
 
Gud blev människa! 

Julens budskap är helt omtumlande. Glöm bilden som all kommers runt årets stora högtid ger,                                     
med tomtar, köpstress och olidlig skvalmusik i varuhusen. 

Det ofattbara har hänt att Gud själv blivit människa! Hela universums herre med all makt och oändliga resurser 
valde att ställa sig så långt bort från makten man kan komma. I människans värld finns inget mer försvarslöst och 

beroende än ett litet barn. Det väcker de starkaste känslor av ömhet och det är mycket lätt att ta till sig ett barn. 

Den kristna tron är både djupare än den största intelligens förmår fatta och samtidigt så enkel att alla människor 
kan ta den till sig. Han vill inte utelämna någon, varken högutbildade eller analfabeter.

Gud valde att bli ett barn för att han vill att alla ska kunna ta Honom till sitt 
hjärta. Gud är kärleken och talar och handlar i en kärlek som övergår allt förstånd.                                                                                                                 

Det starkaste uttrycket får den på korset, när Gud ger sitt liv för hela mänskligheten. 

Återigen vill Han sig själv som julgåva åt dig, med sin befriande förlåtelse och frid.                                                         
Ta emot den största gåvan av alla – Jesus Kristus i ditt hjärta!

Med en önskan om en välsignad jul och ett gott nytt decennium! 

Din tillgivne, 

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm



PROGRAM
FÖR DECEMBER 2019 OCH JANUARI 2020

Ons 11 december kl. 15 ”I julpyramidens sken” Barbro Hertzsch läser julberättelser  

Sön 15 december kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Vägarbete pågår?” Klas Lindberg

Tis 24 december kl. 8.30 Julaftonsotta ”En mänsklig Gud?” Klas Lindberg  

Tis 31 december kl. 17 Nyårsbön med nattvard ”Herrens nåd tar inte slut.”               
Klas Lindberg  

Mån 6 januari kl. 15 Missionsgudstjänst ”Följ ljuset!” Klas Lindberg

Sön 19 januari kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Sänd av Gud” Klas Lindberg 

Tis 21 januari kl. 17.30 Alpha-kursstart! Tipsa en vän!

Ons 22 januari kl. 15 Terminsstart för ”Afternoon tea” med bibelsamtal,                          
Klas Lindberg, 1 Joh. brev  

Fre 24 – sön 26 januari   VINTERKONFERENS tema: ”Jesus skapar tro”.                             
Se vår hemsida eller särskilt program!

Sön 26 januari kl.11.00 Sammanlyst med Högtidsmässa med S:ta Clara med körer, 
Stockholms nye biskop Andreas Holmberg, m.fl.

Ons 5 februari kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 1 Joh. brev  

Sön 9 februari kl. 15 Nattvardsgudstjänst                                                                            
”En kristen går på alla fyra och delar med sig.” Klas Lindberg

Varmt välkomna! 


