
 
 
Söndag 5 maj  2019  
 
Veckan som gått den sista i april och den första i maj. 
Regnet kom, värmen dämpade sig något och grönskan tog över fullständigt. Nu 
blommar häggen, samtidigt som vitsipporna, gräsmattan är helt grön, körsbärsträdet 
står i full blom och ungdjuren har redan varit ute i hagen många dagar.  

 
Jag har tagit det lugnt med pastors jobbet i en dryg vecka. All vaken tid har gått åt till 
deklarationer och bokföring. (Det är den tiden nu) Älskar mina två jobb och är glad 
att de går att kombinera.  
  
Sjömarkenkyrkans sommartid startar i maj, det vill säga att gudstjänsten 
börjar kl. 10.00. Ville bara påminna om det, så att det inte blir tomt i bänkarna den 
första timman på söndagarna framöver!   
 
Den 12 maj firar vi gudstjänst tillsammans med Olsfors, då vore det 
roligt om vi blev många. Jag skall predika och förstod vid en snabb titt att en av mina 
favorit verser finns med i dagens uppdrag. Spännande!  
 
Nu är det snart dags för vårkonsert i Sjömarkenkyrkan. Se bifogad inbjudan. 
Församlingen har speciellt bjudit in det nybyggda huset till denna kväll. Då finns det 
tillfälle att hälsa nya människor välkomna till bygden och till vår gemenskap.  
Var gärna med och ge församlingen ett ansikte.  
 
(Pssst - församlingen kommer att ha barndop i gudstjänsten den 30 juni.) 
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Pastorn funderar högt. Ögat föll på ett bibelord häromdagen, 1 Tim 6:12,  
där det står: “Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som 
du har kallats till….” Det står i Bibeln att vi skall kämpa. Ordet kämpa är laddat. 
Kämpa, kämpa, kämpa, ropar vi som föräldrar när våra barn spelar fotboll eller 
utövar någon sport. Kämpa, att ge lite till…. Kämpa, att ta i fast det tar emot… 
Kämpa trons goda kamp. Hur i hela världen skall jag göra det?  
Mitt hjärta gråter när jag läser artiklar och insändare gällande utvisningshotade 
konvertiter i vårt land. Kristna runt om i Sverige har hjälp till, lärt känna, öppnat 
dörrar, skapat nya relationer och fått nya församlingsmedlemmar. Kanske var de 
nyanlända människorna svar på församlingens böner om förnyelse och föryngring. 
Glädjen grusas när personerna inte får stanna kvar i vårt land.  
Passar det att ropa, kämpa! här? Nej, det gör nog varken från eller till. Passar det att 
säga något klyschigt om trons goda kamp? Troligtvis inte.  
Käre Gode Gud, de kristna i vårt land behöver lite medvind nu!  
Knäpper mina händer och ber:  
Gud, du som är alltigenom god. Hjälp mig att bli kvar i min tro på dig, när mitt 
missmod äter upp mig inifrån. Hjälp mig att var tillgänglig, så att ditt ord och 
tron på dig kan bli synligt i vår värld. Jag vill kämpa trons goda kamp, men jag 
tycker att det är svårt. Bli kvar hos mig, uppmuntra mig och låt mig ana vad det 
eviga livet med dig kan innebära. Amen  
 
 
 Vill du mig något? maila till pastor@sjomarkenkyrkan.se  
 
Allt gott hälsar  
Pastor Anna-Karin  
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