
 
 

Pastor Brian Roberts 

FÖR ETT BARN ÄR OSS FÖTT 

OCH PÅ HANS AXLAR SKA HERRAVÄLDET VILA 

 

Spendera tid med er familj denna julhelg. Jag kommer bara att göra inlägg om det sker något 

akut. [  ] Tack för era mejl och vänliga ord under året som gått, och tack för att ni lyssnat till 

vad Gud har att säga till mig. En dag kommer vi alla att mötas i evigheten i Guds famn. 

Broder Brian 

 

MINA TANKAR 

Den värld vi lever i är bara ett mikrokosmos, en försmak, av den kommande härligheten. Det 

är svårt att säga att detta bara är ett mikrokosmos av den kommande härligheten, men det är 

sant. På den nya jorden kommer det att finnas nationer med kungar som kommer att tjäna 

Herren. Det nya Jerusalem kommer att vara den himmelska huvudstaden, som vi alla kommer 

att besöka vid speciella tillfällen. Somliga av oss kommer att bo där! Det kommer inte att 

finnas någon sol för den nya jorden, för Guds härlighets Stad kommer att vara dess ljus.  

Ett helt universum kommer att uppvisa Hans under, och vi kommer att vara kronan i Hans 

skapelse. Olika raser, folk av alla former och storlekar, i all sin fullkomlighet, kommer att 

återspegla den Högstes härlighet. 

Våra utflykter till fjärran planeter kommer att visa på de underbara överraskningar som väntar 

oss. Alla de eviga löftena kan bara komma genom den Gud som ville bli människa, för att dö i 

vårt ställe, för att vi skulle kunna få smaka samma härlighet i evigheten med Honom. Denne 

man var, är, och kommer alltid att förbli, Jesus Kristus. 

 

År 2011 har medfört enorma förändringar för vår värld, och vi kommer att fortsätta se ännu 

större förändringar under 2012. Genom all förändring, för Gud fram världen mot kulmen av  

Kristi födelse och första advent – Hans andra ankomst. Allt vi ser och hör i dagens värld, 

förbereder för förföljelsen av hednatroende överallt, och av judar, som sätter sin tro till Sin 

Gud, och snart också i Hans Son, Jesus Kristus. Villfarelsen är stor, ilskan växer, och freden 

kommer snart att tas från jorden. Då kommer princip inte att värderas, utan man kommer att 

hålla för sanning stora ord, som kittlar de otroendes öron. 

 

Tappa inte modet, mina bröder och systrar i Kristus. Det är tufft att se på nyheterna och se de 

lögner som väller ut ur folks munnar. En tid kommer snart vara här, då sanningen inte 

kommer att finnas hos nästan någon, och lögnerna kommer att preparera hjärtat på dem som 

inte tror – för Lögnen finns omnämnd i Skriften, vilket är lögnen att alla är sin egen gud, och 

kontrollerar sitt eget öde, till den grad att deras ’sanning’ blir viktigare än Sanningen Jesus 

Kristus. Kristus har övervunnit världen, och det började med en liten baby i en dammig judisk 

stad kallad Betlehem. 

Sedan, när Kristus korsfästes i den judiska huvudstaden, inte av judisk eller romersk hand, 

utan av dina och mina händer, så besegrade Han döden, och tog den yttersta segern i anspråk. 

Denna seger är det, som leder Honom att komma åter, för att krossa Guds fiender, och för att 



göra anspråk på alla dem, judar och hedningar, som har förtröstat på Honom, att komma in i 

Hans vila. Och allt startade i en dammig liten småstad. . .  

 

Broder Brian 

 

En sista notis: Om du är judisk, och läser på denna sida, så snälla, hör mitt rop. Jag älskar dig, 

för det var ditt släkte Gud utvalde för att bära fram Sonen. Om du inte är en troende, gå då till 

det Gamla Testamentet, och läs om Messias, Yeshuas, första ankomst. Ingen annan skulle 

kunna uppfylla alla dessa profetior. Och titta på världen omkring dig. Det var samme Yeshua 

som så underbart talade det som vi ser uppfyllas runt omkring oss idag. Jag ber dig att lära 

känna Jesus, Yeshua, som din frälsare. (Johannes 3: 16-17 och Romarbrevet 10:9-10) 

 

BIBELORD 

Mika 5:2 

Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden,  

från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel.  

Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.  

 

Johannes 3:16-17 

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte 

skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen 

utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 

 

Romarbrevet 10:9-10 

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har 

uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir 

rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 


