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Floda 22 december 2020 

Kära församling 

EN JULHÄLSNING FRÅN EQUMENIAKYRKAN I FLODA 

Vänner! Det blir jul även i år. Även om vi tvingas låta den traditionsrika helgen få en annorlunda 

utformning än vad vi är vana vid. 

Vi kan inte resa eller mötas som vi brukar. Varken i hem eller kyrka. Sjukdomar och förluster, geografiska 

avstånd och maxantal gör att vi tvingas förhålla oss till den rådande situation som inte precis förhöjer 

julglädjen. Vår förhoppning, önskan och bön är att vi ändå ska få ett så gott julfirande som möjligt. 

Men även om mycket av det yttre blir annorlunda, är julens grundbudskap detsamma. ”Ett barn är oss fött. 

En Son är oss given ….”. Ta del av denna bestående hälsning som gett så många kraft och inspiration, trots 

svåra yttre omständigheter. 

Det s.k. ”julevangeliet” (Luk 2:1-20) är välkänt för de allra flesta av oss. Ett slitstarkt och glädjefyllt 

budskap som tål att läsas och mediteras över gång efter gång. 

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.Det var den 

första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.  

Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till 

Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva 

sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. 

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon 

lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I 

samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem 

och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var 

inte rädda. 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." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som 

prisade Gud:  

"Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." 

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem 

och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade i väg och fann Maria och Josef 

och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem 

om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och 

begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och 

se: allt var så som det hade sagts dem.” 

 

Gusten Anderzén  
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Bön 

Herre, jag ber till dig för dem för vilka julen är oro, bekymmer och splittring.  

Herre, se till barnen i de familjer där mamma och pappa inte kan vara tillsammans. 

Trösta far- och morföräldrar, som inte får träffa sina barnbarn. 

Sänd ljus och hopp till ensamma och sjuka. 

Herre, låt ljuset från din krubba fylla oss, så att vi uträttar dina ärende på jorden. 

Tack att vi i en tid som denna får äga ett glatt budskap att 

vila i och dela med oss av. Nu ber vi åter, att din frid ska 

fylla våra hjärtan och sinnen.  

Amen 

Gudstjänster 

Välkommen att ta del julens budskap i våra digitala 

sändningar. 

• Julaftonen kl. 23.00. Julnattsandakt med julsång, 

musik, Gusten Anderzén 

• Söndag den 27 dec. kl. 11.00. Gudstjänst. G. 

Anderzén, sång, barnvälsignelse. 

• Nyårsaftonens samling i Skallsjö Skogar är 

inställd. 

• Söndag 3 jan. kl. 11.00. Gudstjänst. G. 

Anderzén. Sång 

Ekonomi 

Julklapp till församlingen – ger möjligheter för stora och 

små! Gusten skriver i sin inledning att Jesus kommer till oss som det lilla barnet och herdarna får möta 

honom och blir förundrande.  Att vara en del av en församling är tacksamhet, glädje. Ett ansvar för 

varandra och vår ekonomi. Vi säger stort TACK för alla gåvor! Titta gärna på̊ filmen om vårt delade ansvar 

(Länk). 

En ekonomisk julklapp till församlingen är aldrig fel. 
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Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett välsignat Gott Nytt År!  

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=4074
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/

