”Han låter mig vila på gröna
ängar, han för mig till vatten
där jag finner ro.”
Ps 23:2
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I DETTA NUMMER

Pastor
Torbjörn Andersson
Mobil: 070-5577616
e-mail: pastor@missionskyrkanhestra.se
Exp.tid Hestra Tisd. 14.00-16.00
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Ordförande
Andreas Palmquist
Tel: 070-6602941
PlusGiro församlingen: 2 86 98-9
Bankgiro: 123-0234
Swish: 1230 56 26 52

Konfa!

Missionskyrkan Grimsås
Idrottsgatan 4, 514 70 Grimsås
www.grimsasmission.se
Pastor
Göran Undevall
Mobil: 0730-34 47 47
e-mail: g.undevall@telia.com

Söndax
våravslutning
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Plusgiro församlingen: 53 39 42-9
Swish: 123 688 61 74

Equmeniafest

Equmenia Hestra/Grimsås
www.missionskyrkanhestra.se
Hanna Delhag
Mobil: 0730 285934
e-mail: handel9404@gmail.com
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Ordförande
Peter Gillgard
Tel: 0370-335086
PlusGiro Equmenia: 22 65 26-2
Swish: 123 653 72 86
Församlingsbladet
Werner Holgersson
Mobil: 070-5439552
e-mail: werner.holgersson@gmail.com
Markus Lewintus, Hanna F. Bylund,
Conny Palmquist.
Ansvarig utgivare: Andreas Palmquist
I samarbete med:

Kristen
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SOMMARPLANER

...När jag skriver dessa rader är det tionde maj
och isande kallt för årstiden. Ishavsluften breder ut sig i en förhoppningsvis sista attack. Det
känns naturligt att i en sådan här stund längta till
sommaren och varmare temperatur. Jag hoppas
att detta har inträffat nu när du läser dessa rader.
Sommaren är den årstid som vi ställer störst förhoppningar till. Den skall liksom uppfylla, om inte all, så i
alla fall en del av vår längtan. På denna längtanslista
står för många av oss; värme, sol, ljus och lagom
med regn. Det som vi under en lång höst och vinter
varit svältfödda på. Till detta eller som en naturlig
del av detta kommer våra sommarplaner. Det som vi
tänker och planerar att fylla denna årstid med. Vad
har du för planer för sommaren? Vad ska du göra
på semestern? Det är ganska vanliga frågor som vi
ställer till varandra så här års. Och svaren varierar
beroende på livssituation. Någon berättar om resan
som är inplanerad, en annan har ett byggprojekt på
gång, några planerar för bröllop, så finns det de som
ser fram emot de där härliga ”bara-vara-dagarna”.
Torpkonferensen, Hönökonferensen, Scoutläger och
tonårsläger är höjdpunkter som hör sommaren till för
somliga. Då erbjuds tid för trosfördjupning, avkoppling och härlig gemenskap i en salig blandning.
Att flera av er planerar att få lite mer tid för att vara
tillsammans med familj, barn, barnbarn och vänner
i sommar är ingen särskilt vågad gissning. Jag hoppas verkligen att ni får till det! Så finns ni som inte har
möjlighet att ha så yviga planer. Det är hemma som
gäller även på sommaren. Rörligheten är inte så stor
och för somliga är det som det ska, helt okej och man
trivs med det. För andra är det en sorg att inte kunna
göra något särskilt, inte kunna planera för något
särskilt på sommaren, utan man sitter där man är och
kan inget annat. Jag hoppas och ber för er skull att ni
ska finna goda glimtar av mening i er situation.

I era sommarplaner hoppas jag ingår att avsätta tid
för gemenskap med vår Herre, skapare och frälsare i
bön, bibelläsning och gudstjänstfirande. Det finns en
hel del mötesplatser i våra kyrkor i bygden. Ta vara
på dessa! Gud tar inte sommarledigt eller semester.
Gud finns alltid tillgänglig och längtar efter oss.
Livet har sina faser i stort och smått och året har sina
årstider och högtider som ger substans, förståelse
och mening åt det som sker. Nu är det sommar, det är
där vi befinner oss med våra liv. Vi kan liksom inget
annat. Sommaren är den årstid vi har störst längtan
till och störst förväntningar på och vi löper kanske
störst risk att bli besvikna på. Men sommaren ger
hälsning om skapelse, växt och att livet segrar och
flödar fram. Oavsett om sommaren blir som vi önskar
och längtar efter, om vi kan genomföra våra planer så
påminner årstiden om det liv som Gud ger och att i
det livet finns plats för oss alla. Detta understryks väl
i en av våra sommarpsalmer:
”Över berg och dal som en mjuk
koral drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta emot varje stund ur hans hand.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.”
(Psalmer och sånger 820 v. 1).

Sommarhälsningar
/ Torbjörn Andersson
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KONFIRMATION

Text: Torbjörn Andersson. Foto: Hanna Delhag

Årets konfirmandgrupp var den sjätte i ordningen som
församlingarna i Hestra (Svenska kyrkans församling och
Hestra Missionsförsamling) inbjöd till och genomförde i
god ekumenisk anda. Elva tappra tonåringar som antog
utmaningen och fyra ännu tapprare ledare har mötts
under läsåret 16/17. Det har varit lördags- och tisdagsträffar, kortläger i Kulltorp i höstas, gudstjänster, konfadag
som Gislaveds pastorat ordnade, kortläger i Centrumkyrkan, Gislaved och det hela kröntes med ett längre läger
på misssionsbåten Shalom vid Valborgs- och förstamajtid. Konfirmationshögtiderna hölls helgen den 20-21/5 i
Hestra Missionskyrka och i Stengårdshults kyrka.

ten i livet och oavsett hur vi har det kan vi närma oss Gud
i bön. Frälsarkransen är ett gott hjälpmedel i detta.

Under konfaåret har vi hunnit beröra ämnen och teman
som dop och nattvard, bibeln, Gud och det onda, Jesus
Guds son, frågor om liv och död, den helige ande, relationer och samlevnad och inte minst har bön varit ett viktigt
tema. Där har vi tagit hjälp av frälsarkransen med alla
dess pärlor, som på ett gott sätt hjälper oss att se helhe-

Mycket mer kan naturligtvis sägas om årets konfirmation,
men jag hoppas att denna korta berättelse är tillräcklig så
att det känns lockande för er som står på tur. Ni som börjar i åttan nästa läsår  (-17 - 18) kommer att få inbjudan
och är välkomna att börja.

När jag frågar Missionskyrkans ungdomsledare Hanna
Delhag vad som varit höjdpunkten i årets konfirmation
utifrån hennes horisont, svarar hon utan att tveka: Lägret på Shalom. Där kom gruppen verkligen till sin rätt,
öppnade upp sig och vågade mer, djupare samtal fördes
och förtroenden växte. Vi mötte nya utmaningar när det
skulle sättas segel och när vi skulle samarbeta i diverse
tävlingar och lekar. Och vi blev också utmanade till att ta
steg i tron på Jesus.

Årets konfirmander: Malte Appelquist, Mathilda Axelsson, Amanda Carlberg, Patric Eliasson, Robin Eliasson,
Nora Forsgren, Ida Håkansson, Axel Karlsson, William Kienbacher, Vilma Landberg, Alfred Rosendahl.
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Ledare: Agneta Helge, Lars Palmers, Hanna Delhag, Torbjörn Andersson

SÖNDAX VÅRAVSLUTNING

När Söndax (söndagsskolan) skulle avsluta vårterminen bjöds hela församlingen in att vara med på festen.
Programmet var upplagt som en vanlig söndag med i
huvudsak samma programpunkter som en vanlig söndax.
Mycket sång och musik, lek med ballonger, minnesvers
från Bibeln mm.
Dagen till ära var Caroline Ståhl inbjuden att berätta om
Bibeln. Caroline är en Bibeläventyrare* som åker runt
till skolor och andra sammanhang för att berätta om vad
Bibeln är. På några minuter gick hon igenom hela det
gamla testamentet! Bra jobbat!
Kollekten som Söndax samlar in varje söndag går denna
termin till Barnmissionen. Dessa pengar används till att
köpa in djur som sedan blir en hjälp till självhjälp för de
fattiga familjer som får ta emot en get, en ko eller några
kycklingar. Efter samlingen i kyrksalen hade barnen gjort
en tipspromenad med kluriga frågor. Det hela avslutades
med fika och glass till alla barnen. En härlig förmiddag!
* (www.bibelaventyret.se)
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             VARFÖR ÅKER NI FRÅN SVERIGE FÖR ATT HJÄLPA?

Några glimtar från vår resa i maj till Novolukoml Vitryssland. Det var ett glatt gäng på 9 personer lämnade Hestra 5 maj på väg mot Stockholm och färjan
till Riga.
Passen blev försenade så de hämtades ut hos Konsuln på
Vitryska Ambassaden i Riga. Resan gick bra och det var
inga större besvär i tullen, så vi var framme hos våra värdfamiljer kl. 22,00 på lördagskvällen. De firade gudstjänst på
söndagsförmiddagen och vi var med och hade en underbar stund med församlingen och delade också nattvard
tillsammans. Ett möte då Guds ande var nära. Efter mötet
hämtade vi upp 2 tjejer från Minsk, Daria och Katja som
skulle hjälpa oss med tolkningen.  
Efter middagen besökte vi en ny kyrka som låg 40 km från
Novolukoml och firade gudstjänst. Det var första gången
vi var där och de behövde hjälp. Kyrka började byggas
för 16 år sedan och församlingen har endast 9 medlemmar. De hade gjort kyrksalen klar men inte övervåningen.
Nu var brandmyndigheten på dem och hade ställt krav på
att innretaket på övervåningen skulle vara klart innan maj
månads slut. Ett stort jobb för dem, och vi kände att det var
rätt för oss att hjälpa till. Vi började på måndags morgonen
med att köpa material, gips och isolering och att bygga
ställningar. På byggfirman frågade de hur det kommer sig
att vi åker från Sverige för att hjälpa dem? Pastor Alexander förklarade att de är kristna och älskar Jesus. Därför
satsar de tid och pengar för oss. De tackade och önskade
oss lycka till. En liten ljusglimt i en mörk värld.
Vi hade med oss Mikael från Donsö som inte hade varit med tidigare. Han har en ögonsjukdom och ser bara
konturer och färgerna har han svårt med att utskilja. Att se
honom gå på byggställningen, spika, klamra och isolera
var en upplevelse och vi frågade honom hur han bär sig åt.
Svaret kom snabbt. Jag litar på Gud. På onsdagen åkte Mikael, Katja och jag till barnhemmet i Bogotjäfskt. På resan
dit var det en hel gudstjänst då Katja frågade om det mesta
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om tron på Gud. En resa på 1,5 timme då vi fick vara till
välsignelse och hoppades kunna ge de svar hon sökte.
På kvällen var det gudstjänst och tjejerna ville vara lediga
men innan mötet så ändrade de sig och ville vara med en
stund. Det slutade med att Daria som aldrig varit i en kyrka
förut fick läsa bibeln och tolka en lätt predikan. De var med
hela mötet och på morgonen efter när vi frågade hur de
mådde svarade de att vi hade svårt att somna för tankar
om Gud var hela tiden där. Därefter hade vi flera samtal
om Guds godhet och omsorg. Vi fortsätter att be för dem
och att vi får se resultat i september då vi ska träffa dem
igen.
Ekonomin är mycket sämre nu än den varit innan. Vi måste
odla våra egna grönsaker för vi har inte råd att köpa, sa
en dam som vi tog upp på resan till kyrkan. ”Nu räcker
inte lönen längre till om man ska leva normalt”. Hon tjänar
110$ i månaden. Ledig 4 dagar/månad och betalar 35$ för
resa och mat på jobbet. Kvar 75$ för boende och övriga
kostnader. Bygget i kyrkan gick bra och vi var klara med
vårt beting innan vi lämnade Novolukoml på fredag morgon. Resan hemåt var lugn och vi hade många tankar och
glädjeämne med oss hem. Församlingen hälsar till er alla
och önskar hjälp i förbön. De tackar också för gåvan vi
hade med oss från församlingen. Vi ber och önskar er all
välsignelse sa Alexander innan vi for hemåt.
//Vitrysslandsgruppen genom Janne Edwardsson

EQUMENIAFEST I ÅPARKEN

Vädret kunde knappast varit bättre! Lagom till
equmenias vårfest kom sommaren till Åparken.
Detta var kvällen då equmenias alla olika ungdomsgrupper avslutade vårterminen.
Puma sjöng medryckande och
vår ungdomsledare
Hanna Delhag talade
till barn och vuxna.
Men det som
fascinerade
barnen och
ungdomarna

(kanske även oss äldre) mest var nog trollkarlen
Lukas Hagby från Göteborg. Han visade fantastiska
nummer med sin fingerfärdighet! Efter programdelen
följde servering av kaffe och saft och alla barnen
fick också en glass. En härlig
avslutning på en innehållsrik
vårtermin i equmenia.
Tack till alla ledare och
barn, samt de som
kom dit på kvällen.
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HAJK DE LUXE

Lördagen den 22 april var det så dags för tolv hajksugna att ge
sej ut på en Hajk de Luxe. Biljetter till denna begivenhet hade
köpts på Missionskyrkans auktion i oktober och intäkterna gick
till kyrkans internationella arbete Denna aprilmorgon värmde
solen gott och och förväntningarna och spänningen från deltagarna var påtaglig. Eventuellt kontrollbehov var lämnat hemma.
Nu var det  andra som hade planerat och bestämde hur det
kommande dygnet skulle se ut. Trevlig gemenskap var huvudsyftet med de Luxe-dygnet.
Första delen av dagen började med en paddeltur i Nissan med
start vid Alabo. Efter en naturskön stund på  Nissan möttes deltagarna av en första kontroll och gott elvakaffe. Turen fortsatte
sedan genom steniga forsar mot Öreryds badplats. Alla höll sig

lugna i kanoterna och kom lyckligt fram efter en timmes paddling. En hamburgelunch smakade gott innan andra delen av
dagen startade med en cykelrunda.  Den gick mot Ulvestorp,  
genom Hjulfhult och i skogarna runt golfbanan till Södra Vallsjön. Under hela dagen kämpade deltagarna i två grupper med
olika uppgifter som skulle lösas. Det var frågesport, båg-och
luftgevärsskytte, fågelkunskap mm som testades. Deltagarna
tog sig därefter över Vallsjön med båt innan de välkomnades till
”skogsrestaurangen”.
Ett långbord med vita dukar stod uppdukat i en solig skogsglänta. Den vedeldade spisen i restaurangköket gav känslan av
hajk. Det var inte pinnbröd och korv på menyn utan en trerätters middag med fisk och skaldjurssoppa, viltfrikassé med stekt
nypotatis och granskottspannacotta som väntade. Helt enkelt

Hajk de Luxe! Kvällen fortsatte sedan vid Valebo, där den som
önskade kunde ta ett bastubad med dopp i iskalla Valån innan
kvällsfika, småprat och nattsömn.  De Luxe-helgen avslutades
med en härlig frukost och lite summering av det senaste dygnet.
En fantastiskt hajk med trevlig gemenskap och fina upplevelser
var till ända.
Stort tack till gruppen som gjorde detta möjligt!
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oss.
Swisha
oss.

SWISH SWISH SWISH...

swish-nummer: 123 056 26 52

Ge en gåva direkt med mobilen
– enkelt, snabbt och säkert.
getswish.se

Ge en gåva direkt med mobilen
– enkelt, snabbt och säkert.
getswish.se
Swish
ersätter kortbetalning
Nu har Hestra Missionsförsamling ett Swish-nummer (123 056 26 52) för att göra det
enklare att ge en gåva till församlingen eller betala kyrkkaffet mm. Den kortterminal som sedan länge varit tillgänglig i kyrkans foajé kommer att tas bort den sista
juni. Därefter finns alltså tre olika möjligheter att överföra pengar till församlingen.
Swish-nummer
Kontant
i samband med gudstjänster och serveringar, swish och banköverföringar.
Vi hoppas att avsaknad av kortterminal inte skall bli något problem.
Swish fungerar mellan Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken,

Swish Länsförsäkringar,
är en mobiltjänst.
Tala med
din bankSparbanken
om hur duSyd
kan använda Swish.
Nordea,
SEB, Skandia,
getswish.se
samt Swedbank och Sparbankerna. Swish är en mobiltjänst för
privatpersoner och företag. Tala med din bank om hur du kan använda Swish.
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2017

HESTRA KALENDER

13 Tisdag 19.30 Bön
18 Söndag 11.00 Gudstjänst på Stackebo
tillsammans med scoutlägret. Ta med fikakorg.
18 Söndag 17.00 Andakt och avskedssamkväm
		 för Hanna Delhag, Torbjörn Andersson, styrelsen,
		 ungdomsrådet. Servering
20 Tisdag 19.30 Bön
24 Midsommardagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst
		 i N. Hestra kyrka.
27 Tisdag 19.30 Bön

Tack Hanna!
18/6 Söndag 17.00

Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
Torbjörn Andersson. Sång Frank Ambjörnsson
Månadsoffer, Kyrkkaffe.

9

Söndag 10.00 Gudstjänst, Sven-Arne
Svenningsson. Sång Maria och Ola Viktorsson.
Kyrkkaffe.

16 Söndag 9.30 Gudstjänst i N. Hestra kyrka,
Agneta Helge.
23 Söndag 19.00 Musikgudstjänst i N. Hestra
kyrka, Agneta Helge. Sång LeWe-kvartetten
30 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther.
Sång Marit Ekstener. Kyrkkaffe.

tten

11 Söndag 10.00 Gudstjänst med besök
		 av Tjernobylbarnens Oas, Ove Claesson.
Kollekt till Tjernobylbarnens Oas. Kyrkkaffe.

2

@Lewekvarte

Juni

Juli

23/7 Söndag

19.00

Augusti
6

Söndag 18.00 Konsert med Hulegårds kapell,
”Jazztrio bjuder på psalmer och visor”. Kollekt.
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Tisdag 19.30 Bön

13 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
Torbjörn Andersson. Sång Alexandra Palmqvist.
Månadsoffer, Kyrkkaffe.
15 Tisdag 19.30 Bön
20 Söndag 10.00 Gudstjänst, Tomas Themar.
Kyrkkaffe
22 Tisdag 19.30 Bön
27 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst i N. Hestra
kyrka. Välkomnande av konfirmander.
Agneta Helge, Torbjörn Andersson.
27 Söndag 18.00 Bön och lovsång,
Christina Lindqvist, Torbjörn Andersson m.fl.

Bön fö
re gud
stjänst

e!
Missa int

Kognåsrdesrtkapell.

med Hule

till bön Välkommen
Vi t r ä f e s a m l i n g i O
fa
a
söndags kl. 9.30 psen!
a
å
r
o
inför g
udstjäch ber
nsten.

:00
6/8 kl. 18

Församlingshelg!!
på Strandgården
lördag - söndag
den 2-3 september

29 Tisdag 19.30 Bön

September
2-3 Lördag - Söndag Församlingshelg på
Strandgården. Start kl.10.00 på lördagen,
slut efter lunchen på söndagen.
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Söndag 10.00 Gudstjänst på Strandgården.
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Lördag 10.00-17.00 Lördagsbibelskola i Grimsås.
Mer information finns i separat ruta.

10 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst
i Missionskyrkan. Bibelutdelning till konfirmanderna,
Torbjörn Andersson, Sång Anette P & co.
Terminsstart för Söndax, Kyrkkaffe.

tackebo

på S
Gudstjänst OBS! Tiden!
11:00
den 18/6 kl. ika
tf
ta med ege

2017

GRIMSÅS  KALENDER

Juni
13 Tisdag 19:00 Vakna sommar, konsert med
Lasse Mellergård, Värnamo

Juli
2

Söndag 10:00 Gudstjänst, Göran Undeval

Augusti
9

Onsdag 19.00 Johan Engvall föreläser om
”Klarasystrarna”

12 Lördag Resa till Hjo och Visingsö,
se särskild annons
19 Lördag 09:00 resa till Klarasystrarna i Alingsås,
se särskild artikel
20 Söndag 18:00 Gudstjänst med Kanarieteame
31 Torsdag 09:30 Bönedag

September
9

Lördag 10:00-17:00, Lördagsbibelskola,
Carl-Olov Hultby och Anders Westman

RESA TILL KLARASYSTRARNAS ”KLOSTER”
utanför Alingsås den 19 augusti 2017.
Klarsystrarnas kommunitet i Alingsås tillhör den kvinnliga
delen av Franciskusorden i Sverige. Guide för besöket: Johan Engvall. Reseledare är Peter Nordén – präst i Dalstorps
församling, och Göran Undevall – pastor i Missionskyrkan.
Avresa från Grimsås kyrka kl 09.00. Hemma igen ca 17.30.
Pris för bussresan: 150 Kr.  Ta med eget fika till 11-kaffet.
Lunch äts på restaurang till självkostnadspris.
Anmälan senast den 15 augusti till
Missionskyrkan: g.undevall@telia.com  |  070-585 61 51
eller till Svenska kyrkan:
peter.norden@svenskakyrkan.se  |  0325-61 20 00.
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PÅ GÅNG I GRIMSÅS
Göran Undevall
Pastor och församlingsföreståndare
i Grimsås Missionsförsamling

Välkomna till LÖRDAGSBIBELSKOLA
i Grimsås kyrka hösten 2017.
Det behövs en renässans för bibelläsandet i vårt land. Därför
inbjuder vi under tre lördagar i höst, till något som vi har valt att
kalla för ”Lördagsbibelskola”, lördagarna den 9/9, 23/9 och 11/11,
mellan kl 10.00 – 17.00. Till dessa lördagsbibelskolor har vi engagerat
erkända och kunniga bibellärare från lite olika håll i vårt land. Varje
lördagsbibelskola har ett antal undervisningspass med avbrott för
servering av kaffe och mat under dagen.
Först ut att undervisa den 9/9, är pastorn och riksevangelisten
Carl-Olov Hultby från Sala tillsammans med Anders Westman från
Frillesås, som tidigare varit vår församlings pastor här i Grimsås.  
Undervisningen den 23/9, leds av Lars Gunther från Hestra.
Lars Gunther är pastor inom Equmeniakyrkan och har många års
erfarenhet att undervisa från Bibeln.
Sist ut den 11/11, undervisar bibelläraren Robert Åberg m.fl. från
Ljungskile. Lördagsbibelskolan är öppen för alla intresserade!

VÄLKOMMEN MED PÅ RESA till Hjo och Visingsö
Lördagen den 12 augusti 2017
Avresetider (vi åker med Limmareds buss):
Limmared 7:30   |   Tranemo missionskyrka 8:00   |   Nittorp 8,30
9:30 Ankomst Habo: där vi intar fika.
11:15 Ankomst till Hjo  
11:45 Avgång med båt till Visingsö, ca 3h där vi intar sallad
och även har en andakt
14:45 Visingsö visning på Remmalag ca 1 timme
16:00 Egentid
16:45 Båt till Gränna där buss väntar
17:30 Gyllene Uttern för räkmacka
19:00 Resa till Kaxholmen där vi har en andakt med Frida Hellsing
19:45 Hemresa
Ankomst till: Nittorp ca 20: 45  |  Tranemo ca 21:00
Kostnad: 690:-/person   |   175:-/barn under 15 år
Anmälan (bindande) senast 12/7 till:
Åke Gustavsson: 070-9567565
Lill Hege Pettersson: 070-6979384
Bankgiro: 795-3219
Arr: Tranemo och Grimsås Missionsförsamlingar
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för. Man kan säga: Jag ställer inte upp på konstigheter som
kristna människor gjort, men det Jesus står för, det står jag
också för.
Naturligtvis är det viktigt att man inte försöker vara förmer
än andra människor. Verklig kristendom är ödmjukhet och
äkthet. Bed Gud om att kunna ge din bekännelse så att
någon annan hittar vägen till en personlig tro.
Bibelord som handlar om att bekänna sin tro:
Hebreerbrevet 10:35, Lukasevangeliet 24:48-49
Var med i Guds stora projekt - en förvandlad värld
Som jag redan skrivit handlar det kristna livet om ”att stå på
det godas sida mot alla nedbrytande krafter”. Det vill säga
att vara på Skaparens sida mot allt som vill förstöra hans
skapelse och livet här. I Bibeln finns en djärv framtidsvision
om en förvandlad värld. En värld med rättvisa och fred, där
naturen är i balans, där människor kommer till sin rätt och
kan utveckla sina möjligheter. Det är en dröm som ligger
djupt i människan och den ligger i linje med den kristna
tron. Det ser inte ut som om vi skulle kunna genomföra
den drömmen enbart genom politiska förändringar, genom
teknikens utveckling eller genom att satsa på utbildning.
Det vill till något mer. Och det är just vad Bibeln talar om.
Att Gud som skapat allt ska gripa in och förändra historiens
kurs.
Men redan nu ska en kristen leva i det livsprogram som
präglar den värld som kommer och aktivt verka för dess
värderingar. Kan det finns något bättre att ge sitt liv för?
Bibelord som talar om en förändrad värld:
Jesaja 2:4, Uppenbarelseboken 21:1-5, Psalm 96:10-13
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På samma sätt hör det till det kristna livets grundritning att
ha gemenskap med andra troende. Det får du i en kristen församling. Den är en Guds gåva till oss precis som
familjen är det. Därför är mitt råd: Sök dig till en kristen
församling där du känner dig hemma, där man undervisar i
Bibeln, där man är öppen för nya människor, ställer upp för
dem som har det svårt och har intresse för mission också i
andra länder. Akta dig för sekter! Bed Gud att han ska leda
dig och var känslig. Förekommer sådant du är tveksam till
så var försiktig. I en församling råder en öppen och generös anda. I församlingen får du höra om dopet och där
firar man nattvard. Två gåvor som Gud har gett oss till stöd
för vår tro. Försök att delta i församlingens gudstjänster så
mycket du kan. Bli med i en smågrupp där du känner att du
passar in. Att du går med i en församling betyder inte att
du ska bryta dina relationer med andra vänner. Tvärtom. Vi
kristna ska inte isolera oss i ghetton, men träffas för att ge
varandra inspiration och stöd.  
Ett radioprogram för några år sen hette: ”Grus och Guld”.
Det kan sägas också om församlingen. Där finns både grus
och guld. Själv har jag funnit att det finns mycket guld, det
vill säga många härliga människor och stora andliga värden. Hoppas du också ska finna det. Välkommen till Guds
familj!
Några Bibelord om församlingen: 1 Johannesbrevet 1:3,
Apostlagärningarna 12:5, Matteusevangeliet 16:17-18.
(En liten förklaring till det sista bibelordet: Obs! Det är
Jesus som bygger kyrkan (=församlingen). Det är inte på
Petrus han bygger den utan på den bekännelse Petrus ger.)
Kom ihåg att det kristna livet bara har börjat. Det är
mycket kvar att upptäcka, uppleva och engagera sig i!

Familjen är jätteviktig
När vi föds till den här världen behöver vi en familj att växa
upp i. Inte alla har den förmånen. Men alla (åtminstone de
allra flesta) är överens om att detta är det allra bästa. Det
tycks tillhöra livets grundritning.
15
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tion är att du gör det till en daglig vana att ha en stilla stund.
Du kommer snart att märka att det ger mycket igen.
Bibeln, som är mycket realistisk, talar om en fientlig makt
som förstör så mycket i världen och som också vill förstöra
vår tro. Men om du räknar med Guds kraft räknar du med
en styrka som är starkare än alla nedbrytande krafter. Den
kraften ska hjälpa dig och bära dig vad du än möter.
Några bibelord om bön: Filipperbrevet 4:6-7,
Lukasevangeliet 11:1-13, Matteusevangeliet 18: 19-20
Näring för tron från Bibeln
Inte alltid känner man att man är Guds barn lika lite som
att man alltid känner att man är gift (om man nu är det).
Men äktenskapet, trots att det, precis som tron, innehåller
mycket känslor, bygger inte på känslor. Det bygger ytterst
på löften som man avgett inför varandra, inför Gud och
samhället.
Tron vilar också på löften. Guds löften till oss. Jag vill påminna om några:
Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16
”Så älskade Gud världen att
han gav den sin ende son, för att
de som tror på honom
inte skall gå under
utan ha evigt liv.”
Jesaja kapitel 41, vers 10
”Var inte rädd, jag är med dig.
Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig,
stöder och räddar dig med min hand.”
1 Johannesbrevet kapitel 1, vers 9
”Om vi bekänner våra synder, är
han trofast och rättfärdig, så att
han förlåter oss synderna och
renar oss från all orättfärdighet.“

Psaltaren 32, vers 8
”Jag vill ge dig insikt och
lära dig den väg du skall gå,
Jag vill ge dig råd,
min blick skall följa dig.”
När man kastar ut ett ankare lägger man det inte på båtens
botten utan på havets botten.
När det gäller tron ska vi inte ankra i vårt eget känsloliv
utan på ”djupare vatten” – Guds ord. Därför vill jag inspirera
dig att läsa något ur Bibeln varje dag. Börja gärna med
Johannesevangeliet. Om du vill kan du stryka under det
som talar särskilt till dig. När du kommer till något du inte
förstår kan du gå förbi det. Kanske förstår du nästa gång
du läser det. Du kan också fråga någon som varit kristen
längre tid än du. Att läsa Bibeln är att gå på en spännande
upptäcktsfärd!
Några bibelord om Bibelns betydelse:
1 Petrusbrevet 2:2, Hosea 6:3, Psaltaren 1:2-3
Dela din tro med andra
Vissa saker går inte att stänga in. Så är det med elden. Försöker man göra det kvävs den. Så är det med kärleken. En
kort tid kan man ha den hemlig, men inte länge, då kvävs
den också. Det är likadant med tron.
Naturligtvis är det inte meningen att man i alla sammanhang ska prata om sin tro. Det kan bara trötta ut folk. Men
när tillfälle ges och på ett naturligt sätt. Det är ju på det
viset tron går vidare till nya människor. Därför, bed Gud
om att kunna vara frimodig på ett rätt sätt, att kunna vara
naturlig.
Känn ingen kramp inför detta. Bed Gud om att kunna göra
det naturligt. Dina verkliga vänner kommer att respektera
dig. Och kom ihåg: att vara kristen är inget att skämmas för.
Har Jesus gjort något som vi borde skämmas för? Nej, däremot har en del kristna gjort saker som man kan skämmas
för. Detta kan man klargöra för den man berättar om sin tro
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 VEM KAN BLI KRISTEN? 
Jesus berättade om en man som hade misslyckats. Menar
han att frälsningen endast är till för den som har misslyckats med livet? Nej, han hade samma budskap till alla! Karriäristen, hemmafrun, den kriminelle, hederskvinnan och
hedersmannen – alla fick samma budskap. Du kan läsa om
det i evangelierna. (Evangelierna är de fyra första böckerna
i Nya Testamenet. Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
Det är berättelserna om Jesus.)
Att Jesus i den här liknelsen berättar om en som det hade
gått illa för betyder att alla är välkomna, även den som har
misslyckats. Bibelns budskap är att Gud ”vill att alla människor ska räddas.” (Första Timoteusbrevet, kapitel 2, vers
4) Det gäller dig som just nu läser detta och mig som har
skrivit det.
Några frågor:
När sonen i berättelsen kom hem gick allt så plötsligt. Så är
det för en del människor. Kan man inte komma till Gud på
ett mer långsamt sätt? Att tron liksom mognar fram?
Jo, för många människor är det så. Det kanske är det vanligaste. Men om det sker plötsligt eller långsamt är inte det
viktiga. Det viktiga är att människan kommer till Gud och
överlåter sig åt honom. Det är det kristna livet.
Men finns det inte en del som alltid haft tron? Som aldrig
har gått bort. Deras ”barnatro” har fördjupats och mognat.
Ja, det gör det. Det viktiga är ju inte att man gått bort utan
att man är hemma. Det viktiga är att du vill att Gud ska ta
hand om hela ditt liv och låter honom få göra det.
Jag har också en fråga till dig som läser det här häftet: Om
du ännu inte är en kristen eller är osäker på om du är det,
skulle du vilja bli det, skulle du vilja få visshet om att du är en
kristen?
Om du vill det inbjuder jag dig nu att be med i den här bönen:

Torsten Åhman
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Gud, tack att jag får komma till dig
som jag är.
Jag har syndat mot dig
och är inte värd att kallas ditt barn.
Jag vänder om till dig.
Förlåt mig mina synder.
Låt mig få bli född på
nytt till ett liv som ditt barn.
Jesus, du har dött för mina synder
och uppstått för min frälsning.
Du har sagt: `Den som kommer till mig ska jag inte visa
bort`.
Tack Gud, för att jag får komma och för att
Du tar emot mig.’
Amen.
Fadern lyssnade omedelbart till sonens bön och Gud har
hört din bön. Något nytt har redan börjat i ditt liv. Jag vill
gratulera dig.
 NÅGRA ORD TILL DIG SOM BLIVIT KRISTEN 
Du har så ärligt du kan bett överlåtelsebönen. Du vill leva
i denna gudsrelation. Gud har hört din bön och något nytt
har börjat. Det är detta det innebär att bli kristen.
´Bibelord om att Gud har hört din bön:
1 Johannesbrevet 5:16-17
Bönen – din kraftkälla
Kom nu ihåg att det inte är meningen att du ska vara kristen
i egen kraft. Gud vill låta sin kraft verka i ditt liv. Genom att
be öppnar du ditt inre för den kraften. Det är ingen tvekan
om att bönen är en av livets största hemligheter. I bönen
kan du uttrycka dina tankar, dina bekymmer, dina tvivel
och din tacksamhet. Du kan be för andra människor och
för förhållanden där du önskar en förändring. Du kan be
för jobbet, för skolan och för allt det du står i. Du kan be för
omständigheter på andra håll i världen. Min rekommenda17
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man nu inte möter problemen ensam utan med Gud. Och
det är en väldig skillnad!
Kung David, som har skrivit många psalmer i Bibelns
sångbok, Psaltaren, skriver så här i den 121:a : ”Min hjälp
kommer från Herren som har gjort himmel och jord.” Vilken
trosbekännelse!
Bönen är en stor tillgång. Att varje dag få nämna det som
pressar en och få be till Gud om hjälp. Och att också få ta
emot kraft från Gud.
Innan Jesus lämnade sina lärjungar pratade han med dem
om Anden – Guds osynliga närvaro, som skulle vara med
dem. Detta fick en enorm betydelse för de första kristna.
Här är en spännande dimension av det kristna livet. Jesus
hade ett favorituttryck när han skulle förklara vad Anden
skulle göra. Han kallade den för ”Hjälparen”. Anden och
bönen hör ihop. Därför är bönen så viktig.
”Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka
då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall
Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan
och era tankar skydd i Kristus Jesus.” Detta kan man läsa i
Filipperbrevets 4 kapitel, vers 6 – 7. Ett av många bibelord
som talar om bönens betydelse.
Ett nytt hopp
När Jesus inbjöd människor till att ge sitt liv till Gud pekade
han ofta på ”det eviga livet”. Det mest kända av alla bibelord är detta: Så älskade Gud världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under
utan ha evigt liv.” (Johannesevangeliet, tredje kapitlet, vers
16)
Gemenskap med Gud är gemenskap med livets källa. När
den gemenskapen bryts går vi mot en evig död – vi är utan
hopp. Men gemenskapen med honom återger oss det eviga
livets gåva. Därför kan munken Wilfrid Stinissen välja som
titel för sin bok om döden: ”Jag dör inte, jag träder in i livet”

mycket är klart att det innebär att döden är inte slutet på
rika och intressanta erfarenheter. Det innebär att det väntar
utmaningar och upplevelser på andra sidan som överträffar
vad vi kan vara med om här.
En ny glädje
Även om en kristen möter sådant som kan göra en ledsen,
sorger och ibland förtvivlan, precis som alla andra människor, är grundtonen i det kristna livet glädje. När sonen
kom hem blev det fest.
Naturligtvis vill Gud att vi ska glädjas över livet. Det är ju
han som har skapat det! Vi ska uppskatta naturen, konsten,
musiken, goda vänner och så vidare. Självklart ska vi inte
njuta så av livet att vi skadar andra eller bryter mot Guds
bud, men en positiv livssyn är naturligt eftersom vi lever i
Guds värld.
Att bli kristen är också att få del av andliga rikedomar. När
sonen kom hem fick han nya kläder, en ring och ett par
skor. De nya kläderna symboliserar säkert den renhet som
Gud ger genom syndernas förlåtelse. Det spelar ingen roll
hur fläckiga och smutsiga de gamla var. Att vara kristen är
att leva i syndernas förlåtelse. Att varje dag ta emot den
som en gåva från Gud.
Ringen är ett tecken på att han tillhörde familjen. Runt hela
vår värld finns människor som delar denna erfarenhet. Att
vara kristen är gemenskap med andra som tror. Du kan
läsa lite mer om det längre fram.
Vad skorna kan betyda har vi redan berört. För att glädjen
i det kristna livet ska bli djup och varaktigt är det viktigt att
vi inte bara gläds över Guds skapelse, över syndernas förlåtelse, över att få kallas Guds barn utan att vi också tar på
oss skorna. Det vill säga att vi går in i den uppgift Gud har
för oss, att vi lever ett liv som visar på Guds kärlek.

Vad detta innebär är mycket större än vi kan fatta, men så
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En ny livsstil
Det är klart att en så stor sak som att ge sitt liv till Gud som
ju både är god och rättfärdig måste få konsekvenser för
vårt sätt att leva.
Grundhållningen i den kristna livsstilen är, som jag redan
nämnt, att stå på det godas sida mot alla nedbrytande
krafter.
De tio budorden är ett uttryck för Guds vilja. De gavs till ett
ökenfolk för tusentals år sen, men de är tidlösa och gränslösa. Som kristna tror vi att de är skaparens bruksanvisning
för livet. För en kristen är de heliga bud.
1. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig.
2. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn.
3. Tänk på vilodagen så att du helgar den.
4. Hedra din fader och din moder.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott
7. Du ska inte stjäla
8. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du ska inte ha begärelse till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru,
ej heller till hans tjänare eller tjänarinna, ej heller
till något annat som tillhör din nästa.
Lennart Koskinen, biskopen, gjorde ett tankeexperiment
och översatte dessa bud i positiv form och i en modernare
språkdräkt. När vi läser dem ser vi ännu mer hur aktuella
de här gamla buden är. Visst skapas de ett bättre samhälle
om vi lever efter dem. en kristen ska ha det som inriktning:
1. Gör upp med dina avgudar och lev av och
i Guds kärlek
2. Bruka gärna Guds namn och kraft - men till
det goda
3. Unna dig själv regelbunden vila och tid till
andlig fördjupning
4. Visa dina föräldrar respekt och kärlek och
förvänta dig detsamma av dina barn
5. Värna och vörda livet i alla dess former
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6. Var trogen mot din partner
7. Respektera andras egendom och rättigheter
8. Visa dig pålitlig i tanke, ord och handling
9. Kämpa mot avundsjuka och habegär
10. Gläd dig åt att det har gått din medmänniska
bra i livet
Jesus sammanfattade buden så här:
Du skall älska Herren, din Gud, med hela din själ och med
hela ditt förstånd. Detta är det första och det största budet.
Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa
som dig själv.”
Detta är inte bara en sammanfattning. Det är också en
fördjupning. Den kristna livsstilen är inte ett program som
pressas på människan utifrån. Den kommer ur en kärleksrelation till Gud. När en människa kommer till Gud händer
något i hennes inre som påverkar hennes livsstil. Hon får
en längtan att leva som Gud vill. Därför uppfattar en kristen
inte buden som hårda lagar som han motvilligt försöker
leva upp till utan som påminnelser om Guds vilja. Den som
han nu verkligen vill leva efter.
När Jesus sa: ”du skall älska din nästa som dig själv”
införde han ett uttryck som är ett nyckelord i den kristna
livsstilen. Det grekiska ord som är översatt till ”älska” betyder egentligen ”att vara inriktad på andras välgång”.
Vilken inställning! Ingen av oss klarar av att leva upp till det,
men Gud vill att vi ska ha den inriktningen.
Många som inte har en kristen bekännelse har lika höga
ideal och det är viktigt att säga att det är inte livsstilen som
gör oss till kristna. Kristen tro är först och främst en gudsrelation, men meningen är att den relationen ska påverka
hela vårt liv.
En ny kraftkälla
Att bli kristen betyder inte att man slipper svårigheter.
Ibland kan det innebära att man får svårigheter som man
annars skulle ha sluppit. Men den stora skillnaden är att
19
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LÄS FORTSÄTTNINGEN - HÄR I BLADET!
Författare:Torsten Åhman, pastor inom Equmeniakyrkan

I förra numret av programbladet kunde du läsa första delen
av en bok med titeln “Kristen - vad är det egentligen”. Den
är skriven till dig som är nyfiken på kristen tro. Men den kan
också läsas av dej som är troende och vill reda ut begreppen
och tänka igenom: “Vad är det jag tror på egentligen?”.
Boken är skriven av Torsten Åhman som är pastor inom
Equmeniakyrkan och har en bred kristen plattform. I många
år har han arbetat med att tydliggöra det centrala i den kristna
tron för sökare och människor ovana vid den kyrkliga miljön.
Här kommer nu andra delen av boken. Slå dig ned i favoritfåtöljen eller solstolen och läs!
För att kunna ta del av fortsättningen av boken börjar vi med
en repetition av den liknelse som Jesus berättar om den förlorade sonen. Läs: Lukasevangeliet, kapitel 15, vers 11-24

Del 2: KrIsten - vad är det egentligen?
 VAD BLIR DET FÖR SKILLNAD? 
Den avgörande skillnaden har vi redan berört. Att bli kristen
är att komma in i en personlig relation till Gud på ett nytt
sätt.
Den relationen kan beskrivas på olika sätt. I den berättelsen
vi har läst liknas den vid gemenskapen mellan far och barn.
(En del har dålig erfarenhet av sin far. Jesus framställde
bilden av en god far. En far som är som en far ska vara.)
Vi ett annat tillfälle talade Jesus om gemenskapen med
Gud som ett källflöde i människans inre. En förbindelse
med grundvattnet i tillvaron, med Gud själv, som bryter
fram i de djupaste skikten i människans inre. Livet får ett
nytt centrum. En underbar bild som talar om liv, förnyelse
och ständig närvaro.
En annan gång liknade han människan vid en gren som får
sin näring och kraft ur stammen. Den bilden talar om beroende och ett nära förhållande.
Ett ytterligare sätt att beskriva den kristna tron är att tänka

på den som vänskap med Jesus. För många kristna är
det just den tanken som bäst uttrycker hur man upplever
tron. Och uttrycket går tillbaka på Jesus själv. Till de första
kristna sa han: ”Ni är mina vänner”.
I alla dessa bilder är det relationen Jesus betonar. En personlig relation till Gud själv få naturligtvis konsekvenser för
hela livet.
En ny mening
Tänk dig ett ögonblick att Gud inte finns. I så fall har den
här tillvaron kommit till av en slump, av tillfälligheternas
blinda spel. Och vi är som människor bara en konsekvens
av detta blinda spel. I så fall finns det ingen yttersta tanke,
vilja eller mening.
Men om Gud finns är situationen en helt annan. Då har vi
all anledning att förmoda att det, trots tecken som ibland
kan tala i en annan riktning, en djup och bärande mening
med den här tillvaron. I så fall är den inte färdig utan på väg
någonstans.
Om Gud inte finns kan vi finna tillfälliga meningar. Som den
förlorade sonen gjorde. Han fann mening i pengar, vänner
och nöjen, men en dag tog de slut och då fanns ingenting
kvar. Men när han kom hem till sin far fick allt en ny mening.
Att bli en kristen är inte bara en tillfällig händelse. Det är att
överlåta sitt liv till Guds plan och vilja. Gud är skapelsens
store byggmästare och meningen är att vi ska vara hans
medarbetare. På skaparens sida i kampen mot all ondska
och alla nedbrytande krafter. Mot allt som förstör livet för
människor.
När den förlorade sonen kom hem fick han ett par skor.
Skor är ibland i Biben en symbol för aktivitet. Det fanns
uppgifter som väntade på honom. Och Gud har uppgifter
för varje människa. Det finns ett par skor som passar. Det
har med livets mening att göra för Gud har meningsfulla
uppgifter för alla som kommer till honom. Därför när du
kommer till Gud fråga honom vad som är din uppgift.
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