
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 26/2 kl 10, 
Gudstjänst Wetterling, kyrk-
kaffe. Hålanda, se övriga. S:t 
Peder sönd 26/2 kl 17, Musik-
gudstjänst Wetterling. Tisd 
28/2 kl 18.30, Fördjupnings-
kväll med mässa. Ale-Skövde 
sönd 26/2 kl 12, Mässa Wet-
terling. Tunge, se övriga.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmässa, 
Norberg. Sönd kl 13, Hög-
mässa på finska, Norberg. 
Tisd kl 8:30, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Nordblom. 

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Norberg.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 23/2 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins.

Guntorps missionskyrka
Vinterkvällar i Älvängens Mis-
sionakyrka. Tisd 21/2 kl 19, 
Liselotte J.Andersson. Onsd 
22/2 kl 19, Björn & Sabina 
Nilsson. Torsd 23/2 kl 19, 
Johan Ahrenius Equme-
nia. Onsd 22/2 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout 
Patrullkväll. Sönd 26/2 Guds-
tjänst kl 16, Temagudstjänst 
AnneMarie Svenninghed. 
Onsd 29/2 kl 18.30, Tonår-
ÄventyrarScout.

Surte missionskyrka
Onsd 22/2 kl 15, Onsdags-
träff: Så var det förr i Fors-
beck, med Ingrid Berntsson. 
Onsd 22/2 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 22/2 kl 19, Ekumenisk 
bönesamling i Surte kyrka. 
Onsd 22/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Torsd 23/2 kl 
18:30, Alphakurs/Nyfiken på 
kristen tro. Frågor? Kontakta 
pastor Per Kjellberg. 
Fred 24/2 kl 18:30, Spelkväll 
med fika och andakt. För alla 
åldrar. Sönd 26/2 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Enkelt kyrkfika. Månd 27/2 kl 
19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tisd 28/2 kl 18, 
Samtalskväll. Onsd 29/2 kl 
18:30, Tonår. Onsd 29/2  kl 
21, Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Tisd 21/2 kl 10, Tillsammans 
i bön. Vinterkvällar inför 
Ordet. Tisd 21/2 kl 19, 
Liselotte J. Andersson. Onsd 
22/2 kl 19, Björn och Sabina 
Nilsson. Torsd 23/2 kl 19, 

Johan Aremius. Servering 
samtliga kvällar. Onsd 22/2 
kl 12, Babumassage. Sönd 
26/2 kl 11, Cafégudstjänst. 
Anne MArie Svenning-
hed. Sång: Marianne Coll-
vin. Kl 18, Tonår. Månd 27/2 
kl 18.30, Scout. Tisd 28/2 kl 
10, Tillsammans i bön. Onsd 
29/2 kl 12, Babaymassage. 
Torsd 1/3 kl 19.30.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 21/2 kl 8-9, Bön. Kl 19, 
Vinterkvällar inför Ordet 
i Missionskyrkan, Lise-
lotte J Andersson. Onsd 22/2 
kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Kl 19, 
Vinterkvällar inför 
Ordet i Missionskyrkan, 
Björn och Sabine Nilsson. 
Torsd 23/2 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år). Kl 19, Vinterkvällar 
inför Ordet i Missionskyrkan, 
Johan Arenius. Fred 24/2 kl 
19, 3B-kväll (Bönen, Brödet, 
Budet) med Marcus Olson, 
gatupräst i Göteborg. Kl 
20.30, Effect – Café & Öppet 
hus för ungdomar. Lörd 25/2 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 26/2 kl 11, Guds-
tjänst, Marie Nordvall. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 28/2 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen.

Nödinge församling
26/2 1:a i Fastan kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst för stora 
och små H Hultén. Kl 17, 
Nödinge kyrka ”Hold On”  
Mässa H Hultén medlem-
mar ur Blue’n Joy medverkar. 
Månd 20/2 kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa H 
Hultén.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsdag 22/2 Älvängens 
kyrka kl 19, Askonsdagsmässa 
Andersson. Torsd 23/2 Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. 
Sönd 26/2, 1 i fastan Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Andersson. 
Nols kyrka kl 17, Lovsångs-
gudstjänst Nordblom. Onsd 
29/2 Älvängens kyrka kl 19, 
Stickcafé.

Bohus pingstkyrka
Onsd 22/2 kl 19, Samtals-
möte. Söndag 26/2 11, Guds-
tjänst Leif Karlsson & sånger. 
Onsd 29/2 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.
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Predikoturer

Döda

Vår älskade son,
 broder, svåger, morbror

 och farbror.

Samuel Jigfelt
* 24/8 1950
† 11/2 2012

MOR & FAR
KARIN,

RUT och STEFAN,
GUN och EDDY,

TOMAS och MAJVOR
STEFAN och MARIE
PETER och MARIE

INGMAR
SYSKONBARN MED 

FAMILJER

   Nu slut är smärtan,
        du funnit frid.
  Men lämnat hjärtan
        som saknar dig.
  Vi minns dig med kärlek,
        ömhet och glädje.
  Du hade ett hjärta så
      innerligt gott.
  Tack och farväl ifrån oss
      dina kära.
  Vi vet att vi stod ditt
      hjärta så nära.

Vår käre Kollega och Vän

Samuel Jigfelt
har lämnat oss.

Vi saknar dig!

ARBETSKAMRATERNA
i Ale kommun

Vår älskade Mamma
Farmor och Svärmor

Eivor Andersson
* 20/6 1919

har stilla insomnat och
lämnat oss i sorg

och saknad.

Bohus
8 februari 2012

OVE och SONJA
Mikael och Sara

Amelia, Luke
Christer

HÅKAN och KARIN
Jenny och Daniel

Stefan och Natascha
Släkt och vänner

Det finns en port som 
öppnas tyst 

och stänges utan dån
Och alla vägar leder dit
men ingen därifrån
Och alla frågar vart, 

varthän
men ingen svaret vet
Ty svaret på den frågan 

är
just portens hemlighet

Begravningen har
ägt rum i kretsen av

de närmaste.

Döda

Döda

Motgångar, pröv-
ningar, frestel-
ser, måste vi gå 

igenom sådana? Ja, det kan 
man undra. Särskilt i en tid 
som denna, när människan 
själv vill styra allting. Då blir 
mottot: Om det går lätt, då 
är det rätt. Eller: Det skall va 
gott och leva! Ja, ni känner 
säkert igen de här fraser-
na. Men när jag har funderat 
över det här, så har jag upp-
täckt att det verkar som att 
allt i den här tillvaron, som 
är av något värde, det kan bli 
utsatt för prövning. Den som 
äger en bil kallas till Bilprov-
ningen för att få sin bil utsatt 
för ett test. Och man besik-
tigar både hus, broar och 
hissar i Sverige. Därför är 
vårt land ganska tryggt att bo 
i också. Det händer rätt så få 
olyckor. Men hur är det med 
oss människor? Jo, vi får allt 
gå igenom våra prov vi också. 
Vi avlägger prov i skolan och 
andra utbildningar, i militär-
tjänst och olika yrken. Det 
tycks finnas prövningar och 
prov överallt. Men hur är 
det då med Gud, vår store 
Skapare och Mästare? Hur 
handskas han med sitt mäs-
terverk, människan?

Innan vi svarar på det så 
måste vi först konstatera att 
lidandets gåta är något vi inte 
kommer åt i den här tillva-
ron. Många har försökt lösa 
den. Bibeln brottas med den, 
särskilt Jobs bok. Men lidan-
dets mysterium är och förblir 
gåtfullt, och vi har ofta inte 
något riktigt bra svar att ge 
en lidande människa. Ibland 
är det bäst att bara finnas 
nära och lyssna på den som 
har det svårt.

När detta är sagt så tror 
jag att vi vågar slå fast att det 
kan finnas prövningar som 
får oss att säga efteråt: Jag 
fick en annan utblick över 
livet. Jag fick stanna upp och 
tänka efter. Jag fick omvär-
dera livet. 

Söndagens text handlar 
om hur t o m Guds egen son 
blev utsatt för prövning. Jesus 
fördes av Anden ut i öknen 
för att sättas på prov av djä-
vulen. Gud själv ville alltså 
att hans son skulle testas. Då 
är det inte så konstigt om 
vi också prövas ibland. Och 
vi kommer kanske ihåg hur 
lärjungarna till Jesus blev 

Betraktelse

Varför prövas vi?
frestade och prövade vid olika 
tillfällen. Så får också vi vara 
med om prövningar ibland.

Vad är det då som prövas? 
Jag finner att det som framför 
allt är utsatt för prövning, det 
är vår tro på Gud. Själva vår 
relation till Gud blir ifråga-
satt. Gud har en fiende, och 
han vill inte att någon män-
niska ska ha en tro på Gud. 
Därför gör han allt för att få 
bort allt vad tro heter och vår 
trohet mot Gud.

Vad hände nu med Jesus, 
när han frestades i öknen? 
Jo, fienden kommer när han 
är utmattad efter en period 
av fasta. Frestaren vill då 
få honom att göra bröd av 
stenar. Sedan uppmanar den 
onde honom att testa Guds 
beskydd genom att kasta sig 
ut för ett stup. Tredje fres-
telsen handlar om att få all 
makt i hela världen emot att 
han tillber Satan. Men Jesus 
genomskådar fiendens list. 
Han avvisar de tre erbju-
dandena. För han vill hellre 
behålla sin trohet mot Gud 
och hans ord. 

Jesus har bestått provet, 
han har hållit ut i ståndak-
tighet. Det har visat sig att 
han stod emot trycket. Men 
varför tillät Gud detta? Att 
fienden fick utsätta Jesus för 
detta svåra. Och varför till-
låts vi att gå igenom svåra 
prövningar? Just då när det 
sker tycks det ju vara helt 
meningslöst och plågsamt 
bara. 

Jag tror att en av Jesus 
egna lärjungar ger oss 
åtminstone en del av svaret. 
Det är aposteln Petrus. I ett 
av sina brev skriver han: Ni 
får utstå prövningar av olika 
slag, för att det som är äkta 
i er tro - och detta är långt 
dyrbarare än det förgäng-
liga guldet, som dock måste 
prövas i eld – skall ge pris, 
härlighet och ära när Jesus 
Kristus uppenbaras. Han 
tycks mena att Gud tillåter 
prövningen – för att bevisa 
äktheten i vår tro! Precis som 
guldet prövas i eld, för att se 
om det är äkta, så får vår tro 
renas och prövas på olika sätt. 

Men hur ska vi då förhålla 
oss, när vi prövas? Hur ska 
vi klara, när smärtan sätter 
in och det ser ut som om 
Gud inte alls svarar på bön. 
Hur ska vi bete oss, när vi 

drabbas av förluster och 
motgångar? Det är inte lätt. 
Just i den stunden kanske 
vi mest känner för att gråta 
och klaga. Och det är tillåtet. 
Vi får ge uttryck för det vi 
känner. Det är t o m så att vi 
får bli arga på Gud. Han tål 
det. Men det är inte bra om 
vi fastnar i bitterhet. I stället 
mår vi väl om vi trots allt kan 
tänka på att Gud finns med 
under allt. Att han är tröstens 
Gud. Vi får också påminna 
oss att prövningen har ett 
slut, att Gud vill låta en god 
frukt växa fram ur den. När 
vi är i nöd, då får vi påminna 
oss om Honom som har gått 
lidandets och prövningens 
stig före oss. Han har prövats 
på alla sätt och varit som 
vi, men utan synd, och han 
känner med oss fullt ut. Det 
är gott att veta! Vägen till 

Guds tron är banad av Kris-
tus. Genom bönen får vi gå 
fram på den. Gud tar emot 
oss i sin stora kärlek. Han 
förbarmar sig över oss. Låt 
oss ofta söka oss fram på den. 
Det ger resultat! Gud vet hur 
han ska möta ett blödande 
hjärta med sin omsorg och 
nåd. Låt oss inte glömma det! 
Och låt oss komma ihåg att 
Gud är på vår sida i kampen 
mot det onda.

Bengt Broman
Församlingspräst i 

Skepplanda-Hålanda
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