Kära vänner,
God fortsättning på er alla. Idag ska vi tala om världens i särklass
viktigaste händelse.
- När jag förberedde denna predikan så gjorde jag en sökning på
google över dom viktigaste händelserna i världshistorien.
Det som kom upp i min sökning var bland annat Pax Romana (den
romerska freden), Muhammeds födelse, Första och Andra Världskrigen,
den Medicinskarevolutionen, Industrialiseringen, Franskarevolutionen,
Industrirevolutionen,
- Kolonialiseringen, Amerikanskarevolutionen, Renässansen,
uppfinningen av tryckpressen, Reformationen, Kalla kriget, 11
septemberdådet.
I denna lista så nämns flera krig och konflikter vilket talar om hur vi i
mänskligheten har stora problem.
- Om så många menar att krig och revolutioner är dom viktigaste
händelserna vad säger inte detta om oss som människor.
Vi har minst sagt problem och nu talar jag inte bara utifrån ett
världshistoriskt perspektiv utan vi har även problem på det personliga
planet.
- Människor kan inte hålla sams. Redan i sandlådan så bråkar barn
med varandra och tittar man på vuxna så tycks man aldrig växa ur
sandlådestadiet.
Familjer, äktenskap och vänskap förstörs ständigt i denna stad, i detta
land och i denna värld. Brottsligheten ökar och vi måste alla erkänna att
något inte står rätt till med människan.
- Och låt oss inte bara titta på andra utan även på oss själva. Ta bara
de tankar som vi kan tänka om andra eller det vi är benägna att
göra.

Någonting är fel med oss. Detta för oss till världshistoriens viktigaste
händelse (och ja den kom upp i googlesökningen)
- Världshistoriens viktigaste händelse ägde rum för att ta itu med de
problem som vi just beskrivit.
Men vad var då mänsklighetens viktigaste händelse: Jo, Jesu födelse som
vi speciellt kommer ihåg denna helg.
- Att Jesus verkligen är en historisk person är utom all tvivel där
Bibeln men även en mängd antika källor bekräftar hans existens på
denna jord.
I vårt studie över Lukasevangeliet så har vi sett hur Lukas skriver om hur
säkra och tillförlitliga dessa ord om Jesus är och detta är verkligen
någonting som bekräftas genom hela Bibeln.
- När det gäller denna världshistoriska viktigaste händelse så skulle
jag idag vilja ställa tre frågor:
1. Varför ägde Jesu födelse rum just när den ägde rum?
2. Vem var Jesus?
3. Varför föddes Jesus? Och givetvis så svarar denna fråga på vad Jesu
födelse har att göra med oss.
För att kunna få svar på dessa frågor så vill jag att ni går med mig till
Galaterbrevet 4:4-5. Har du ingen Bibel så får du gärna låna en eller kan
titta med din granne.
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Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna
och ställd under lagen, 5för att han skulle friköpa dem som stod
under lagen, så att vi skulle få söners rätt.
[Bön]
Låt oss då för det första se på frågan: Varför ägde Jesu födelse rum just
när den ägde rum?

- Här i vers 4 så står det att det var när tiden var fullbordad. Det
enkla svaret är att den ägde rum vid just det här tillfället eftersom
det var Guds perfekta plan.
Men varför var tiden just fullbordad vid det här tillfället? Varför inte
1000år tidigare eller senare?
- För det första så hade Gud i GT lovat att han skulle sända den
utlovade Messias för att upprätta sitt rike.
Hela GT är fullt med profetior om hur denne Messias skulle vara, var han
skulle födas, av vem han skulle föddas, vad han skulle göra och till och
med hur och varför han skulle dö.
- Så för det första så var det nödvändigt att alla dessa profetior
skulle gets som beskriver vem han var och hans liv i detalj.
Den sista boken i GT skrevs på 400-talet före Jesu födelse så innan den
var skriven så kunde han inte komma.
- Under de nästkommande 400år så kom landet att genomgå en
andlig torka utan någon ny uppenbarelse genom en biblisk bok
eller profet.
Människorna väntade och väntade på det messianska hoppet om att
Jesus skulle komma.
- Jesus han kom att komma vid en tid då mång började misstro och
tappa hoppet i en mycket mörk andlig tid.
Han kom vid den perfekta tidpunkten när hopplöshet rådde för att
bringa hopp och frälsning.
Men under dessa 400 så kallade tysta år så kom också något unikt att
äga rum i Guds perfekta plan som skulle förbereda för att budskapet om
Jesus snabbt skulle kunna sprida sig.

- På 300-talet så kom Alexander den store att erövra hela den dåtida
världen och med detta så kom han att sprida den grekiska kulturen
och det grekiska språket.
Sedan språkförbistringen vid Babel så hade man haft svårt att kunna
kommunicera pga. språkbarriärer, men nu så kom man att få ett
gemensamt världsspråk, precis som engelskan idag.
- Detta la grunden för att evangeliet smidigt skulle kunna spridas.
En annan viktig händelse var när Romariket så småningom kom att
erövra hela medelhavsområdet och upprätta Pax Romana, den romerska
freden.
- Tidigare så hade medelhavsområdet präglats av många krig och av
mycket rövare och pirater som gjorde det mycket svårt och osäkert
att ta sig fram.
Ok, rövare och pirater upphörde inte att existera, men i och med den
starka romerska militärmakten så höll man med järnhand ordning och
fred.
- Inte bar det, man byggde upp ett vägnät och en väl fungerande
sjöfart vilket gjorde att det blev mycket lättare att färdas över hela
romarriket.
Gud såg till att allt detta sammanträffade i samband med Jesu födelse så
att evangeliet skulle kunna få en snabb spridning.
Så till vår första fråga: Varför ägde Jesu födelse rum just när den
ägde rum så är svaret att det var i Guds perfekta plan där Gud
samtidigt hade ordnat omständigheterna så att evangeliet, de
glada nyheterna snabbt skulle kunna spridas till den dåtida världen.
Låt oss nu gå till vår andra fråga: Vem var Jesus? Svaret till denna fråga
får vi också i vers 4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son,
född av kvinna och ställd under lagen

- Här så får vi tre kännetecknen på vem Jesus är: För det första att
Gud sände sin son, för det andra att han föddes av kvinna och för
det tredje att han var ställd under lagen.
För det första så var Jesus Guds Son som sändes till denna jord av hans
Fader.
- I och med att det står att han sändes så indikerar detta att han
redan existerade innan han kom till denna jord.
I själva verket så beskriver Bibeln Jesus som evig. Han var i begynnelsen
med sin Fader och har i Joh 1:1-3 skapat allt. Han är A och O, den förste
och den siste, begynnelsen och änden i Upp 22:13.
- Och i Kol 1:17 så står det att Han är till före allting, och allt består
genom honom.
Så det är inte som en del sekter hävdar att Jesus bara var en människa
som bara föddes på denna jord. Han är Guds eviga Son, Gud själv som
för alltid har existerat.
- Men samtidigt så var han inte bara Gud utan för det andra var född
av kvinna.
Detta pekar på att han var fullt ut människa. Och detta var nödvändigt
för att han skulle kunna rädda oss från våra synder.
- Han behövde vara 100% Gud och 100% människa i en person. Utan
att vara detta så skulle han inte kunna frälsa oss.
Det var därför Gud blev människa som vi kan läsa om i Joh 1:14 hur
ordet blev kött och bodde bland oss.
- Hur Guds eviga ord, Jesus blev människa för att rädda oss. Han blev
vår medlare som 1 Tim 2:5 talar om att ”en är medlaren mellan
Gud och människor, en människa, Kristus Jesus.”

Det var nödvändigt för honom att våra 100% Gud och 100% människa
för att kunna föra vår talan och samtidigt vara det syndfria felfria
perfekta offer som betalar priset för vår synd.
- Men i v.4 så står det inte bara att Jesus är Gud och människa, han
var också för det tredje ställd under lagen. På Grekiska så används
här samma ord som tidigare i vers 4 översatts: född av kvinna.
Jesus blev född under lagen. Redan från födseln så placerades han under
lagen och detta för att identifiera sig med sitt folk som var under lagens
förbannelse.
- Judarna blev givna lagen som visar dom Guds rättmäktiga standard
på vad som är rätt och fel.
Och på samma sätt så beskriver Romarbrevet 2:15 hur hedningarna
alltså icke judarna har fått det som lagen kräver skrivet på sina
samveten.
- I Gal 4:3 så skriver Paulus också till sina läsare som till stor del
bestod av människor från en hednisk bakgrund att de var slavar
under denna världens stadgar.
Jesus kom för att ställa sig under lagen för att rädda både judar som var
under lagen, och hedningar som hade lagen i sina samveten och även
stod under denna världs stadgar.
- Tänk er att Gud själv blev människa och själv som människa ställde
sig under den lag som han gett till sitt folk.
Men varför gjorde han då detta? Detta för oss till vår tredje och sista
fråga som jag vill focusera på idag: Varför föddes Jesus?
- Och här så får vi två svar: För det första för att han skulle friköpa
dem som stod under lagen och för det andra så att vi skulle få
söners rätt.

Låt oss börja med att se vad det innebär att friköpa dem som stod under
lagen?
- Tidigare i detta brev så har Paulus fört fram detta problem att dom
som står under lagen är under en förbannelse.
Varför är då detta en förbannelse? Detta förklaras i Gal 3:10-12 10Men
alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står
skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är
skrivet i lagens bok och gör därefter. 11Att ingen förklaras rättfärdig
inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall
leva av tro. 12Men lagen säger inte ”av tro”, utan den som håller dessa
bud skall leva genom dem.
- För att förstå detta så är det viktigt att förstå i vilken kontext Paulus
skriver i.
I församlingarna i Galatien så hade det nästlat sig in falska judaiserande
lärare som började predika ett annat evangelium.
- Paulus skriver i Gal 1:6-7 Jag är förvånad över att ni så hastigt
avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och
vänder er till ett annat evangelium, 7fast det inte finns något
annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och
vill förvränga Kristi evangelium.
Vad var då detta evangelium som inte är ett evangelium? Jo, man ville
föra galaterna in under lagen och få dom att tänka att dom måste
förtjäna att bli rättfärdiga genom att hålla lagen.
- Man försökte tvinga hedningarna att omskära sig och till punkt och
pricka hålla hela lagen för att förtjäna att bli räddade.
Men Paulus säger att detta är en förbannelse. Eftersom lagen säger
Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i
lagens bok och gör därefter.

- Det är som Jakob 2:10 säger att den som håller lagen men bryter
mot ett enda bud gör sig skyldig till allt.
Det spelar ingen roll om man håller allt som står i hela lagen om man
bryter mot ett enda litet bud så gör man sig skyldig till att ha brutit allt
och där med så är man under en förbannelse och förtjänar utifrån lagen
att straffas för sin lagöverträdelse.
- Och mina vänner det är detta som är vårt stora problem. Vi har alla
brutit mot Guds lag antingen vi har läst om den i Bibeln eller har
den skriven på våra hjärtan.
Ta bara dom två största buden att älska HERREN, din Gud, av hela ditt
hjärta och av hela din själ och av all din kraft och att älska vår nästa som
oss själva.
- Vem har inte brutit mot detta? Hur ofta kommer vi inte på oss
själva med att inte älska Gud av hela våra hjärtan och att vi älskar
oss själva mer än vår nästa?
Mina vänner utifrån Guds lag, utifrån Guds standard så är vi inför lagen
skyldiga, vi är under en förbannelse och väntar på att få straffet för vår
lagöverträdelse som är evig död i helvetet.
- Det är detta tillstånd som människorna befinner sig. Men den goda
nyheten mina vänner varför vi firar jul är att Gud själv kom ner till
denna jord och blev människa för att rädda oss från detta tillstånd.
Det var därför Jesus föddes under lagen, han är den enda människan
som aldrig har brutit mot lagen. Han blev vår representant som i full
lydnad uppfyllde alla lagens krav.
- Lagens primära syfte det är att visa oss i vilket hopplöst tillstånd vi
befinner oss i och föra oss till Kristus.
Problemet som hela mänskligheten har är att människan i sitt
opånyttfödda tillstånd är vad Paulus här i galaterbrevet säger slavar

under lagen, slavar under synden och slavar under denna världens
stadgar.
- Mänskorna är slavar under en förbannelse. Vad finns det då för
något hopp om att bli räddade från detta slaveri och lagens straff?
Här i vers 5 så står det att Kristus kom för att friköpa dem som var under
lagen.
- Hur gjorde han då det? Svaret får vi i Gal 3:13 Kristus friköpte oss
från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe.
Honom, alltså Jesus har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom
skulle bli rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:21).
- Jesus själv blev till synd för oss då han tog på sig allt sitt folks synd
och straff. Han tog på sig den förbannelse som vi förtjänar pga.
våra lagöverträdelser.
Och inte bara det han blev också här i Gal 3:13 enl. skriften förbannad
när han blev upphängd på trä.
- Jesus han friköpte oss från syndens slavmarknad då han på korset
med sitt blod tillfredsställde Guds vrede i vårt ställe och betalade
priset för det straff som vi förtjänar.
Det var därför Jesus föddes för att dö för sitt folks synder. Vilken
oerhörd kärlek, vilken uppoffring att lämna himlens härlighet, komma
ner till denna jord där han blev hånad, misshandlad, torterad och
slutligen dog på ett kors.
- Och detta för dig och mig. Hur kan vi annat än att brista ut i
tillbedjan?
Hur blir då denna räddning oss given. Hur blir vi rättfärdiga, alltså
frikända från det rättmäktiga straff som vi förtjänar?

- Genom tro. I Gal 3:16 så står det 16Men eftersom vi vet att
människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan
genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus
Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och
inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen
människa rättfärdig.
Min vän det finns ingenting du kan göra för att bli räddad från det straff
du förtjänar.
- Hur mycket du än försöker att städa upp och fixa till ditt liv så kan
du inte göra ogjort det du har gjort. Din synd vitnar mot dig och du
är skyldig.
Men den fantastiska nyheten är att Jesus har gjort allt. Han har tagit
syndares straff, han har uppstått för dom så att var och än som tror på
honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
- Det är inte genom laggärningar utan genom tron som vi blir
rättfärdiga inför Gud och förklaras frikända från det straff som vi
förtjänar.
Det var denna sanning som förändrade Europa och världen när en munk
i Tyskland upptäckte den.
- Han hade försökt allt vad han kunde att behaga Gud genom alla
tänkbara goda gärningar.
Hur mycket han än försökte så misslyckades han och hans synd var
ständigt inför honom. Men så kom Martin Luther som munken hette att
upptäcka Hab 2:4 som finns citerade här i Gal 3:11.
- Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart,
eftersom den rättfärdige skall leva av tro.
När han upptäckte denna vers så gick det upp för honom att han inte
kunde förtjäna att bli rättfärdig utan att man blir rättfärdig genom tro.

- Denna sanning som Luther återupptäckte kom att förvandla
Europa, Sverige och världen och den kan även förvandla dig.
Om du försöker att förtjäna att bli räddad så sluta att förtrösta på dig
själv och dina försök.
- Om du bara har brutit mot ett enda bud så är du lika skyldig som
den som har brutit mot hela lagen.
Det finns bara en människa. Gudamänniskan Jesus som har hållit hela
lagen. Du kan inte göra ogjort det du har gjort. Hur många goda
gärningar du en gör så kan du inte kompensera för de synder du har
begått.
- Släpp taget om dina synder och tro på Jesus. Han har uppfyllt lagen
och tagit på sig straffet för alla syndare som omvänder sig och tror
på honom.
Det är detta julens fantastiska glädjebudskap handlar om att det finns
räddning i Jesus.
- Förtrösta på honom och inget annat.
Det stora problemet som man hade i Galatien som gör att Paulus är rent
ut sagt rasande i detta brev är att judaiserande villolärare hade kommit
in i församlingarna och skapat förvirring så att folket på nytt började tro
att man blev rättfärdig genom att hålla lagen.
- Man ville på nytt sätta sig under lagen, den lag vilken man blivit
friköpt ifrån. Den lag som bara var en övervakare fram till Kristus
för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro.
Mina vänner om det är någonting som vi kan lära oss av historien så är
det att den tenderar att återupprepa sig.
- Samma judaiserande läror som spred sig under Paulus tid sprider
sig även i Sverige idag där man på nytt vill sätta människor under
lagens slavok att vi måste förtjäna att bli rättfärdiga inför Gud.

Men mina vänner, varför ska vi på nytt sätta oss under det slavok som vi
har blivit befriade ifrån?
- Låt oss inte ge efter för dessa rörelser oavsett om det är judendom
i nya kläder eller romersk katolicism eller vad det vara må.
Det är skrämande att många som har kallat sig evangeliska kristna går
tillbaks till det som Luther blev frälst ifrån och det som Paulus i
Galaterbrevet varnar för.
- Att dom frivilligt ställer sig under en gärningslära där inte tron
allena räcker. Det var detta problem man hade i Galatien och det är
detta problem vi står inför i Sverige idag.
Vi blir inte frälsta genom gärningar, men när vi blivit frälsta av nåd
genom tron allena så har vi som Paulus säger i Ef 2:10 blivit skapade till
goda gärningar.
- Så goda gärningar i sig är inte fel. Men vi kan inte förtrösta på dem
för att rädda oss. Men om vi har en sann tro så kommer det att
leda till ett liv med goda gärningar som frukt.
Vi får inte vända på detta som många gör idag där dom sätter sig under
ett slavok och en förbannelse som Paulus här talar om.
- Utan som kristna så har vi blivit kallade till frihet och detta för oss
till det andra skälet till varför Jesus föddes här i vår text i vers 5: så
att vi ska få söners rätt.
Vad som översätts med att få söners rätt har på grekiska att göra med
att adopteras som son.
När vi Sverige tänker på att adoptera så går oftast våra tankar på ett par
som åker till ett fattigt land och adopterar en liten föräldralös bäbis.
- Men det är inte detta som Paulus talar om utan vad som beskrivs i
Lew Wallace roman, Ben-Hur som även filmatiserats några gånger.

I denna roman så adopterar konsuln Arrius den vuxna judiska slaven
Juda Ben-Hur som hans son och arvtagare.
- Det är detta Paulus förmedlar när han skriver så att vi ska få söners
rätt, att adopteras som söner och här så spelar det ingen roll om
man är man eller kvinna.
Det samma gäller oss alla som tror. Genom Jesus så har vi blivit
adopterade som söner vilket arvet tillhör.
- Vi har blivit Guds barn, vi har blivit välsignade med all den
himmelska världens andliga välsignelser.
Vi har gått från att ha varit slavar till att bli arvtagande söner där vi har
Gud som vår far. Är det inte fantastiskt.
- Vi har inte bara blivit räddad från att ha varit slavar under lagens
förbannelse utan vi har blivit Guds barn.
Vi har som Petrus säger i 1 Pet 1:3-5 blivit födda på nytt till ett levande
hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är
förvarat åt er i himlen. 5Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till
den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.
- Min broder, min syster tänk hur oerhört välsignad du genom Jesus
har blivit.
När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd
under lagen, 5för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så
att vi skulle få söners rätt.
- Är det inte fanatiskt!!! Hur kan vi annat än att brista ut i tillbedjan
över denna underbara frälsning?
Och hur kan vi inte annat än att vilja dela med oss av denna fantastiska
nyhet för andra.

- Detta är världshistoriens viktigaste händelse. Detta är det enda
hoppet som finns för våra nära och kära, våra arbetskamrater,
skolkamrater, vänner och grannar.
Att Jesus kom för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle
få söners rätt.
- Om Jesus vid hans första tillkommelse kom när tiden i Guds
perfekta plan var fullbordad så kommer han också göra detta vid
sin andra tillkommelse.
Om Jesu första tillkommelse följdes av att evangeliet spreds så är det
precis tvärtom med hans andra tillkommelse att evangeliet först ska
spridas och sen så ska han komma tillbaka.
- Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett
vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma (Matt 24:14).
Alla dom människor i Upp 5:9 som Jesus åt Gud har köpt från alla
stammar, språk, folk och folkslag måste först bli nådda med evangeliet.
- Mina vänner det är mycket intressant att jämföra den tid vi nu
lever i, med tiden innan Jesu första tillkommelse.
Precis som Gud styrde omständigheterna för att den dåtida världen
skulle nås med evangeliet så har Gud också gjort detta under vår tid.
- Under denna tiden kring Jesu första tillkommelse så hade man ett
gemensamt språk grekiskan. Idag så har vi engelskan och ett antal
andra stora världsspråk som evangeliet lätt kan spridas igenom.
Under romarriket så hade man ett utbrett vägnät, sjöfart och den
romerska freden som gjorde att de som predikade evangeliet lätt kunde
ta sig fram.
- Idag så har vi flygplan som inom några timmar kan föra oss var som
helt i världen.

Inte bara det vi har internet där vi från en punkt som t.ex. Göteborg kan
nå ut nästan överallt i denna värld förutsatt att människor är
uppkopplade.
- Lägg till ovanpå detta dom stora folkvandringarna genom
kolonialisering, globalisering och nu senast den stora flyktingvågen.
Allt detta gör att vi mycket lättare kan nå ut till världens onådda folk.
- Tiden för Jesu andra tillkommelse närmar sig sakta. Under de
senaste 100 åren och till och med de senaste 20-30 åren så har Gud
i sin försyn sett till så att vi än lättare kan nå de onådda folken med
evangeliet.
Frågan är vad du och jag gör åt detta. Tar vi vårt ansvar att berätta om
Jesu födelse?
- Att han kom för att friköpa dem som var under lagen, för att vi ska
få söners rätt.
Detta är den mest fantastiska sanning att vi för alltid som Guds söner ska
få njuta av honom.
- Men vi kan inte hålla detta för oss själva. Runt om i denna värld så
är människor förslavade under lagen, denna världens stadgar och
synden och vi vet lösningen på hur dom kan bli fria från detta
slaveri och få uppleva Guds barns härliga frihet.
Låt oss inte behålla detta budskap för oss själva under fortsättningen av
denna jul.
- Utan låt oss våga berätta för dom släktingar, vänner, grannar och
vem helst det vara må som vi möter att själva anledningen till
varför vi firar jul inte har med tomtar, bockar, presenter, granar
och snö att göra utan att det handlar om Jesus.
Och nu så talar vi inte om ett gulligt Jesus barn utan att Jesus föddes för
att dö den mest grymma död för att frälsa sitt folk.

- Mina vänner, ett nytt år står för dörren och med det resten av ditt
liv.
Jag skulle vilja att du uppriktigt ställer dig frågan: Vad kan jag under det
år som kommer och under resten av mitt liv göra för att nå människor
med evangeliet?
- Enligt sydstatsbaptisternas missionsorganisations hemsida och
definition för en folkgrupp så finns det 11 495 folkgrupper på
jorden.
Utav dessa så är 6821 folkgrupper onådda, det är nästan 60% av alla
folkgrupper.
- Och utav dessa 6821 onådda folkgrupper så är 3232 utan något
försök till församlingsplanterande verksamhet.
En stor del av denna världs befolkning vet ännu inte varför Jesus föddes.
Vad kan vi göra för att bidra till att göra honom känd, älskad och ärad av
människor från dessa folkgrupper?
- På tisdag så börjar en missionskonferens som heter Cross som
riktar in sig på att mobilisera universitetsstudenter att anta
utmaningen att nå dess onådda folk.
Om du har ett missionsintrese så skulle jag rekommendera dig att kolla
på denna konferens på nätet.
- Kanske Gud kallar några av er att åka till ett onått folk och lägga ner
era liv för att predika evangeliet där och nå dom med evangeliet?
Men för att berätta om Jesu födelse för onådda folk så behöver man inte
åka till andra sidan jorden.
- Med flyktingkrisen så kommer många av dessa hit till oss för att
inte tala om svenskarna som snart är på väg att definieras som en
onådd folkgrupp.

Anta utmaningen för år 2017 och för resten av ditt liv att bidra till att
berätta om den viktigaste händelsen i världshistorien och om det enda
hopp som finns för dessa människor?
- Tiden är snart fullbordad för Jesu andra tillkommelse, må vi göra
allt vi kan för att vara del i att nå dom som Jesus med sitt blod åt
Gud har köpt från alla stammar, språk, folk och folkslag som ännu
inte har fått höra evangeliet.

