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& Sandra Gadd

Juni
3

torsdag

19.00

Bibelstudie

6

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, Enjoy

10

torsdag

19.00

Bibelstudie

13

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, Elin & Richard Källberg

17

torsdag

19.00

Bibelstudie

20

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, Amanda Broman

24

torsdag

19.00

Bibelstudie

27

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson

Juli
4

söndag

10.00

Sommargudstjänst
Joakim Moregård, Elin & David Östberg

11

söndag

10.00

Sommargudstjänst
Hampus Ekman, Fanny Svensson

18

söndag

10.00

Sommargudstjänst
Daniel Isaksson, Elin & Richard Källberg

25

söndag

10.00

Sommargudstjänst
Kennet Heinevik, Louise & Julia Faag

Augusti
1

söndag

10.00

Sommargudstjänst
Henrik Sveningsson, Vendela Dahlberg & Oscar Wikström

8

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik

15

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson, Elin Klackensjö

19

torsdag

19.00

Bibelstudie

22

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson, lovsångsteam

26

torsdag

19.00

Bibelstudie

29

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, AnnaSara Klackensjö

Jag kommer ihåg vid ett tillfälle på jobbet i skolan. Två pojkar kom fram till mig på
skolgården och bad mig hämta deras boll. Jag frågade var den låg och de svarade att den
låg ”över gränsen.” I min tanke och föreställning så utgick jag från att den hade rullat iväg
långt utanför gränsen. Tilläggas ska att i vissa årsklasser så finns det gränsmarkeringar på
skolgårdsområdet hur långt man får gå på rasten. När jag och pojkarna närmar oss
gränsen så ser jag till min förvåning att bollen är väldigt synlig och dessutom kanske inte
mer än två meter över gränslinjen som är målad gul i asfalten. Jag överlämnade bollen till
pojkarna och de sa tack så mycket och fortsatte med sitt spelande. Denna gräns kom att få
mig att tänka. Något utmärkande i hela
denna berättelse gav mig tankar kring vad
som får mig i livet att förstå och inse vilka
gränser som gäller för mig. Pojkarna hade
ju lätt kunnat ta stegen själva över linjen
men visste att det är regler som gäller
alla. Om jag går över två meter kanske
någon annan ser och vill gå över 10 meter
sedan nästa ännu längre.
Bibeln skulle nog vissa säga är gränsdragande.
”Den ger mig inget eget utrymme.”
”Den ger mig bara en massa regler och gränser som inte ska passeras.”
Den som trängt in lite mer i Bibelns alla skatter och texter inser att den snarare vill hjälpa
mig med just att förstå varför det kan vara bra med gränser och regler.
”Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp.”
- 1 Kor 10:23
Låt det som bygger upp dig få vara det som utgör gränsen kanske för hur långt du ska få
gå. Nåden är den som ges till oss alla, om jag går över gränsen. Alla har syndat och gått
miste om härligheten hos Gud men detta gör att jag står redan i behovet av Guds Nåd för
att kunna ta nya steg genom livet. Gud har gett dig så stort utrymme och saker du kan få

förfoga över så den där gränsen blir inte en gräns utan mer ett område där du och Gud
kan umgås. Nya testamentet visar att tron på Kristus och hela evangeliet kräver att man
drar tydliga gränser. Paulus gör det ständigt i sina brev där han markerar var gränserna går
för kristen tro. Kampen förs mot att judisk lagiskhet ska smyga in i den kristna kyrkan, mot
att gnostisk vishetslära ska ta över, och tveksamma läror om uppståndelsen. Något vi
aldrig får glömma är att Guds kärlek är utan gränser där vi alltid är välkomna att säga vårt
förlåt och vända tillbaka när vi går över gränsen.
Lyssna gärna till följande sång på Youtube ”Nåd över allt över allt förnuft”
https://youtu.be/Z_93FqvLSyY
”Kan hända du tänkte när en gång du kom och lämnade allt i Guds hand: jag stannar för
evigt, o Herre hos dig, du gav mig trots synder och band.”
”Kan hända du tänker att lämna din Gud: Det kan aldrig mer bli som förr. Förvånad du ser,
fast du brutit hans bud och just tänker stänga din dörr.”
”Jag prövat min Herres barmhärtighet här månghundrade gånger jag tror, och själv ska
du finna när ångesten tär och synden känns nattsvart och stor:”
”Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser, allting den överglänser nåden som Herren
ger.”
Dessa strofer beskriver så oändligt stort vad nåd är och innehåller. Den mäter sig inte med
vår begreppsvärld vem och hur nåden delas ut. Den har inga hållhakar. Ingen dold text i
det finstilta som man inte har en möjlighet att uppfylla. Den ges där den behövs som allra
mest. Den ges till den som vänder sig till Gud som bara är den som kan ge den. När vi
människor ger nåd blandar vi in förnuftet och sätter upp regler och paragrafer. Vi dikterar
villkor som måste uppfyllas innan en möjlig nåd kan erbjudas. I vår relation till Gud är
denna nåd oumbärlig. Här är ingen olik någon annan, alla är oerhört beroende av samma
nåd och förlåtelse. Detta borde genomsyra vår hållning mot varandra också. Nåden får vi
när det gått snett. Nåden får vi när något gått sönder. För att kunna gå vidare. Kanske
handlar det om att vi får börja om. Att inte göra om samma misstag igen. Att kunna leva
närmare Gud igen. Att få tillbaka glädjen i Gud.
Önskar dig en skön och välsignad sommar! /Henrik Sveningsson

Svarttorps Missionskyrka
Juni
2

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

6

söndag

09.00

Sverigebön

18.00

Nationaldagsfirande (med reservation för Covid)
- mer info kommer

9

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

13

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson, nattvard

16

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

20

söndag

18.00

Bibelstudium med pastor

23

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

30

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

Svarttorps Missionskyrka
Juli
7

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

14

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

21

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

28

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

Augusti
4

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

11

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

15

söndag

18.00

Bibelstudium med pastor

18

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

22

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, nattvard

25

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

