
 
  
Torsdag 31 december 2020  
 

Gott Nytt År!   

 
 
Jag avslutar mitt år med ord från Wilfrid Stinissens bok, Idag är Guds 
dag. Jag skulle likaväl kunna använt mig av orden som Frank Ådahl sjunger om att 
Lämna allt, men jag väljer andra ord, då ord kan bli slitna, tappa stinget och 
sjungas utan att man ens märker av sammansättningen av budskapet. Wilfred 
skriver i sin bok om att Lämna allt och gå in i nya möjligheter och att lämna det 
invanda.  
 
“Det är en konst att kunna börja på nytt, att helt kunna ta avsked av det som varit. 
Kanske något avgörande sker i ditt liv då du måste lämna allt det gamla och invanda. 
Det kan ge dig tillfälle att fördjupa gemenskapen med Gud. Allt som Gud i nåd har 
gett dig får du ta med dig in i det nya. Allt det verkligt positiva har en evighets 
dimension. Din synd behöver du däremot inte alls släpa med dig in i det nya. Du får 
lägga den i Guds barmhärtighet, och då utplånar han den så att den inte mer finns. 
Det som Gud gör, gör han alltid bra. När han förlåter gör han det helt och fullt. Du får 
med lätta steg gå in i det nya och behöver inte vara böjd under en tung börda. Allt 
det som varit, din synd, din sorg, din smärta, vilar i Faderns famn. Du behöver inte 
oroa dig för något. Du kan tryggt gå in i det nyas möjligheter” 
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Jag tar hjälp av Stinnisens ord och stänger dörren till 2020, öppnar 
försiktigt nästa dörr och kliver in i 2021. Jag lämnar det gamla, det dåliga, det som 
gick snett och tar mig det som gett välsignelse och det som ger mig energi. Jag låter 
mig utmanas av allt nytt, nya kommunikationsvägar, nya sätt att mötas, nya sätt att 
be tillsammans med andra, men jag stannar också upp för insikten om att det är Gud 
som ger mig nåden och att det är i honom och genom honom som allt är till.  
 

 
 
Nyårsbön:  
Fyll oss i Herre med tacksamhet inför det kommande årets många möjligheter. 
Skänk oss visdom, mod och klarsyn när vi ställs inför förvirring, förtvivlan och rädsla. 
Hjälp oss att se hur var och en av oss, utifrån våra förutsättningar och gåvor, kan 
bidra till fred, sanning och kärlek, och fyll oss med beslutsamhet att klä våra 
drömmar och ord i handling.  
AMEN  
 
Glöm inte promenaden imorgon.  
Vi träffas utanför Sjömarkenkyrkan kl. 11.00.  
Se tidigare veckobrev och hemsidan för mer information.  
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18-25 Januari är det bönevecka för kristen enhet. (Det är alltid de 
dagarna varje år) Jag har börjat läsa igenom de olika rubrikerna för dagarna och 
känner mig inspirerad. Skickar med lite information som du gärna får läsa in dig på. 
Denna vecka kommer Sjömarkenkyrkan ha digital bönesamling på onsdagen och 
digital gudstjänst tillsammans med Sandhults församling på söndagen. Vill du 
göra en reflektion kring någon av de föreslagna bibeltexterna, skriv till mig, så 
publicerar jag dessa på något sätt under böneveckan.  
 

 
 
Aftonbön via meet varje onsdag kl. 19.00.  
Glöm inte av att vi fortsätter att träffas till bön på onsdagarna.  
Maila till  be@sjomarkenkyrkan.se så får du länken.  
 

 
 
Har du frågor eller vill samtala med pastorn,  
hör av dig på telefon 033/25 41 96 så bestämmer vi något som passar oss båda.  
Glöm inte att ha koll på församlingens hemsida www.sjomarkenkyrkan.se 
 

#pastorannakarin 
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