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Som vi alla förstår är vårt samhälle och hela världen i övrigt drabbat av en
pandemi med covid-19. Därför har vi i Tenstakyrkan avbokat alla
sammankomster under hösten. Därför har vi ingen planerad kalender att dela
med oss i detta församlingsbrev inför våren. Men jag tror att alla förstår att det
är för allas bästa som alla dessa åtgärder görs för att vi ska klara oss så gott
det är möjligt innan vaccinationer och immunitet skyddar oss och våra nära
och kära. Må Gud bevara oss hela och friska!
Denna upplaga blir därför lite av en julspecial där julens historiska bakgrund
och betydelse för den kristna kyrkan redogörs på ett förhoppningsvis
överskådligt sätt. Läs det och googla om det (= sök på internet) eller läs i de
källor som du har hemma. Jämförelserna kan vara intressanta. För de som vill
fördjupa sig kan jag rekommendera Inge Löfströms bok som säkert går att
finna på något loppis alternativt något antikvariat.

1 advent – 31 januari pågår
Equmeniakyrkans Internationella Insamling:
Till jordens yttersta gräns.
Vill ni ge bidra i denna insamling har ni följande alternativ:
Swish 900 32 86
Bankgiro 90 03 28-6
Märk gåvan ”Internationellt”
Vill ni bidra med offer eller julgåvor

till Tenstakyrkans verksamhet
har ni följande alternativ:
Swish 123 298 08 78
Bankgiro 761-9661
Tenstakyrkans Missionsförsamlings Årsmöte
är planerad att hållas 20 februari 2021 kl. 14.00 i Tenstakyrkan.
Följ alla kalenderrelaterade frågor på vår hemsida som vi kommer att
uppdatera så snart vi kan öppna upp för Gudstjänster och annat.

www.tenstakyrkan.se

Tenstakyrkans Missionsförsamling

Tenstakyrkans Missionsförsamling är en del av det kristna
samfundet Equmeniakyrkan. År 2011 gick tre
kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse samman
för att bli ett samfund som fick namnet Equmeniakyrkan.
Samfunden var Metodistkyrkan, Svenska
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.
Tenstakyrkan byggdes 1973 av Spånga
Missionsförsamling som samtidigt flyttade sin verksamhet
hit.
Den grundläggande identiteten har Tenstakyrkans
Missionsförsamling gemensamt med den världsvida
kyrkan genom bekännelse och tro till Jesus Kristus som
Herre och Frälsare.
Vi i Tenstakyrkans Missionsförsamling vill att människor
skall komma till tro, växa i tro, leva i tro och dela vår tro.
Om du delar vår församlings tro och vill vara med i vår
gemenskap är det bara att ta kontakt med församlingens
pastor vid tillfälle.
Välkommen att besöka våra sammankomster!

Måste ha fötts innan hans död om evangelieberättelserna ska ha
historisk förankring.
För mig som förkunnare i en julpredikan är det inte dessa orsaker och
bakgrundsteorier om hur julen blir storhelg det som ger kyrkobesökare
en himmelsk hälsning från Guds tron. Det är julevangeliets budskap om
den stora glädjen, det glada budskapet (= evangeliet), som gör sitt
inträde i världen. Det är tidpunkten för när Jesusbarnet föds till denna
värld. Det viktiga är: Att Jesus föddes till denna värld och vad han kom
för. Evangeliet handlar egentligen bara om Jesus och
försoningsgärningens konsekvenser till och för mänskligheten och för
hela skapelsen (tips, läs Rom 8).
Låt oss fröjdas och vara glada då en frälsare är oss född!
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.”
(Luk 2: 9-14; B2000)

Källor: Löfström, Inge: Julen – i tro och tradition; Verbum, 1981
och diverse uppslagsböcker
God Jul och Gott nytt år!
Petri Kinnunen

Julen – kort bakgrundshistorik och dess glädjebudskap
Det är med vemod jag nu skriver om Julen denna jul 2020. Pandemin
begränsar människor att träffa varandra, som brukligt är vid julen. Julen
har i svensk och nordisk tradition utvecklats till en familj- och
släkthögtid som nu kraftigt kommer att begränsas för allas bästa på
grund av den höga smittspridningen av covid-19 i samhället. Julen har
sitt centrum i den kristna kyrkans högtidsfirande av Jesu födelse. Och
det är på ett andligt plan en helg som vi skall ta till oss med stor glädje
och frid. För att en Frälsare har blivit född åt oss.
Vi lever i en föränderlig tid där sekulariseringen av samhället kanske
snart suddar bort minnet av varför kristna ens firar jul. I alla fall befarar
jag att det kommer att bli så inom en eller ett par mansåldrar.
Det kan därför vara nyttigt att veta att den tidiga kristna kyrkan inte
tyckte att det var viktigt att fira Jesu födelse. Bakgrunden till detta är att
Jesu försoningsgärning och därmed påsken är den viktigaste högtiden
för den kristna kyrkan. Där Jesus, vars namn betyder: Herren är
frälsningen, lägger grunden till vår frälsning vid hans lidande, död och
uppståndelse från de döda. Men det finns flera orsaker. De tidiga
kristna tyckte inte det var särskilt viktigt att försöka slå fast ett datum
när Jesus föddes och hade därmed inte ett behov att högtidlighålla en
sådan dag. Visst fanns det de som spekulerade om födelsedatum och de
kom upp med vitt skilda resultat. En kyrkofader, i en skrift från 100talet e.Kr., tyckte att frågan var helt onödig och lär i en skrift ha varit
ironisk och nedlåtande till dessa försök att komma fram till ett datum
när Jesus kan tänkas vara född. Kyrkofadern Origenes på 200-talet
e.Kr. resonerade att det bara är gudlösa människor, såsom Farao och
Herodes ville slå på stort och fira sina egna födelsedagar med fest. Det
var helt enkelt inte kutym att fira födelsedagar i den tidiga kyrkan.

Men så ändras förutsättningarna som pockar fram ett behov av att lyfta
fram en högtid till att fira Jesu födelse. Ska jag vara ärlig så skulle jag
kunna lyfta fram Lukasevangeliets andra kapitel som tillräcklig
anledning till att fira Jesu födelse. Där kan vi läsa att Herrens ängel med
en stor himmelsk här ärade Gud i höjden för detta nyfödda barn. I
närheten fanns det herdar som fick ett bud av Herrens ängel om stor
glädje för hela folket och bad herdarna att komma och se denna Frälsare
som tituleras Messias, Herren av ängeln. Herdarna blev vittnen till
denna födelsehögtid och började sprida glädjen och kunskapen om
denna händelse vidare. Så om någon frågar mig om det är ”bibliskt” att
fira Jesu födelse skulle jag säga ja. Men också klargöra varför de tidiga
kristna inte hade haft ett behov av att göra det men plötsligt fick det.
I början 200-talet uppkom i Egypten ett firande av Epifanía-dagen (6
januari). Det var spekulationer när Jesus uppenbarades (epifanía) som
Guds son vilket de menade skedde vid dopet. Detta avvisades av den
tidiga Kyrkan i övrigt och de kristna i Egypten började istället knyta an
till Jesu gudomlighet vid födseln vid detta firande. Från början 300-talet
och framåt hade det utvecklats till en allmänt firad helg och spridit sig
även till andra delar av den kristna världen.
Innan vi kommer in på ett annat datum måste vi passera samma
teologiska fråga som förlade Jesu gudom från dopet till hans födsel. De
tidiga kristna hamnade i tvist med dem som hade vad som brukar kallas
som gnostiska tankar.
De första århundradena e.Kr. var den kristna kyrkans lära och tro hotad
av gnostiska idéer. Gnosticismen delade upp världen i en stark
dualistisk syn på ljus och mörker, gott och ont och mellan den andliga
världen och den skapade världen. Människan är en jordevarelse och
därmed skapat men har en gnista från ljusvärlden det vill säga själen.
Gnosis som kommer från grekiskans ord för kunskap vilket är det som
kan få själen att återvända tillbaka till ursprunget, ljusvärlden. Kroppen

som betraktades mörk, ond materia och skapat föraktades och så kallad
rätt och sann gnosis kunde leda till frälsning.
Detta var det hot mot en kristen förståelse av Gud och om skapelsen
och människan. Därför motarbetades de gnostiska idéerna och det fanns
hundratals så kallade gnostiska evangelier i omlopp. I kyrkomötet i
Nicea 325 e.Kr. fastslogs att Jesus var gudomlig redan från födseln och
betonades att Jesus blev född kroppsligen till denna värld genom
jungfru Maria. Jesus var under sitt jordeliv 100 % människa och 100
% Gud. Vilket är i direkt motsats till gnosticismens frälsningslära.
Detta medförde att för att inte sammanblanda två motsatta tankar som
hade haft ett visst fäste i Egypten, d.v.s. när Jesus ”mottog” sin
gudomlighet, vid födseln eller dopet, ville kyrkan i Rom flytta den
redan etablerade dagen för Jesu födelse till annat datum. Till den 25
december. Det av vitt skilda skäl. Men det verkar vara som att
kyrkopolitiska skäl fick bestämma. Kanske för att stävja en hednisk
festkult till den ”obesegrade solens ära” men detta är inom forskningen
idag omdiskuterat. Den 25 december sammanfaller dock med
vintersolståndet och kyrkan kunde nu börja fira Jesu födelsedag som
den dag då ”världens ljus” kom till världen. Denna nyordning av
datumskifte sker givetvis inte utan ett visst motstånd men får ändå
gehör av större delen av den kristna kyrkan.
Sedan finns det många spekulationer, bl.a. av kyrkofäder att den 25
december skulle kunna vara den dag som Jesus föddes. Det är ändå
inget som hävdas av forskare eller av kyrkliga företrädare som Jesu
egentliga födelsedag. Ett ofta använt argument är att det inte kan vara
på vintern Jesus är född då herdarna inte var ute på nätterna under
vintersäsongen. Vilket öppnar för möjligheten att spekulera för andra
födelsedatum. Forskningen är inte heller ense om vilket år Jesus föddes.
Den allmänna gissningen bland forskare är mellan år 7-4 f.Kr. Den
senaste gränsen är satt till år 4 f.Kr. året då kung Herodes dog och Jesus

