Kyrknytt
September - November 2021

Anslagstavlan

Församlingens och
Equmenias årsmöte

13 ok
t
kl 19.0
0

Equmenias årsmöte hålls onsdag
den 13/10 kl 19.00 i Equmeniakyrkan.
Församlingens årsmöte hålls söndag
den 17/10 kl 16.00 i Equmeniakyrkan.
Obs tiden!
Medtag årsmöteshandlingar.
Välkommen!

17 okt
kl 16.00

Equmenia startar upp
höstterminen
Välkommen till Equmenias
aktiviteter som startar V35.

Andrum

Onsdaga
r
kl 19.00

Bön och meditation, musik
och en stund i stillhet
Onsdagar
1/9, 29/9, 27/10, 24/11 och 8/12
kl 19.00 i Svenska Kyrkan

Adventskören
I november ska vi dra igång med
körövningar inför första advent.
Vi kommer att sjunga på söndagens
Gudstjänst samt på kvällens konsert.
Vi gör alla vad vi kan för att hålla
avstånd och följa restriktionerna.

Scout

Övningarna blir följande torsdagar:
11/11, 18/11 samt 25/11
kl. 19.00 i Equmeniakyrkan

startar tisdag 31/8 kl 18.30 på Tre Björkar.

Välkomna!

Söndagsskolan
startar söndagen den 5/9.

Slash
startar enligt annonsering på sociala medier

Gillar du att spela innebandy?
Vi spelar i sporthallen fr.o.m
söndag 5/9 kl 17-18.
Alla åldrar som deltar i någon annan
verksamhet inom Equmeniakyrkan
eller Pingstkyrkan är varmt välkomna

Söndaga
r
kl 17-18

Julmarknad/Auktion
Auktionskommittén planerar för ett
eventuellt alternativ till vår julmarknad
och auktion som vi hoppas kunna
genomföra i någon form i år.
Se kommande annonsering på
hemsida och sociala media.
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Adventsoch Julkonsert
28/11 kl 18.00

28 Nov
kl 18.00

I år hoppas vi kunna genomföra den
traditionsenliga advents- och julkonserten under första advent.
Eftersom läget fortfarande är lite osäkert
kommer man att behöva boka plats till
konserten så att vi kan undvika trängsel.
Vi kommer också att livesända konserten
på YouTube så att alla som vill, kan se.
Det kommer mer information den
1 november via utskick samt på facebook
och på hemsidan, om hur anmälan går till.

Pastorns funderingar

Upptäcktsresan
Jag hoppas ni har haft en bra sommar med vila och återhämtning. För mig har sommaren varit bra
med både sol, värme och regn. Vi har haft ”hemester” med utflykter i närområdet. Det som har varit
intressant denna sommar är att vi upptäckt några trevliga platser som inte ligger så långt bort. Ett par
av dem finns mitt i ingenstans kan man tycka. En dag skulle vi till ett café som ligger ute på landet. När
vi kört ett tag blev vägen smalare och smalare. Vi undrade om det verkligen var rätt väg samtidigt som
det kändes spännande var skulle vi hamna. Så småningom kom vi fram till caféet som verkligen lag
mitt i skogen. Vi blev förvånade när vi såg att vi inte var de enda som hade kommit dit utan det fanns
andra där som njöt av fikat och miljön runtomkring. ”Varför finns det folk här?” tänkte vi. När man
tänker efter så var de ju naturligtvis där av samma anledning som vi, de ville upptäcka och uppleva
något nytt.
Jag tror att vi alla, på något sätt, önskar förnyelse och nya utmaningar i våra liv. Vi vill gärna ge oss ut
på en ”upptäcktsresa” och se vart den leder. Det kan handla om att börja på ett nytt jobb, börja på en
ny utbildning eller träffa nya människor. Den kristna tron behöver också förnyas och hitta nya
utmaningar utan att tappa själva grunden. Jag tror att en bra början till förnyelse handlar om att be
Gud visa vägen.
Jesus sa en gång: ”När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är
i det fördolda.” Matt. 6:6. Vad innebär det att Gud är i det fördolda? Det innebär inte att Gud inte vill bli
hittad eller att han leker kurragömma. Jag tror att Gud vill uppmana oss att våga möta honom på ett
djupare sätt, inåt i vårt hjärtas närområde. Det är där som förnyelsen börjar.
Ibland kan Gud kännas långt borta och det kan kännas som att vi inte kommer någonstans med våra
böner och vi blir trötta och kraftlösa. Men Gud är alltid nära och han kommer alltid att leda oss rätt. När
vägen Gud leder oss på blir smalare och smalare får vi tänka på Jesu ord: ”Den väg är smal som leder
till livet” Matt. 7:14
/Leslie Ron
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Ordförande har ordet

Sänd mig…

Sänd mig

Känner du dig fel? Då finns risken att du är just precis rätt. Gud har nämligen för vana att ge viktiga
uppdrag till helt vanliga och ibland ganska oväntade människor. Många av oss känner oss otillräckliga
ibland. Vi kan känna att vi är för gamla, för trötta, för unga eller för okunniga. Kanske har vi fått höra
att vi inte är tillräckligt erfarna, tillräckligt nytänkande eller tillräckligt traditionella. Det kan vara något
som skaver, något som saknas eller något som sitter i vägen. Kanske är det helt enkelt den gamla
jantelagen som säger åt oss att inte ska väl jag... De flesta av oss har känt känslan av att vara lite fel.
Men Gud ser oss aldrig som fel, utan som, just precis rätt.
"Sänd mig". Två små ord med en stor innebörd. Orden är en bön om att få vara med i Guds stora
uppdrag. Att verka för fred, försoning, kärlek och upprättelse i världen. Ett uppdrag som kan få vem
som helst att känna sig överväldigad. Att vilja vara en del av Guds plan är en spännande utmaning
men innebär också ett stort ansvar och känslan av att inte räcka till kan snabbt infinna sig. Kanske
känns bönen "sänd mig" alldeles för stor att våga be. Vem är jag som tror att Gud kan ha nytta av just
mig?
Om du känner igen dig så är du i gott sällskap. Att ifrågasätta sin plats och sin oförmåga att räcka till
när Gud kallar är varken nytt eller ovanligt. När Gud kallade profeten Jeremia kände han sig inte
tillräcklig för uppdraget och svarade Gud med orden: ”jag duger inte till att tala - jag är för ung!” Men
Gud såg inte Jeremia på det sättet utan mötte Jeremias känsla av otillräcklighet med en påminnelse
om att han varit sedd och utvald redan innan han föddes, och gav honom styrka genom löftet att han
aldrig skulle vara ensam eftersom Gud var med honom.
Det verkar vara Guds medvetna val att ge oss människor utmaningar som vi får växa i och som vi inte
nödvändigtvis är fullt utrustade för. Gud väljer att göra stora saker genom helt vanliga människor. När
Jesus valde sina lärjungar syntes det tydligt att han inte letade efter eliten. Jesus valde inte
toppstudenterna utan de som hoppat av den akademiska utbildningen. Han valde människor som
fiskare och tullindrivare.
Att Gud väljer människor som inte alltid räcker till, är alltså inget nytt. Att lärjungarna var utvalda och
accepterade som de var med sina fel och brister betyder däremot inte att Jesus inte ville utrusta dem
att klara sina olika uppdrag på bästa sätt. Tvärtom så levde Jesus nära dem under flera år och
utbildade dem genom både sina ord och handlingar. Men det fanns något som var viktigare. Den
största tillgången för lärjungarna var precis som för Jeremia att de inte var ensamma eftersom Gud var
med dem.
Att be bönen "sänd mig" går hand i hand med att lyssna till orden ”- Följ mig”. För att våga be bönen
”sänd mig” behöver vi först veta att vi är kallade, älskade och utvalda. Både Jeremia och lärjungarna
fick ta emot kallelse, omsorg och löften från Gud. Och det är precis vad Gud vill ge oss alla. Vi är alla
älskade precis som vi är, vi har alla ett löfte om att aldrig behöva vara ensamma och vi har alla en
stående inbjudan från Jesus som säger ”följ mig”. Vi är kallade utifrån just de personer vi är. Vi
behöver inte vara bättre än någon annan för att kunna göra skillnad. Gud utrustar oss och går med
oss på vägen. Det enda som krävs är en enkel men modig bön på två ord: Sänd mig.
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Hälsningar från styrelsen genom
Per Haskel

Välkommen Alfred!
vår nye ungdomsledare

Hej! Jag heter Alfred Kjellberg. Jag är 23 år och jag har precis börjat jobba som den nya
ungdomsledaren i Equmeniakyrkan. Jag tänkte berätta lite kort om vem jag är och vad jag gjort innan
jag hamnade här i Smålandsstenar. Jag ser fram emot att få lära känna er alla och få berätta mer om
vem jag är men framför allt att få höra om vem du är, så bjud gärna hem mig!
Lite kort om mig själv: Jag är uppväxt i Angered i Göteborg med två storabröder och mina föräldrar.
Jag har alltid tyckt om att röra på mig, särskilt när det finns bollar inblandade. Jag har tränat beachvolleyboll i 2 år men tycker om de flesta sporter. Jag gick på en musiklinje på gymnasiet så musik är
även ett stort intresse. Jag spelar piano och lite trummor och älskar gospel!!!
Hösten 2019 så bestämde jag mig för att åka på en Apg29 skola till Thailand. Där bodde jag
tillsammans med människor från hela världen och vi fick dela liv, tro och glädje med varandra. Tiden i
Thailand betyder väldigt mycket för mig eftersom det var där och då som jag på riktigt bestämde mig
för att lägga mitt liv i Guds händer och att följa Jesus. Jag berättar gärna mer om alla mina upplevelser
i Thailand, så om du är nyfiken, är det bara att fråga.
Efter Thailand så gick jag fortsättningskursen Apg29 Pionjär då jag fick teama i en församling. Jag
hamnade i en församling i Norrland vilket var utmanande eftersom det var så långt hemifrån och ibland
kändes det nästan längre hemifrån, än vad det var i Thailand. Om jag tänker tillbaka så tror jag att i
Thailand så fick min tro växa och min längtan för mer av Gud, och i Pionjär så fick jag verkligen bygga
en stadig grund för min tro att få fortsätta att växa på.
Det senaste året så gick jag på SVF på Bibellinjen Puls, där jag fick kombinera tro och idrott. Där fick
jag både röra på mig och fördjupa mig i bibelkunskap. Jag ser fram emot att få träffa er alla, men
särskilt er ungdomar. Känn er varmt välkomna till Slash så ska vi ”hänga” och ha det kul och lära
känna varandra, och försöka förstå lite mer om vem Gud är!
Allt Gott!
Vi ses/ Alfred
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Missionsrådet

Missionsrådet

Då bär det snart
av igen…
Det kan vi kanske känna igen oss i alla lite till mans, det är ett
nytt läsår, en ny uppstart med jobb, boende eller vad det nu
kan vara. Så är det för oss Pepe och mig när vi nu förbereder
oss att åka ut igen efter ”hemmaåret” i Sverige. I allt det nya så
får vi förlita oss på att Gud håller allt i sin hand och på ett sätt
är ju varje ny dag ett äventyr då vi inte vet vad som kan hända
om vi är öppna och mottagliga för vad Gud vill göra i och
genom oss.
Den 15:e augusti besökte vi Tre Björkar och det var riktigt fint
att få träffa er igen. Ni som var där då fick höra en del om
framtidsplanerna och det är välsignat om ni alla vill vara med och be för oss, för utresa och ingång i vårt
Ecuador. Equmeniakyrkan tillsammans med Förbundskyrkan ser det som viktigt att jag finns i en stad
som heter Ibarra. Staden ligger norr om Quito, uppe i bergen på 2200 möh och har ett behagligt klimat.
Ca 130 000 människor bor där så det är en stad som det snabbt går att få grepp om. Där finns två lokala
kyrkor dit många människor söker sig för rådgivning och samtal vilket jag skulle kunna gå in i med den
kombination jag redan har av själavård, terapiutbildning, socialt arbete och det nya för mig nu, pastorala
uppgifter. Församlingar högre upp i bergen utgörs av ursprungsbefolkningen som talar både spanska och
kichwa. Där är det också tänkt att jag ska gå in och stötta då de ofta inte har någon utbildad pastor. En
del andra arbetsuppgifter finns också och jag kommer fortsätta med att ge handledning till två av de
anställa i ”Vingar till Frihet” och jag tänker att jag vill fortsätta arbetet när det gäller våld i nära relationer,
så på något sätt blir det det också. I vilket fall betyder det att vi byter bostadsort och flyttar från kusten till
bergen och att vi båda får lära oss en ny kultur, matvanor och sätt att prata. Tillsammans med
kichwafolket får vi lära oss deras kultur också.
Pepe har nästan enbart bott i storstaden Guayaquil i sitt hemland så det blir också en omställning för
honom, men efter att ha bott i den småländska djungeln som han säger
, så fixar han nog vad som
helst. Vi kommer att vara ungefär en månad i Guayaquil för att träffa Priscilla, Pepes dotter, folk i ”vår
gamla församling”, familj och vänner och jag vill också följa upp en del av mitt gamla arbete där. Sedan
bär det av till Ibarra.
Under min tid i Sverige har jag slutfört
mina teologiska studier på EHS, vilket
gör att jag ska gå ut i vägledningsåret i
Ecaudor för att sedan bli ordinerad i
kyrkokonferensen i Sverige nästa år. Det
känns spännande och verkligen som att
nya äventyr väntar. Det är roligt och
värdefullt att ni är med oss i det!
Guds rika välsignelse
Gunilla Eliasson
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Det kom ett tackbrev....
2021-08-27

Till medlemmarna i
Equmeniakyrkan Smålandsstenar
Att; kassör Håkan Larsson
Norra Kyrkogatan 3
333 30 SMÅLANDSSTENAR

Tack, kära missionsvänner för Ert engagemang, förböner och gåvor!
Den 16 augusti tog Equmeniakyrkan emot en gåva från er församling på
12.500:- kr. Beloppet har enligt er önskan bokförts till förmån för församlingens missionär i Ecuador.
Vi blir ständigt påminda om det engagemang och den offervilja som många
visar för samfundets arbete i Sverige och i andra länder.
Samtidigt som jag härmed bekräftar mottagandet av beloppet vill jag på Equmeniakyrkans vägnar framföra ett innerligt tack för gåvan och för ert engagemang om vårt missionsarbete som ger oss frimodighet att planera framåt i tjänsten för Guds rike.
Med vänlig hälsning och en tillönskan om Guds rika välsignelse i fortsatt offergärning och i ert församlingsarbete.

George Olvik
Insamlingsansvarig

Inger Ågren

Handläggare för insamling
Tfn: 08-580 031 12
inger.agren@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 BROMMA

bg för gåvor/kollekter: 900-3286
bg för fakturor: 105-6845
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Almanackan
September

01 Onsdag 19.00 Andrum i Svenska Kyrkan
05 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Leslie Ron, sång av Hulebo and the ladies
07 Tisdag

09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

09 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
12 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Equmeniakyrkan, Leslie Ron, lovsång.
14 Tisdag

09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

19 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, sång av söndagsskolbarn
21 Tisdag

09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

26 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Anders Bengtsson. Sång Katarina Nyström
28 Tisdag

09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

29 Onsdag 19.00 Andrum i Svenska Kyrkan

Oktober

03 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång Eva Ström och Jenny Henningsson
05 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
10 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång Hasse Johansson.
Bön och offerdag för Equmenia
12 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
13 Onsdag 19.00 Equmenias årsmöte
14 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
17 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Pingstkyrkan,
		

16.00 Församlingens årsmöte. Andakt och servering.

19 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
24 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Klaus Eller. Sång Ewa Odin
26 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
27 Onsdag 19.00 Andrum i Svenska Kyrkan
31 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Sayaka Oguni
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November

02 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
07 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång “Stockholmarna”
09 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
11 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
		

19.00 Körövning i Equmeniakyrkan

14 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Sven-Olle Spång. Sång Korsbandet
16 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
18 Torsdag 19.00 Körövning i Equmeniakyrkan
20 Lördag		

Ev Julmarknad. Mer information kommer senare

21 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Equmeniakyrkan
23 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
24 Onsdag 19.00 Andrum i Svenska Kyrkan
25 Torsdag 19.00 Körövning i Equmeniakyrkan
28 Söndag 10.00 Första Advent. Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Leslie Ron, Adventskören
		

18.00 Advents- och julkonsert. Bokade platser. Livesändning.

30 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

December

05 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Sofia Willstrand
07 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
08 Onsdag 19.00 Andrum i Svenska Kyrkan
09 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
12 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Pingstkyrkan

Med reservation för eventuella ändringar.
För aktuellt program se vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar
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Styrelsen informerar
Verksamheten

Under sommaren har vi som vanligt haft våra Gudstjänster på Tre Björkar. I juni och augusti varje vecka
och i juli var annan vecka. Dessa har kompletterats av
Cafékvällar var annan vecka. På grund av pandemin
har det varit anvisade platser och man har fått ta
med sig egen fikakorg till kyrkkaffet. From september
är våra Gudstjänster åter i Equmeniakyrkan.
Förändringar och anpassningar av program och verksamhet görs kontinuerligt allt eftersom nya direktiv
lämnas. För senaste nytt se annonsering på hemsidan och sociala media.

Det doftar kyrkkaffe…

Vi tycker att kyrkkaffet har en viktig social funktion och kommer att försöka servera det som vanligt
efter Gudstjänsterna. Kaffe och kaka serveras vid respektive bord så att det bara är att sätta sig.
Vaktmästargrupperna lägger upp kaffebröd på fat så att det är lätt att plocka en
kaka utan att behöva röra vid de övriga. Vid kyrkkaffet kommer det att vara dukat max 4 personer vid varje bord. Extra stolar kommer att plockas bort. Skulle
det bli fullt vid kaffeborden är det möjligt att också sätta sig i Caféet i källarplan.
När det är ”Konfagudstjänst” kommer konfirmanderna att fika i källaren.

Konfirmation

Det har varit en fin konfirmandgrupp på 22 konfirmander under året. Ungdomarna har varit mycket duktiga
på att delta digitalt. Några samlingar och aktiviteter
har också kunnat utföras fysiskt. Konfirmandhögtiden
blev också i år annorlunda pga pandemin. Konfirmationen hölls i Pingstkyrkan den 22/8 och var uppdelad
på två grupper vid olika tidpunkter. Sju personer per
familj kunde delta mht maximerat deltagarantal. Båda
samlingarna livesändes och går att se på vår YouTube
kanal. Konfirmanderna har träffats varje månad. Man
har haft lektioner, samtal, aktiviteter, och bön där man deltagit. Man har talat om många olika ämnen tex om Gud, döden, de kristna högtiderna, den helige ande, tro och tvivel mm. Konfirmanderna
kunde tyvärr inte åka på något läger på båten Shalom i år utan hade andra aktiviteter på Tre Björkar.
Ledare från vår församling har varit Leslie Ron, Axel Svedberg, Camilla Taraboccia och Anna-Lena
Möller. Ett stort tack till både ledare och konfirmander! I början av september startar vi upp vår
gemensamma konfirmationsläsning med en ny grupp konfirmander tillsammans med Pingstkyrkan
och hoppas att det skall kunna bli en mer vanlig och fysisk ”konfaläsning” denna termin.

“Vill du vara med i en trevlig gemenskap med en viktig uppgift?

Kom med i en vaktmästargrupp! Vi hjälps åt att fixa och dona med praktiska saker och blandar gemenskap med nytta och nöje. Vi kommer att minska ned från 8 till 7 grupper i samband med att det
nya schemat kommer i november. Den grupp som skall delas upp är informerad.
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Kyrkokonferensen 2021 den 19-26/9

Kyrkokonferensen 2021 kommer att anordnas digitalt. Lena Nyden är representant och ytterligare
en plats behöver tillsättas. Är du intresserad kontakta valberedningen.
De olika punkterna i föredragningslistan kommer att behandlas några åt gången. Det gör att du som
ombud i lugn och ro kan sätta dig in i respektive fråga och det ges tid för diskussion och samtal.
Som ombud kommer du bara behöva logga in i systemet någon eller några gånger per dag.
Du väljer själv när under dagen du loggar in för att läsa, skriva inlägg och/eller rösta.

Öppen Kyrka – mångfald och integration

”Öppen Kyrka” är vårt integrationsarbete. Här träffas vi för att samtala,
skapa kontakter och hjälpa de nyanlända in i samhället.
Öppen kyrka har inte haft några samlingar på grund av rådande restriktioner.
Vi kommer att känna in hur det blir med restriktioner och pandemi framöver
innan vi tar ställning till om behov finns att starta upp igen.

Se våra tidigare livesändningar på vår Youtube-kanal

Vi har tidigare delat våra Gudstjänster och samlingar från olika Equmenia grupper på församlingens YouTube-kanal. Du har fortfarande möjlighet att se dem. Du hittar oss på www.YouTube.com
Sök efter Equmeniakyrkan Smålandsstenar och klicka på följ. Du kan också hitta våra andakter
på församlingens facebooksida Equmeniakyrkan Smålands-stenar. Länken till vår YouTube kanal
finns också på vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/smalands-stenar under fliken ”Mer” och
”Livesändningar och videoinspelningar”.  I höst hoppas vi att vi får fortsätta träffas och fira
Gudstjänst tillsammans i kyrkan. Gudstjänsterna kommer då ej att livesändas.

Församlingsboken
Avliden
Conny Samuelsson
avled den 6 Augusti 2021
Har du nya adressuppgifter, telefonnummer mm att komplettera med, vill vi att
du omgående meddelar Leslie Ron med e-post till leslie.ron@equmeniakyrkan.nu
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Årets konfirmander

Välkommen Alfred
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Så härligt att äntligen få träffas igen!
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En öppen
famn
Berättelsen om den förlorade sonen är en berättelse vi kommer tillbaka till om och om igen.
Vi har nyligen haft konfirmationshögtid med 22 fantastiska ungdomar. Om du har sett någon av
video inspelningarna från konfirmationen vet du att konfirmandgrupperna bland annat dramatiserade just denna liknelse. En berättelse med olika nyanser och perspektiv som kan lära oss
många olika saker. Den visar oss en Gudsbild där Gud är den oändligt förlåtande föräldern som
alltid står med öppna armar oavsett vad som händer i livet.
Den speglar en människas resa och hur svårt det kan vara att stanna upp och inse att vi gått vilse
på vägen och att det är dags att vända om och gå tillbaka hem. I berättelsen möter vi en pappa
och hans två söner. Storebror gör det som förväntas av honom, han tar ansvar, stannar kvar och
gör allt rätt. Lillebror däremot försvinner. Han säljer sin del av gården som tillhört släkten i
generationer och lämnar familjen bakom sig. Att det finns delade känslor kring hur de skulle
reagera om han någonsin kom tillbaka är inte konstigt. Storebror raderar lillebror ur familjebilden. Gården är hans nu och det är han och pappan som tar hand om det som är kvar. Genom
sol, regn, åska och torka så arbetar de sida vid sida. Lillebror är inte välkommen hem. Pappan
däremot släpper aldrig tanken på sonen som försvann och han slutar aldrig hoppas att sonen
en dag ska komma tillbaka.
När lillebror till slut kommer hem igen är reaktionerna väldigt olika. Pappan står med öppen
famn och välkomnar lillebror med fest och allt det bästa som huset kan bjuda på. Storebror
däremot vill inte vara med. När han får veta att brodern är hemma igen vägrar han gå in i huset.
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I det som skulle kunnat vara det lyckliga slutet av berättelsen ställs vi istället inför ett nytt
dilemma. Han som var försvunnen är hemma, och han som alltid varit hemma står utanför.
Pappans relation till sina söner är oändligt kärleksfull. Han älskar dem båda oberoende av
deras livsval och trots att det finns trasighet i bådas relationer så är pappan tydlig på en
punkt: Du kan aldrig förlora din självklara plats hemma. Det största problemet i berättelsen är
inte sönernas relation till sin pappa och det är inte heller vilka livsval sönerna gör, utan det är
deras relation till varandra. Problemet är att när den förlorade sonen kommer hem så säger
sonen som alltid varit hemma att om du ska vara här så går jag.
Det leder oss fram till frågan: Vem ryms i församlingen? För när Jesus berättar denna berättelse så är fadersgestalten en bild av Gud. Berättelsen gör oss trygga med att ingenting kan
skilja oss från Guds kärlek. Men berättelsen visar också ett dilemma. Det är inte alltid enkelt
att vara församling tillsammans. I församlingen kan vi möta samma utmaning som bröderna
i berättelsen. Några har alltid varit här och anser sig ha en självklar plats. Några har gått vilse
och längtar hem. Andra har aldrig känt vart de hör hemma. Några har tagit beslut som sårat
andra. Andra har själva blivit sårade. Några längtar efter en trygg plats där de blir accepterade som de är. Andra har aldrig blivit välkomnade med öppna armar. Alla är vi olika.
Tillsammans försöker vi vara församling. Visst kan det vara komplicerat, men Gud är tydlig både storebror och lillebror får plats. Olikhet är en stor tillgång.
Visst kan det finnas trasiga relationer, men det innebär inte att någon har en mer självklar
plats hos Gud. Oavsett hur vår livsresa ser ut, om vi precis hittat församlingen eller om vi alltid
varit där, eller om vi tänker olika kring musikstil, teologi eller tradition så finns det alltid en
självklar plats i Guds hus. Gud står alltid med öppna armar och välkomnar oss med kärlek och
öppenhet. Utmaningen är att möta och välkomna varandra mitt i våra olikheter.
Gud välkomnar oss med en öppen famn och säger:
Jag har längtat efter dig. Välkommen hem!
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nås på tjänstetelefon
070-941 96 00 och e-post:
leslie.ron@equmeniakyrkan.nu
Leslie har ledig helg 25-26/9
och 23-24/10 samt 13-14/11.
Vice församlingsföreståndare
Martina Curenstam nås på
telefon 072-301 82 12 och
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