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Ordet
B

okstäver. B, c, p och många s. Bara
något enstaka q. Alla samlade i
en svart bok. Huller om buller.
Oläsligt och utan liv.
– Så skedde ett under, berättar prästen för
sina konﬁrmander i en förort till Göteborg
för något år sedan.
Han håller upp sin svarta bibel för
konﬁrmanderna. De tittar artigt på den
unga prästen i skenet av de kalla ljusrören
i det nya församlingshemmet. De tänker
mest på de nya skorna eller på den nya
moppen som väntar i garaget.
Prästen höjer bibeln och blåser in luft i
den. Håller den still och dröjer en stund.
Alla bokstäver faller på plats. Bildar
berättelser, böner och släktkrönikor. De
bildar liv. Ger uttryck för Guds kärlek och
omsorg om en nervös och drabbad värld
som han trots allt älskar.
– Så gick det till när Gud blåste sin
Ande i Bibeln, förklarar han för sina
konﬁrmander.
– Ordet till oss blev levande genom Guds
Ande.
Conny Nylén
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I begynnelsen skapade Gud himmel
och jord.
Jorden var öde och tom, djupet täcktes
av mörker och en gudsvind svepte fram
över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!”
Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset
var gott, och han skilde ljuset från
mörkret. Gud kallade ljuset dag, och
mörkret kallade han natt. Det blev
kväll och det blev morgon. Det var den
första dagen.
Så börjar den allra första boken i
Bibeln.
Bön:
Tack, gode Gud, för ljuset! För våren
och sommaren, för allt som växer och
lever. Tack för allt det vackra som
omger oss. Och tack för människor som
speglar ljuset.
Amen.
Ja,
det var en gång för mycket, mycket
länge sen...då:
När ingen buske fanns på marken och
ingen ört hade spirat, eftersom Herren
Gud inte hade låtit något regn falla på
jorden och ingen människa fanns som
kunde odla den men ett ﬂöde vällde
fram ur jorden och vattnade marken.
Då bestämde sig Herren Gud och Soﬁa

för att skapa liv på jorden. För dom
började tycka att det var lite ödsligt.
Herren Gud satte sig på sin tron, och
Soﬁa började leka.
Hon lekte framför Gud, så här:...och
Gud sa: BLOMMA.
Och hon lekte, så här:...och Gud sa:
TRÄD.
Hon lekte, så här: och så här:... och
Gud sa: FÅGEL. Stor fågel och liten
fågel.
Och hon lekte, så här:... och Gud sa:
ELEFANT.
Och hon lekte, så här:...och Gud sa:
FISK. Många ﬁskar!
Och Gud tittade på allt, och såg att det
var gott.
Efter ett tag började Herren Gud och
Soﬁa att längta efter vänner; människor
att leka tillsammans med.
Och Gud tittade på Soﬁa och skrattade
och skapade människan.
Som man och kvinna skapade han dem.
Och han välsignade dom och sa: Seså,
ge er iväg nu! Ut och lek och njut av allt
det ﬁna!
Och människorna lekte och skrattade,
grät och log i barnslig självklarhet.
Tillsammans med Herren Gud och
Soﬁa.
Men,
efter sen började människorna bråka
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med varandra. Retas och puttas och
Så Gud ﬁck den fenomenala idén att
slåss... Dom började jämföra sig med
låta sig födas in i världen.
varann, tävla. Om vem som var starkast Den unga kvinnan Maria ﬁck bli
och smartast och mest populär. Och
mamma och gudaföderska, Josef ﬁck
Gud såg att dom skaffade sig konstiga
bli pappa åt Guds son. Och barnet som
kläder; antingen alldeles för stora så
föddes i Julnatten ﬁck namnet Jesus.
att människorna knappt
Han växte upp i en
syntes eller alldeles för
stad som heter
Anden är kraften liten
små så att dom syntes
Nasaret, långt bort
jättemycket för mycket.
i öster. Och när han
i min kraft
blivit tillräckligt stor
och livet i mitt
Och så började dom
började han vandra
skrika och gapa;
omkring bland
liv, glädjen i mitt
överrösta varann för att
människorna och
höras. Men några orkade
skratt och trösten berätta om Gud. Han
inte det, utan blev bara
botade dom som var
i mina tårar.
tystare och tystare.
sjuka, han tröstade
– Vad är det fråga om? sa
dom som var lessna.
Gud till Soﬁa. – Vad har
Dom som inte hördes
hänt?
och syntes, dom som blev mobbade och
Och Soﬁa svarade:
misshandlade och övergivna dom ville
– Människorna tror inte längre att dom
han allra helst vara tillsammans med.
duger som dom är.
Han till och med gjorde några döda
–Men varför inte det?! sa Gud. Jag har
levande igen.
ju skapat varenda en ur min kärlek, fyllt Och Gud sa:
vartenda litet människobarn med min
– Bra, Jesus, bra! Det här gör du bra!
glädje och vakat över dem alla både dag Men avundsjuka och förvirrade
och natt.
människor sa:
–Dom är ju som jag, fullkomliga!
– Döda honom.
Innerst inne. Varenda en, sa Gud
Så människorna dödade Guds son.
-Dom verkar ha glömt bort det, sa
Soﬁa.
Men Herren Gud gav sig inte. Är man
Gud så är man.
Men är man Gud så är man.
Han satte sig på sin tron och funderade
Då bestämde sig Herren Gud för att
och tittade på Soﬁa, som hoppade och
själv stiga ner till människorna. För att
lekte och skrattade därute i trädgården.
påminna dom om det goda och vackra
Hon liksom ﬂaddrade omkring i
livet på jorden...att det är gratis, och att
vinden, lätt som en fjäril.
det räcker åt alla.
Och han tänkte:
– Bra! ropade Soﬁa. Bra, bra, bra!
Jag måste bestämt blåsa in mig själv i
För Gud tänkte, att om dom inte lyssnar
dom. Så att dom andas min livsande, så
och förstår vem jag är...så kanske dom
att deras hjärtan pulserar ut min kärlek
kan lyssna på och förstå någon som är
till varenda cell i deras kroppar. Så att
lik dom själva. En människa.
deras hjärnor mer och mer tänker mina

tankar, så att deras armar vill omfamna
och deras ben vill springa till mötes.
– Så att dom ständigt påminns om vem
jag är, vilka dom själva är och vad det
är att leva.
Så kom Herren Gud på den
märkvärdigaste och mest geniala idé
som nånsin funnits:
Ja, jag ska faktiskt leva mitt liv i
människorna! Inifrån dom. Så att min
glädje kan vara i dom, alltid, och deras
glädje bli fullkomlig.
– Bra, bra, bra! ropade Soﬁa.
Då kan vi ju snart leka med varandra
igen.

Guds ande i vår andning.
Guds ande i våra liv.
Ibland som en stilla ﬂäkt, ibland
som en stormvind. Ibland som en
varm kärleksbris, ibland som en
uppfordrande kuling.
Men alltid som en Gudsnärvaro
Alltid med kärlek.

Snipp, snapp, snut...nej, sagan är inte
slut.
Den har bara börjat.

Soﬁa = Visheten. Se ordspr. 8:22-31

Ära vare Fadern och Sonen och den
heliga Anden,
så som det var av begynnelsen nu är
och skall vara
från evighet till evighet.
Amen

Det är Pingstdagen idag.
Pingsten är Andens högtid, den handlar
om Guds närvaro i våra liv.
Mitt i. Anden är kraften i min kraft och
livet i mitt liv, glädjen i mitt skratt och
trösten i mina tårar.
Pingsten kallas också för hänryckningens tid.
Judarna trodde att lärjungarna var
berusade när Guds ande kom över dom
och dom började tala en massa olika
språk. .. Som vi hörde läsas i början av
gudstjänsten. Så glada och tokiga var
dom.
Ja, dom var berusade av Anden. Dom
hade börjat kunna andas igen! Och på
ett alldeles nytt sätt: mycket mer och
större!
All rädsla var som bortblåst, och all
ensamhet.
Och vi vet, att från den dagen började
kristendomen att spridas ut över
världen i en rasande fart. Som en eld.

Soﬁa Edgren 9 år
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Ett samtal vid kaffebordet
om söndagens predikan

Konﬁrmanderna har gått hem för fest
och samvaro med släkt och vänner.
Vid ett av kaffeborden i Skutan sitter
Evelyn Svenninghed, Barbro Landälv
Lena Sollerman och jag. Vi samtalar
om dagens predikan.
Barbro
Jag tyckte den var en målande
beskrivning av skapelseberättelsen.
Som ett skådespel som var lätt att följa
med i. Visste faktiskt att Soﬁa betyder
vishet eftersom vi har en dotter med det
namnet.
Evelyn
Jag gillar det där barnet Soﬁa som leker
framför Gud. Jag gillar också när allt
i en predikan inte är så självklart utan
man får tänka lite själv för att få ihop
det.
Barbro
Jag tänkte att predikan var som en
reklampelare där inte hela budskapet
ﬁnns med från den första bilden. Då får
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man vara extra uppmärksam på nästa
ledtråd. Det blir som en utmaning att
förstå budskapet.
Evelyn
För mig är alltid en predikan en dialog
där jag och mina erfarenheter möter
ordet som predikas.
Lena
Jag skulle vilja säga att det är tre om
en predikan: Predikanten, Gud genom
sin Ande och lyssnaren genom sina
erfarenheter. Sen vill jag också säga
att jag tycker om att inte säga allt i en
predikan. Lyssnaren ska själv få vara
med och skapa.

Heliga Anden som femininum. Heliga
Ande inte Helige Ande som det stod
tidigare.

Evelyn
Det har blivit fel som att det hoppar på
folk och slår dem till marken.

Barbro
Är visheten Soﬁa detsamma som Den
Heliga Anden?

Conny
Man kan säga att Lena vidgat
begreppet ande i sin
predikan tycker jag.
Jag skulle vilja ta upp
något annat och det är
när Gud hejar på Jesus
och säger till Jesus när
han gjorde människor
levande…Bra Jesus,
bra Jesus det där gjorde
du bra. Tycker ni Lena
uttryckte sig respektlöst
om Gud eller är det bara
slarvigt uttryckt?

Lena
Jag vet inte om vi kan
reda ut det så noga men
det är ju Den Heliga
Anden som ger oss
visheten. De är ju släkt i
alla fall.

Man möts i
ögonhöjd
i vördnad för
Gud och
Gud i vördnad
för mig.

Conny
Här beskriver du Anden
som ...kraften i min kraft och glädjen
i mitt skratt och trösten i tårarna...
inte något som plötsligt faller ned på
någon.

Evelyn
För mig är det väldigt konkret som att
andas in luft som ger blodomloppet syre
som ger liv. Det är en helhet som gör
livet till liv.

Conny
Att visheten Soﬁa är en hon, är det
viktigt? Gud är maskulinum och Jesus
är en man.

Conny
Har Missionskyrkan haft svårt att tala
om Den Heliga Anden?

Lena
Jag tycker det rimmar bra med att i
översättningen från 1981 skrivs Den

Barbro
Jag tror vi haft svårt att tala om
tungotalet.

Barbro
Nej det tycker jag inte. Så säger man i
en familj till varandra. Jag minns när
Ylva Eggehorn delade ett glas saft och
en bulle med Jesus i en dikt och liknade
det vid nattvarden. Det visar på att
Jesus ﬁnns i vardagen och inte var det
respektlöst uttryckt.
Lena
För mig är det ett uttryck för den kärleksgemenskap inom den heliga Treenigheten som man kan bli indragen i
om man vågar säga ja. Man möts i ögonhöjd i vördnad för Gud och Gud i vördnad för mig. Det är en god relation mellan vänner, inte som tjänare och herre.
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Conny
Vad tycker ni om att predika på ett så
poetiskt sätt som Lena gjorde? Den är
som en saga till formen.

hon kommer. Nu oroar jag mig inte
längre. Det är inte min sak hur den tas
emot, det tar Guds Ande hand om hur
den landar hos dem som lyssnar.

Evelyn
En predikan måste alltid var både
känslomässig och intellektuell. Den
måste tala både till magen och huvudet.

Evelyn
Jag tycker det är stort med predikan om
man ser det över tid och rum. Över hela
världen och i alla tider har det predikats
Guds ord och vi får vara delaktiga i
detta. Och det fortsätter.
Jag tycker också det är stort att få sitta
tillsammans med andra och höra ordet
predikas. Man upplever något ihop.

Barbro
Den får gärna vara poetisk men fakta
från Bibeln får inte förvanskas.
Conny
Ska man ge ut predikan på papper vid
kyrkkaffet?
Barbro
En predikan är inte bara orden utan
även hur det sägs och med vilket
kroppsspråk.
Lena
Ibland vill folk ha med sig speciella
formuleringar från predikan och då får
de det.
Conny
Är du rädd för att predikan ska
missförstås?
Lena
Tidigare oroade jag mig för det. Tänkte
vad ska han säga eller vad händer om
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Lena
Då är det också kanske bra om man
talar om det man upplevt ihop som vi
gör här. Jag är med i en ﬁlmklubb där
vi efter ﬁlmen brukar gå hem till någon
och samtala om ﬁlmen. Det blir något
mer av ﬁlmen om man får tala om den
tillsammans. Har faktiskt bokat in
några tillfällen i höst där vi kan samlas
till ett samtal efter gudstjänsten.
Det får bli slutpunkten på detta samtal
om dagens predikan, som det verkar,
efter vad Lena sa, får en fortsättning om
en annan predikan i höst.

Konﬁrmation
27 maj 2007
Från vänster sittande: Anna Virén, Emelie Karlsson-Gissleholm, Sara Manning
Andra raden: Ebba Nylén, Gustav Lönnquist, Oliver Lidebo-Kjellman, Elina
Svensson, Lena Sollerman, Annie Alexandersson
Tredje raden: Jefferie Lidebo, Philip Ryström, Johannes Lönnquist, Alexander Järvi,
Tommy Tillander, Caroline Elisson

Konﬁrmationsläsningen startar söndag
2 september kl 13-15.
Conny Nylén

Inskrivningsträff för ungdomar och föräldrar
i Missionskyrkan onsdag 22
augusti kl 19.
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KALENDARIUM
JUNI

JULI

AUGUSTI

3 söndag 11.00
Gudstjänst Heliga Trefaldighets dag
Roland Stahre musik Evelyn Svenninghed

1 söndag 10.00
Nattvardsgudstjänst Lena Sollerman
musik Lotta Alexandersson

1 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
Av ett brusande hav Lars-Erik Frendberg
och Dan Lindén Björkö kyrka

19 söndag 11.00 Obs tiden
Gudstjänst Leif Herngren
musik Evelyn Svenninghed

5 söndag 10.00
Gudstjänst Lars Henricsson
musik Rebecca och Christer
Zandén

26 söndag 11.00
Gudstjänst med stora och små
Sjung för Guds skull Lena Sollerman
musik Tommy Tillander

10 söndag 16.00
Församlingsmöte
17.00
Gospelmässa med nattvard Lena
Sollerman Ann-Louise Dahlberg
Lerums Gospelkör dir Ulrika Sollerman
17 söndag 10.00 Obs tiden
Gudstjänst Leif Herngren
Damkören IRIS dir Carin Åkesson
24 söndag 10.00
Gudstjänst Lena Sollerman
musik Björn Calander Filip Andersson
27 onsdag 18.00 Obs tiden
Sommarmusik på Björkö
Voffo då, då? Text och musik ur Astrid
Lindgrens sångskatt Tommy Tillander
med stora och små vänner

4 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
Ditt hjärta slår i mig Ulrika & Jakob
Sollerman Nicklas Sehlin
8 söndag 10.00
Gudstjänst Ann-Louise Dahlberg
musik Evelyn Svenninghed
11 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
Sommarsalongen Trio Common Ivy

12 söndag 10.00
Pilgrimsmässa i fam. Landälvs
trädgård Bäckevägen 39
Lena Sollerman

Boka redan nu!

FÖRSAMLINGSDAG
I VALLERSVIK
9 september kl 10-16.

15 söndag 10.00
Gudstjänst Ann-Louise Dahlberg
musik ”Sommarstämning”
18 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
Knippla Gospel led. Håkan Fransson
Björkö kyrka
22 söndag 10.00
Gudstjänst Ann-Louise Dahlberg
musik ”Sommarstämning”
25 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
Då smälter det frusna Jenny Berggren
och Jakob Petrén Björkö kyrka

I höst
EN STILLA TIMME
torsdagar kl 19-20
Musik, meditation och samtal
MORGONSTUND HAR
GULD I MUND
onsdagar kl 9
Morgonmässa

29 söndag 10.00
Gudstjänst Ann-Louise Dahlberg
musik ”Sommarstämning”
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Vad tycker du om

predikan?

Niklas Lindén

Mona Alexanderson

– Jag tycker berättartekniken var
bra. Fängslade mig hela tiden. Hon
ﬁck med hela den bibliska historien
i en predikan och slutklämmen ﬁck
allt på plats. Jag hakade upp mig lite
på vem den där Soﬁa var i början
men nu vet jag att hon inte är en Gud
till utan visheten skapad av Gud.
Tycker också att hela gudstjänsten
var bra, musiken, konﬁrmandernas
drama, predikan. Helheten
fungerade bra.

– När jag sedan läste Ords 8: 22-31,
varifrån berättelsen är hämtad, ﬁck
predikan ännu en dimension. Hade
nog varit bra om det sagts från
början tror jag.
La märke till, där jag satt, att alla
lyssnade intensivt och fokuserat
under predikan.
Tycker predikan hjälpt mig att se en
känd berättelse från en annan vinkel,
på ett nytt sätt.
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