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I Johannes åttonde kapitel vers 12 
står det: Sedan talade Jesus till dem 
och sade: ”Jag är världens ljus. Den 
som följer mig skall inte vandra i mörk-
ret utan ha livets ljus”.  
Ljuset som en bild är väldigt effekt-
fullt. Betänk den bräckliga lilla 
tändstickan som har förmågan att 
bryta kolsvart mörker. Betänk att när 
Jesus säger att han är världens ljus, är 
det klart mycket mer än en bräcklig 
tändsticka, det är ett ljus som har 
förmågan att bryta världens mörker. 
Och det är inte bara en bild, utan det 
är en realitet. 
I påsken inte bara dör Jesus, den 
kristna tron frodas och grundas i att 
han uppstår igen, ljuset segrar. Och 
även om mörker och ondska fortfa-
rande existerar har det aldrig sista 
ordet, det är övervunnet, det har inte 
makten. 
Att Jesus är världens ljus säger något 
om vem som har den yttersta makten, 
vem som är segraren. Ljuset i Jesus 
är så starkt och viktigt, att det också 
präglar lärjungaskapet. Det är en del 
av att följa Jesus, att vara en kristen. 
När Jesus håller sin bergspredikan 
som vi kan läsa i Matteusevangeliet 
säger han i Matt 5:14 och framåt 

- ”Ni är världens ljus”. Han fortsätter: 
”En stad uppe på ett berg kan inte döljas 
och när man tänder en lampa sätter 
man den inte under sädesmåttet utan 
på hållaren, så att den lyser för alla i 

huset, på samma sätt skall ert ljus lysa 
för människorna, så att de ser era goda 
gärningar och prisar er fader i himlen.”  
Ljus reflekteras. Hur mycket jag syns 
beror på hur nära ljuslågan jag ställer 
mig eller inte. Ju längre bort från den 
jag går desto mörkare blir jag. 
Att vara kristen tycks innebära att jag 
inte bara står nära ljuslågan, som är 
Jesus, jag får t.o.m. bära ut Jesus ljus 
som en fackla i denna värld. Och ju 
fler facklor desto starkare blir ljus-
skenet. 
Jesus använder bilden av en stad på 
ett berg, och jag vill påminna om att 
denna liknelse kom till långt innan 
elektriciteten gjorde det.  
Det är meningen att ljuset ska synas. 
Det är meningen att det ska vara tyd-
ligt, för hela världen. 
Vad handlar det här ljuset om, i slutet 
av versen i Johannes står det ”Den 
som följer mig skall inte vandra i mörk-
ret utan ha livets ljus”.  
Det är själva livet det handlar om. 
Det är ett livsviktigt ljus, och något 
som är livsviktigt borde vara relevant 
för vårt samhälle i alla tider och i alla 
omständigheter och situationer. 
Vad innebär det att Jesus är världens 
ljus, och att Jesus säger till oss att vi 
är världens ljus, i en värld där barn 
skjuter ihjäl varandra på våra gator? 
Vad innebär det i en värld där vi 
misslyckats med att vårda vår ska-
pelse och klimatkrisen är ett faktum? 

. ordet .
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Vad innebär världens ljus i en värld 
som blir allt mer polariserad, splitt-
rad och fragmentariskt? 
Vad innebär det i en värld där den 
psykiska ohälsan bara ökar och ökar? 
Vad innebär världens ljus för min 
vardag och för kyrkans liv och tjänst 
på vår ort? 
Kanske måste vi också ställa oss frå-
gan, vad är ljus för människor idag? 
För den som kallar sig kristen inne-
bär Jesus som världens ljus att det 
alltid finns hopp, att det alltid finns 
en väg fram, att det aldrig är kört.
Det ljuset är livsviktigt.  
Det ljuset har segrat.

Hälsningar pastor Therese

 Kallelse till församlingsmöte
Välkommen till församlingsmöte, 
lördag 4/12 14.00

Bön onsdagar
På onsdagar kl 10 träffas vi till bön 
och bibelsamtal. Det är en värdefull 
samling där vi får möjlighet att till-
sammans be för olika behov.  
Om du inte har möjlighet att vara 
med, är du ändå välkommen att tala 
om dina behov, så ber vi för dig.

Internationella insamlingen
1 advent – 31 januari 2021

Missionsuppdraget är globalt och 
gäller alla. I vår världsvida gemen-
skap delas resurser och behov.
Insamlingen uppmärksammas i vår 
församling i samband med missions-
gudstjänsten på annandagen då 
Krister Andersson predikar. 
Precis som vi får sjunga i psalm-
sången nummer 89 får vi vara med 
och konkret bära Guds budskap 
genom att ge till vårt gemensamma 
arbete runt om i världen. 
Tack för att du är med och stödjer 
vårt gemensamma internationella 
missionsarbete runt om i världen. 
Din gåva gör skillnad! 

. församlingsboken .
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3 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
4 torsdag 18.30 Nattvardsgudstjänst.
7 söndag 11.00  

Gudstjänst med ljuständning.  
Predikan, Therese Palmqvist.

10 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
13 lördag 16.00  

ELDSJÄLAR I UTMARKEN.  
Viktoria Törnqvist framför poesi, visar bilder och berättar 
om fäbodlivet i Dalarna. Servering.

14 söndag 11.00  
Gudstjänst.  
Predikan, Margareta Kristensson.  
Sång, Marita Sandström.

17 onsdag 10.00  
Bön och bibelsamtal.

18 torsdag 19.00  
Övning Adventskören.

20 lördag 14.00 Återbrukskurs.  
Anmälan till Iréne Ambjörn.

21 söndag 11.00  
Barngudstjänst för små och stora.

24 onsdag 10.00  
Bön och bibelsamtal.

25 torsdag 19.00  
Övning Adventskören.

28 söndag 11.00 Första Advent 
Gudstjänst.  
Predikan, Therese Palmqvist.  
Sång av Adventskören.

. november .
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1 onsdag 10.00  
Bön och bibelsamtal.

4 lördag 14.00 Församlingsmöte.
5 söndag 11.00   

Gudstjänst.  
Predikan, André Kikuchi.  
Sång, Anders och Therese Ekstedt.

8 onsdag 10.00  
Bön och bibelsamtal.

11 lördag 16.00  
SÅNG OCH MUSIK I ADVENTSTID.  
Servering.

12 söndag Ingen Gudstjänst.  
Luciakonsert med Kulturskolan.  
Se annons i Magasinet.

15 onsdag 10.00  
Bön och bibelsamtal.

19 söndag 11.00  
Barngudstjänst för små och stora

26 söndag 11.00 Annandag Jul  
Gudstjänst med missionstema.  
Predikan,  Krister Andersson.  
Sång, Maria Park.

. december .
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 Gudstjänstfunderarkväll
I mitten av oktober hade vi en Guds-
tjänstfunderarkväll. En kväll där 
vi samlades för att kreativt samtala 
om vår längtan med gudstjänsterna. 
Detta som en konkret åtgärd i det 
församlingsutvecklingsarbete vi som  
för  församling står i. 
Kvällen gick till så att vi hade fyra 
samtalsstationer i kyrkan utifrån de 
fyra moment som Equmeniakyrkans 
handbok delar upp en gudstjänst i. 
Det är Samling, Ordet, Delande och 
Sändning. 
Varje grupp fick gå till två stationer 
var med en halvtimmes samtal vid 
varje utifrån samtalsfrågor. På slutet 
samlade vi ihop tankarna och idé-
erna i en gemensam samling. Det 
kom fram massa goda tankar, reflek-
tioner och konkreta idéer som vi får 
ta med oss framöver. 
Här kommer en liten sammanfatt-
ning av tankar som togs upp denna 
kväll. 
Samling  
Vikten av att mötas - Att få möta 
lugn och ro - Uppskattat med café-
gudstjänster - Längtan efter att få 
sitta mer samlat i kyrksalen. Hur får 
vi människor att flytta fram? Kan 
man ändra bänkarnas placering på 
något vis? - Det betyder någonting 
att få vara i en kyrksal. - ”Lekman-
nadeltagandet” i gudstjänsten behö-
ver öka. - Att våga göra mer än det 

traditionella. - Använda projektorn 
för texter och bilder.
Ordet  
Att ha dagens text upplagd på 
projektorn (så att den går att läsa på 
väggen). - Nämna sida i psalmboken 
för bibeltexterna - Bra att avsluta 
predikan med en öppen fråga - Mer 
vittnesbörd i gudstjänsten, men res-
pektera att alla inte vill tala högt i en 
samling. - Hur får vi fler att be högt? 
Tillfråga människor innan att leda 
högt i bön, kan leda till att fler vågar 

- Formalisera delaktigheten - Sången 
är viktig, glöm inte den! - Använda 
drama för att gestalta bibeltexterna.
Delande  
Ska man dela något i gudstjänsten 
vill man vara förberedd och inte bli 
överrumplad - Alla kan vara med 
och bidra till en kärleksfull atmosfär 

- Viktigt att bli välkomnad/hälsad på 
när man kommer till kyrkan - Kan 
formen av en intervju underlätta att 
dela något framifrån? - Upplevelsen 
att det är lättare att ta emot personlig 
förbön vid nattvard för då rör det 
sig mer i kyrkorummet. - Bra med 
stående förbönsämnen, något man 
ber för under längre perioder Fråga 
att fundera över: Är delaktighet bara 
när man har en tilldelad uppgift i 
gudstjänsten/syns och hörs?
Sändning 
Alltid fint med ett postludium 
(avslutande musikstycke/sång) som 

. information .
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berör - Vikten av sändningsord som 
man kan bära med sig (ex. Gå i frid 
och tjäna Herren med glädje). - Upp-
muntran i hur vi är kyrka i Leksand 
resten av veckan - Böneljus man kan 
ta med sig efteråt - Att inte slarva 
bort avslutningen och abrupt bryta 
den gudstjänstatmosfär som finns i 
rummet - Kan man ibland organi-

sera kyrkkaffe hemma hos varandra? 
- Ha pålysningarna på projektorskär-
men.
 Om du vill läsa mer om gudstjäns-
tens olika delar så finns ett exemplar 
av Equmeniakyrkans kyrkohandbok 
i församlingssalen. Den finns också 
digitalt på Equmeniakyrkans hem-
sida.

. information .

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/02/kyrkohandbok-equmeniakyrkan-dec2019.pdf


SILJANS
Begravningsbyrå

0247-342 10  Jour dygnet runt
Sparbanksgatan 2, 793 31 Leksand

www.siljans.se      mattias@siljans.se

Välkommen till en riktig 
bokhandel!

Tel: 0247-100 02     info@lundellsbokhandel.se

Rättviksvägen 60   0247 - 100 90
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Expedition: Fiskgatan 5. 793 31 Leksand
 tel: 103 00
Ordförande: Vakant
Kassör: Ingvar Sundell 
Församlingens  bankgiro: 796 - 3218
Församlingens Swish: 123 553 53 31

Solvi SMU-gård: Rättviksvägen 60    
 tel: 100 90
Solvi SMU-gårds bankgiro: 796 - 3226

Expeditionen i Sammilsdalkyrkan
 Fiskgatan 5, Leksand. 0247 103 00 
 Sammilsdalkyrkan.Leksand@gmail.com 
Församlingsföreståndare:   
pastor Therese Palmqvist
 tel: 0247 103 00  
 therese.palmqvist@equmeniakyrkan.nu    
 har tystnadsplikt 

Mårtas, Leksand: 0247-123 35

https://equmeniakyrkan.se/leksand/
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