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I vårt samhälle lever vi 
ofta med ett högt tempo 
och det är mycket som 
skall hinnas med. Olika 
tider i livet för med sig olika 
uppgifter och krav. Ibland 
kommer kraven från andra, 
ibland är dom självpålagda. 
Familj, barn, fritidssysselsätt-
ningar, karriärer, med mera – 
allt tar sin tid. 

Att få tiden att räcka till 
och vardagen att fungera kan 
ibland kännas som ett besvär-
ligt pussel att lägga. Men trots 
att man är mitt i livet med allt 
runt omkring sig behöver vi 
alla stanna upp emellanåt och 
hämta inspiration för ”en le-
vande kärlek i vardagen”. 
Att inte bara ta varandra för 

givet.
Ett sådant inspirationstill-

fälle blir det söndagen den 
21/10 kl 17.00 i Guntorps 
missionskyrka under temat 
”Leva tillsammans”. Helena 
Jonsson, Diakon från Svens-
ka kyrkan i Stenungsund 
kommer för att dela med sig 
av tankar och tips för en levan-
de kärlek i vardagen. Helena 
är själv gift och har tre barn. 
Hon har arbetat med ”frisk-
vård” för relationer i bland 
annat kurser för nygifta och 
för de som levt tillsammans 
länge. 

Missa inte detta tillfälle 
till inspiration för er gemen-
skap med varandra! Fri entré – 
endast en frivillig fikaavgift.
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Leva tillsammans Trevligt att en betrak-
telse kan ge reaktio-
ner. Men, som jag 

uppfattar det, så beror det 
inte på att vi i grunden har 
olika uppfattningar, utan att 
vi har olika infallsvinklar, 
Ingemar Rådberg och jag.

Det jag ville med min be-
traktelse, den söndag då 
evangeliet handlade om den 
rike man som påstod sig 
ha hållit buden sedan han 
var ung (Mark. 10: 17 och 
framåt), det var att upp-
muntra till att bry sig om 
och försöka följa de tio bud-
orden. Detta i en tid då bud-
orden får allt mindre bety-
delse både i samhället och 
för enskilda människor. Att 
jag skriver att det ”något 
sånär” går att hålla buden – 
med det vill jag säga att de 
tio budorden, som de står i 2 
Mos. 20 inte är så helt oupp-
nåeliga att det är lika bra att 

glömma dem. Det går t.ex. 
att undvika att både dräpa, 
begå äktenskapsbrott och 
stjäla, om man bara vill. Men 
om vi tar med de skärpning-
ar av buden som bl.a. Jesus 
ger i Bergspredikan (Matt. 
5: 21 och framåt), så blir det 
omöjligt. 

När Ingemar Rådberg 
för resonemanget vidare 
till frågan om lagen och 
nåden – något som jag inte 
tog upp i min betraktelse – 
så håller jag självklart med. 
Även om vi ”något sånär” 
skulle lyckas med att hålla 
tio Guds bud, så är det na-
turligtvis inte tillräckligt för 
vår frälsning. Jesus behövde 
dö för våra synder, antingen 
de är få eller många. I Jakobs 
brev 2:10 läser vi: ”Den som 
håller hela lagen, men över-
träder ett enda bud, har 
brutit mot dem alla.” Och 
börjar man fundera vidare 
på begreppen ”lagen” och 
Guds vilja, så ser åtminsto-
ne jag dem som vidare be-
grepp än tio Guds bud. Jesus 
och Nya testamentet talar 
ju tydligt om de viktigaste 
buden: ”Älska Gud över all-
ting och din nästa som dig 
själv.” Som jag ser det så är 
detta något som samtidigt är 
eftersträvansvärt och oupp-
nåeligt. Och här hamnar jag 
i min tro: Jag försöker följa 
Guds bud, samtidigt som jag 
inser: Jag klarar det inte fullt 
ut. Därför tackar jag Gud för 
Jesus, frälsningen och förlå-
telsen.

Göran Andreasson, 
pastor i Surte och Lilla Edets 

missionsförsamlingar

Buden igen! 
– Svar från Göran Andreasson

En av de tre böcker 
i bibeln som bär 
namn efter en 

kvinna är Ruts bok. Fyra 
kapitel gör den till en av bi-
belns mindre böcker, men 
berättelsen är en av de allra 
vackraste i bibeln, ja kanske 
i hela världslitteraturen. 
Läs den!

Ruts bok handlar om 
något så ovanligt i vår 
tid som trohet. Jag skri-
ver inte detta för att vara 
lustig. Vi vet alla att o-
trohet idag närmast betrak-
tas som något ”naturligt” 
och oundvikligt i ett förhål-
lande – åtminstone i kvälls- 
och veckopressens ”under-
sökningar”. Reklambyråer-
na är inte sena att haka på 
med ”vänsterprassel” och 
”otrohet” - även om det i 
dessa sammanhang mest 
handlar om att vara otro-
gen sin bank eller sitt bil-
märke.

Men Rut visar trohet. 

Kanske hon hjälper oss att 
återupprätta troheten – det 
att inte svika bara för att 
livet blir komplicerat eller 
att något rubbar mina egna 
planer. 

Vem var hon då? Som 
moabitiska tillhörde hon 
ett annat folkslag än det ju-
diska. Hon hade fäst sig vid 
sin svärmoder och när de 
båda kvinnorna blir änkor 
vägrar Rut att överge sin 
judiska svärmor då denna 
tänker återvända till Israel. 
Och så säger hon de be-
römda orden: ”Ditt folk är 
mitt folk, och din Gud är 
min Gud. Där du dör vill 
jag dö och där vill jag bli 
begraven.” Ett annat citat 
från Rut är det som Björn 
& Benny lagt in i musika-
len ”Kristina från Duvemå-
la”; Karl-Oskar och Kristi-
na sjunger ”vi skall va till-
sammans när dag läggs till 
dag för dit du går, går också 
jag”. Så talar kärleken och 

troheten.

Djupast sett hand-
lar Ruts bok om Guds 
trohet mot oss, att han 
aldrig överger oss. På det 
sättet är Rut en förebild 
till Jesus. Jesus kom, precis 
som Rut, från ett främ-
mande land – den himmel-
ska världen – och är trogen 
ända till döden på ett kors. 
Det är märkligt att kunna 
konstatera att den plats i 
Israel där Rut bosatte sig 
är samma plats som Guds 
Son valde att träda in i vår 
värld, nämligen staden Bet-
lehem. Som om Gud ärar 
Rut genom att födas där 
hon hade sitt hem. Lyfter 
upp troheten.

Vill du slå ett slag för 
troheten i vårt land? Börja 
med dig själv: läs Ruts bok!

Mikael Nordblom
komminister i Nol

Rut - Trohet - Betlehem
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S:t Peders kyrka
Musikgudstjänst

söndag 28 okt kl 18.00
Kerstin Karlsson (Ivarsson)

sjunger för oss och med oss!

Välkomna!
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Starrkärrs församlingshem

Förmiddagscafé
den 25 oktober kl. 10.00-12.00

Nattvardens mystik 
och möjlighet
Komminister

Mikael Nordblom 
är gäst på cafét.

Under tiden 20 oktober – 25 november pågår en utställning med Anita Bergendahl-Steiner på 
Glasbruksmuseet i Surte. Anita visar ett 50-tal konstverk, de allra flesta med skärgården och 
havet som motiv. Anita Bergendahl-Steiner är född och uppväxt i Nol, men bor sedan lång tid 
tillbaka på Hälsö. Det är i sin närmiljö som hon hämtar sin inspiration. Anita har även följt ut-
grävningarna av Ostindiefararen Götheborg och dokumenterat sina upplevelser. Ett smakprov 
ur den digra samlingen får besökarna till Glasbruksmuseet ta del av.
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Konstutställning visas 
på Glasbruksmuseet

Det händer i

Orkar du 
inte läsa?

Låna en ljudbok 
på biblioteket istället


