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Betraktelse

Kämpar Du med eller utan Gud?
En ensam man går 

längs vattnet. Nyss 
var han omgiven av 

sina nära och kära, nu går han 

ensam med sin oro och vånda. 
Det är inga goda nyheter han 
fått. Hans bror, som han själv 
så bedrägligt lurade för många 

år sen, är på väg mot honom 
med fyra hundra man i följe. 

Plötsligt stiger det fram en 
gestalt ur skuggorna och en 

brottningskamp tar sin början. 
Kampen pågår hela natten. 
När främlingen vill fly vägrar 
mannen att släppa honom, 
kanske har han börjat förstå 
vem det är han kämpar med: 
”Jag släpper dig inte förrän 
du välsignar mig”, säger han. 
Främlingen ger sin välsignelse 
och sitt erkännande: ”Du har 
kämpat med Gud och männis-
kor och segrat.”

När Jakob, haltande efter 
nattens kamp, möter sin bror 
Esau blir det ett möte han sent 
ska glömma. Istället för svärd 
och spjut möter han en kär-
leksfull famn. All fiendskap är 
som bortblåst. Ett nytt kapi-
tel har börjat i brödernas liv. 
(Berättelsen är en fri återgiv-

ning från Första Mosebok, kapi-
tel 32-33.)

Att livet är en strid emel-
lanåt är inget okänt för den 
som är människa. Tankar som 
inte vill släppa, situationer 
som saknar lösningar, problem 
som växer till berg i nattens 
timmar… Inte sällan är Gud 
indragen i denna kamp: Gud, 
varför svarar du inte när jag 
ber? Gud, om du finns, då är 
väl allt möjligt för dig…eller?

Våra egna kampnätter och 
Jakobs natt har ytterligare en 
parallell i Bibeln. När Jesus 
kämpar i Getsemane blir ång-
esten så stor att blodet träng-
er fram ur porerna. Jesus böjer 
sig under Faderns vilja och det 
som i mänskliga ögon är ett 

nederlag, förvandlas till seger. 
Utan att veta hur det fungerar 
vet vi att det fungerar. Fiend-
skap blir till försoning.

Att ta emot Guds förlåtel-
se genom Jesus Kristus, och 
räkna med Gud i sitt liv, ger 
inte med automatik problem-
fria relationer. Eller enkla lös-
ningar och färdiga svar i varda-
gens allehanda situationer. 

Men trons liv lär oss att i 
livets brottningskamp kommer 
vi längre med Jesus än utan 
honom. Ända fram till det liv 
som når bortom döden!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan

Älvängen
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SOPPLUNCH
I Tunge bygdegård serveras det 

soppa under våren vid tre tillfällen,
den 5 mars, 2 april och 30 april 

kl 12 - 14
Andakt, soppa kaffe och kaka

avgift 25 kr.

Välkomna!
Pia Thorson

Diakon

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren
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Måndagsträff Surte församlingshem 
den 9 mars kl. 14.00 ”Vladimir Masko – Sång och musik”

Onsdagsträff Nödinge församlingshem 
den 11 och 18 mars kl. 13.00  ”Lokala förmågor”

”Sånger med och utan ord” 
den 8 mars kl. 17.00 i Nödinge kyrka 
Felix Mendelssohn – 200 års jubileum
Katarina Masko – Piano
Vladimir Masko – Orgel, sång

Blue ’n Joy och Real Groove 
medverkar den 15 mars i Nödinge kyrka kl 11.00

Välkommen på gudstjänst
Onsdagen den 4 mars
11.00 Fridhem Gudstjänst R Bäck
18.00   Nödinge församlingsshem Mässa R Bäck

Torsdagen den 5 mars
09.30 Paradiset Vardagsgudstjänst R Bäck

8 mars 2:a i Fastan
11.00 Surte församlingshem Familjegudstjänst R Bäck
13.00   Nödinge kyrka Finsk Mässa P Blumenthal
15.00   Bohus Servicehus Gudstjänst R Bäck
17.00   Nödinge kyrka Musikgudstjänst ”Mendelssohnmusik” R Bäck

Tisdagen den 10 mars
14.00 Nödinge Servicehus Gudstjänst H Hultén

Onsdagen den 11 mars
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

15 mars 3:e i Fastan
11.00 Nödinge kyrkan Mässa H Hultén
15.00   Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén
17.00   Surte församlingshem Lovsångsgudstjänst H Hultén

Tisdagen den 17 mars
11.00 Trollevik Gudstjänst R Bäck

Onsdagen den 18 mars
10.00 Nödinge kyrka Vardagsgudstjänst H Hultén
18.00   Nödinge kyrka Mässa H Hultén

Välkomna!

Kaffe och
gemenskap

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

S.t Peders kyrka 
söndag 8 mars kl 18 
”Musik i vårvinterkväll” 

Medverkande: Elise Edström, kantor 
i Bergum m fl. 

Församlingsafton  
S:t Peders församlingshem 

tisdag 10 mars kl 18.30 
”Bibeläventyret” är ett sätt att  
berätta Gamla Testamentet för  

skolbarn.  
Nu har du som vuxen chansen att 

vara med och se början av   
”Bibeläventyret” 

Det blir rörelseramsor, drama, bilder 
och fika. 

Storcafé 
onsdag 11 mars kl 10-12 
i Skepplanda församlingshem 

Mats Hagel 
”var jag går i skogar berg och dalar” 

Bildspel från en resa i Norge. 

Välkomna!

SStarrkärrtarrkärr--Kilanda församlingKilanda församling
AAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängenlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 30 mars
Mässa kl.11.00
Vokalensemble med 

Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad, 
Sofi a Oltéus och Sabina Nilsson 

medverkar.
Kyrkfi ka i kyrkan efter mässan.

Präst: Andreas Pervik

Kom med och sjung!
Nicaraguanska bondemässan

Söndagen den 8 juni fi rar vi en 
musikmässa i Starrkärrs kyrka kl.11.00

Det är härliga latinamerikanska 
rytmer med gung

www.mittiale.se - 0303-332660

Musikgudstjänst
i Starrkärrs kyrka den 8 mars 

kl.18.00

Edens lustgård
Jazzmusikerna
Stefan Forssén, 
piano och 
Gunnar Lindgren, 
saxofon ger 

oss med musikens hjälp sin syn på 
vår livssituation och hur vi för jordens 
och människans överlevnad behöver 
förändra vår livsstil.


