
 
  
 
Torsdag 21 november 2019  
 
Vilken fest vi fick vara med på i lördags! TACK alla som varit med och 
ordnat den. Suat och hans vänner bjöd på mat och berättelser om varför de varit 
tvungna att komma till Sverige. Berikande och berörande på många sätt. Kul att vår 
kyrka får vara i centrum. Vi fortsätter bygga relationer och gestalta kärleken 
från Gud. Det finns mycket att prata om kring denna kväll, kanske skall vi ta det 
samtalet nästa onsdag när vi ses på mötesplatsen.  
 

 
 
Kören övar nu inför första advent. Kom och var med! Kolla programmet på 
vår hemsida, där står det för övrigt många bra saker.  
 
Piff och fix inför storhelg. Finns det någon som vill vara med och göra det 
extra fint inför advent, jul och nyår. Kanske kan vi vara några stycken som träffas 
och hjälps åt att skapa bordsdekorationer och lägga engagemang på det “lilla extra”? 
Vill du vara den som drar ihop ett gäng? Säg till Anna-Lena. 

 
På söndag är det domsöndagen, välkomna att fira kyrkoårets sista 
gudstjänst tillsammans med oss i Sjömarkenkyrkan. Det är Anna-Karin som predikar, 
Leif Engdahl håller parentation för Gustav Wassholm, Rosa och Sven-Arne 
Johansson sjunger och Anna-Lena Stenberg leder gudstjänsten. Bibeltexterna kan 
du läsa här.   
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Vet du någon som vill bli en del av vår församling? Vet du någon som skulle 
bli glad av att få mitt veckobrev? Vet du någon som behöver en bibel?  
Tag kontakt med mig, så fixar vi det!  
 
“Den lyckligaste personen i världen, är den som ger glädje 
den mest älskade personen i världen, är den som vet hur man älskar  
Den klokaste personen i världen, är den som känner sig själv  
den ädlaste personen i världen, är den som visar nåd”  
 
Det här är en del av texten i den sång som vi sjöng tillsammans på integrations 
kvällen i lördags. Jag kommer inte ihåg melodin, men texten ligger på köksbordet 
och jag har redan läst den flera gånger.  
 
Reflekterar lite över textraderna till morgonkaffet. Skulle det kunna vara så att den 
ädlaste personen i världen är Jesus? eller kanske Kristus för att vara mer 
exakt och peka på den treenige Guden som kristendomen tror på? Jag klurar 
nämligen på varifrån nåden kommer. Går det att som människa visa nåd om 
den inte levereras från Gud, genom mig, till mottagaren? Om jag snuddar vid tanken 
på att jag själv visar nåd, vad är det då? en skrällande cymbal eller en farisé som vill 
ha uppmärksamhet och tack för sin gärning. Jag tror att nåden odelat kommer från 
Gud och att jag endast skall vara en slags kanalisering av den, till dem jag möter. 
Jag fortsätter snickra ihop de bibeltexter vi läst under kyrkoåret och landar återigen i 
Missionsbefallningen. Här har vi vår uppgift. Vi skall göra människor till 
lärjungar och lära dem om Gud. Om tron blir centrum i människans liv, så förändras 
automatiskt beteenden och beslut, vilket gör att världen kommer förändras, 
inifrån. Tänk tanken, det enda som behövs är fokus på Jesus! Det här blir både 
religion och politik på något sätt, inte helt PK i vår tid, men ….den här lösningen tror 
iallafall jag på! Nåden från gud, genom oss, till våra medmänniskor 
skulle kunna förändra en hel värld. Vilket genombrott! 
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