
 
  
Tisdag 24 mars 2020 

 
I söndags var kyrkan öppen för enkel andakt, lovsång och bön.  
Det blev en fin samling dit det kom ett 20 tal personer. Värdefullt och viktigt.  
Här kommer en länk till den krönika som Magnus Sjödahl läste i söndags.  
Den är hämtad från tidningen Världen Idag och den är skriven av Per Ewert.  
 
Imorgon, onsdag är kyrkan öppen mellan kl. 17.00 - 20.00.  
Det blir en enkel andakt vid 18 tiden. Välkommen.  
 
Just nu sitter jag i kyrksalen. Jag spelar härlig musik, dricker the, läser 
nyheter, skriver veckobrev, och snart börjar mitt nästa möte. Det är inte dumt att sitta 
och se korset när man jobbar. Det skulle fler prova. Kom förbi, så får ni vara med!  
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https://www.varldenidag.se/ledare/coronakrisen-ar-en-tid-att-soka-herren/reptcf!07s@WsIkRZeDKqNsUM1iFA/


 
 
 
I dag lyssnade jag på en nyhetssändning på P1. Det var vid 14 tiden, den 
var den dagliga presskonferensen. (Jag har kollat i efterhand på youtube, så att jag 
hänvisar rätt) Morgan Olofsson, MSB talade om att vara källkritisk vid inhämtning av 
information och att hänvisa till bekräftade källor när man berättar vidare.  
På www.krisinformation.se finns bekräftad information från myndigheter och aktörer 
som vi alla kan läsa och hänvisa till.  
 

 
 
När jag hade lyssnat på detta tänkte jag på vad källkritik skulle kunna innebära för 
den kristne. Hur hänvisar man rätt när man skall berätta, förklara tro för en annan 
människa? Det handlar ju om egna upplevelser, en inre övertygelse och kanske en 
känsla. Jag läste söndagens bibeltext från Joh 3:11-21. Jesus talar till 
Nikodemus, och säger att “det vi vet förkunnar vi och det vi sett vittnar vi om, men ni 
tar inte emot vårt vittnesbörd”. Kanske tyckte inte Nikodemus och de andra att Jesus 
var någon auktoritet som han skulle lyssna på, kanske hade han redan gjort sig sin 
egen uppfattning. Hade människor av idag lyssnat på Jesus om han sagt att han var 
från MSB eller från folkhälsomyndigheten? knappast troligt, människan tycks varken 
ta spjärn mot vetenskap eller tro nu för tiden. För mig är Bibeln källan, men den står 
hela tiden jämsides med mitt samtal med den helige ande. Därmed behöver man 
både ordet och relationen för att kunna navigera som kristen. Det här måste jag 
tänka vidare på…..det skulle kunna bli en liten andakt tills på söndag :)  
 
Vill du prata? Slå en signal till pastorn på telefon 033- 25 41 96.  
Vi kan prata en stund på telefon eller boka ett enskilt samtal i kyrkan  
vid tillfälle som passar oss båda. I´ll be there for you!  
 

#pastorannakarin 
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