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Finns det en kraft i tron 
på Jesus, kan tron på 
honom göra skill-

nad i våra liv eller är det 
bara vackra ord från kyrk-
ligt håll? Söndagens berät-
telse (läs gärna Markus 2:1-
12) handlar om en människa 
som var lam. Vi förstår att 
livet var hårt och besvärligt, 
för på Jesu tid fanns ju ingen 
hjälpmedelscentral med rull-
stolar och andra hjälpme-
del att tillgå. Nej mannen 
var helt enkelt beroende 
av andra och deras välvilja. 
Men som tur var fanns fyra 
goda vänner som fick höra 
att Jesus var i staden. Då 
tänkte de; vi tar med honom 
till Jesus kanske han kan 
bota vår vän. Sagt och gjort, 
de bar mannen på hans säng 
till huset där Jesus befann 
sig. Trots goda intensio-
ner så uppstod ett problem. 
För huset var mer än full-
satt, de kom helt enkelt inte 
in. Skulle de ge upp och falla 
in i tankar som; det är ingen 
idé, det hade ändå inte lyck-
ats? 

Men som tur var så tänkte 
det inte så. För de var så 
angelägna att deras lame 
vän skulle få möta Jesus, så 
det tänkte nytt! För de fyra 
männen hade en förväntan 
på att ett möte med Jesus 
kunde göra skillnad. Så de 
bar upp sin vän på taket och 
hör och häpna, så började 
de att bryta upp det, så att 
de kunde fira ner sin vän 
till Jesus. Vad hände när 
mannen sänktes ner framför 
Jesus? Jo, Jesus säger till 

mannen; mitt barn, dina 
synder är förlåtna, orden 
som också du och jag behö-
ver höra om och om igen. 
För dem är också till dig, 
orden som säger; Du är för-
låten, du är älskad, det finns 
en mening med ditt liv. Så 
det som händer när Jesus 
talar till den lame mannen, 
är att han upprättar och 
befriar honom från allt det 
som bundit honom. Kanske 
hade han en dålig självkänsla 
och sett ner på sig själv? 
Oavsett så bekräftar nu Jesus 
honom som en fullvärdig 
människa. Mitt barn jag 
älskar dig. En kärlek som 
förlåter och upprättar. Här 
kunde berättelsen ha slutat 
och mannen hade fått bli 
buren hem, men nu som en 
helt ny människa, en pånytt-
född människa!  Men det 
slutade inte med att de bar 
hem den lame, för Jesus sa 
också; Stig upp ta din bädd 
och gå hem, och undret 
skedde. För Jesus ville mer 
och hade mer att ge den 
lame mannen. På samma 
som alltid Jesus har mer att 
ge dig och mig oavsett om vi 
blir helade eller inte. För det 
stora undret är inte att bli 
frisk utan att Jesus älskar och 
förlåter oss och alltid finns 
vid vår sida. Jesus vill dig 
och mig väl därför så kan vi 
med frimodighet räkna med 
honom i våra liv. För det 
finns kraft i tron på Jesus, en 
tro som gör skillnad i livet. 

Per Kjellberg
Pastor i Surte

Kan tron på Jesus 
göra skillnad?

Betraktelse

ÄLVÄNGEN. Elias Berg 
är ny pastor i Smyrna-
kyrkan.

Tjänsten inriktar sig 
i första hand till barn 
och ungdomar.

– Det är kul och sti-
mulerande att få jobba 
med den yngre genera-
tionen i församlingen, 
säger Elias till lokaltid-
ningen.

Elias Berg, 28, kommer när-
mast från Örebro där han avslu-
tade en treårig teologisk utbild-
ning i somras. Sedan såg han en 
annons i tidningen om en ledig 
pastorstjänst i Älvängen, sökte 
och fick jobbet.

– Jag har egentligen ingen 
koppling till Älvängen, mer än 
att jag känner några kollegor 
som har arbetat här. Det verkar 
vara en skön plats och en god 
atmosfär på orten. Det är fan-
tastiska människor som arbetar 
i församlingen, förklarar Elias 
som tillträdde sin tjänst den 1 
september.

Elias härstammar från 
Västra Frölunda, men till-
bringade fem år som barn i 
Kongo. Som vuxen har han 
återvänt till Afrika och Kenya 
då han tillsammans med sin fru 
arbetade med ett informations-
projekt om hiv och aids.

– Jag är mer förtjust i värme 
än kyla. Den årstid som stundar 
nu är inget vidare, säger Elias.

Han har tidigare arbetat 
som ungdomsledare under två 

och ett halvt år i Västra Frö-
lunda pingstkyrka. Nu får han 
återigen chansen att jobba med 
barn och ungdomar.

– Det är en oerhört viktig 
målgrupp att ta hand om. För 
många ungdomar är det en 
utsatt tid där man känner krav 
och press från olika håll. Det 
ställs krav på hur man ska se 
ut och vad man presterar. Vårt 
budskap är att personens värde 
inte har med de faktorerna att 
göra, säger Elias.

Vad för typ av barn- och 
ungdomsverksamhet bedri-
ver ni idag?

– För barnen är det hobby 
på torsdagskvällarna där vi 
först har storsamling och 
sedan pyssel i form av bakning, 
biljard, pingis och så vidare. 
Äventyret är på söndagar och 
motsvarar den klassiska sön-
dagsskolan fast i modernare 
tappning.

– När det gäller ungdo-
marna så har vi Greenhouse 
på fredagskvällar där vi börjar 
med gudstjänst och har efter-
följande ungdomscafé. Vi får 
heller inte glömma konfirma-
tionsundervisningen som vi 
genomför tillsammans med 
Missionskyrkan i Älvängen, 
avslutar Elias Berg.

JONAS ANDERSSON

Ungdomspastor i Smyrnakyrkan
Elias Berg är ny pastor med inriktning mot barn och ungdomar.

0303-444 000
Tänd ett ljus på www.mittiale.se
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Öppet hus i Allhelgonatid
Under Allhelgonahelgen kommer Starrkärrs kyrka vara öppen:
Torsdag  3 november  10.00–18.00
Fredag  4 november 10.00–18.00
Lördag  5 november 10.00–18.00  
Musikandakt 16.00  ”En stund till eftertanke”

Välkommen in i kyrkan. Sök stillheten – tänd ett ljus.
Vill du så finns det möjlighet att dricka en kopp kaffe 
och samtala med någon.

Minnes- och musikgudstjänst 
söndag 6 november kl 18.00 i Starrkärrs kyrka.

Kilanda kyrka 
Fredag 4 november kommer kyrkan 
vara öppen 12.00-15.00.

Lördag 5 november Musikandakt kl. 18.00

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 1/11 och 

onsdag 2/11 kl 12-15
Tag med eget glas eller 
köp för 10kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10kr
Fika finns att köpa.
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