våra medmän-
niskor. 
Lär oss ta hand om varandra och 
visa varandra kärlek. Påminn oss 
om att besöka de ensamma och sju-
ka. Låt vårt hjärta alltid vara öppet 
till dig, dra oss närmare dig. 
Vi förstår inte alltid de saker som 
händer oss, men hjälp oss att lita på 
att det som sker är din vilja, och att 
vi en dag kommer att förstå. Låt oss 
hålla fast vid dig, att först söka ditt 
rike, och be: ske din vilja.
Vi litar på att vi kommer att få det 
vi behöver, på det sätt som du vet är 
bäst för oss. Käre Jesus, ta hand om 
oss, ge oss ett bo med samvetsro. Låt 
oss få växa och bli den du 
skapat oss till. Amen.

 
     Magdalena Vähäkangas
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Barnatro

En liten pojke föddes 
en natt i Judaland.
Då lyste hela himlen 
som om den stod i brand.

Han hjälpte små och stora, 
vi vet han gör det än.
Han heter Jesus Kristus 
och är vår bäste vän.
Britt G. Hallqvist

En 
liten 
pojke 
föddes...

Har Jesus fått födas in i ditt hjärta? Vil-
ken plats har Han i ditt liv? Vet du, Han 
är lika levande idag som då för över 2000 
år sedan. Samma kraft finns nu i den som 
tror på Honom och följer Honom, genom 
den Helige Ande som bor i oss. Det är nåd, 
Guds stora nåd, att det inte är ute med 
oss. Allt vi behöver finns hos Jesus. Allt 
vi behöver göra är att ta emot Honom och 
hålla oss till Honom. 

Stanna upp lite, läs julevangeliet, eller be 
någon annan att läsa det för dig, som om 
du läser det för första gången. Be att Gud 

ska visa för dig hur mycket Han älskar dig. 
Tänk, så mycket, att Han själv steg ner till 
jorden och blev ett litet barn. Maria, Jesus 
mamma, öppnade sitt hjärta och tog emot 
Honom med glädje och förundran. 
Gör du det? 

Vi förundras, vi tillber och ärar dig Gud
inför barnet i krubban och änglarnas bud.
Att du nedsteg till oss och tog barnets gestalt
vilken gåva av nåd, ja av nåd tusenfalt.
Din kärlek oändlig kan vi ej förstå.
Men tack käre Far, vi tar emot den ändå.

Julfrid och julglädje till dig, kära barn! 
Och kom ihåg det lilla Jesusbarnet 

när du väntar på julen. 

Susanna Östman
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Uppgift:
Fyll i rätt bokstav på strecken så får du fram några repliker som hör till julens händelser.
Lista sedan ut vem som säger vad! Facit hittar du i Lukasevangeliet, kapitel 1 och 2. 
Lycka till!
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Tidigare i höst fick jag en stor kasse äpp-
len, förmedlad genom mina föräldrar. Det 
har redan gått flera veckor, så det är min-
sann hög tid att sticka sig in och säga 
tack för den goda gåvan. Så denna mörka 
höstkväll i slutet av oktober kör jag ut till 
Långstranden i Larsmo för att hälsa på hos 
Vivi Sandström. Fast det varit alltför glest 
mellan besöken under de senaste tiotals 
åren känns det hemvant att knacka på dör-
ren och mötas av den varma och hjärtliga 
hälsningen: ”Guds frid! Kom in!” Den glada 
rösten, som är så kännspak för just Vivi, 
gör att jag för ett ögonblick kastas 35-40 år 
bakåt i tiden, till någon av de otaliga gånger 
jag tillsammans med min storasyster klivit 
över samma tröskel för att hälsa på barn- 
och ungdomsvännen Anette. Alltid var 
hennes mamma Vivi lika glad, tyckte jag. 
Och nu tycker jag att hon inte ändrats ett 
dugg sedan den tiden. Det 
är svårt att tro att det är en 
90-åring som står framför 
mig.

Vi sitter i soffan och små-
pratar. På soffbordet lig-
ger en sticksöm. Det är ett 
par nästan färdiga sockor. I 
förbifarten visar hon några 
andra par, som hon alldeles 
just pressat, släta, jämn-
stickade och fina. På syför-
eningen härom veckan har 

Besök  hos Vivi

hon hört om en missionärsfamilj med tre 
små pojkar som behöver få varma sockor. 
De mindre sockorna ska alltså till dem. 
De större ska min mamma få, som tack 
för skjuts till syföreningen. Oräkneliga är 
nog de fötter som Vivis sockor fått värma! 
Handarbete i olika former är ett intresse 
som följt med hela livet, till nytta och till 
nöje, och hemmet är inrett med egna hän-
ders verk; virkat, sytt och broderat. Jag frå-
gar om hon hann handarbeta också under 
de arbetsdryga åren som småbarnsmamma 
och jordbrukarhustru. 
– Nå, då var det mest att sy kläder till bar-
nen, säger hon, det behövdes ju då. Och 
jag tänker i mitt stilla sinne på vad det 
innebar att hålla fem pojkar på ett jordbruk 
med hela och varma kläder under en tid då 
det inte bara var att åka in till stan och 
köpa nytt vartefter. Fortfarande är det inte 

slit-och-släng eller lättaste 
vägen som gäller för Vivi. 
Stickade tröjor som tjänat 
ut repas upp och blir nya 
sockskaft. Mycket mera ar-
betsdrygt än att köpa nytt 
garn, men också så mycket 
mera ansvarsfullt och verk-
ligen något för nya genera-
tioner att lära av. 

Men Vivis händer hanterar 
inte bara nål och tråd eller 
stickor och virknålar. Pen-
nan flyger lika lekande lätt 

som strumpstickorna. Hon tycker om att 
dikta och har under åren skrivit en del för 
skrivbordslådan. Ibland delar hon med sig 
av sina verk och läser dem vid lämpligt 
tillfälle, i pensionärsföreningen, på åld-
ringshem, i syföreningen eller för släkt och 
vänner. När jag nu frågar något om hennes 
goda humör och glada sinnelag, trots att 
hon mött många svårigheter i livet, svarar 
hon med en dikt:

Nu gammal jag blivit 
och håret glesnat har,
men ung i sinnet 
jag känner mig ändå.
Fast minnet blivit trögare 
med åren som gått,
ändå jag minns 
de ljusa stunderna blott.
Lyckliga barndomsdagar 
lever i minnet kvar,
glädje och sorg var lika 
korta då varje dag.
Benen var lätta som vingar, 
flög över stock och sten,
nu har de blivit tunga, 
mödosamt varje steg.
Men jag vill ändå blicka 
framåt för varje dag,
bedja Honom om krafter, 
Han som mig skapat har.

Och Gud har sannerligen hört den bönen 
och gett henne krafter. Han har hjälpt och 

burit genom tunga och svåra tider i livet. 
När Vivi var 36 år skadades hennes man 
Erik svårt i en arbetsolycka på jordbruket. 
Två dagar innan hade hennes mamma dött. 
Det var således sorg och begravning, sex 
minderåriga barn att ta hand om, sånings-
tid på jordbruket och mannen låg medvets-
lös på sjukhus i Helsingfors. Efter opera-
tioner och långa sjukhusvistelser fick han 
komma hem, men skadan gjorde att hans 
arbetsförmåga härefter var begränsad. Se-
nare skadades också en av sönerna mycket 
allvarligt i en trafikolycka. 

– Utan Guds hjälp skulle jag aldrig ha orkat, 
säger Vivi. 
Nu är både Erik och sonen Lasse sedan 
många år hemma hos Jesus och de övriga 
barnen har egna hem. Men Vivi har inte bli-
vit sittande ensam för sig själv. Hon vill ge 
av sin tid till gamla, sjuka och ensamma. 
Under 21 års tid har hon varje onsdag del-
tagit i en hobbyverksamhet på Sandlundens 
åldringshem. Samtidigt som de flinka hän-
derna skapar vackra föremål får hon hälsa 
på, samtala med och uppmuntra andra. 

Ur minnet läser hon för mig en dikt som 
handlar om nutidens jäkt, om hur vi inte har 
tid för våra medmänniskor, för de avsides-
tagna och ensamma. Igenkänningsfaktorn 
är hög och det hugger till i samvetet. Men 
Vivi, hon lever som hon lär. Och jag tänker 
att hon med sin positiva livssyn verkligen 
har fått vara till ”skrypelse” för många.

Men o, vad kyrkan var vacker och fin
med alla levande ljus däri.
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– Har du något speciellt julminne som du 
vill dela med dig, frågar jag? Vivi funderar 
ett litet ögonblick och ett leende sprider 
sig över hela ansiktet. Och så säger hon:

Barndomsjulens vackra minnen
alltid finns inom oss kvar,
julklapparna som ej var många,
men vilken glädje de ändå gav!
En lakritspipa med sin röda glöd
att suga på i dagar tre,
ett äpple, o, vad det var gott,
tänk om man blott hade flera fått!
En julgran vi hade
och en julängel vi satt i dess topp,
ett flaggband med flaggor av mången sort,
några ljushållare som tunga var,
i dem satte vi levande ljus i färger klar,
som ej fick tändas, blott ett vart år,
de skulle ju sparas för kommande dar.

Här avbryter hon sig i dikten, då hon inte 
exakt kommer ihåg ordföljden, men berät-
tar om juldagsmorgonen, då man fick en 
”guttagubbe” och om hur man med häst 
och släde under bjällerklang for till julottan 
för att lyssna på julens evangelium. Mam-
ma eller pappa satt på kuskbocken och Vivi 
och alla syskonen satt nedbäddade under 
ullskinnsfällen. 

… Men o, vad kyrkan var vacker och fin
     med alla levande ljus däri.

– Jag vill lämna allt i Faderns händer, säger 
Vivi. Jesus, min Frälsare, dog på korset för 
våra synders skull och uppstod för vår rätt-
färdighet. Jag väntar på kronan och hem-
met i himlen.

Så delar hon ännu med sig en bön hon skri-
vit, en bön som också jag vill stämma in i:

O, Jesus, hör min bön idag,
förlåt mig vad jag felat har
och när min vandring slutar här
tag mig, o, Herre Jesus, vid handen
och led mig till din himmel där du är.
Amen

Så blir jag bjuden på lemonad och småbröd 
och vi småpratar ännu en stund. När jag 
ska gå ringer telefonen. Det är ett av de 
vuxna barnbarnen som vill tala med fam-
mo Vivi. När jag till ljudet av det varma, 
kärleksfulla telefonsamtalet stänger dörren 
bakom mig och stiger ut i höstmörkret och 
kylan, bär jag med mig en liten lysande, 
värmande låga av tacksamhet och fram-
tidstro. Jag tackar Gud för farmödrar som 
Vivi. Sådana som bär omsorg, inte bara om 
det timliga, men också om det eviga. Jag 
tackar Gud för kvällsstunden och anar att 
den var en gåva från Honom. Ett dyrbart 
människomöte, där Han själv var med.

                     Åsa Tylli
Önskar er en Välsignad Juletid!
Harry Esberg

En julberättelse från den tiden man ännu 
körde med häst till julottan.

Lisa, 12 år, hade längtat länge efter att det 
skulle bli hennes tur att få åka med till jul-
ottan i kyrkan. Det här året hade hon blivit 
lovad att få följa med. Hon kände redan en 
glädje över hur det skulle bli med alla le-
vande ljus som lyser upp kyrkan. Och hon 
skulle få höra julevangeliet om Jesusbarnet 
som föddes hit till jorden. 

På julafton hade man förberedelser av alla 
handa slag. Då kom grannens husfar och 
hälsade på. Han hade inte så glada nyheter. 
Hans fru hade blivit sjuk och han behövde 
någon som mjölkade deras kor. Lisa hörde 
på och anade att det nog skulle bli hennes 
lott att hjälpa grannen med mjölkningen. 
Så blev det också. 

Lisa kände sig vemodig och ledsen. Det blev 
ingen färd till julottan detta år heller. Hon 
var en lydig och flitig flicka som sällan kla-
gade. Hon gjorde sina arbeten med glädje. 

Men tidig juldagsmorgon kunde hon inte 
känna någon glädje. När andra for till julot-
tan i kyrkan gick hon med tunga 
steg till grannen. Lisa gick in till 
grannens hus för att hämta mjölk-
hinkar och stävan man mjölkar i, 
när man mjölkar för hand. Hon 
hälsades välkommen av grannen 
som var glad och sjöng en julsång: 
”När juldagsmorgon glimmar, jag 

vill till stallet gå”. Men Lisa kunde inte kän-
na någon glädje. 

Hon gick till ladugården och började med 
mjölkningen. Där i stearinljusets sken när 
hon mjölkade korna kände hon hur rofylld 
det var hos dessa idisslande kor. Hon bör-
jade också sjunga samma sång som grannen 
sjöng: ”När juldagsmorgon glimmar, jag vill 
till stallet gå. Där Gud i nattens timmar, ren 
vilar ut på strå”. 

Då kunde Lisa känna hur hennes hjärta upp-
fylldes med julglädje. Den här sången blev 
levande för henne. Jesus föddes inte i en 
praktfull kyrka, utan i en krubba, i ett enkelt 
stall. Lisa saknade inte julottefärden. Hon 
hade fått uppleva mycket mer i grannens la-
dugård. Ja, det viktigaste för henne var att 
Jesusbarnet hade sin boning i hennes hjärta. 

Lisa bar in mjölken till grannen. Nu var 
det en glad flicka som tackade sin granne 
för att hon hade fått hjälpa till. Lisa kände 
också tacksamhet till sin himmelske Fader, 
för att Han i sin stora kärlek sände sin son 
Jesus Kristus till världen - som hennes vän 
och Frälsare.

När  juldagsmorgon glimmar
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Julglädje
När jag tillfrågades om jag kunde skriva 
något inför julen kom jag genast att tänka 
på hur min syn på julen och dess traditio-
ner har förändrats genom åren. Förut hand-
lade julen visserligen också om Jesu födelse 
och händelserna kring detta, men om jag 
ska vara riktigt ärlig så blev det nog ingen 
jul utan tomte och julmat. Idag får jag tacka 
Gud för att min syn på detta har förändrats. 
Visst kan dessa saker bra finnas med i julfi-
randet, och för oss är det också så till en viss 
del ännu, men detta får inte bli det viktiga. 
Julen kan bra firas utan dessa saker också. 

För min del var det nog de egna barnen som 
gjorde att jag började tänka om. När vi väl-
signas med barn, så inser vi också ansvaret 
för hur vi förmedlar dessa högtider vidare. 
Är det tomten vi talar om när julen är på 
antågande? Går dagarna ut på att meddela 
barnen att julklapparna uteblir om de gör 
si eller så? Sätter vi barnen i en ”presta-
tionspress” tiden före julen? Vem vill bli 
utan julklappar när alla andra får? Så pin-
samt det skulle vara. Jag är helt medveten 
om att vi alla är olika och kan ta detta på 
olika sätt. Själv har jag heller inget minne 
av att detta skulle ha plågat mig. Men jag 
tänker ändå, att det inte är värt att testa. 

Finns det något som är så raka motsatsen 
till Jesu budskap som just tomten? Tomten 
som kommer OM vi varit snälla, som ger 
gåvor beroende på hur snälla vi varit. Lägg 
detta i jämförelse med Jesus, som kommer 

till oss alla - och det är vi själva som får 
välja om vi tar emot honom eller inte. Je-
sus, som ger till oss alla av sina goda gåvor, 
helt utan förtjänst. Oberoende av hur bra 
jag har lyckat som kristen, hur snäll jag har 
varit, så överöser han mig med gåvor och 
välsignelser. Och detta inte bara på julaf-
tonskväll, utan hela tiden, hela livet. Vem 
av oss försöker inte till det yttersta att vara 
snälla människor eller goda kristna? Men 
åtminstone jag kan konstatera, att om jag 
lämnar att fokusera på hur ofta jag miss-
lyckas, så blir jag modfälld. Tänk om nå-
den, den verkligt stora gåvan, hade varit 
fast på hur bra jag har lyckats, då skulle 
det vara kört för länge sedan. Tack och lov 
så har Gud och Hans son Jesus ingen likhet 
med tomten, utan tvärtom! 

En annan sak med just tomten är att vi 
ofta luras att tro att han finns på riktigt, 
trots att berättelsen om honom inte all-
tid överensstämmer med hur grannbarnen 
fått höra berättas. Hela julen är uppbyggd 
kring den spännande känslan av, och den 
ljuvliga stämningen kring när det mörknar 
ute, när julljusen lyser vackert inne och när 
tomten knackar på dörren. Ända till den ål-
der, när vi efter kanske år av tvekan inser 
att detta inte håller. Tomten fanns inte på 
riktigt. I värsta fall kan det gå flera år innan 
vi får julen att kännas som förut. Men den 
härliga känslan som vi tidigare upplevt bor 
så starkt inom oss, att vi ofta gör allt för 
att återfinna den, också efter denna upp-

täckt. Så fortsätter vi år efter år att bygga 
upp julen efter den rätta julstämningen, 
precis som världen intalar oss att den ska 
kännas. Också här ser vi en stor motsats 
till Jesus. I Jesus får vi år efter år, oberoende 
av hur gamla vi blir, fortsätta att förundras 
över julens rätta budskap. Över den gåva 
som Gud gav oss. Sin egen son. Gud sände 
Jesus att födas här på denna syndiga jord, 
för att ta på sig alla våra synder, allt det vi 
inte lyckades med trots våra väldiga försök. 
Och allt enbart av nåd, av Hans stora kärlek 
till dig och mig, inget av vår egen förtjänst. 

Budskapet om Jesus förändras inte trots 
att vi ändrar. Vi kommer aldrig att behöva 
bli besvikna och konstatera att detta inte 
håller. Guds ord håller att tro på. Trots att 
vi tvivlar, också på detta ibland, får vi kon-
statera gång efter annan, att det håller, 
livet ut. Jag önskar att vi alla, oberoende 
av hur våra liv ser ut när julen nalkas och 
vilken känsla vi bär på, kan glädjas över 
julens sanna budskap denna jul. 

Vi får ha våra traditioner, vilka de än är, 
bara julen inte blir förstörd om ”den rätta 
känslan” inte infinner sig. Tron på Gud ska 
aldrig byggas på våra känslor. 

Med önskan om en 
glädjefylld julhögtid!

Emma Sundström

O Jesus säg mig, visst får jag komma 
till krubban din uti Davids stad? 

Du har ju också så här små händer, 
en barnablick som gör mig så glad!

Jag kan ju fråga herdar om vägen 
när jag till fjärran land kommer fram. 

Om det blir mörkt och jag ej ser stegen, 
Guds stjärna ändå mig leder fram. 

Jag skulle se där din änglaskara 
och gåvor från vise män också. 
Din hand så helig jag ville röra 
och sakta viska sen till dig så: 

Tack käre Jesus, jag är så liten, 
visst vill du hålla min lilla hand? 

Jag vill ju vandra med dig på vägen 
ända till hemmet i himlens land.

Övers. av SML 15, 
”Sua, Jeesus, katsomaan saanko tulla” 
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Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar
Himmelens kronor med gnistrande ljus
Glimmande bågar i alla Guds hus
Psalm som är sjungen från tid till tid
Eviga längtan till ljus och frid
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar

Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar
Över stridernas blod och larm
Över all suckan ur människobarm
Över de släkten som går till ro
Över de ungas dagande bo
Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar

Psalm som är sjungen från tid till tid, 
eviga längtan till ljus och frid
Alla människor bär på en evighetslängtan. 
En del bejakar detta och söker sig till Gud, 
medan många människor försöker fylla sjä-
lens tomrum med något annat. Helt lycklig 
blir man dock inte förrän Guds frid får fylla 
hjärtat. Vad jag önskar att alla människor 
skulle hitta den smala vägen som leder till 
livet, och denna jul få känna äkta julfrid! 
Det är något vi alla får be till Gud för.

Kom, kom, signade jul, sänk dina vita 
vingar, över stridernas blod och larm, 
över all suckan ur människobarm
Också i år tvingas otaliga människor fira 
julhögtiden under oroliga omständighe-
ter. Krig, våld och otrygga förhållanden gör 
att många människors julhelg inte alls blir 
som den borde vara. Också på de platser 
där det till det yttre råder frid, kan det fin-
nas människor som mår dåligt. Synder kan 
trycka samvetet. Bekymmer för framtiden. 
Sjukdomar som tynger. Problem på olika 
sätt. Psalmversens ord blir så tydliga: ”Alla 
har sitt, hårt eller blitt, himlen allena är sor-
gerna kvitt” (Psb 364 vers 2). Vad härligt 
att veta att det alltid finns en Gud som bär 
genom livet! Både i medgång och motgång. 
Om vi vågar lämna över våra bördor åt ho-
nom blir vägen lättare att vandra. Han har 
ju lovat att bära oss då vi inte orkar gå.

Över de släkten som går till ro, 
över de ungas dagande bo
Jultiden är en tid av nostalgi och barn-
domsminnen. Det är nästan som om jul-
nattens magi länkar ihop tid som flytt med 
den tid vi idag lever i. De äldre minns alla 

julhögtider de firat under sitt liv, där barn-
domens glädjefyllda stunder kanske fortfa-
rande värmer hjärtat. Ungdomstiden och 
vuxenlivet följde, då den julglädje man som 
barn kände inte längre upplevs på samma 
sätt. Livserfarenhet och tacksamhet över 
livets skiftningar blandas med vemod över 
hur snabbt tiden rinner iväg. 
De unga däremot, som tycks ha livet fram-
för sig, brinner av iver. En längtan till att 
grunda ett eget bo och en egen familj kom-
mer över de allra flesta förr eller senare. 
Några gifter sig unga och får tidigt familj. 
Andra fyller ungdomstiden med studier, 
resor och arbete i väntan på att den rätte 
ska dyka upp. Trots våra skiftande livssi-
tuationer förenas vi av förtröstan på Guds 
ledning i våra liv. 

Kom, kom, signade jul, 
sänk dina vita vingar
Sänk dina vita vingar över oss alla. Hjälp 
oss att minnas varför vi firar jul, och lär oss 
att fokusera på det glädjebudskap som ju-
lens evangelium bjuder. Då bleknar julklap-
parna, julmaten, julvädret och de många 
kraven, och kvar finns endast en verklig 
julfrid. Vi får glädja oss över att Frälsaren 
är född. Han kom just för vår skull! Han 
kom för att fullborda det verk som Fadern 
gett honom att utföra i vårt ställe, och Han 
gjorde det fullkomligt. Tack vare julbarnets 
försoningsverk på Golgata 
får vi en gång komma till 
himlen. Tack Gud!

Nina Enkvist

Kom signade jul

Sången du läste här ovan hör till de allra 
käraste julsångerna för mig. Den skickliga 
kompositionen av Edvard Evans text och 
Gustaf Nordquists melodi är ett självskri-
vet inslag i mitt julfirande. Jag vill, med 
Guds hjälp, skriva ner några tankar som 
sången väcker hos mig.

Jul, jul, strålande jul, 
glans över vita skogar
Jag ser framför mig en julkortsbild av ett 
gnistrande vinterlandskap. Solen står lågt 
på himlen, och snöflingor dalar sakta ner 
över skogar och landskap. Allt andas frid. I 
en sådan miljö önskar de flesta av oss fira 
julen. Kanske några av oss till och med för-
argas om vädret inte blir som vi hoppats 
på. Med en grön gräsmatta kan man inte 
fira jul, tänker vi. Kan man inte? Är julen 
detsamma som vita snölandskap? Nej, jul-
högtiden är något mycket större. Vi firar 

vår Frälsares födelsefest. I glädjen över det 
nyfödda barnet bleknar alla yttre omstän-
digheter. Åtminstone borde de göra det!

Himmelens kronor med gnistrande 
ljus, glimmande bågar i alla Guds hus
För de allra flesta av oss innebär julhögti-
den ett eller flera besök i kyrkor och bö-
nehus. Vi vill dela julglädjen med andra 
kristna. Den stämning som julottans brin-
nande ljus skapar, i kombination med ju-
levangeliets tröstande budskap, är under-
bar: ”Se, jag bär bud till er om en stor glädje 
för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit 
född åt er i Davids stad, och han är Messias, 
Herren” (Luk 2:10). Då orden riktigt får gå 
in i hjärtat fylls man av en jublande glädje. 
Tänk att himmelens Herre lät sig födas hit 
till jorden för min skull. För att förlåta mina 
synder! Det är stort.
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Annandag jul firar vi till minne av den 
första martyren i nya förbundets tid. Han 
hette Stefanus. Om honom kan vi läsa i 
Apostlagärningarnas sjätte och sjunde ka-
pitel. Många hade under gamla förbundets 
tid fått ge sitt liv för sin tro. Redan i den 
första familjen märker vid detta. Abel ägde 
i sitt hjärta en tro som behagade Herren i 
himmelen. Detta upptände en sådan vrede 
i Kain att han tog livet av sin broder. Så 
illa kan det bli om man själv inte äger den 
rätta tron i hjärtat utan börjar vända sig 
bort från Herren och hans vilja. På samma 
sätt fick många av Herrens tjänare lida. Ste-
fanus säger ju i sitt tal inför stora rådet: 
”Vilken av profeterna hava icke edra fäder 
förföljt? De hava ju dräpt dem som förkun-
nade att den Rättfärdige skulle komma, han 
som I själva nu haven förrått och dräpt.”

Den Rättfärdige som Stefanus talade om 
hade nu kommit. Han hade kommit ner från 
himmelen. Ingen annanstans hittar vi den 
rättfärdighet som duger än i honom som 

Jag ser himlen öppen

kom ned från himmelen. Det betyder att 
vi aldrig i oss själva kan bli så goda männ-
iskor eller göra så mycket gott att vi skulle 
duga eller bli godkända inför Gud. Nej, till 
det behövs något mycket mer än vad vi kan 
prestera. Det var därför Gud sände rättfär-
digheten själv hit till oss människor. Den 
rättfärdigheten är alltså en gåva till oss 
från himmelen och Gud vill att vi tacksamt 
tar emot den. Vi får äga den i våra hjärtan 
genom den tro vi har på Jesus Kristus.

Under den första julnatten blev det en stor 
glädje över gåvan som Gud gav. Den störs-
ta glädjen var i himmelen. Hela den him-
melska härskaran prisade och lovade Gud. 
Guds folk, som vi kan kalla den himmelska 
härskaran nere på jorden, har alltid velat 
göra på samma sätt. En människa som trots 
sina svagheter och felsteg har fått erfara 
att nåden räcker till, att synden är förlåten 
i Jesu namn och blod, har alltid velat tacka 
Gud för detta. Gud har alltså gjort henne 
duglig för himmelen, hon är rättfärdig inför 

Gud. Då vill man också fortsätta kampen 
på vägen som leder till härlighetens land.

Strax efter den glädje vi fått uppleva under 
juldagen firar vi alltså Stefanidagen. Vi blir 
påminda om det lidande som kan följa med 
om man vill vara en kristen. Så har vi fått 
höra många gånger om hur kristna i många 
delar av vår värld får ge sitt liv för sin tro. 
Men vi har alla en kamp att utkämpa. Kam-
pen är inte endast mot ”kött och blod” 
utan mot ”ondskans andemakter i himla-
rymderna” som Paulus skriver i Efesierbre-
vet (Ef 6:12). Kampen gäller mot synden 
och mot den ondska som vill tränga in i oss 
och ta över våra hjärtan.

När Stefanus stod inför den stora pröv-
ningens stund öppnade Gud hans ögon så 
att han fick se himmelen öppen. Där var 
hans glädje och slutmål. Må Gud också ge 
oss öppnade ögon så att vi också får erfara 
var vår glädje finns. Den är inte här nere på 
jorden trots att det ibland kan kännas som 

om man har medgång i livet. Detta ville Je-
sus lära de lärjungar han sände ut (Luk 10). 
De hade fått göra stora tecken och under, 
precis som det sägs om Stefanus. Nu glad-
de de sig över den framgång de hade fått 
erfara när t.o.m. de onda andarna måste 
lyda dem. Men Jesus säger till dem att de-
ras rätta glädje skall vara i himmelen, att 
deras namn är skrivna där.

Må vi alla denna julhelg få erfara glädjen 
över att våra namn är skrivna i himmelen. 
Då kommer vår resa en gång att sluta lyck-
ligt.

En välsignad och 
glädjefull julhelg
Anders Värnström

Under den första julnatten blev det 
en stor glädje över gåvan som Gud gav. 

Den största glädjen var i himmelen. 

Annandag jul
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”Och låt oss inte överge våra egna samman-
komster, som en del har för vana, utan upp-
muntra varandra, detta så mycket mer som 
ni ser att dagen närmar sig.” (Hebr. 10:25) 

Varför behöver vi komma tillsammans 
för att lyssna till och studera Guds ord? Vi 
kan ju lyssna via radio eller internet, vi kan 
lyssna till bibelstudiematerial och bandade 
predikningar i våra mobiler via internet. Vi 
är rikligt välsignade med att kunna lyssna 
enkelt och bekvämt var vi än befinner oss 
i världen, och vi skall umgås med Gud och 
Hans ord så mycket vi har möjlighet. Men 
en kristen behöver ett andligt hem, en ge-
menskap.  

Ibland kan vi vara trötta efter vardagens ar-
bete och det skulle vara bekvämt att lyssna 
via radion eller internet. Barnen skulle ock-
så helst stanna hemma. Men speciellt för 
oss föräldrar är det viktigt att vi tar med 
våra barn till sammankomsterna, så att det 
blir en god vana för dem. 

Naturligtvis är det inte församlingen som 
bevarar oss i tron, men ni har säkert till-
sammans med mig fått erfara, hur vi kan 
bli styrkta i tron under gudstjänsten. ”Allt-

En plats i församlingen
så kommer tron av predikan och predikan i 
kraft av Kristi ord” (Rom 10:17). Ensamma 
är vi svaga men tillsammans är vi starka. 
Vi skall be till Gud att vi får omsorg om 
varandra efter Guds sinne. Att vi i samtal 
och själavård styrker varandra i tron. ”Bär 
varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag” 
(Gal 6:2).

Den onde försöker ta all vår tid så att vi 
inte har tid att tänka på vårt förhållande 
till Gud. Särskilt i vår tid har vi så mycket 
utbud som världen erbjuder oss. Detta be-
höver inte vara fel, men vi får tänka över - 
hur använder vi vår tid? Den onde påpekar 
också alla fel som finns i våra församlingar 
så att vi blir kritiska till den egna försam-
lingen. Visst är det sant att församlingar 
lätt fastnar i yttre traditioner och former. I 
en församling finns det alltid olika uppfatt-
ningar och traditioner. Men en församling 
är ingen åsiktsgemenskap. Tillsammans 
ska vi söka Guds vilja. Vi bör ta fasta på om 
det som blir predikat sker i enlighet med 
Ordet. Som enskilda församlingsmedlem-
mar har vi också skyldighet att i kärlek på-
peka om predikningen inte sker i enlighet 
med Bibelns ord. Vi skall i bön och med ett 
ödmjukt hjärta komma till sammankoms-

terna. Den perfekta församlingen finns inte 
här på jorden - men förbli du, där du fått frid.  

Vi har orsak att akta oss så att vi inte blir en-
dast söndagskristna, utan att vi också skulle 
vandra som kristna i vardagen; i hemmet, 
skolan och arbetslivet. I församlingarna finns 
ett rikt utbud av gemenskap där Guds ord är 
i centrum. Detta är till stöd och hjälp för oss 
i vardagen. Vi har söndagsskola för barnen, 
ungdomssamlingar för unga, bibelstudier 
och gemenskapskvällar med teman för vux-
na. Vi behöver inte gå till sammankomsterna 
för att vi ska bli frälsta, utan för att vi ska bli 
styrkta och bevaras i tron på Jesus Kristus, 
vår Frälsare.

Vi ska också ta del av församlingsarbetet och 
tjäna vår församling med den nåd och gåva 
som Gud har anförtrott oss, så att det blir till 
välsignelse och glädje för oss själva och våra 
bröder och systrar. Herren vill använda dig 
där han har satt dig. Var därför trogen i din 
uppgift och besök dina egna sammankomster 
så att du blir styrkt och bevaras i tron. 

Många gånger när vi samlas får vi vila från 
vardagsbekymren och vi får erfara likt David 
i Psalm 23:2-3: ”Han låter mig vila på gröna 

ängar, Han för mig till vatten där jag fin-
ner ro. Han vederkvicker min själ, Han 
leder mig på rätta vägar för sitt namns 
skull”.   

Vi står inför dörren till ett nytt år. Kanske 
många likt med mig funderar: hur har jag 
lyckats under det gånga året? Har jag kla-
rat av att bli en bättre kristen? Mitt, och 
kanske ert bokslut för 2016 blir: ”Herre, 
så svag och syndig måste jag vandra här, 
längtande efter målet, vet att du stöder, 
bär. Här blir jag inte bättre, i detta syndens 
land, ändå jag får förtröstad fortsätta vid 
din hand” (SS 160).

Resultatet från vår egen sida är ett så 
enormt stort minus som vi inte har möj-
lighet att reparera. Därför måste vi sätta 
hela vår förtröstan på Julens konung, Je-
sus Kristus. Han har gjort allt. Med öns-
kan om en Fridfull Jul och ett Välsignat 
nytt år. 

Samuel Hjulfors 

”Bär varandras bördor 
så uppfyller ni Kristi lag”
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Nyår

Låt det stå kvar
Luk 13:6-9

Hugg ner det!
Liknelsen i nyårsdagens evangelietext be-
rättar som många andra liknelser först och 
främst om Israel. Ägarens utvärdering av 
trädet är en bild av Guds utvärdering av 
Israels folk. Ägaren kommer för tredje året 
i rad för att se om det träd han planterat 
har burit frukt. Fikonträd bär vanligen frukt 
omkring tio månader på ett år, och i tre år 
hade ägaren utan resultat sökt efter trä-
dets frukt. Trädet var onödigt, men inte 
bara det. I flera år hade det stått i trädgår-
den och sugit näring ur den jord som ock-
så fanns till för andra träd. Det var också 
skadligt för de andra träden. Det är alltså 
med full rätt som ägaren säger: ”Hugg ner 
det! Varför skall det få suga ut jorden?” Is-
raels öde ser dystert ut.

Vi kan applicera liknelsen 
på oss själva. Var är vår 
omvändelses frukt? För 
vår självrannsakan kan 
vi ta Petrus till hjälp: ”Ni 
har renat era själar genom 
att lyda sanningen, så att 
ni älskar varandra upprik-
tigt som bröder. Älska då 
varandra uthålligt av rent 
hjärta.” (1 Pet 1:22) I lju-
set av den här texten kan 
vi fråga oss själva hur året 
har gått: Har vi renade i 
sanningen, uthålligt, bro-

derligt, systerligt, älskat av hela vårt hjär-
ta? Kanske vi till det yttre producerat fram 
frukter som tålamod och ödmjukhet, men 
hur rent är vårt hjärta? Vi vet ju att Guds 
lag inte stannar vid yttre gärningar. Vårt 
öde ser också dystert ut.

Låt det stå kvar
Liknelsen får en vacker vändning. Trots 
att trädet inte burit frukt på många år ber 
trädgårdsmästaren ägaren att låta trädet 
stå kvar. Trädgårdsmästaren själv ska ta 
hand om trädet, gräva runt och vattna det. 
Israel får ytterligare tid för omvändelse och 
Herren är med och tar hand om sitt folk. 
Så här händer det också när vi är oförmög-
na att älska varandra med andens frukter. 
Gud själv kom ner till världen och dog för 
världens oförmögenhet, synden, och lo-
vade vara med oss alla dagar. Idag går Han 
bredvid dig, tar hand om dig och levande-
gör ditt hjärtas ödemark. I dopet vattnade 
Han ditt hjärta med det levandegörande 
vattnet, genom sitt Ord och det levande 
brödet och vinet ger Han det näring. ”Jag, 
HERREN, sköter om den, ständigt vattnar jag 
den. Både dag och natt vaktar jag den, så 
att ingen skall skada den.” (Jes 27:3)

När vi tänker på Gud som den kärleksfulla, 
allvetande och allsmäktiga Gud Han är ser 
vi Honom på två sätt. Gud som ser allt ser 
också all vår synd, och vi kan å ena sidan 
alltid med trädgårdens ägare säga: ”Hugg 

ner det!” Å andra sidan får vi som kristna 
alltid se Gud som en kärleksfull Gud. Han 
låter oss förstå vilken ödemark vårt hjärta 
är, att vi förstår förtrösta på Honom. Han 
dödar och gör levande. Han som ser oss allt 
igenom förlåter vår synd. I ljuset av Guds 
Ord förtjänar vi att bli nerhuggna men när 
Gud ser på oss genom sin Son Jesus Kris-
tus ser Han på oss i nåd. I nåd säger Han: 
”Låt det stå kvar.” 

Jag får stå kvar
När vi misslyckas med att ge varandra 
omvändelsens frukter som kärlek och tå-
lamod, får vi vända oss bort från vår synd 
och förlita oss på Guds nåd. Guds Ord för-
säkrar dig: Jesus har räddat dig, du blir inte 
nerhuggen! Omvändelsen är Herrens och 
Han själv ger dig näring för dess frukter. Vi 
får alltså gå dit varifrån vi får näring, där 
vi möter Herren. Efter det behöver vi inte 
leva passivt och vänta på att skörden kom-
mer automatiskt utan sträva efter frukter 
som ödmjukhet och mildhet men alltid 
förtröstande på Honom som ger allt gott. 
Vi får leva i de gudomliga löftenas visshet, 
att Gud renar oss från all synd och ger oss 
näring för alla våra behov 
och uppgifter, och ta oss 
an det nya året tjänandes 
varandra i kärlek och san-
ning.

             Richard Eklund

Får jag stå kvar?
Vid första anblicken ter sig liknelsen i 
Luk 13:6-9 vara lite otydlig. Till en början 
säger ägaren om trädet: ”Hugg ner det!” Ef-
ter det uppmanar trädgårdsmästaren äga-
ren att låta trädet stå kvar, för att till sist 
konstatera: ”Kanske bär det frukt nästa år. 
Annars skall du hugga ner det.” Hur skall 
jag förstå liknelsen om jag applicerar den 
på mitt eget liv? Jag har det ofta svårt med 
att bära fram frukter som tålamod, mildhet, 
och ödmjukhet. Frukterna kommer inte 
lätt och skörden smakar inte alltid så bra. 
Behöver jag nu bära fram ett par frukter att 
jag undviker att bli nerhuggen?

Ovisshet i vardagliga saker är inte alltid så 
allvarligt och kan ta sig uttryck i en lätt ir-
ritation. ”Vad sägs om en 
picknick i helgen?” frå-
gar frun. ”Det låter trev-
ligt! Eller vänta nu... hade 
jag ett ärende jag borde 
uträtta?” svarar jag tve-
kande. ”Det borde du 
veta!” Ja, det borde jag 
veta. Nu berättar inte ny-
årsdagens text om oviss-
het gällande makens pla-
ner för helgen, utan om 
omvändelse och dom. 
Ovisshet i sådana frågor 
kan ta sig uttryck i ångest 
eller förtvivlan.

”Herre, låt det stå kvar även i år, 
tills jag har grävt omkring det och gödslat. 

Kanske bär det frukt nästa år.”
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PRENUMERATIONSAVGIFTEN 
FÖR SIONS MISSIONSTIDNING 
 
Finland 35 €, gåvoprenumeration 24 €.  
Sverige 370 kr, gåvoprenumeration 282 kr 
Norge 348 kr, gåvoprenumeration 282 kr 
Övriga 35 € + porto
 
Sions Jultidning ingår i prenumerationspriset. 
LFF erbjuder tidningen gratis under ett år till 
nygifta par.

Prenumerationer och beställningar:
info@forsberg.info &+358 6 788 8800 kl. 8-16 

Prenumerationer i Sverige:  
Hans Rahkola, Piponsvägen 10, 95334 Hapa-
randa  Tel. +46 9 2261041.  
hans.rahkola@tele2.se
 
Prenumerationer i Norge:  
Sara Olsen, Borrasveien 17 9517 Alta 
Tel +47 91165805 

Adresskorrigeringar
info@forsberg.info  
Obs. Flyttningsanmälan till Magistraten gäller 
enbart officiella instanser, inte tidningsprenu-
merationer.
 
Fakturering
Tommy Granholm, tel. +358 50 349 3160,
tommy.granholm@ekonovia.fi 

Taltidning
Sions Missionstidning finns även som taltid-
ning på CD. Prenumerationspriset är detsamma 
som för papperstidningen. Kontaktperson för 
taltidningen: Alf Mård, tel. +358 45 858 4949

Extra nummer av Sions Jultidning 2016
Finland 2 €/st. 
Sverige och Norge 20 kr/st.+ porto
Jultidningen på CD kostar 7 € eller 70 kr/st.

www.lff.fi.

Sions Missionstidning 
Sions Missionstidning utkommer med 11 
nummer per år, 10 månadsnummer och Si-
ons Jultidning. Tidningen är en missioneran-
de andaktstidskrift som utges av LFF, Laesta-
dianernas Fridsföreningars Förbund r.f.

LFF är ett samarbetsorgan för nio registrerade 
frids- och bönehusföreningar i Svensk-Fin-
land. Ändamålet är att befrämja och utveckla 
kristlig missions- och väckelseverksamhet i 
enlighet med den Heliga Skrift och de evang-
elisk-lutherska bekännelseskrifterna. LFF 
upprätthåller också barn-, ungdoms- och fa-
miljearbete på sitt verksamhetsområde. För-
utom verksamheten i hemlandet bedriver LFF 
missionsarbete bl.a. i Ryssland och Alba-
nien. LFF upprätthåller också en radiokanal, 
Radio LFF, som sänder andaktsprogram och 
sammankomster i Jakobstadsregionen samt 
via hemsidan www.lff.fi.

Sions Missionstidning vill vara en aktiv kris-
ten väckelsetidning som på Bibelns grund 
stöder en kristen  undervisning i dagens se-
kulariserade värld och stärker en sund kristen 
identitet hos unga och äldre. Om Gud ger oss 
ett nytt år 2017, vill vi satsa på en breddning 
av tidningens innehåll. Vi vill ge fakta om det 
som sker på det andliga området både inom 
närregionen och på globalt plan samt bidra till 
att öppna ögonen för destruktiva trender som 
påverkar dagens människor. Enligt önskemål 
vill vi också öppna möjligheten för tidningens 
läsare att delta med familjeannonser mot ett 
litet missionsbidrag. Mer info om detta kom-
mer på lff.fi och i januarinumret. 

Missionstidningen sammanställs med hjälp 
frivilliga medarbetare. Om du känner dig 
kallad att bidra praktiskt, med bildmaterial, 
intervjuer, vittnesbörd eller uppbyggande 
skrivelser kan du gärna kontakta redaktören 
eller någon i redaktionsrådet.

tillönskas alla Sions Missionstidnings läsare.
Samtidigt vill vi tacka alla som på olika sätt 
under det gångna året stött vårt missionsa-
bete och den övriga verksamheten. Gud har 
gett oss nåd och kraft i arbetet. Vi önskar att 
det fortfarande finns medarbetare som ber för 
verksamheten och bidrar med praktisk hjälp i 
olika sammanhang. Stöd och förböner är av 
stor betydelse för alla som arbetar i kristet 
missions- och omsorgsarbete. Arbetet behö-
ver också ekonomiska medel och du kan gärna 
stöda verksamheten via ekonomiska bidrag.

Styrelsen, verksamhetsledarna 
och övriga funktionärer i LFF

Fridfull Julhelg och 
Välsignat Nytt År

KONTONUMMER FÖR STÖD
AV LFF:S ARBETE

Du kan stöda LFFs arbete genom inbetal-
ning till något av följande konton. Du väljer 
själv understödsområde och summa. Stöd 
gärna månatligen genom att göra en auto-
matisk betalning från ditt konto. 
”Gud älskar en glad givare” (2 Kor. 9:7). 

FI36 5567 0720 0193 83 / OKOYFIHH
- LFF:s hemlandsmission. Ref.nr 33336
- LFF:s barnlägerverksamhet. Ref.nr 8882
- Övriga bidrag: skriv text i textfältet
FI20 5567 0720 0800 05 / OKOYFIHH
-Stödring för ungdomsarbete. Ref.nr. 7773
-Stödring för familjearbete. Ref.nr. 123
FI57 5567 0720 1018 43 / OKOYFIHH
-Missionen i Ryssland. Ref.nr. 22224
-Missionen i Albanien. Ref.nr. 1119
-Stödring för Jimmy och Malena Svenfelt. 
 Ref.nr. 6114
FI86 1065 3000 2234 99 / NDEAFIHH
-Stödring för Vesa Pöyhtäri. Ref.nr13

(LFF har insamlingstillstånd av Polisstyrelsen för stöd av för-
bundets verksamhet i Finland och Ryssland, tillståndsnummer 
POL-2015-13028, beviljat fram till 2018.) 

 

”På väg” är en personlig bok med olika 
typer av texter, dikter och böner om vår 
gemensamma tro. 
Den är skriven av 21 kvinnor i olika åld-
rar och livsskeden. 
Här finns texter som styrker oss (kan-
ske främst kvinnor) i dagens samhälle 
och som ger en samhörighet som krist-
na systrar. Boken ger en doft av Guds 
nåd och kärlek och texterna känns var-
dagliga och nära i all sin enkelhet. 

Den kan läsas om och om igen och du 
hittar säkert dina egna favoriter bland 
dessa 69 olika texter.
Genom att köpa denna bok kan du vara 
med och sprida det glada budskapet om 
vår Frälsare och Herre, Jesus Kristus. 
Intäkterna går nämligen oavkortat till 
LFF:s missionsarbete och verksamhet. 
Tack för ditt stöd!

Boken, som kostar 16,90€, kan köpas 
vid Missionsmagasinet. Vi håller öppet 
tisdag, onsdag och torsdag 10-18 och 
lördagar 10-14.

Guds frid från oss skribenter!
Maria Björkskog

På väg

Antologi skriven av 21 kvinnor
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Välsignad Julhelg!

O, vilken ära! Gud är oss nära.
Herren ibland oss bor.
Han till de ringa himlen vill bringa.
Säll den på honom tror.

Driv ur mitt hjärta oro och smärta!
Jesus, bliv du hos mig!
Världen må fara. Din vill jag vara
nu och evinnerlig.
(SS 7: 3-4)


