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Måndag 9.00-23.00Måndag 9.00-23.00
Tisdag-torsdag  7.00-23.00Tisdag-torsdag  7.00-23.00
Fredag 7.00-16.00Fredag 7.00-16.00

Lördag 7.00  - eftermiddagenLördag 7.00  - eftermiddagen

Kom och lyssnaKom och lyssna

Café – Gratis Biblar – UtställningCafé – Gratis Biblar – Utställning

på högläsningen av Bibeln på högläsningen av Bibeln 
i Smyrnakyrkani Smyrnakyrkan

I min barndom nämn-
des emellanåt en familj 
där mannen var ganska 

så förtjust i pengar. Lite 

elakt skämtade släktingar-
na om att veckans höjdpunkt 
var på lördagskvällen när 
far i huset samlade frun och 

barnen för att läsa högt ur 
bankboken. 

Riktigt så illa tror jag inte 
det var men jag tycker mig 
finna vissa likheter mellan 
denne familjefar och den 
rike tullmannen Sackai-
os som vi finner i söndagens 
text (Luk 19:1-10). I alla fall 
i berättelsens början för sen 
händer något som, vad jag 
vet, aldrig hände i familjen 
från min barndom. 

Sackaios möter Jesus och 
pengarna verkar tappa sitt 
värde. I glädjen över upp-
täckten att han är känd av 
Gud upptäcker han också 
nöden hos sina medmännis-
kor. Utan att någon har sagt 
ett ord om pengar bestäm-
mer han sig för att på ståen-
de fot ge bort halva sin för-
mögenhet. Och dessutom 
gottgöra dem han eventuellt 
har lurat.  

Även om detta hände för 
ett par tusen år sedan har 
historien upprepat sig gång 
på gång. I mötet med Jesus 
vidgas människors hjär-
tan och omvärldens nöd blir 
synlig. Fokus går från ”jag, 
mig och mitt” till ett större 
perspektiv. 

En frälsning som når 
ända ner i plånboken, det är 
trovärdig kristendom!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen 

Älvängen

Betraktelse

En frälst plånbok?

www.mittiale.se 
0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Dagens gäster är Ukelegruppen från Skepplanda

Torsdag den 21oktober kl. 10.00-12.00
i Starrkärrs församlingshem

Förmiddagscafé 

pen från Skepp

kl. 10.00-12
mlingshem

www
03

tarrkärr-Kilanda förtarrkärr-Kilanda för
Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenKilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Förmiddagscafé

Dagens gäster är Ukelegruppe

Torsdag den 21oktober kl
i Starrkärrs försam

Förmiddagscafég
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LÖRDAG 23 OKTOBER KL. 18.00 

TEATERN MIMERS HUS

Arr. OPUS-83 och Folkuniversitetet

ENTRÉ 150:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M. 1/10  

MIMERS HUS TEL 0303-23 82 02

SVÄNGIG HÖSTKONSERT MED

MED BLAND ANDRA…

HELENE JONSSON

GODBITAR AV  

GOSPEL  
OCH MUSIKALER

OCH DAN LINDÉN


