Du är en pärla!
– Va? Vem? Jag!?
Ja, inte bara för att du bakade en kaka till mig på
min födelsedag.
Eller för att du hjälpte mig komma på fötter igen när
jag stupade framlänges på vägen.
Eller för att du nickar så vänligt mot mig varje gång
vi möts.
Nej, du är en pärla.
Därför att du är skapad av Gud. Född av Gud.
Inälskad i den här världen av Gud – alltings Skapare,
Befriare och Upprättare, Livgiverska.
Kristen tro säger att varje människa är skapad till
Guds avbild. Lik Gud själv.
Det vill säga: innerst inne. Utanpå, ytterst ute, kan
det vara lite si och så med oss.
Vi gör alla så gott vi kan. .. Men inom, i varje
människa, ﬁnns något gudomligt.
”Ett hemligt frö, med outsinlig kraft och gränslös
glädje”, skriver Margareta Melin.
”En kärna av Verklighet”, skriver Tomas Merton.
Tänk att du bär en skatt inom dig! I ditt hjärta.
”Guds rike är inom er”, säger Jesus.
(Lukasevangeliet 17:21)..
– Kanske det är därför som vintermörkret är så
kompakt omkring oss nu? För att vi ska vända
blicken inåt istället. Mot ljuset inom, skatten.
– Kanske är det därför som fågelsången har
dämpats?
För att vi ska lyssna inåt. Mot den musik, som
strömmar ut från vårt eget hjärta.
– Kanske känns det så tråkigt och ruggigt och
allmänt trist nu? För att vi ska börja längta. Vänta.
På det nya livet. Inom oss. Det pånyttfödda Livet.
– Barnet. Ljuset. Våren.
Från en pärla till en annan pärla:
Var rädd om dig!
Hälsar så gott,
pastor Lena
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et är barnen som motiverar mig
för detta, säger Maja Fast
som sedan juli i år gör volontärarbete på ett center för barn i Sydafrika.
Med teknikens hjälp har livet just talat
med Maja.

Hej Maja.

Hej, vår uppkoppling tillåter inte att vi
sätter på bilden.
Hur har du det?

Jo, det är bättre nu, men det har varit
tufft. Jag har hela tiden känt att jag
varit på rätt plats trots att jag varit
sjuk vilket har gjort att jag kämpat
mig igenom sjukdom. Har gjort min
första dag på förskolan på länge och det
känns i kroppen att jag blir bättre av
medicinen som jag ska fortsätta med ett
par dagar till.
Var är du?

Jag är i en stad som heter Margate,
på västkusten cirka 90 mil från
Johannesburg. Jag är på ett center
som heter Place of Restoration där det
ﬁnns ett barnhem med plats för 60
barn. Barnen är upp till 13 år och kan
inte bo kvar hemma eftersom de blivit
övergivna, misshandlade eller sexuellt

utnyttjade. De är på hemmet i väntan
på att få ﬂytta till ett annat hem.
Minns du något barn mer än andra?

Det kom in fyra syskon, där de tre
äldsta blivit sexuellt utnyttjade av
sina äldre bröder och där mamman
var alkoholist. De kom till en
jätteﬁn fosterfamilj efter en tid på
barnhemmet. De minns jag men alla
barn är favoriter på sitt sätt, men
såklart har man de barnen som man
känner lite extra för. Det är alltid
jobbigt när ett barn åker härifrån, men
man är så upptagen av alla andra barn
och när ett barn lämnar dröjer det inte
länge innan ett nytt kommer. Sängar
står aldrig tomma.
Hur tänker man när man får höra
om dem?

Jag har fått höra så många hemska
öden här nere. Barnen har varit med om
så mycket och för mig är det svårt att
ta in alla berättelser och öden. Jag tror
delvis man stänger av, man kan inte ta
in hur mycket som helst. Det är också
svårt att förstå då de har det så bra här
på POR (Place of Restoration). En del
barn är HIV-positiva och andra har
tuberkulos.
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Gud eller Darwin
Gud och Darwin
Leif Herngren har fundrat kring frågan

V

i var en ganska stor skara som
samlats i Björkö kyrka en av de
första mörka kvällarna under
rubriken – Livets mysterium, Gud eller
Darwin – eller - Gud och Darwin?

Leif Herngren pensionerad pastor,
nu boende på Björkö skulle tala om
ämnet. Christer Holmer inledde med
några vackra ord och vi spetsade
öronen när Leif därefter tog med oss till
en klippa i Bohuslän för närmare femtio
år sedan.
– Bebisen i min fru Sonjas tjocka mage
gjorde sig påmind och vi åkte in och
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födde vår son Per, berättar han.
- Leif vet mycket om ”det biologiska”
som han uttrycket det men ställde också
frågan: ”Var det inte något mer?”. Han
tar med oss till Första Mosebok där det
står att Eva födde ett barn ”med Guds
hjälp”.
– Var det inte så också för Sonja och
mig, att vi födde vår Per med Guds
hjälp.
Leif förklarar att det är lätt att förstå
biologin med ägg och spermie men
ställer också frågan: ”Var det inte något
mer?”.
– Jag försöker ha en helhetssyn på vad
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det är att vara människa, säger han.
Biologin frestas till att reducera
människan till bara kemi och mycket
vatten. Ekonomerna ser människan
som tärande eller närande och
sociologerna skyller allt på miljön. Han
talar om reducerad
människosyn, där
olika vetenskaper
står mot varandra.
Arv eller miljö.
Biologi mot sociologi.
Ekonomi, eller bara
tillfälligheter som
styr vad det blir av
oss.
– Är det inte
något mer att vara
människa?
Han återkommer till
skapelseberättelsen
och talar om andens
vind över vattnet
– livets vatten. Han minns sin lärare i
biologi som när hon undervisade om
utvecklingen sa ”som det står i Bibeln
om en utveckling från det lägsta upp till
människan”.
– Det var en Gudsvind som svepte över
havet, säger han. Människan är något
mer än bara biologi, ekonomi eller
sociologi.
Han har läst delar av ”Arternas
uppkomst” som Darwins
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kontroversiella bok heter. Leif menar
att bakom utvecklingen kan man se en
Guds hand. Inget sker av en slump.
Så Darwin går att förena med Gud?
– Jag har inga problem med det.
Svaret på frågan i rubriken blir alltså
Gud och Darwin.
– Med det är
något mer att vara
människa än det
Darwin talar om.
Vad är det att vara
människa?
Leif dröjer med
svaret. Väljer orden
med omsorg innan
svaret kommer.
– Vi brukar tala om
ande, kropp och själ
som en helhet, säger
han.
Han menar att vi inte
är bara ande, inte
bara kropp eller bara själ.
– Vi är kropp med allt vad det innebär,
vi är ande med en relation till vår
skapare och vi är själ med relationer
till våra medmänniskor och vårt psyke,
säger han och återkommer åter till
helhetssynen.
Några som är bra på att vara
människa är våra barn. Så lät Gud sig
födas till denna världen för att vi skulle
förstå vad det är att vara människa.

Jesus var sann Gud och sann människa.
– Detta är viktigt för mig, att Gud
inkarnerades, blev människa på jorden.
Han visade på hur det är att vara
människa.
Han talar länge och engagerat om allt
tingeltangel till jul
och hoppas att vi ska
besinna oss och våga
i lugn och ro ta till
oss julens budskap.
När han jobbade i en
församling, brukade
han åka iväg på
en retreat inför
julhelgen.
– Det kändes viktigt
att lyssna inåt efter
vad är att vara
människa.
Nu ska han ﬁra jul
med familjen och ta
det lugnt. Vi kommer
in på vad lycka i livet
är.
– Jag vet inte om det rätta ordet är
lycka, säger han.
Han talar om smärta och lidande och
vi nämner Moder Theresa i Calcuttas
slum.
Var inte hon lycklig?
– Jo i ett djupare perspektiv var hon lycklig, håller Leif med om men tvekar fortfarande om ordet lycka är det rätta.
Han visar på ett liv där jag som människa
blir välsignad och blir till välsignelse.

En annan som gjort starkt intryck
på Leif är Martin Luther King. Leif
berättar att han kom till USA strax
efter att King blev skjuten 1968 i
Memphis. Där hade byggnadsarbetarna
genomfört en demonstration och
kommit i en lång rad.
De hade plakat med
fyra ord. ”Jag är en
människa”.
– De hade blivit
fråntagna sitt
människovärde,
reducerats till
ekonomi, och nu
krävde de tillbaka
vad de förlorat, säger
han.
Jag är en människa.
Vad är det att vara
människa?
Vi återkommer
till julens budskap
om frid och fred på jorden. Om hur
barnet i krubban visar människan som
Guds avbild
– För mig betyder det att vara älskad
och inse att jag är värdefull. Det sker
då jag blir sedd såväl av min Skapare
som av medmänniskan – som hel
människa och inte reducerad – ett Guds
barn.

Conny Nylén
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KALENDARIUM
DECEMBER
3 torsdag 16.00
Adventskaffe i Skutan

27 söndag 18.00
Guds barn Gudstjänst i
Missionskyrkan Christer Holmer
Paul Peeters

6 söndag 11.00
Vad väntar vi på? Gudstjänst med
unga och gamla Lena Sollerman
Tommy Tillander, Criss Cross

31 Nyårsafton 23.00
Musik på tröskeln till ett nytt år,
Björkö kyrka. Fam. Westerberg

12 lördag 11 - 14
Pilgrimsvandring med matsäck

JANUARI

13 söndag 17.00
Julsång på Björkö i Missionskyrkan
Efteråt: Glöggfest i Skutan !
Christer Holmer Vågspel, Amadeo,
solister och musiker
20 söndag 11.00
Herrens moder Gudstjänst med
nattvard på Marias dag
Lena Sollerman Anna Sollerman
Christer Sollerman
24 Julafton 11.00
Årets Julspel - missa det inte!
24 Julafton 23.00
Ord och Ton i Julnatten
Lena Sollerman Amadeo,
solister och musiker
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1 Nyårsdagen 18.00
Nyårsbön i Missionskyrkan
Christer Holmer Karolina Nyström
3 söndag 11.00
Gudstjänst i Björkö kyrka
Tove Pilroth
6 Trettondedag Jul 18.00
Equadorkväll för hela familjen med
Matilda Wahnström, volontär
Insamling till Missionskyrkans arbete i
andra länder avslutas
10 söndag 11.00
Varför behövde Jesus döpas?!
Gudstjänst i Missionskyrkan
Gunnar Kampe
Rebecca & Christer Zandén

13 onsdag 19.00
Olja och Lejon. Samtalskväll i
kyrkorna på Björkö

10 onsdag 19.00
Olja och Lejon. Samtalskväll i
kyrkorna på Björkö

17 söndag 11.00
Gudstjänst i Björkö kyrka,
Söndagsmässa Claes Lager

14 söndag 11.00
Gudstjänst Leif Herngren Paul Peeters

Ekumeniska Böneveckan:
20 onsdag 19.00
Cafékväll i Betel, Hönö
24 söndag 11.00
Jesus skapar tro, Gudstjänst i
Missionskyrkan Lars Falkfors
Anna Bylund & Jakob Sollerman
24 söndag 18.00
Nattvardsgudstjänst i Hönö kyrka
27 onsdag 19.00
Olja och Lejon. Samtalskväll i
kyrkorna på Björkö
31 söndag 17.00
Söndagkväll i Skutan
Undervisning, samtal, ﬁka och
aftonbön Lena Sollerman

FEBRUARI
6 lördag 16.00
Årsmöte för Björkö Missionsförsamling
7 söndag 11.00
Gudstjänst med små och stora
Lena Sollerman Tommy Tillander,
Barnkören

21 söndag 11.00
Gudstjänst, se Björkö kyrka
24 onsdag 19.00
Olja och Lejon. Samtalskväll i kyrkorna
på Björkö
28 söndag 11.00
Gudstjänst med nattvard Lena Sollerman
Evelyn Lidebo-Svenninghed & Philip
Svenninghed
28 söndag 18.00
Musik-gudstjänst i Björkö kyrka

Efterlysning
Vi håller på och sammanställer
våra konﬁrmationsbilder för att
visas i Skutan. Två fattas.
År 1995 konﬁrmander födda -80
År 2007 konﬁrmander födda -92
Om ni inte vill lämna originalbilden
kan vi göra en kopia för inramning.
Conny Nylén 0705-929330
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HUR STÅR DU UT MED
VINTERMÖRKRET ?

Caroline Skartind
– Det är tur att man inte är lagd åt det deppiga hållet nu när det är så
mörkt. Fram till jul tycker jag det går ganska bra men sen blir det svårt.
Nu ser jag fram emot ljuset och värmen på Bahamas, dit vi ska över Jul.

Åse Rosengren
– Jag har inte så ont av mörkret, men jag tänder många ljus redan till
frukostmackan.
Ett ljus kan betyda så mycket: välbeﬁnnande, värme, stillhet och ett
hopp att se framåt.
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