Församlingsblad jul & nyår 2020
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar
herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader,
Fridsfurste. (Jes 9:6)
Vem är barnet Jesus i krubban? Det listar vi inte ut genom att bara titta på honom. Han ser ut som andra nyfödda. Men profeten Jesaja hade i förväg talat
om barnets födelse, om vem han är. Orden i profetian ger oss därför de rätta
förväntningarna och förhoppningarna om honom. Han är:
UNDER. Det är det nyfödda barnet för att han är den han är och blivit den han
blivit. Gud är i honom människa, som oss. Skaparen blev ett med skapad materia, ”i honom bor hela gudomens fullhet i kroppslig gestalt” (Kol 2:9). Han är vår
broder och skäms inte för att kalla oss bröder (Hebr 2:11). Han ångrar sig inte och
har inte lagt av sin mänsklighet i himlen. Tvärtom möter han oss just så nu, med
mänsklig stämma i Ordet, med sin kropp och sitt blod i nattvarden. Och det är
Guds Son och Marias son som vi alltjämt väntar på, hans återkomst i härlighet.
RÅDGIVARE. Jesu födelse i Betlehems krubba var en överraskning. Hans undervisning och verksamhet förvånade många. Jesu lidande och död var oväntad för de
flesta. ”Vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel” (Luk 24) sa de uppgivna Emmausvandrarna efter att Jesus korsfästs. Då kom den uppståndne Jesus
och förklarade för dem hur Skriften förutsagt alltihop. Det är det viktigaste rådet Jesus ger: att söka ljus och förklaring av Herrens vägar i Skriften. Allt det oväntade om
Jesus skulle få oss att tänka hur mycket högre Herrens tankar är, de överträffar våra
förväntningar, även om de först tycks gå emot dem. Våra tankar är för små. ”Han
förmår att göra långt mer än allt vi ber om eller tänker” (Ef 3:20) När vi vänder oss till
Jesus som vår rådgivare, ofta i nöd, så kan vi närmast utgå ifrån att vi inte ser hela
bilden och behöver hjälp till att se. Se det som han ser, som han vet, som han gör.
Och så är mångas erfarenhet att rådgivaren märks först i efterhand, hur han förmår
använda till och med det svåra till något gott, ja, allt samverkar till det bästa (Rom 8).
MÄKTIG GUD. Ofta förknippar vi Guds makt med bönhörelser, med hans förmåga till underverk i vardagen, men hans makt visar sig allra mest i hans frälsningsverk. För där utmärker sig hans maktlöshet. Mäktig Gud är i nyfött barn.
Den evige andas sina första andetag. Den allestädes närvarande kan bara vara
i krubban. Han som inte tröttas somnar i sin moders famn. Den odödlige ligger

sårbar i krubban, under kung Herodes mordhot, och blir till slut avlivad – men
i den rätta stunden. För på Golgata kors bar Marias son världens synd i sin
kropp och förmådde bära Guds dom och straff i vårt ställe. Han var mäktig att
inte bara ta hand om den döende rövarens synd, utan också med sitt löftesord bära honom ända in i paradiset. Se mäktig Gud – i krubban och på korset!
EVIG FADER. Jesus är ett med sin Fader, men inte identisk med Fadern. Ändå är
han evig fader, eller kanske bättre evighetsfader. I kraft av sitt frälsningsverk är han
fader till vår evighet, där vi får vara hans evighetsbarn. ”Mitt barn” sa Jesus till den
lame mannen. Vems barn var egentligen mannen? Och så la Jesus till ”dina synder är förlåtna” (Mark 2:5). När evig fader sträckte ut sin hand med nåd, och den
lame mannen omslöt handen, så anslöt evigheten. För det är, som Luther skriver i
katekesen, att ”där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet”. Med Jesus som
evig fader får vi tänka om oss själva att vi både är evighetsvarelser och barn hos
Gud, och leva med både barnets förtröstan och evighetssinne.
FRIDSFURSTE. Det är märkligt att änglarna i julnatten sjöng om ”frid på jorden” i Betlehem, ett av de mest krigsdrabbade områdena i världen. En kort
tid senare hade kung Herodes mördat vartenda gossebarn under två år i staden. Inte mycket till frid där, kan man tycka. Men frid finns på jorden, därför
att Jesus är född, Gud med oss här på jorden. Han utsattes själv för jordens
hela ofrid, inte minst när han utsattes för Jerusalems korrupta rättsväsende,
lidandet och den förnedrande avrättningen. Ja, det står att Jesus grät över
Jerusalem och sa ”Tänk om du idag hade förstått vad som ger dig verklig
frid” (Luk 19:42). 40 år senare var staden förstörd. Var fanns då friden? Jo,
hos fridsfursten. Hemligheten med att han utsatte sig för det förnedrande
våldet i Jerusalem var det, som profeten förutsagt (Jes 53), att straffet lagts
på honom – Guds straff över våra synder – för att vi skulle få frid. Frid med
Gud, frid från Gud in i all ofrid på jorden, och till slut Guds fullkomliga frid i det
rike som vi ber ska komma i bönen ”Tillkomme ditt rike”.
Kära Jesusbarn, nu vill också jag få böja knä här vid din krubba. Jag vet att
jag aldrig kan tacka dig nog. Jag vet att jag ingenting kan ge dig som är ett
värdigt tack för det som du nu har gjort. Men eftersom du vill ha det onda
hos mig så ger jag dig allt, mitt liv och mitt hjärta, mitt förflutna och mina
skulder, min framtid och min evighet. Jag skulle inte våga komma om inte
du hade kommit till mig. Men nu är du här, och jag vet att det är för min
skull. Därför knäböjer jag här och tackar dig, du Jesusbarn, du Fridsfurste,
du som heter Underbar i råd och Väldig Gud. Amen.
Bo Giertz, bön på julafton ur ”Att tro på Kristus”
Jakob Appell, kyrkoherde
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Gudstjänst*		
Daniel Johansson
Kollekt: Open Doors
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Gudstjänst*			
Niclas Olsson
Kollekt: Missionsprovinsen
			Nattvardssamlingar från kl. 12.30**
1/1
1/
1
Nyårsdagen
Kl. 11.00
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Kl. 11.00
Gudstjänst*
Jakob Appell
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Trettondedag jul
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Gudstjänst*
Bengt Birgersson
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Kl. 11.00
Gudstjänst*
Jakob Appell
Kollekt:Immanuelförsamlingen
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Kl. 11.00
Gudstjänst*
Niclas Olsson
Kollekt:Immanuelförsamlingen
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* Pga. restriktionerna om max 8 personer vid offentliga sammankomster går
gudstjänsterna under jul och nyår endast att följa via Internet: www.immanuelforsamlingen.se
** I anslutning till de webbsända gudstjänsterna ordnas kortare nattvardssamlingar i Immanuelkyrkan (utom 26/12). En nattvardssamling utgörs av avlösning
och enkel nattvardsliturgi för 8 personer åt gången. Första samlingen kl. 12.30,

andra 13.00, och därefter så många som behövs utifrån antalet anmälda. Anmälan görs senast dagen före till tjänstgörande präst som fördelar tider och
informerar anmälda.
•
•
•
•

Jakob Appell, 0736-18 23 09, jakob.appell@missionsprovinsen.se
Bengt Birgersson, 0707-77 26 09,
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Henrik Andersson, 0735-42 42 31,
henrik.andersson@missionsprovinsen.se
Niclas Olsson, 0732-55 66 70, niclas.olsson@missionsprovinsen.se

Planeringen sträcker sig t.o.m. 17 januari. I händelse av att restriktionerna
lättas öppnas också gudstjänsterna i Immanuelkyrkan upp för flera deltagare.
Informationen i detta församlingsblad gäller med reservation för ändringar.
Hemsidan, Facebook-gruppen, församlingsmejl och pålysningar i kyrkan är
våra primära informationskanaler.

Årets julklapp!
Nyöversättning av
Lilla katekesen
Lagom till jul ger Kyrkliga förbundets bokförlag ut en nyöversättning av Martin Luthers
Lilla katekes. Språket har moderniserats och
bibelcitaten hämtas från Svenska folkbibeln
2015. Nu finns också tidigare utelämnade
delar och formuleringar med, och några til�lägg bidrar till både förnyelse och användarvänlighet.
Församlingens präster Niclas Olsson och
Henrik Andersson har lett arbetet och presenterar nyutgåvan i ett klipp på församlingens Youtube-kanal. Efter nyår kommer katekesen utgöra strukturen för Internet-sända
veckoandakter från Immanuelförsamlingen.
Redan nu kan man köpa Lilla katekesen på Din Bok (79 kr/st), antingen i butiken på Västra Hamngatan eller på nätet: www.din-bok.se. Några exemplar
finns också att köpa i Immanuelkyrkan. Årets julklapp?

