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Jag hör till dem som upp-
skattar att Alekuriren, i 
de flesta av sina nummer, 

har en ”Betraktelse”, dessa 
betraktelser uppmärksam-
mar ofta centrala kristna san-
ningar på ett personligt sätt. 
Sådana påminnelser om vad 
som är viktigast i livet, behö-
ver vi alla.

I nummer 35, vecka 40, 
skriver Göran Andreasson 
om de tio budorden. Det 
mesta han skriver är rätt och 
riktigt, men det finns en sak 
som måste korrigeras. Nu 
hade jag naturligtvis kunnat 
skriva dessa rader personli-
gen direkt till Göran, men 
eftersom hans betraktelse i 
sin slutkläm är grovt vilsele-
dande är det nödvändigt att 

Alekurirens läsare också får 
ta del av detta tillrättaläg-
gande.
Andre-
asson 
frågar i 
slutet av 
sin text 
om det är 
möjligt att 
hålla buden 
som Gud 
har givit 
oss. Det 
svar som ges lyder: ”Jag tror 
det, något sånär i alla fall.” 
Det är precis här det blir så 
fel! Om vi människor hade 
kunnat hålla lagen och så-
ledes kunnat leva enligt 
Guds vilja, hade Jesus aldrig 
behövt dö för våra synder. 
Men nu klarar ingen män-

niska att leva efter Guds vilja 
och det är just detta Gud vill 

visa oss 
genom sin 
lag (och 
sina bud). 
Genom 
lagen av-
slöjar Gud 
synden i 
våra liv. 
Detta är en 
av de vikti-
gaste san-

ningarna i Bibeln och det är 
detta som gör Göran An-
dreassons hållning så totalt 
ohållbar, att vi ens ”något 
sånär” skulle klara att leva 
efter Guds vilja. Nej, det 
som sker genom lagen är 
att vi blir medvetna om våra 
synder och när det har skett 
förstår vi hur mycket vi be-
höver Jesus och Hans förlå-
telse. Det är därför aposteln 
Paulus skriver i Galaterbre-
vet 3:24: ”Så har lagen blivit 
vår uppfostrare till Kristus, 
för att vi skall bli rättfärdi-
ga av tro.”

Detta är den kristna vägen 
och detta är att lyssna i tro: 
att lyssna till det ljuvliga 
evangelium som säger att det 
hos Jesus finns förlåtelse för 
alla oss som har upptäckt att 
vi inte kan hålla Guds bud.

Ingemar Rådberg
Lödöse

Göran Andreasson 
och de tio budorden
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Predikoturer
14 okt. Tacksägelsedagen

kl 11 Sammanlyst Gudstjänst 
Nödinge kyrka

Avskedspredikan R. Olausson 

16 okt. Tisdag
kl 14 Gudstjänst Trollevik

H. Hultén

21 okt. 20 e. Tref
kl 11 Mässa Nödinge kyrka

V Wetterling
kl 15 Gudstjänst Bohus 

Servicehus  V. Wetterling
kl 17 Temagudstjänst Surte kyrka  

V. Wetterling

28 okt 21 e. Tref.
kl 9.30 Gudstjänst Surte kyrka

H. Hultén
kl 11 Gudstjänst Nödinge kyrka

H. Hultén
kl 15 Gudstjänst Bohus 
Servicehus  H. Hultén

Måndagsträff
Den 22 oktober kl. 14.00
Surte församlingshem.

”Måndagsmusik med Vladimir Masko”
Kaffe

Välkomna!

Onsdagsträff
Den 24 oktober kl.13.00 
Nödinge församlingshem

Hanna Zetterqvist-talar om:
”Bra mat för 60+”
Kaffe

Välkomna!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Tacksägelsedagen 
i våra kyrkor

söndag 14 oktober
Skepplanda kyrka

09.45 Mässingsblåsare 
i tornet. 10.00 Mässa

Brasskvartett, Skepplanda Kyrkokör,
instrumentalister.

Söndagsskola, kyrkkaffe
Präst: Åke Reinholdsson

Ale-Skövde kyrka
10.00 Familjegudstjänst

Barnen medverkar.

S:t Peder kyrka
12.00 Familjegudstjänst

Barnkör och kyrkokör
Präst: Magnus Skredsvik

Tag gärna med dig av sommarens
skörd - grönsaker, frukt, bröd,

saft mm.
Vid kyrkkaffet auktioneras gåvorna

Välkomna!
www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Tycker Du om 
att sjunga?

Kom och prova på!
Vi övar torsdagar i 

S:t Peders församlingshem 
kl 18.30-20.30

Har du frågor ring 
Karin Nielsen 
0520-66 14 92
Hälsningar
S:t Peders kyrkokör

Vi ses!

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Leva tillsammans
Söndag 21 okt kl 17.00
Diakon Helena Jonsson från 

Stenungsund ger tips och tankar för 
en levande kärlek i vardagen.

Fritt inträde, servering

VÄLKOMNA!

FRÅN MÖRKER TILL LJUS
En helg med Elise Lindqvist, som arbetar 

med hemlösa, narkomaner och prosituerade 
i Klara församling i centrala Stockholm.

Surte missionskyrka 19 - 21 oktober
Fredag kl. 19.00  Speciellt för ungdomar.

Lördag kl. 09.00  Frukost för alla.
Söndag kl. 11.00  Gudstjänst.

Välkomna!
SURTE MISSIONSFÖRSAMLING

x

SStarrkärrs pastorattarrkärrs pastorat
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Musikgudstjänst i Starrkärrs kyrka 
söndagen den 21 oktober 18.00

Medverkande:
Charlotte Ollward, gospelinstruktör från 

Örebro, Palle Ankarström, sångsolist samt 
”masschoir” bestående av 

gospel.kom, Blue’n Joy m.fl .
Andreas Pervik, präst

gospel.kom
gospel.kom

www.mittiale.se – 0303-332660

Det händer i

>>Om vi människor hade 
kunnat hålla lagen och 

således kunnat leva enligt 
Guds vilja, hade Jesus 

aldrig behövt dö för våra 
synder. <<

– Replik till betraktelsen i Alekuriren nr 35

SStarrkärrs pastorattarrkärrs pastorat
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

www.mittiale.se – 0303-332660

Du inbjuds att i en mindre grupp samtala
om tro, liv och att fi ra gudstjänst.

Välkommen på en 
INFORMATIONSTRINFORMATIONSTRÄÄFFFF

torsdagen den 25 oktober 
kl. 19.00 i Älvängens blå kyrka. 

Du kan också ringa församlingspedagog 
Katharina Axskjöld på tel. 74 88 79 

el. 0704-61 44 30. 
För den som vill fi nns det möjlighet att 

döpas och/eller konfi rmeras under våren.

NyfikenDu som är
Du som är


