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Morgonstjärnan strålar 

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er 
till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och 
morgonstjärnan går upp i era hjärtan. (2 Petr 1:19, ur episteln 3. Sönd. i Advent, 
2. Årg.) 

Orden kommer från Petrus, som troligen befann sig i Rom, i tiden nära sin 
martyrdöd någon gång kring år 67. Full av visshet och hopp han om det kristna 
hoppet, om Kristi återkomst. Han vet att ”dagen gryr” och att Kristus kommer i 
härlighet för att ”skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Petr. 
3:13). 



Nu skriver han brev till de kristna, som delar både förföljelsetidens nöd det stora 
framtidshoppet. Men brevet är inte bara till Petrus samtida, utan till Guds folk i 
alla tider, inte minst när det mörknar. För många kristna ute i världen är det i hög 
grad förföljelsetider. Nu vill Petrus hjälpa Guds folk att se vad som håller också i 
nödens tid. För Petrus är ”det profetiska ordet” Gamla testamentet, och nu när 
Gud har blivit människa i Jesus Kristus, har det Ordet blivit så mycket tydligare och 
fastare. Profeternas löften om Messias har gått i uppfyllelse, Om vi läser hela 
avsnittet med början på v 16, så påminner Petrus om att han hade varit med Jesus 
på Förklaringsberget, sett honom förvandlad, hört Faderns förklaring. Där hade 
han också hört samtalet mellan Jesus och profeterna Moses och Elias, som hade 
talat med varandra om Jesu bortgång i Jerusalem. Händelsen på berget glömde 
inte Petrus. Den ska inte heller vi glömma. Den har avgörande betydelse. På 
samma sätt som Jesu uppståndelse. De är som sigill under Guds ord. Det 
profetiska ordet står fast och är pålitligt. 

Vi går nu in i ett nytt Advent och fram mot jul. Och mot ett nytt år. Att få sjunga 
”Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn ...” fyller oss med 
förnyat hopp. Samtidigt bär vi med oss mörkret, inom oss och ut över jorden. Men 
Petrus talar om ett ljus som lyser på en dyster (eller mörk) plats. Flera tusen 
kristna har under året fått gå samma väg som Petrus, in i martyriet. Lidandet för 
kristna på jorden växer för varje år. Sekulariseringen i västvärlden ger kris-
tenheten allt mindre utrymme i samhället. Somliga utbildningar stängs för kristna, 
t ex till att bli barnmorska. Men den mörka platsen kan för somliga vara där 
hemma, kanske som enda kristen i familjen. Men för många finns det värsta 
mörkret i det egna hjärtat med dess ångest, oro, samvets-ofrid, rädsla. Här 
kommer Petrus råd: ” ... ni gör rätt i att hålla er till” ”det profetiska ordet” ”till 
dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan”. 

Vi vet hur speciellt det är att få komma ut på trappan i gryningen en klar morgon 
när Venus strålar som vackrast, morgonstjärnan, som ”säger” att nu är det strax 
morgon. Men Petrus tänker på ”morgonstjärnan” Jesus Kristus. Psalmisten säger 
”Jag kommer tidigt i morgongryningen och ropar, jag hoppas på dina ord.” (Ps. 
119:147). Att få sätta sig vid Guds ord som det första på dagen med bön om att 
”morgonstjärnan” ska få gå upp i hjärtat, är löftesrikt. ”Jesus, låt mig få se dig!” 
Den som ber så morgon efter morgon, får se honom för sin inre syn. Och ska få 



höra honom säga helt personligt: ”Det är jag, var inte rädd, jag är hos dig hela 
vägen fram tills den stora dagen. Jag har förlåtit dig alla dina synder.” 

Advent handlar om detta, att Jesus kommer till oss i vår nöd och i vår väntan på 
hans stora ankomst. Varje gudstjänst är en förövning, en försmak och en 
förberedelse för den dagen, när ”morgonstjärnan” Kristus strålar i härlighet, den 
härlighet som Petrus och hans vänner fick se på ”det heliga berget”. 

Petrus visste, att honom som han sett på berget i strålande härlighet, skulle han, 
liksom vi, få se komma i himmelsk glans. Då går morgonstjärnan upp i hela sin fulla 
glans. Då är Dagen är inne, det stora Advent! Många tecken tyder på att den 
Dagen är nära. ”Kom, Herre Jesus!” 

Bengt Birgersson, komminister 

  



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen 
Med reservation för ändringar.  

* Sändning på församlingens Youtube-kanal (www.immanuelforsamlingen.se) 
 
28/11 1 sönd. i Advent  

 11.00 Familjehögmässa*  Henrik Andersson 
  Kollekt: Missionprovinsen  

30/12 Katekesandakt kl 18.00* 

5/12 2 sönd. i Advent   
 11.00 Högmässa  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen  

7/12 Katekesandakt kl 18.00* 

12/12 3 sönd. i Advent   
 11.00 Högmässa*  Niclas Olsson 

 Kollekt: Livsval 

14/12 Katekesandakt kl 18.00* 

19/12 4 sönd. i Advent  
 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

  Avslutning för söndagsskolan 
 Julfest i samband med kyrkfikat (bidra genom att skriva upp på lista i 

kyrkan) 

21/12 Katekesandakt kl 18.00* 

25/12 Juldagen   
 11.00 Högmässa  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

26/12 Annandag jul   
 11.00 Högmässa*  Niclas Olsson 
 Kollekt: Open Doors 



 
 
1/1 Nyårsdagen   

 11.00 Högmässogudstjänst Niclas Olsson 
 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

2/1 Sönd. efter nyår   
 11.00 Högmässa  Henrik Andersson, Jakob 
Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

6/1 Trettondedag jul   
 11.00 Högmässa  Henrik Andersson 

 Kollekt: ELM-BV:s utlandsmission 

9/1 1 sönd. efter Trettondedagen   
 11.00 Högmässa*  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

16/1 2 sönd. efter Trettondedagen  
 11.00 Familjehögmässa  Niclas Olsson 
 Kollekt: Missionsprovinsen 

 
 

  



Kalender 
 

26/11 Fredagsklubb/Juniorer   18.00-20.15 

29/11 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

3/12 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

10/12 Fredagsklubb/Juniorer avslutning  18.00-20.15 

13/12 Föräldra- och barngrupp avslutning 9.00-12.00 

17/12 Emmausvandrarna avslutning  18.00-22.00 

19/12 Julfest i samband med kyrkfika 

 Avslutning för söndagsskolan 

  



Information 
 
Barn- och ungdomsverksamhet 
Söndagsskolan har avslutning i samband med gudstjänsten 4:e söndagen i Advent. 
För övriga barn- och ungdomsgrupper, se kalender ovan.  

Söndagsskola, Fredagsklubb, Juniorer, Emmausvandrarna samt Barn- och 
föräldragrupp planeras att återupptas i mitten/slutet av januari. 

Sammanlyst gudstjänst med kinesiska församlingen 
I samband med gudstjänst och efterföljande kyrkfika 6 februari planeras det för 
ett möte mellan vår församling och den kinesiska församlingen, som leds av 
Missionsprovinsens prästkandidat Haoyin Cheng. Sedan tidigare har vi informerat 
om förfrågan från Haoyin och församlingen om att bli en del av vår församling, 
men med gudstjänster på kinesiska i fortsatt egen regi. I nuläget firar de 
gudstjänst i Församlingsfakultetens lokaler, och tanken är att de tillsvidare 
fortsätter med detta. Kyrkorådet har diskuterat förfrågan vid några olika tillfällen, 
och har även träffat och talat med Haoyin. Detta mynnade ut i beslutet att 
församlingarna måste få möjlighet att träffas och lära känna varandra innan vidare 
steg tas. Dessvärre kom pandemin emellan och detta blev då skjutet på framtiden. 
Nu är dock tanken och förhoppningen att vi äntligen ska kunna mötas. 

Katekesandakter 
Den sista katekesandakten sänds 21 december, och då har vi vandrat igenom hela 
katekesen. Dessa resurser kommer finnas kvar på vår Youtube-kanal, och 
successivt även läggas ut på vår podcast. De är väl värda att återkomma till och 
använda som hjälp i att undervisa utifrån Lilla katekesen i hemmets församling, 
där fadern är en biskop och modern en biskopinna. Planerna finns fortfarande på 
att skapa en resurssida med material, länkar och tips på adressen 
lillakatekesen.se. Återkommer när sidan finns uppe. 

  

  



Kontakt 
 
T.f. kyrkoherde Niclas Olsson   0732-55 66 70 
niclas.olsson@missionsprovinsen.se 
 
Komminister Bengt Birgersson    0707-77 26 09 
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se 
 
Komminister Henrik Andersson    0735-42 42 31 
henrik.andersson@missionsprovinsen.se 
 
Diakonissa Maria Birgersson    0709-46 41 00 
maria.birgersson@missionsprovinsen.se 
 
Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson  0723-25 94 80 
daniel.johansson@missionsprovinsen.se 
 
Kassör Johan Åström     0738-21 70 03 
 
Fastighetsfrågor Eric Rundqvist    0730-72 52 61 
 
Adress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg 
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se  
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se 
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook, Youtube och som Podcast 


