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Det är många texter att läsa för Julveckan.  

JULNATTEN - Den heliga natten, 24 december: Jes 9:1a, 2–7, Heb 1:1–6, Luk 2:1–20.  

JULDAGEN - Jesu födelse, 25 december: Jes 9:2–7, 1 Tim 3:16, Luk 2:1–20, Ps 72:1–7.  

ANNANDAG JUL eller DEN HELIGE STEFANOS DAG – Martyrerna, 26 december: Jer 1:17–19, Apg 6:8–

15, Matt 10:16–22, Ps 46:1–8.  

SÖNDAGEN EFTER JUL - Guds barn, 27 december: Jer 31:15–17, Gal 4:4–7, Matt 2:13–23, Ps 71:2–6. 

Julevangeliet 
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första 
skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en 
till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till 
Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt 
barn. 

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den 
förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns 

plats för dem inne i härbärget. 
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod 

Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och 
de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag 
bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en 
frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är 
tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk 
här som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem 
han har utvalt." 
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till 
varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som 

Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. 
När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över 
vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och 
prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem. Luk 2:1–20. 

Med Jesus börjar en ny tidsålder, vi räknar i år 2020 efter Kristi födelse.  
”Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu 

vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son [Jesus], som han har insatt till att ärva allting 

liksom han också har skapat världen genom honom” (Heb 1:1-2). ”Ty ett barn har fötts, en son är oss 

given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig 

fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. 

Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots 

[Gud Faderns] lidelse skall göra detta” (Jes 9:6-7). 

Förstår jag hur viktig Jesus är? 
Kan jag förstå hur viktigt detta lilla Jesusbarnet är? Nej, det är svårt. Jag har många gånger insett att 

det jag uppfattar om Jesus bara är en liten del av det Jesus, Guds son är. Guds son föds, växer upp, 

undervisar om Guds nåd och sanning, helar och botar och utför uppdraget Gud gett honom ända in i 

döden på ett kors. Jesus uppstod från de döda och startade en folkväckelse som nu pågår runt vår 

jord. Men Jesus fanns före allt blev skapat och är evig, här svindlar det för mig.  

Veckans ord, 32 
Julafton, juldagen, annandag jul och 

söndag efter jul. 
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Joh 1:1–18, berättar om Jesus som Ordet. Pröva att läsa Joh 1:1–18 och byt ut ordet ”Ordet” och läs 

”Jesus” på alla ställen där det står ”Ordet”. 

Paulus skriver: ”Och erkänt stor är vår religions hemlighet [hemligheten Jesus]: Han uppenbarades 

som jordisk varelse, rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna, förkunnades bland 

hedningarna, vann tro i världen och togs upp i härligheten” (1 Tim 3:16). 

Varför Martyrerna, annandag jul, 26 december? 
Från Jesu födelse med glädje och lovsång till martyrerna. Martyr betyder ursprungligen vittne men 

genom kristna som fått lida förföljelse och bli dödade för sitt vittnesbörd betyder martyr i dag någon 

som går i döden för sin tro. Varför så plötsligt hopp mellan texterna i kyrkoåret från glädje till 

förföljelse och martyrskap? Jag tänker mig att det beror på att kyrkan (kristna) genom alla tider har 

förföljts och ifrågasatts. Jesus fick som litet barn tillsammans med Josef och Maria fly till Egypten för 

att inte bli dödad av Herodes (Matt 2:13–23). Jesus säger till oss kristna, ni kommer att bli hatade för 

mitt namn (Matt 10:22) och han skickar ut oss som får bland vargar (Matt 10:16). Tanken att vara 

som får bland vargar är inte så lockande, tycker jag, men den som håller ut till slutet skall bli räddad, 

säger Jesus (Matt 10:16–22).   

Guds barn, Guds arvingar, 27 december. 
Som Guds barn har vi arvsrätt, tänk på det när du läser kyrkoårets text Gal 4:4-7.  

I den judiska traditionen hade bara söner arvsrätt men i Kristus har alla barn arvsrätt. ”Alla är ni 

nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er 

Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus 

Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet (Gal 

3:26–29).  

Bön, att tala med Gud - att sitta i förälderns knä och lyssna och berätta! 
Som förälder försöker du alltid att tolka ditt barns, skrik, gny, joller och rörelser och att genom det 

förstå och uppfylla barnets behov av sömn, mat och annan omsorg. Så är det med bönen till Gud, 

Gud förstår dina behov och vill det bästa för dig (Matt 6:8). Som förälder vill du också tala med och 

visa dina barn rätt väg genom livet. Det vill också Gud göra för oss, Gud vill tala med oss och leda oss 

på rätt väg.  

Hur talar Gud? Genom andras erfarenheter av Gud, Bibeln, kyrkan, föräldrar, släktingar, vänner, 

kristna församlingar, natur, sång och musik. Gud talar genom frid, inre förnimmelse och visshet. Jag 

har upptäckt att vissa stunder på natten när jag är halvt vaken halvt sovande, tänker jag tankar till 

Gud och Jesus och kan få idéer som hjälper mig vidare i livet. Men också min morgonandakt när jag 

läser bibelord föreslagna av ”Dagens lösen” eller ”Rätt kurs” eller någon annan bibelläsningsplan som 

tillsammans med Bibeln ger mig tankar och vägledning från Gud. 

Ibland i svåra eller viktiga situationer kan vi få besök av änglar från Gud. En släkting som är väldigt 

sjuk och har mycket svår värk berättade förra veckan om den frid och det lugn en ljusgestalt vid 

hennes säng gav. Josef möter ängel i drömmar (Matt 1:19–25; 2:13, 19), Maria får besök av en ängel 

som talar med henne (Luk 1:26–38). 

 

 

 

 

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 

 Veckans ord finns på hemsidan.  
 

Nåd från Herren Jesus åt alla! (Upp 22:21) 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

Ty mina ögon har skådat frälsningen 

som du har berett åt alla folk, ett ljus 

med uppenbarelse åt hedningarna och 

härlighet åt ditt folk Israel.” (Luk 2:30–

32). 
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