
“Löftet gäller er” (Apg 2:39) 
En ängel lyser upp vinternatten med strålande härlighet och 
visar sig för några herdar i vildmarken utanför staden 
Betlehem, natten då Jesus föddes. 

Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela 
folket. Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är 
Messias, Herren. (Lk 2:10-11) 

Annars hade herdarna lite att vara glada över. Arbetet var hårt, 
smutsigt, de vaktade fåren i vildmarken under dygnets alla 
timmar, lönen var dålig, ständigt var de oroligt på vakt och 
deras anseende var lågt. 

Gud hade skickat en av sina änglar till just dem, med löftet om 
goda nyheter. Gud brydde sig om dem och ville hjälpa dem. 
Mitt i mörkret, i värken från det hårda arbetet och i oron över 
ekonomin, kom budet om den stora glädjen att frälsaren finns i 
en krubba i ett stall.  
  
Löftet gäller er (Apg 2:39)  som är nedtryckta av arbete, 
måsten och oro. Löftet är för dig som är förälder och ständigt 
på vakt, nattens alla timmar. Löftet är för dig som måste lämna 
hus och familj för att ge dig ut på veckovis långa resor. Löftet 
är för dig som varje natt vaket ojar för de utspridda barnen, 
barnbarnen och barnbarnsbarnen. Löftet är för dig som folk 
mest tycks glömma bort. 
  
Till dig kommer änglabud om ett löfte att en frälsare har fötts 
åt dig! Följ så herdarnas stig till stallet och förundra dig över 
det som ligger i krubban, för det är Din Frälsare; Jesus, 
Messias, Herren din Gud. 
  
En nådefull jul önskar Marcus Sandberg 
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Program Januari
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