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B L A D E T

Himlen är Herrens himmel, och jorden har 

han gett åt människors barn.

Ps 115:16



Julen: när Gud kommer till jorden

Det är vanligt i dag att man betraktar den kristna tron som en religion 
bland andra religioner. Jesus tillhör kategorin religiösa lärare. I en mening 
stämmer detta. Vi tror att det bara finns en Gud och att vi tillber denne 
ende Gud. Vissa andra religioner tror på flera gudar, t.ex. sägs 
hinduismen ha över 300 miljoner gudar. 

Skillnaden mellan kristen tro och alla andra religioner är att Gud har blivit 
människa. "Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg 
hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och 
han var fylld av nåd och sanning", skriver Johannes i sitt evangelium 
(1:14). 

Inför Jesu födelse får Maria ett besök av en ängel som förklarar för 
henne vad som ska komma. Tiden är inne då Gud skulle ge Davids tron 
till sin son. Maria blir förskräckt och vet inte vad hon ska tänka och säga. 
Ängeln tröstar henne, vilket gör att hon frågar: "Hur skall detta ske? Jag 
har ju aldrig haft någon man."  (Luk 1:34)  "Men ängeln svarade henne: 
'Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över 
dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.'" (Luk 1:35) Vi kan 
aldrig riktigt förstå hur detta hände, bara att Gud genom sin Ande 
utförde detta underverk.

Genom denna händelse särskiljer sig den kristna tron från alla andra 
religioner. Gud blir en människa. Men varför? Paulus svarar: "När tiden 
var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under 
lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få 
söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt 
hjärta, och den ropar: "Abba! Fader!" (Gal 4:4-6).

Gud sände sin Son för att ge oss "söners rätt". "Rätt" till vad? Till arvet! 
För länge sedan hade Gud lovat Abraham att han skulle ärva världen 
(Rom. 4:13). Genom Jesu människoblivande förverkligade Gud löftet till 
Abraham.



Julen påminner oss om detta löfte. Sedan den första julen har den 
kristna människan väntat på att löftet om en ny värld, där Jesus sitter på 
Guds tron, kommer att förverkligas. Den nuvarande världsordningen 
med dess problem ska försvinna och en ny kommer: "Se, jag (Jesus) gör 
allting nytt… skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." (Upp 21:5).

Kristen tro är inte en religion bland andra religioner. Den berättar om 
Guds agerande i tid och rum. Jesus kom för att förverkliga Guds planer. 
Jesus är svaret på människans största önskan: "Gud,  visa dig för oss." 
En liknande önskan ställdes till Jesus som svarade: "Den som har sett 
mig (Jesus) har sett Fadern." (Joh. 14:9) Min fråga till er, kära läsare, är: 
"Har du sett Jesus?"

Vesa

Städdag söndag den 8 januari kl 10 Vi städar och äter tillsammans. Eventuellt förekommer även andra aktiviteter.Kom och var med; det är roligt att hjälpas åt att göra fint!

Årsmöte lördag den 21 januari Församlingens årsmöte hålls efter bibelstudiet.
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Lördagar kl 16 har vi bibelstudium

Vi studerar för närvarande Apostlagärningarna.
Ibland följer predikan efter bibelstudiet och sedan fortsätter 

gemenskapen kring fikabordet. 

Varmt välkommen!
Med reservation för ändringar.
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På julafton är kyrkan stängd, men övriga lördagar under 
december och januari träffas vi som vanligt.

Tisdagarnas bibelstudier återupptas den 17 januari. Klockan 
18-19 läser vi Matteus evangelium, samtalar och fikar.

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss 

given, och på hans skuldror skall herradömet 

vila; och hans namn skall vara: Underbar i 

råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Jesaja 9:6 från 1917 års översättning
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