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Söndag den 14 januari
Predikan: Daniel Demming

Tema: Möten med Jesus – Vid Jesus fötter

Text: Matteus 26:6-13 

Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske kom en kvinna fram till honom med en flaska 

dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. Då blev lärjungarna förargade 

och sade: ”Vilket slöseri! För det där hade man ju kunnat få mycket pengar att ge åt de fattiga.” Jesus 

märkte det och sade till dem: ”Varför gör ni kvinnan ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De 

fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde denna balsam över min kropp för-

beredde hon min begravning. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också 

berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

Reflektion  
Var det här slöseri eller var det här världens bästa sätt att berätta om sin kärlek till Jesus? På vilket annat 

sätt skulle kvinnan kunnat berätta om sin överflödande kärlek till Jesus så att alla där, men också vi än 

idag, skulle kunna förstå? Hennes gåva kanske inte var proportionerlig, men hur kan kärlek vara det? 

Kanske var det inte heller passande eller normalt, men det är väl sällan överflödande kärlek?  Dessutom 

var hennes demonstration av kärlek så effektiv att vi pratar om det än idag. Jesus fick rätt när han sa 

att människor överallt i världen skulle berätta om henne och tänk att vi gör det än idag 2000 år senare 

hundratals mil därifrån. Jag funderar på om det någonsin har funnits någon lika effektiv demonstration. 

Jag kommer ihåg när Feministiskt initiativ brände upp 100 000 kr i kontanter på en billig grill i Almeda-

len. Många blev upprörda, många som ifrågasatte Fi och dess motiv samt hur mycket det gav… Däre-

mot hörde jag inte en enda marknadsförare som betvivlade dess effektivitet. För 100 000 köpte de sig 

uppmärksamhet värd många miljoner kronor som annars knappt hade räckt till en sida i någon av våra 

dagstidningar. Skillnaden kanske snarare ligger i att få kommer ihåg poängen med att bränna pengarna 

medan alla som läser berättelsen om kvinnan vid Jesu fötter med ett öppet sinne inte kan blunda för 

hennes kärlek. Hon hade fått möta Jesus och Guds kärlek hade förvandlat henne. Nu ville hon visa sin 

tacksamhet och då tog hon det dyrbaraste hon hade, sin egen pensionsförsäkring värd enormt mycket 

och smörjde Jesu huvud i en oerhört generös handling av kärlek. Vilken vacker förebild.

Bön Jesus tack för att du är nära och att du kan se våra hjärtan bättre än någon annan.  

Hjälp oss att inte se ner på det som någon annan ger utan själva ge generöst. Amen

Denna vecka ber vi särskilt för:  Bön och andaktsliv i församlingen

För samtal 
Vad är det som avgör gåvans betydelse? 

Vad är det finaste du någonsin fått eller gett?

Söndag den 21 januari
Predikan: Johanna Buller

Tema: Möten med Jesus – Ett helande möte

Text: Lukas 8:42b-48 
När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av 

blödningar i tolv år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare men inte lyckats bli botad av nå-

gon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel, och genast upphörde blödningen. Då 

sade Jesus: ”Vem var det som rörde vid mig?” När ingen ville svara sade Petrus: ”Mästare, alla knuffas ju 

och tränger sig på dig.” Men Jesus sade: ”Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig.” När 

kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför 

allt folket varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då sade han till henne: 

”Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid.”

Reflektion 
Hon är en fighter. I 12 år har hon lidit av sin sjukdom. En sjukdom som inte bara drabbat hennes kropp 

utan förmodligen också hennes sociala liv. De perioder man blödde som kvinna - av menstruation eller 

annan blödning - var man enligt judisk lag oren, och alla som rörde vid en blev också orena. 12 år av 

blödningar måste påverkat hennes relationer enormt. Hon är en fighter. Hon har gett allt för att få bli 

frisk. Spenderat alla sina pengar på sjukvården. Men inget har hjälpt. Men hon ger inte upp. 

Runt Jesus samlas ständigt människor. För att få en glimt av honom, för att lyssna, för att be om hjälp el-

ler bara få vara där det händer. Så även idag då han är på väg hem till Jairos dotter. Kvinnan tar sin chans 

trots att hon är oren. Hon trycker sig fram genom folkmassan och greppar tag om hörnet på Jesu mantel. 

Genast blir hon frisk! Trots att alla knuffar och trycker på runt Jesus känner han av att någon särskilt rört 

vid honom. När kvinnan ger sig till känna får hon ingen utskällning för riskerna av att göra honom oren, 

ingen äcklad min. Istället kallar Jesus henne för ”Min dotter.” Hon är inte bara en kvinna med blödning-

ar. Hon är en dotter. Älskad, sedd och helad.  Jesus vill dig gott. Bara gott. Han vill hela våra inre och 

yttre sår. Han reagerar då vi sträcker oss efter honom. Vad är dina behov, sina sår och sorger? Ta rygg på 

denna kvinna och sträck dig efter Jesus.   

Bön Jesus ge mig modet att tro och lita på att du har omsorg om mig och mina bekymmer. 

Idag vill jag be om hjälp med… 

Denna vecka ber vi särskilt för: De sjuka ibland oss

För samtal Har du något exempel på när du eller någon du känner bett Jesus om ett inre/yttre helande 

och det skett?
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Söndag den 28 januari
Predikan: Peter Baric

Tema: Möten med Jesus – I mötet med varandra

Text: Lukas 24:1-12

Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. 

De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. 

De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev 

förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: ”Varför söker ni den levande här 

bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i 

Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå 

på tredje dagen.” Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de alltsam-

mans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. 

Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat 

och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara 

linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.

Reflektion

Hur kommer en människa till tro på Jesus? Bibeln talar om att tron är en gåva från Gud. Alltså inget en 

människa i sin egen kraft kan producera eller åstadkomma. En annan bild som Jesus använder är att 

ingången till Guds rike är som en födelse. Ett barn som föds är med om något som det själv inte styr 

eller kontrollerar. Samtidigt är det tydligt både i bibelns berättelser och kyrkans erfarenhet att det alltid 

är människor som förmedlar det som väcker tro. Tron tar inte form i ett vakuum utan i ett sammanhang 

av mänskliga relationer. Tron på Jesus förmedlas och väcks i mötet mellan människor. Det är också i 

gemenskap med andra troende som tron sedan växer och utvecklas.  Tron på Jesus är alltså inte något 

isolerat som bara äger rum mellan en människa och Gud. Gud har valt att låta mellanmänskliga vara 

avgörande. 

Nyheten och erfarenheten av Jesu uppståndelse spreds i gruppen som funnits nära Jesus genom att 

man möttes och delade var man varit med om. Denna “metod” är fortsatt det sätt Guds rike fortsätter att 

spridas i den här världen. Ett tydligt uttryck för detta är att vi i Fiskebäcks Missionskyrka har och upp-

muntrar alla att finnas med i en basgrupp. Där finns de bästa förutsättningarna för att tron på Jesus ska 

väckas och växa.

Bön Tack Gud att du har gett oss gemenskap och relationer för att vi ännu bättre ska kunna förstå trons 

omfattning och djup. Hjälp oss att inte försöka tro “på egen hand” utan alltid dela våra liv med varandra.

Denna vecka ber vi särskilt för: Basgrupperna

För samtal

Vilka personer har varit avgörande för din tro på Jesus?

Vilka personer har du fått vara avgörande för?

Söndag den 4 februari 
Predikan: Per Eriksson

Tema: Möten med Jesus – När man minst anar det 

Text: Johannes 4:1-42   

… Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark 

som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid 

källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig 

något att dricka.” Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat.  Samariskan sade: ”Hur 

kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med sam-

arierna att göra.) Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: 

Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten. ...” Kvinnan 

sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande 

vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans 

söner och hans boskap?” Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den 

som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med 

ett flöde som ger evigt liv.” Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig 

och behöver gå hit efter vatten.” … Jesus sade: ”Gå och hämta din man.” Kvinnan svarade: ”Jag har ingen 

man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du 

nu har är inte din man. Där talade du sanning.” ... I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att 

han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. ... 
Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: ”Kom så får ni se en man 

som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” 

Reflektion  

Texten ovan är ett utdrag ur en längre text som återger mötet mellan Jesus och en samarisk kvinna. Gå 

gärna till en bibel och läs hela texten. För kvinnan är troligtvis detta möte helt oväntat. För Jesus verkar det 

nästan vara planerat. Johannes inleder berättelsen med att säga att Jesus ”måste” ta vägen genom Sam-

arien. Samtalet han inleder med kvinnan börjar med vanligt vatten och fysisk törst. Men bara efter några 

meningar vill han få kvinnan att tänka större. Han talar om vatten som inte bara släcker törst utan som 

ger evigt liv. Kvinnan uttrycker att hon vill dricka av det vattnet. Då vänder Jesus tillbaka till nuet och de 

vardagliga omständigheter som utgör kvinnans liv. Ett liv som innehöll flera nära relationer som hade gått 

sönder. Istället för skam som troligtvis var det kvinnan levde med i sitt sammanhang så uttrycker hon en 

glädje över att Jesus verkar känna till hennes liv med dess trasighet. Hon anar att Jesu förmåga att se vem 

hon verkligen är, inte vänds till hennes nackdel utan blir en kanal för det levande vattnet. Hans kunskap 

om hennes liv leder till befrielse och glädje. Guds kunskap om varje människa är total. Det han önskar är 

att vi som kvinnan får upptäcka att den kunskapen inte kommer att användas mot oss utan är Guds väg in i 

våra liv. Eller som Jesus säger vid ett annat tillfälle: ”Sanningen ska gör er fria.” 

Bön Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet 

du vad jag tänker. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den 

övergår mitt förstånd. Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min 

väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen. 

Denna vecka ber vi särskilt för: Språkcaféet 

För samtal  

Har du någon gång mött människor eller sammanhang där sanningen om ditt liv är befriande och inte till 

någon nackdel? 

Hur blir du och jag människor som lockar fram sanningen som leder till frihet hos de vi möter? 



6 7

Söndag den 11 februari
Predikan: Daniel Demming

Tema: Vi vill vara generösa

Text: Romarbrevet 12:9-15 
Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och bro-

derlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. 

Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad 

de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem 

inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. 

Reflektion 
Har du någon gång tänkt tanken: Visst var det jag som bjöd sist, borde det inte vara hennes tur nu? Visst 

är det lätt att börja räkna eller jämföra även i våra relationer? När jag har samtal med par som varit gifta 

flera år kommer ofta frågor upp om vem som gör mest eller vem som hjälper till minst. Intressant nog har 

det samtalsämnet aldrig kommit upp hittills när jag samtalar med par som skall gifta sig. När vi är kära 

tänker vi sällan på vem som skall ta hand om disken den 2438:e gången, då är vårt fokus oftare på hur vi 

kan glädja den andre. Till alla oss som ändå tilltalas lite av att hålla ordning så inte jag behöver göra allt 

så är dagens text provocerande. Paulus verkar inte alls särskilt orolig över att vi skall få millimeterrättvisa, 

istället har han ett helt annat mål: att vi skall överträffa varandra. När vi påminner honom om alla jobbiga 

människor som finns runt omkring oss, så utmanar han oss till gästfrihet och att till och med välsigna 

dem som förföljer oss. När vi i vår aftonbön beklagar oss över alla våra vänner som gråter, så påminner 

dessa ord oss om att vår uppgift är att gråta med dessa som gråter. Det är en utmanande text men den 

är inte nedslående, för Paulus påminner oss om att det även är lika viktigt att vi gläder oss med alla dem 

som gläder sig och att vi inte håller avstånd utan erbjuder gästfrihet. Till sist: är det inte jobbigt att för-

söka följa Paulus uppmaning? Mycket möjligt men det är samtidigt en utmaning till ett spännande och 

generöst liv.

Bön Herre hjälp oss att våga säga ja till Dig. 

Ge oss mer av din generösa Ande så att vi med glädje kan ge det som vi fått vidare.

Denna vecka ber vi särskilt för: Att vi ska få vara en generös gemenskap

För samtal 
Är du en sådan som håller räkningen eller en sådan som blir förvånad över att andra räknar? Vad utma-

nar dig mest i Paulus uppmaning?

Söndag den 18 februari 
Predikan: Peter Baric

Tema: Vi vill vara brokiga

Text: Lukas 14:15-24

En av gästerna, som hörde detta, sade till honom: ”Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike.” 

Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin 

tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. 

En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En 

annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ 

En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta 

greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga 

och krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu 

finns det plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer 

hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min 

fest.’”

Reflektion

Vad kännetecknar något som benämns som brokigt? Enligt svenska akademins ordlista är det något som 

är ”sammansatt av olikartade färger”. Det kan även användas bildligt blir man i samma ordbok upplyst om. 

Ingenting sägs huruvida detta ord ska uppfattas som något positivt eller negativt. Hur uppfattar du ordet? 

När vi denna söndag använder ordet finns det en grundläggande positiv tolkning av det. Vi tror att brokig-

het är ett signum för Gud och hans församling. Om vi då säger att vi vill vara en brokig församling – hur ser 

en sådan församling ut? Vilka praktiska uttryck får brokigheten i en sådan gemenskap? Är brokighet något 

som bara händer av sig självt eller kan man aktivt arbeta för brokighet och i så fall hur?

Jag tror att liknelsen om festen hjälper oss att se vad Guds brokighet består i. Alla är inbjudna till Guds 

rike. Då blir det en brokig fest. Om man som kyrka vill återspegla Guds rike är brokighet något eftersträ-

vansvärt. Utmaningen för dig och mig är att göra oss bekväma i ett brokigt sällskap. Att inte bara stå ut med 

brokighet utan omfamna den och i den se att det är så Gud har tänkt att det ska vara. Detta börjar med att 

försonas med brokigheten i sitt eget liv. Lyckas jag med det ökar chanserna att jag välkomnar brokighet i 

min närhet. Då har jag tagit första steget mot en brokig gemenskap. Därefter behöver jag dela min egen 

brokighet med andras. Då har vi tagit andra steget på brokighetens väg. När vi sedan vandrar den vägen 

kan det vara bra att påminna sig om vart denna väg leder. Vägen leder till Guds tron och där står den bro-

kiga skaran.

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. 

De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög 

röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.” Upp 7:9-10

Bön Tack Herre för att din inbjudan går ut till alla, utan undantag. Hjälp oss att försonas med vår egen 

brokighet och dela den med andra. Gör kyrkan till en gemenskap som återspeglar Dig och det du har tänkt 

som slutmål för hela skapelsen. Låt oss få vara en försmak av himlen.

Denna vecka ber vi särskilt för: Räddningsmissionen arbete med utsatta i Göteborg

För samtal

Är brokighet ett negativt eller positivt laddat ord för dig?

Vad kan man göra för att främja brokighet i en församling?
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Söndag den 25 februari
Predikan: Johanna Buller

Tema: Vi vill vara relevanta

Text: Apostlagärningarna 17:22-34 

Paulus steg fram inför areopagen och sade: ”Athenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa 

ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare 

med inskriften: Åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för 

er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i 

tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om 

han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat 

alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och 

de gränser inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva 

sig fram till honom – han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss 

och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har 

vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, 

som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft 

överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty 

han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg 

har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda.” 

När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga, men andra sade: 

”Vi vill höra dig tala mera om detta en annan gång.”  Därmed lämnade han de församlade. Det var dock 

några som slöt sig till honom och kom till tro, bland dem Dionysios, som var medlem av areopagen, och 

en kvinna vid namn Damaris och några till.

Reflektion 
Kyrkan är ständigt utmanad att följa med sin tid utan att förlora sig själv, sitt budskap eller sitt uppdrag. 

Kyrkan skall alltid vara bärare av evangeliet, mötesplatsen mellan Gud och människor, Jesu händer och 

fötter. Men för att vara det på ett trovärdigt sätt, måste kyrkan vara relevant, i sin tid, tala samma språk 

och möta folk där dom är. I dagens text är Paulus I Aten. Aten som var den dåtidens hub för filosofi, 

akademi och religion, staden var full av gudabilder och avgudar. Areopagen var samlingsplatsen där 

Athenarna och andra samlades för att vrida och vända på livets stora frågor. Dit inbjuds Paulus att tala. 

Det finns mycket att lära av Paulus sätt att möta de icke-kristna Atenarna. Paulus visar på en förmåga på 

av vara just relevant. Han anstränger sig och läser av stadens kultur för att sedan kunna anknyta till det 

som redan var känt för dem och låta det bli ingången för att presentera evangeliet. Även vi måste göra 

den ansträngningen och tala om sådant som berör livet, verkligheten och samhället idag.  

 
Bön Jesus, hjälp oss vara relevanta när vi talar med våra vänner om dig.

Denna vecka ber vi särskilt för: Styrelsen

För samtal Vad tror du gör kyrkan relevant idag?

Söndag den 4 mars
Predikan: Johanna Buller

Tema: Vi vill vara beroende

Text: 1:a Korinthierbrevet 12:21-27 

Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver 

er inte.” Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av 

kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så 

mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman 

kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen 

och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de 

andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar 

av den.

Reflektion 
För det första. Du är viktig. Det spelar roll att du är en del av kyrkans gemenskap. Du, med den du är 

påverkar den stora helheten. Det är så lätt att tänka att kyrkan bara har plats för en viss typ av människor. 

Eller bara vill ge utrymme för dem med vissa typer av gåvor. Men det är inte sant. Även om det sorgligt 

nog blir så i praktiken ibland så är det inte så det är tänkt att vara. Det var inte därför Jesus grundade 

kyrkan. Det har Paulus försökt poängtera ända sedan den första kyrkan. Låt mig poängtera det igen. Vi 

är olika. Det är bra. Det behövs. 

För det andra. Någon har sagt det så bra: ”The church is not a museum for the saints but a hospital 

for the sinners.” Så är det. Kyrkan är inte tänkt att vara en plats eller gemenskap som fungerar som ett 

slags museum eller catwalk för oss att visa upp våra perfekta, heliga och fullkomliga liv. För om vi ska 

vara ärliga. Vems liv är egentligen allt igenom heligt eller perfekt? Kyrkan skall snarare vara platsen för 

sanning. Ni vet, sån där sanning som befriar som gör det lättare att andas. Där livet är på riktigt. Där det 

starka och lyckade i våra liv får plats. Men än mer än så, kyrkan måste vara platsen där bräckligheten och 

otillräckligheten får plats. Också. För i svagheten och i den fulla sanningen om våra liv blir vi beroende 

av andra. Vi klarar oss inte längre på egen hand. När vi då tar hjälp av varandra och på riktigt bär 

varandras bördor, händer något. Vi blir friare, vi blir sannare, trovärdigare och ett tecken på Guds rike för 

världen. Jesus sa ju att vi som hans lärjungar skulle kännas igen på hur vi älskar varandra. Låt oss sträva 

mot att än mer bli en sådan kyrka.

Bön Gud, tack för att du har skapat mig sådan som jag är. Tack för att du vill använda mig. Hjälp mig 

bidra till att vi än mer blir en kyrka där alla får plats och där vi vågar vara sårbara gentemot varandra. 

Denna vecka ber vi särskilt för: Att få vara en transparent och barmhärtig gemenskap.

För samtal Hur skulle vår kyrka kunna bli en församling som än mer präglas av bräcklighet? 



10 11

Söndag den 11 mars
Predikan: Tomas Hammar

Tema: Vi vill vara uppmuntrande och utmanande

Text: Matteus 28:16-20 
De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se 

honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade 

till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp 

dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. 

Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Reflektion 
För att vi människor ska växa, utvecklas och finna mening i livet behöver vi både uppmuntran och ut-

maningar. Författaren /psykoanalytikern, Erik H Eriksson sammanfattade detta på ett bra sätt när han sa: 

En människa behöver bli sedd, omfamnad och utmanad för att finna sig själv.  Man kan säga att det var 

precis det Jesus gjorde i mötet med människor. Han var både en stor uppmuntrare och en stor utmana-

re. Han såg, brydde sig om och förbarmade sig över den som hade det svårt. Men han utmanade också 

människor att bryta sina negativa livsmönster, att tänka större om sig själva och andra och att våga tro på 

honom och hans ord. 

Det är just detta som händer i dagens text som kommit att kallas för missionsbefallningen. Man kan säga 

att den rymmer både en stor uppmuntran och en stor utmaning. Här ger Jesus de första lärjungarna ett 

enormt förtroende trots att de nyligen både misslyckats och svikit. Inget är väl mer uppmuntrande för 

oss människor än när vi i sådana situationer får nytt förtroende. Han tror på mig ändå!? Samtidigt utma-

nar Jesus lärjungarna att våga tänka större, att våga satsa mer, att våga överskrida gränser, att våga gå 

ut i tjänst och helt lita på hans närvaro. Kristen tro och mission handlar både om uppmuntran och utma-

ning. För att finna sig själv behöver man bli älskad, men också våga utmanas och gå utanför sin egen 

bekvämlighetszon.  Jesus sa: den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min 

skull, han skall finna det.

Bön Tack Jesus för att du både älskar mig och tror på mig. Hjälp mig att våga ta till mig både den upp-

muntran och de utmaningar du ger. 

Denna vecka ber vi särskilt för: Ledare i församlingen

För samtal

Vad behöver du mest just nu i ditt liv? Uppmuntran eller utmaning?

Söndag den 18 mars
Predikan: Daniel Demming

Tema: Vi vill vara öppna för den heliga Ande 

Text: Apostlagärningarna 9:10-20

I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: ”Ananias!” Han sva-

rade: ”Ja, herre.” Herren sade: ”Gå genast till Raka gatan, och fråga i Judas hus efter en som heter Saul 

och är från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga 

sina händer på honom för att han skall se igen.” – ”Herre”, svarade Ananias, ”jag har hört från många håll 

om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt 

från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn.” Men Herren sade till honom: ”Gå, honom har 

jag utvalt till mitt redskap. Han skall föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk, och jag 

skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull.” Ananias gav sig i väg och gick till 

Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade: ”Saul, min broder! Herren själv, Jesus, som visade 

sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du skall få tillbaka din syn och fyllas av helig ande.” Då var 

det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon, och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, och när 

han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började 

genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son.

Reflektion

Tänk att våga göra som Ananias, att inte direkt avfärda tilltalet utan faktiskt pröva det och försöka förstå. 

När jag läser den här texten så slår det mig hur lätt det skulle vara att komma på undanflykter, ursäkter 

och dessutom goda skäl för att inte gå Saul till mötes. Jag tror att många av oss skulle brottas med att 

gå till en vanlig granne och fråga om vi kunde få be för henne. Fjärran från oss skulle  det nog vara att 

söka upp någon som verkade hata kristna och till och med hade som uppgift att döda dem. För oss är 

det vanligare att vi behöver brottas med vår egen bekvämlighet än med dödshot, men många andra 

kristna idag befinner sig under liknande hot som de första lärjungarna. Jag funderar kring hur vi kan få 

en sådan öppenhet för den Helige Ande så att vi är beredda att lyssna och följa även in i det okända. 

Jesus kallar ofta den Heliga Ande för Hjälparen och jag tycker det är ett underbart namn. Jag tror att hos 

oss människor så finns det oftast en rädsla för det okända eller för uttryck som vi inte känner igen. Detta 

genomsyrar mycket av vårt samhälle och föder främlingsfientlighet och protektionism. Jag tror att här 

kan vi inte bekämpa rädsla med krav utan vi behöver något starkare, vi behöver generositet och kärlek.

Bön Jesus sänd Din Hjälpare till oss för vi behöver mer generositet, mod och kärlek. Amen.

Denna vecka ber vi särskilt för: Att få vara öppna för Den Helige Ande

För samtal

Vad är du rädd för? 

Vilken svår fråga, men om vi skulle våga dela det ärligt i våra basgrupper och med vänner skulle det 

kunna vara en väg till att verkligen lära känna varandra. 

Har du någon gång vågat gå dit du tror Gud kallar dig?
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