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GRÄFSNÄS SOLLEBRUNN och MAGRA

Söndag 20 sept - Ett är nödvändigt 
Vi läser i Lukasevangeliet 10:38–42 
Medan de var på väg gick han in i en 
by, och en kvinna som hette Marta bjöd 
honom hem till sig. Hon hade en syster 
vid namn Maria, som satte sig vid 
Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 
Men Marta tänkte på allt hon hade att 
ordna med. Hon kom och ställde sig 
framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du 
dig inte om att min syster låter mig 
ensam ordna med allt? Säg åt henne att 
hjälpa till.” Herren svarade henne: 
”Marta, Marta, du gör dig bekymmer 
och oroar dig för så mycket, fast bara en 
sak behövs. Maria har valt det som är 
bäst och det skall inte tas ifrån henne.” 

Är du en Marta eller en Maria? Vem 
känner du igen dig mest i? Jag är 
definitivt en Marta. Jag både finner nöje i 
att ordna och dona med mat och annat 
praktiskt och oroar mig alldeles för 
mycket för allting.  

Texten från Lukasevangeliet handlar inte i 
första hand om praktiskt arbete kontra 
kontemplation, Martas stökande kontra 
Marias lyssnade. Poängen är att vi inte 
behöver göra oss bekymmer och oroa 
oss. Vi får lita på Gud.  

Lita på att vi är älskade av Gud och att 
Gud alltid är större än oss och våra 
bekymmer. Det låter sig sägas med 
enkelhet men ack så svårt att leva i och 
att leva av.  

Att få släppa taget och landa i den 
mäktige Gudens hand. Det ger 
åtminstone mig svindel. Så lätt det är att 
låta oro och bekymmer få ta makten i mitt 
liv. Att utlämna sig själv till jämförelserna 
och millimeterrättvisans förbannelser. Att 
glömma att just jag är älskad av Gud. 

Våga öppna dig för Gud. Ge dig själv 
möjligheten att bli älskad av Gud. 
De praktiska bekymmer och oro som livet 
innehåller kommer att komma men du kan 
med Guds hjälp skapa en frizon där de 
inte får makt över dig. 

Ett är nödvändigt - att låta sig bli älskad 
av Gud. 

_____________________________ 
Denna vecka ber vi med resten av 
Equmeniakyrkan för:  

	 Region Syd - för församlingar och 	
	 medarbetare 

Idag ber vi för  Kyrkornas 	 	
Världsråd arbetet med att 
förebygga HIV/AIDS. 
Vi ber också för kampanjen 
Thursdays in Black som syftar till 
att motverka våld och våldtäkt.  

Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer 
får makt över oss, 
hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan 
stort och smått, 
och lämna framtiden i dina händer. 
	 	 Amen  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GRÄFSNÄS SOLLEBRUNN och MAGRA

Söndag  27 sept - Döden och livet 
Vi läser i Markusevangeliet 5:35–43 
Medan Jesus ännu talade kom det bud 
till synagogföreståndaren från hans hem: 
”Din dotter är död. Du skall inte besvära 
Mästaren längre.” Men Jesus, som hörde 
deras ord, sade till föreståndaren: ”Var 
inte rädd, tro bara.” Sedan lät han ingen 
mer än Petrus och Jakob och hans bror 
Johannes följa med, och de gick hem till 
föreståndaren. Där såg han upprörda 
människor som grät och klagade högt. 
Han gick in till dem och sade: ”Varför 
ropar ni och gråter? Flickan är inte död, 
hon sover.” Då skrattade de åt honom. 
Men han körde ut allesammans och tog 
med sig flickans far och mor och 
lärjungarna och gick in där hon låg. Så 
tog han barnets hand och sade: ”Talita 
koum!” (det betyder: Lilla flicka, jag 
säger dig, stig upp!). Och genast reste 
sig flickan och gick omkring, hon var tolv 
år gammal. De blev utom sig av 
förvåning, men han förbjöd dem att låta 
någon veta vad som hade hänt. Sedan 
sade han åt dem att ge flickan något att 
äta. 

Vi vet så lite om våra liv.  Egentligen är, 
förutom att vi fötts in i denna värld, 
döden det enda vi kan vara säkra på.  

När döden drabbar oss, när sätts det 
punkt för livet slås våra liv i spillror. 

Dagens text vill påminna oss att oavsett 
vill Gud själv stå vid vår sida mitt i det 
söndriga. Även när vi inte ser helande 
och under, står Gud troget vid vår sida. 
Vi får lämna vår rädsla, vår ilska, vår 

sorg, vår trötthet till honom. Vi får vara 
helt ärliga med Gud, det finns inga krav 
på att hålla en fasad inför Gud.  Vi får 
tro och lita på Guds goda omsorg.  När 
vi är spillror på ett mörkt och stormigt hav 
finns Gud ändå nära oss.  

Utan Gud är vi ingenting, Gud vill bära 
dig och mig i liv och död. En dag ska vi 
få möta Gud ansikte mot ansikte. Då ska 
allt bli förståligt och klart. En dag ska 
Jesu seger över död och ondska få sista 
ordet. 
_____________________________ 
Denna vecka ber vi med resten av 
Equmeniakyrkan för:  

Equmenias projekt Suntprat och alla 
samtal ledare har tillsammans med barn 
och ungdomar om vad som tar plats i 
livet. 

Våra syskon - Karenbaptisterna i Thailand  
att de både ska orka arbeta med 
miljöutmaningarna och fortsätta sprida 
ditt evangelium. 

	  
Du måste finnas, du måste  
jag lever mitt liv genom dig. 
Utan dig är jag en spillra på ett mörkt 
och stormigt hav. 
Du måste finnas, du måste  
hur kan du då överge mig?  
Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting 
om du inte fanns.         Amen 

På församlingarnas hemsidor finns inspelade 
predikningar och andakter 
https://equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn  
https://equmeniakyrkan.se/magra

https://equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn/inspelade-gudstjanster-och-andakter/
https://equmeniakyrkan.se/magra/gudstjanst

