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Alla behöver vi bli be-
kräftade, alla behöver 
vi bli sedda. Det är en 

sanning som vi har att leva 
med i hela våra liv. Tänk om 
det ändå vore så enkelt, att 
man bara behövde höra det 
när man var liten, och sedan 
växte ifrån detta behov. Men 
ni vet lika väl som jag, att 
vi behöver bli sedda och 
bekräftade i hela våra liv. 

Livet är sådant, vi behöver 
bli sedda och bekräftade, då 
blir vi till! Jag träffade en 
framgångsrik kvinna som 
jobbade som hög chef i ett 
stort företag i Sverige. Hon 
sa; Jag förstår inte riktigt 
det här med att alla vill få så 
mycket uppmärksamhet och 
bekräftelse. För jag vet; Om 
ingen av mina högre chefer 
kritiserar eller ger mig nå-

gon anmärkning, så utför jag 
ett gott arbete, det räcker 
för mig! Tänk, jag håller 
inte alls med henne, för jag 
tror att vi alla behöver höra 
de där orden, Du, det där 
gjorde du riktigt bra, jag gil-
lar dig eller från de närmsta, 
Jag älskar dig! Visst behöver 
vi ibland också tillrättavisa 
varandra, men ser vi det 
positiva först, så skapar vi 

ett gott klimat för att ta tag 
i det svåra också. Så låt oss 
därför aldrig glömma att 
se, bekräfta och uppmuntra 
varandra för då är vi goda 
medmänniskor.

Redan tidigt i bibeln så får 
vi veta att Gud har vänt sitt 
ansikte till oss, vilket också 
Jesus levde ut när han mötte 
människor här på jorden. En 
människa han mötte hette 
Sackaios, som klättrade 
upp i ett träd för att kunna 
se Jesus när han gick förbi. 
Men Jesus gick inte bara 
förbi, utan han stannade och 
bekräftade Sackaios genom 
att se på honom och säga; 
Sackaios, i dag skall jag gästa 
ditt hem. Sackaios var ingen 
duvunge, han hade inte gjort 
allt rätt, han hade lurats och 
tagit det som inte var hans. 
Så nog skulle han behövt en 
tillrättavisning som, Nu får 
det vara nog, nu måste du 
skärpa dig! Men så gör inte 
Jesus, för Jesus är annor-
lunda! För i gemenskapen 
med Jesus, så förvandlas 
Sackaios. Utan att ha fått 
någon tillrättavisning, eller 
ens en syrlig kommentar, så 
vill han nu leva riktigt och 
handla rätt. Han säger; Hälf-
ten av vad jag äger, herre, 
skall jag ge åt de fattiga. Och 
har jag pressat ut pengar av 

någon skall jag betala igen 
det fyrdubbelt. För genom 
att Sackaios blev sedd och 
bekräftad av Jesus, så blev 
han förvandlad och blev 
den han skulle vara. När vi 
blir sedda och bekräftade, 
så förvandlas vi och blir 
mer av oss själva och dem 
vi skall vara. Jesus såg inte 
bara på Sackaios för länge 
sedan, utan Gud ser dig och 
mig också här och nu. Vi 
behöver inte ens lägga upp 
någonting på Facebook och 
invänta att ens vänner skall 
klicka på gilla-knappen. Nej, 
för Gud gillar oss hela tiden. 
För har ni tänkt på, att ofta 
handlar statusuppdateringar 
om det vi gör och har gjort. 
Men Gud gillar oss inte för 
det som vi har gjort utan för 
dem som vi är, 24 timmar 
om dygnet! För Gud har 
vänt sitt ansikte till dig och 
mig!  Detta är inga tomma 
ord, det är på riktigt!

I min tjänst som fängel-
sepastor så satt jag och sam-
talade med en kille i hans 
cell. Samtalet blev starkt och 
djupt och då det var dags att 
avsluta vårt samtal erbjöd jag 
honom att ta emot välsignel-
sen! Jag sa, Vi brukar göra 
så i våra gudstjänster. Han 
tackade ja, vi slöt våra ögon 
och vi befann oss på helig 

mark. För något hände, för 
Gud är seendets Gud. För 
Gud har vänt sitt ansikte till 
dig och mig! Några veckor 
senare skulle jag möta 
honom igen. Då sa han; 
Du, jag skulle vilja be dig 
om en tjänst! Jag svarade, 
Det beror på vad det är. Då 
sa han lite trevande, Skulle 
du kunna ge mig den där 
välsignelsen eller vad det nu 
kallades...? Jag svarade; Det 
gör jag med glädje. För tänk, 
du är sedd, du är bekräftad, 
för Gud gillar dig, ja han 
älskar dig! För Gud har vänt 
sitt ansikte till dig och mig! 
Så glöm inte, när du går 
till sängs, glöm inte, när du 
ligger och oroar dig och inte 
kan sova på småtimmarna, 
och glöm inte när du öppnar 
dina ögon på morgon innan 
du ens har klivit upp, Gud 
har vänt sitt ansikte till dig, i 
dina ögon blir jag till!

Herren välsignar dig och 
beskyddar dig.

Herren låter sitt ansikte 
lysa mot dig och visar dig 
nåd.

Herren vänder sitt ansikte 
till dig och ger dig sin fred.

 

Pastor Per Kjellberg
Surte Missionsförsamling

I dina ögon blir jag till!
Betraktelse

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Ny Alpha-kurs startar 5 september
Alpha är en grundkurs i kristen tro. 
Vi träffas 12 torsdagar kl. 18.30 i Starrkärrs församlingshem. 

Mer info och anmälan: 
www.mittiale.se/alpha  Sista anmälansdag 24/8

Bön – vad är det? 
Vad skulle du vilja veta om Jesus? 

Finns Gud?

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

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Pilgrimsvandring 8 september
Vi vandrar längs den nya Lödöseleden från Nödinge  
till Älvängen.  
Vandringen startar kl. 11 med en gudstjänst i  
Nödinge kyrka och avslutas i Älvängens kyrka  
ca kl 16.00. 
Medtag matsäck och kläder efter väder.  
 
Anmälan till 0303-444 000 senast den 26/8. 
 
Vandringen sker i samarrangemang med  
Pilgrimscentrum Göteborg och Nödinge församling.

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Surte församlingshem start v. 35
Måndag 26 augusti 
09.30-12.30 Vuxen-barn,  Laila 
14.00- 18.00 kör och minior för åk 0-6, 
Mia, Ida, Laila
Fredag 30 augusti
09.30-12.30 Vuxen-barn  Laila

Nödinge församlingshem
start v. 35 
Måndag 26 augusti
13.00 – 15.30 Vuxen-barn, Markus 
Onsdag 28 augusti
09.30-12.00 Vuxen-barn, Markus
15.00-17.00 Juniorer åk 4-6 Markus 
Torsdag 29 augusti
13.30-17.30 Öppethus-kör- miniorer, 
Markus, Laila, Karin 
Söndag  1 september
17.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Markus, Mia 

Bohus kyrkans hus start v. 36. 
Välkommen till våra nyrenoverade 
lokaler i andra våningen på Göte-
borgsvägen 205.
Måndag 26 augusti
18.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Mia, Markus
Tisdag 3 september
10.00-13.00 Vuxen-barn, Lisbeth 
13.30-17.00 Minior- Junior åk 0-6. 
Mia, Lisbeth 
Onsdag 4 september
13.00-16.00  Vuxen-minsting 0-1 år, 
Lisbeth 
Torsdag 5 september
17.00-18.30 Tjejgrupp, för dig som går 
i 7:an och 8:an, Mia
19.00-22.00 Ungdomsgrupp 18år och 
uppåt. Mia

Kontakt: Mia 031-980912, Markus 
0303-97248, Lisbeth 031-981015.

Barnkörer för alla åldrar i 
bottenvåningen Nödinge för-
samlingshem
Singing Kids för årskurs 1-2  start 
torsdagen  29 augusti 14.20-15
Popkören för årskurs 3 och uppåt start 
Rorsdagen 29 augusti 15-16
The Rookies, nybörjarkörern för års-
kurs 0 startar 19 september, möjlighet 
till hämtning på fritids. I anslutning till 

med tillsyn fram till 17.30.
kontakt: Karin 0704-619567
 
Gospelkören Blue’n Joy för alla 
sångsugna välkomnar nya och gamla 
sångare.
Start onsdagen 4 september klockan 
19-21 Tenorer och basar är särsklit väl-
komna.Kontakt : Karin 0704-619567
 
Sångtajm i föräldrabarn gruppen en 
onsdag i månaden med start 28/8 11.00

After Dagis musik,mat och lek för 
familjer första tillfället: 10 septem-
ber.
Drop in lek från 16.00, därefter en 
gemensam måltid och familjekör.
Efter anmälan till Karin 0704-619567

Barnkörer i Surte
”Barnkören Peacedrums” 
Kören för dig som är 6- 9 år gammal. 
Vi sjunger sånger med olika stilar, 
utvecklar vår musikalitet och gör varje 
termin en liten musikal. Medverkar i 
familjegudstjänsterna i Surte. Övning 
i Surte församlingshem (lilla salen) 
14.15- 15.00 med start 26/8. Vi hämtar 
på skolan vid 14.00. 

”Mellanstadiekören”:
En kör för dig som går i åk 4- 6. Öv-
ning i Surte församlingshem (lilla 
salen). Måndagar 15.00- 15.45 med 
start 26/8. Möjlighet till pianolektioner 

Onsdagsträff  28 augusti
Surte församlingshem kl.14.00 
Mats Börjesson sjunger, spelar och 
berättar om ”Ted Gärdestad”  
Fika och gemeskap, alla välkomna 

Gemenskapsträff 29 augusti
Bohus Servicehus kl. 15.00 
Mats Börjesson sjunger, spelar och 
berättar om ”Ted Gärdestad”  
Fika och gemeskap, alla välkomna 

Välkommen till en ny termin! 


