Onsdag 25 September 2019

Denna vecka har mitt liv påverkats mycket (kanske
mest) av Greta Thunberg. Jag har noga följt hennes
resa till USA, hennes tal och den stora demonstrationen
i fredags. Jag är djupt imponerad och en snudd på
avundsjuk på hennes enorma genomslagskraft.
Hon är klok, saklig och enkel, inte undra på att folk
stör sig på att hon “kommer igenom” i bruset, när många
andra kämpar i år för att skapa sig namn, rubriker, putsa
på sitt utseende och fixa akrylnaglar för att att kanske få
synas på en insida i en bilaga till aftonbladet mitt i
sommaren när ingen läser. Greta är en förebild.

Greta är inte “mainstream” hon går sin egen väg,
hon har lyssnat på vuxna, men har
uppenbarligen redan genomskådat deras
förevändningar om att “samtal pågår” och att det
kommer lösa situationen. Hennes drivkraft har fått
fantastiska konsekvenser och nu ställs världens
politiker äntligen till svars. För vi tror väl att det är
politikerna som skall lösa problemet?

Hur påverkas du av debatten?
Låter du frågorna komma nära dig? Hur
ser din insats ut i just denna fråga?
tänker du att någon annan får skapa
förutsättningar för dig, eller tänker du att
du gör allt du kan för att göra skillnad?
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Finns det några likheter med
församlingens frågor? för visst brottas vi
med lite samma beteenden. Det pratas,
det funderas, det utreds, men sedan
händer det inte så mycket mer…

behöver vi vara mer som Greta?

Jag funderar på vilka plakat jag behöver
skriva? hur formulerar jag kristen tro
2019? (Om jag kommer på något bra,
så kommer jag troligtvis bära ett plakat
på magen nästa gång vi ses!)
Bön:

Jesus hjälp mig att formulera
mitt plakat. Hjälp mig att stå upp för
att du är vägen, sanningen och livet. Låt
mitt liv få spegla dig, låt mig älska andra
därför att du har älskat mig först. GUD
hjälp mig att bli mer som Greta. Jag vill
också göra skillnad. AMEN
Surfa gärna in på församlingens hemsida www.sjomarkenkyrkan.se
Vet du någon som vill få ta del av veckobreven, maila till mig, så lägger jag med dem
på sändlistan pastorn@sjomarkenkyrkan.se
allt gott hälsar

#pastorannakarin
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