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Människan består av kropp, själ och ande, brukar vi säga. 
Men vad betyder det? 

Vad kroppen är, det vet vi, men vad är själen för något? Och anden i människan – vad är 
det? Att de tre hör ihop vet vi också, för när kroppen blir sjuk påverkas hela människan. 
Men kan själen vara sjuk och påverka kroppen? Och hur ser en andlig friskvård ut? 
Ja, det fi nns många frågor. En del svar får vi under tre samlingar under hösten i Nol. 
Det blir både praktik och teori. Välkommen att vara med!

Hela Människan i Nols kyrkaHela Människan i Nols kyrka

9 november kl. 18.30

Vi skärskådar 
SJÄLEN 

Eskil Hofverberg arbetar på Själavårds-
centrum i Göteborg där man har 
erfarenhet av själens dolda rum och dess 
betydelse för hela människans väl-
befi nnande. 
Alla har verkligen skäl att fundera mer 
över sin själ!
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Tid för musikTid för musik
Lördag 6 november kl.16.00 Musikandakt i Starrkärrs kyrka
Lördag 6 november kl.18.00 Musikandakt i Kilanda kyrka 

Musikandakt - En stund till eftertake. 
Elisabeth Ehlersson sång, Gunnar Lindgren saxofon, Sabina 
Nilsson orgel/piano och Ingela Fransson leder andakten.

Söndag 7 november kl.18.00 Minnes- och musikgudstjänst
i Starrkärrs kyrka 
Damkören Vox feminale medverkar.

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
torsdag-lördag kl 10.00-18.00

(4-6 november)

Kilanda kyrka Kilanda kyrka 
fredag 5 november 12.00-15.00

Välkommen in i kyrkan!Välkommen in i kyrkan!
Sök stillheten -  tänd ett ljus.

Vill du så finns det möjlighet att dricka en kopp kaffe
och samtala med någon.

Öppet hus i AllhelgonatidÖppet hus i Allhelgonatid

Vi har ju läst i vår Bibel 
om hur Jesus kom hit 
ned till jorden för att 

genom sin död på Golga-
ta kors försena oss med Gud i 
himmelen, hur han sedan upp-
stod från döden genom Guds 
väldiga kraft, och hur han 
sedan lovade sina lärjungar att 

de skulle få den heliga Andes 
kraft att förkunna frälsning-
ens budskap för människorna. 
Detta var det sista han gjorde 
innan han lämnade jorden och 
for upp till himmelen. Härom 
står tydligt i Apostlagärningar-
nas första kapitel. Tänk att vi 
har en levande Frälsare idag. 

Han är för övrigt den ende av 
alla religionsstiftare som lever 
idag hans grav är tom.

Men när Jesus hade lyfts 
upp i höjden står det att det 
stod två änglar i vita kläder 
och de sade till Jesu lärjungar, 
som med förvåning åsett det 
hela att på samma sätt som ni 

sett Jesus lämna er, så skall han 
komma tillbaka. Och när Jesus 
då kommer hit till jorden igen 
står det att han skall hämta 
de människor som tillhöra 
honom, och det är alla de som 
har sagt ja till erbjudandet om 
syndernas förlåtelse.

Det är här som textens 
överskrift, vaksamhet och 
väntan kommer in i bilden. Vi 
vet så väl hur det är om vi äro 
bjudna på ett bröllop, så gör vi 
oss väl i ordning, kläder oss fint 
och är vaksamma på klockan 
så att vi inte missar tiden. När 
Jesus nu kommer tillbaka som 
vi nämnde om förut är det för 
att hämta alla frälsta, Bibeln 
använder det ordet när det 
talas om att tro på Jesus, och 
det är för att samla dem till 

Lammets bröllop i sitt him-
melska rike. Det kommer att 
bli det största och finaste bröl-
lopet som någonsin varit. Det 
står att glädjen och sången skall 
där vara som bruset av stora 
vatten.

Vi kan inte nu till fullo 
förstå vad detta innebär, men 
det viktigaste är att vi lyder 
Jesu uppmaning i Lukas 12:35. 
Haven edra länder omgjordade 
och edra lampor brinnande 
och i Matt 24:42 Vaken för-
denskull, ty i veten icke vilken 
dageder Herre kommer.

Innan Jesus lämnade jorden 
lovade han att sända den heliga 
Ande till hjälp och stöd för alla 
som följer Frälsaren. Så är det 
också i våra dagar. Vi förmår 
inte alltid att vandra rätt som 

vi önskar, men då får vi komma 
åter till Jesus och bedja om den 
helige Andes hjälp att vandra 
vidare.

Käre vän du är också bjuden 
till det stora himmelska bröl-
lopet. Du svara väl ja? Fredrik 
Blooms odödliga sång visar 
oss vägen. Som en härlig 
gudomskälla, rik och mäktig 
djup och stor, är den kärlek nåd 
och sanning som i Jesu hjärta 
bor. Han har öppnat pärlepor-
ten så att jag kan komma in. 
Genom blodet har han frälst 
mig och bevarat mig som sin.

Läs gärna Uppenbarelsebo-
ken (Bibelns sista bok) kapitel 
7 och 19.

Olle Hansson 
Filadelfiaförsamlingen

Vaksamhet och väntan
Betraktelse
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