
 



Julevangeliet enligt översättningen The Message 

 

Vid samma tid höll kejsar Augustus folkräkning i hela kejsardömet. Det 

var första folkräkningen med Quirinius som ståthållare i Syrien. Alla blev 

tvungna att åka till sina stamfäders hemstäder och prickas av. Alltså fick 

Josef resa från byn Nasaret i Galileen till Davids stad Betlehem i Judeen 

på grund av folkräkningen, eftersom han var ättling till David. Maria, hans 

fästmö, som väntade barn, for med. 

Medan de var där blev det dags för henne att föda. Hon fick en pojke, sitt 

första barn. Hon lindade in honom i en filt och lade honom i en krubba 

med hö, för de hade inte fått plats inne på värdshuset. 

En bit därifrån hade några fåraherdar slagit läger och turades om att 

vakta fåren på natten. Plötsligt stod en ängel från Gud mitt ibland dem 

och Guds härlighet strålade omkring dem. De blev skräckslagna. 

– Var inte rädda, sa ängeln. Jag kommer för att berätta att något stort och 

roligt har hänt för alla människors skull i hela världen: en frälsare har just 

fötts i Davids stad, en frälsare som är Messias och er herre. Detta ska ni 

leta efter: ett spädbarn som ligger i en krubba inlindat i en filt. 

Med ens fick ängeln sällskap av en väldig änglakör som sjöng lovsånger 

till Gud: 

– Ära vare Gud i himlarnas höjder, och frid åt alla människor i världen 

som behagar honom. 

När änglakören hade försvunnit upp i himlen vände sig fåraherdarna till 

varandra och sa: 

– Vi skyndar oss till Betlehem, så att vi får se det som Gud har avslöjat. 

De rusade i väg och hittade Maria och Josef och det lilla barnet i krubban. 

Nu hade de med egna ögon sett allt, och för alla de träffade berättade de 

vad änglarna hade sagt om barnet. Alla som hörde herdarna häpnade. 

Men Maria sa inget om det, utan höll det inom sig som ett kärt minne. 

Fåraherdarna gick jublande tillbaka medan de lovsjöng och tackade Gud 

för allt som de hade fått uppleva. Allt var precis som de hade fått veta!  



Julbetraktelse 
 

Julen kännetecknas av att Maria och Josef får gå den långa vägen från 

Nasaret i Galileen till Betlehem i Judeen, där Josef hade sitt ursprung. 

Det stora som sen sker är att Gud väljer att kliva ner från sin rättmätiga 

tron och bli människa i det lilla barnet Jesus. Han gör sig helt beroende av 

sina föräldrar, Maria och Josef. Och anledningen är att Gud hela tiden har 

försökt få en riktig kontakt med människor som du och jag igen. Över en 

natt förändras Guds tillgänglighet. Från att ha varit en Gud som få kunde 

tala med, blev han barnet i krubban som de allra enklaste människor 

kunde besöka. Kanske upplever vi det mer mörkt än vanligt i år på grund 

av det rådande läge som Sverige och världen befinner sig i? Jesus vill 

komma med sitt ljus även denna jul. Han vill besöka dig där du finns och 

han vill stanna, om du vill.  

/Ida Hedström 

 

Hej! 

Jag heter Ida Hedström och blir ny pastor i Kvillsfors/Järnforsen-kretsen 

från 1e februari. Jag är uppvuxen i Hjältevad i Eksjö kommun, men har 

starka kopplingar till Karlstorp med omnejd. Närmast kommer jag från en 

pastorstjänst i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, där jag har jobbat i 

tre små församlingar. Jag ser verkligen fram emot att få lära känna er och 

er bygd som jag nu också kommer kalla mitt hem. 

Vi ses! Med önskan om en fridfull jul och ett välsignat 2021!  

 

/Ida 

 

 

Dagen är kommen! 

Kärlek triumferar 

Kom låt oss skynda till Betlehem 

Hälsad av änglar,  

Krist är född till jorden 
Psalm 122 



 

Julnattsgudstjänst och Julens sånger 

Vi fortsätter med våra digitala gudstjänster då vi fortfarande inte kan 

samlas till gudstjänst rent fysiskt. Julnattsgudstjänsten kommer att läggas 

ut på Youtube lagom till julafton och då finns chansen att få lyssna till Ida 

Hedström då hon håller en kortare predikan om julens glädjebudskap. 

Medverkar gör också flera av församlings sångare och musiker. 

 

Julens sånger som vi brukar ha vid trettondagshelgen kommer även den 

spelas in och delas digitalt den 3e januari. Så välkommen att dela dessa 

tillfällen med oss om inte i en samling inom kyrkans fyra väggar utan 

framför en dator, tv eller surfplatta där just du befinner dig. Kyrkan är så 

mycket större än sina fyra väggar. Som det står i bibeln Matteus 18:20: 

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland de.”  

 

För att hitta till våra gudstjänster sök på ”Equmeniakyrkan Kvillsfors” på 

Youtube eller gå in på vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/kvillsfors där 

det finns en länk till våra gudstjänster 
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