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Tänk vilken fin altartavla vi har här i
Västerslättskyrkan, precis som ett julkort eller en
julkrubba.
Här i denna kyrka får vi fira jul året om och glädjas
över Jesu ankomst till vår jord.
De första som nåddes av budskapet om Jesu födelse
var några herdar som vaktade sin hjord om natten.
Då kom en ängel till dem.
När vi möter ordet ängel så skenar vår fantasi iväg till
bokmärkenas änglar. Men läser vi i bibeln så får vi en
annan bild.
Själva ordet ängel, angelos, betyder egentligen
”budbärare” eller ”sändebud”. De tillhör den
himmelska världen, och är inte könsbundna som vi
jordiska varelser är. När de beskrivs så omges de av
ett stort ljus, deras kläder är vita.
Men det allra viktigaste är att de är budbärare. Så var
det med ängeln som kom till herdarna. Den hade ett
viktigt budskap att förmedla.
”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."
Detta var en hälsning från himmelens Gud. Tecknet på
var Jesusbarnet skulle finnas, var att söka i ett stall där

han skulle ligga lindat i en krubba. Om Jesus sägs att
han är en frälsare som skulle frälsa oss från våra
synder, som ängeln också hade sagt till Josef.
Det människor längtar efter i vår tid är en frälsare.
En som befriar oss från det gnagande samvetet, från
skuldkänslor, från skammen som gör livet tungt att
leva.
Jag är glad över att ha funnit att Jesus är den som
befriar oss från allt detta. Han ger livet mening. Han
ger oss rätten att få höra samman med Gud. Jesus gör
inte heller skillnad mellan oss människor. Han
behandlar oss lika oavsett hudfärg, ekonomi, status,
kön eller något annat. Alla har vi möjligheten och
rätten att finna att Jesus är vår frälsare.
Sedan ängeln förkunnat detta glada budskap så kom
en stor himmelsk här som prisade Gud:
"Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han
har utvalt."
Herdarna fick lyssna till den himmelska lovsången.
I dag får vi här i Västerslättskyrkan höra många
vackra sånger som hyllar Jesus och hans ankomst här i
världen.
Jag skulle vilja påstå att det inte bara är i kväll som
denna kyrka är fylld av lovsång, utan varje gång som
det firas gudstjänst här.
Jag hoppas att lovsångstonen ska få finnas hos oss alla
nu när vi firar Jul i varje hem och hus.
Gud välsigne oss var och en.

