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Februari
4

torsdag

19.00

Bibelstudie

7

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, Enjoy

11

torsdag

19.00

Bibelstudie

14

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson, lovsångsteam

Februari (fortsättning)
18

torsdag

19.00

Bibelstudie

21

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, Amanda Broman

25

torsdag

19.00

Bibelstudie

28

söndag

10.00

Gudstjänst med årshögtid och årsmöte
Kennet Heinevik, Elin Klackensjö

Mars
4

torsdag

19.00

Bibelstudie

7

söndag

10.00

Gudstjänst
Sara Wittgård, insamling till SAM, närradio

11

torsdag

19.00

Bibelstudie

14

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, Frida Karlsson

Mars ( fortsättning)
18

torsdag

19.00

Bibelstudie

21

söndag

10.00

Gudstjänst
Hampus Ekman, Enjoy

25

torsdag

19.00

Bibelstudie

28

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson, AnnaSara Klackensjö

Pastorsruta
Pastorsruta
På frågan om pastorn har ett favoritbibelställe blir svaret:
Nja, inte ett utan flera. Men om jag måste lyfta fram ett så
blir det två och de följer här.
Alla som känner mig och hört mig svara innan skulle nog
säga att mitt svar blir: 1 Tess 5:17. Krångligt att säga,
kortaste versen i bibeln. Det bibelställe jag ”kräver” att mina
konfirmander kan utantill och den vers som ger svar på alla
mina frågor om livet, om tro och ja det allra mesta.
”Be ständigt” står det – och jag tänker att har man den
hållningen, att alltid vända sig till Jesus med sina frågor så
har man rätt utgångspunkt i livet.
Jag kan inte släppa frågan utan att ta med det bibelställe
som burit mig genom hela livet och som jag återkommer
till:
Matt 11:28 - ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila”.
Det är Jesus själv som uttrycker de orden och de säger så
många sanningar. Och de passar mig som människa i en
trasig värld. Våldet i världen ökar, alla tänker mer och mer
på sig själva (inte minst vi i Sverige), fler och fler mår dåligt
av olika anledningar och tempot runtomkring oss blir
snabbare och snabbare.

”Kom till mig”: Det ger mig en riktning vart jag skall vända
mig med alla mina frågor och med min oro. Är man vilsen
så är en vägvisare precis vad man behöver. När jag så ofta
tror att jag skall och måste lösa allt själv, är Jesu ord så
sköna. Du behöver inte, du måste inte, slappna av – KOM!
”Alla”: Vi människor väljer ofta ut några få att bry oss om
och släppa in på livet. Jesus väljer kärlekens väg. Alla är
välkomna och det påminner mig om en fin livshållning.
”Tyngda av bördor”: Ingen kommer undan i denna mörka
värld. Ja, alla har vi något som skaver. Bibeln säger att Jesus
har stenkoll på allt detta och vill hjälpa oss. När livet flyter
på och ”allt är väl” så har man sällan några behov av hjälp
och då vänder vi oss tyvärr inte till Jesus. Men när det
”blåser upp” säger Jesus -Du behöver inte bära allt elände
själv. Smått som stort – Jag finns här!
”Skänka er vila”: Jesus säger inte att han skall lösa alla
problem du och jag har eller att när man kommer till
honom blir livet ”en räkmacka”. Nej, Jesus räcker ut en hand
att hålla i när det stormar och skaver. Du behöver inte vara
ensam. Vila – vilket bra ord!
Denna vers hjälper mig
och min önskan är att den
också skall hjälpa dig.
Kennet Heinevik (Pastor)

Svarttorps Missionskyrka
Februari
3

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön, pastor

10

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

17

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

21

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson

24

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

3

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

14

söndag

18.00

Bibelsamtal och bön, pastor

17

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

24

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

28

söndag

10.00

Gudstjänst

Mars

Kennet Heinevik, nattvard
31

onsdag

19.00

Bibelsamtal och bön

Kom till mig,
alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.

Matt 11:28

