Advent & jul i S:t Mikaels kyrka 2019

Till dig som är förälder

1/12 Första sönd i advent
Adventsgudstjänst kl. 10 Söndagsskola

Jul

8/12 Andra sönd i advent
Gudstjänst med små och stora kl. 10
12/12 Julpyssel i Mikael med öppet luciatåg kl. 17.00
separat affisch
14/12”Vi sjunger in julen” kl. 16
Församlingens körer samt Luciatåg med barnkörerna
15/12 Tredje sönd i advent
Högmässa kl. 10
22/12 Fjärde sönd i advent
Gudstjänst med musik kl. 10
24/12 Julafton
Samling vid krubban kl. 10
Julbön kl. 17
Midnattsmässa kl. 23:30
25/12 Juldagen
Gudstjänst med musik kl. 10
Mässa på Marklyckans äldreboende kl. 14:30
26/12 Annandagen
Mässa i Vivalla kyrkcentrum kl. 16

Se

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte,
Evig fader, Fredsfurste. (Jesaja 9:6)
Varje juletid i våra kyrkor runt om i världen läser vi dessa ord ur
profeten Jesajas bok. Det är hela julens budskap, samlat.
Ja! Ett barn är oss given! Vad är det med det, då? Det sker ju hela
tiden – att barn föds. Och det är just det som är hemligheten med
julens mirakel; mötet mellan det mänskliga och det gudomliga. Ett
barn som är Gud. En Gud som är ett barn. Det är märkligt och
förunderligt. För nog vill vi helst se Gud som den som är stark, har
alla möjligheter, har skapat hela världen, mäktig, vis, allseende. Allt
det där som vi normalt förknippar med ordet Gud…
Men så kommer då Gud till oss i ett barn. Utlämnat och naket, ett
spädbarn lindat och lagt i en krubba. Vi vet hur det lilla nyfödda
barnet ser ut. Vi har känt glädjen när vi möter blicken, ser de små
händerna, den lilla näsan. Vi fylls av glädje och inser samtidigt att
barnet är hjälplöst och måste skyddas, skyddas för att kunna leva. Vi
får förundras över miraklet - som sker varje dag jorden över. I den
känslan öppnar sig våra hjärtan.
När vi ser ett litet barn, ja då föds ömsinthet & empati i våra hjärtan,
och en kraft väller fram – en kraft som vill skydda barnet. Det är

julens budskap: Gud är ett barn, och vi behöver bli som barn för att
se Guds rike, se Guds innersta väsen.

Gud är här, i mig, med mig och i mötet med mina medmänniskor.
Här och nu lever Gud mitt ibland oss.

Julen lär oss att det är stort att vara en människa. Gud vill mitt liv och
alla andras och när jag ser på min medmänniska kan jag göra det
med barnets blick – med kärlek, ömsinthet och empati. Oavsett våra
meningsskiljaktigheter får vi se på varandra såsom barn ser på
varandra, innan murarna byggts upp mellan oss.

Freden, känslan som spränger alla gränser tar sin boning i oss.
I våra hjärtan får vi bära det lilla barnet och höra budskapet om fred
och rättvisa.

Så är julens budskap ett fredsbudskap, ett budskap om möjligheten
att kunna leva tillsammans i ömsesidig kärlek och respekt, trots att vi
alla är olika, har olika drömmar och ambitioner i våra liv. Vi hör ihop.
Julen är en fristad för oss att mötas.
Vi möts i kyrkor, på torg, i affärer, på
julmarknader, på basarer, i luciatåg.
Ja, överallt i juletid finns möjligheten
att se den andre i ögonen.
Där jag i barnslig ömsinthet kan
möta och bli mött. Där finns den
Gud som vill mitt liv och som föds in
i mitt hjärta och in i världen, varje juletid.
Anspråket i Jesajatexten jag inledde med är enormt. Den talar om
fredens välsignelser som är utan gräns. Och så är det väl: när vi
möter det nyfödda barnets blick föds i oss kärlek utan gräns, vi fylls
av något som känns större än livet självt. Det spränger alla gränser,
liksom Gud spränger alla gränser när det lilla barnet föds i stallet.
Gud är inte långt borta som en allvis härskare i himlen någonstans.

Ja, i det minst väntade kommer Gud oss till mötes. När jag vågar lyfta
blicken och se den andre med Guds blick – då kan julens mirakel ta
plats. Gud kommer till mig, i ett litet barn, i en fredsfurste som vill,
kan och kommer att förändra hela världen. I den rörelsen av fred
finns jag insatt; Gud räknar med mig. Ja, jag får vara med.
Julen är här och lyser frid på jorden.
Glädjen är stor – i ett barns klara ögon bor den.
Välkommen att fira jul i Mikael!
/Karin Maltén, präst

