Gud är både och…
”Religion är opium för folket.” Det menade Karl Marx och ville med det manövrera ut
religionen ur sitt samhällsbygge. Och kanske finns det en tendens att idéer och fantasier
kan få oss att fly verkligheten för att söka oss fram till en snuttefilt när livet är hårt.
Vi kan få för oss att det är detsamma med kristendomen. Det dröjer inte många veckor
förrän vi är inne i advents- och juletider och vi bevittnar kanske flera olika
uppsättningar av drama där ett visst Jesusbarn är närvarande. Julkrubbor i våra skolor
och kyrkor pryds med halm och en docka föreställande detta gossebarn läggs däri. Om
det endast är detta som kristendomen bygger på borde det vara ganska nära till
nallebjörn och snuttefilt.
Men händelserna kring detta Jesusbarn tar inte slut där i krubban. Samma barn
som sedan växer upp är den som med kärlek, vishet och kraft hjälper människor upp
från sjukbäddar, upprättar dem som inte har något att hoppas på, går emot förtryckande
ledarskap och tror på ett gäng enkla fiskare, som han undervisar om det rike han
företräder. Det hela slutar med att detta lilla söta Jesusbarn i halmens strå går in döden
för alla människor och han kallar sina efterföljare att göra samma sak. Kämpa för det
goda, för sanningen och för att varje människa ska få en ärlig chans att faktiskt få ta del
av den himmelska verkligheten, både nu och i framtiden.
Gud är nåd, men också sanning. Han ger vila, men också kraft för att kämpa den goda
kampen. Gud är både och! Han är ett litet hjälplöst barn i krubban och en kung som
vinner seger genom att dö och uppstå för en hel mänsklighet. Han kan ge dig det du är i
behov av, det du längtar efter och han vill också utmana dig att göra detsamma för
någon i din närhet eller långt bort. Den bästa julklappen är kanske just detta: Att ta emot
det Gud vill ge dig och ge det vidare till andra.
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Varma hälsningar
/Ida Hedström, pastor i EFS, Sidensjö och Betania, Skureå.
P.S. För samtal om liv och tro kan du nå mig på telefon 070-263 41 49 D.S.

Vid födelsedag, bröllop eller begravning, lämna gärna en gåva till EFS mission
eller Betanias missionsarbete.
Kontaktpersoner
EFS

bankgiro 5480-3457

Birgitta Westin 076-803 92 00
Anna Hellström 0660-26 02 31

Betania

bankgiro 5711-3623

Evy Odén 070-276 57 42

Betaniaförsamlingen
Skureå

Sidensjö EFS

November

Januari

1

torsdag

19:00

Styrelsemöte på Betania

9

fredag

19:00

Café på EFS. ”Minns du sången” med Anneli o Brian
från Ljusdal. Inbj. Hjördis Forsman, Birgitta Westin

11

söndag

11:00

Gudstjänst på Betania, Ida, nattvard, månadsoffer

13

tisdag

19:00

Bön på Betania

18

söndag

18:00

Café på Betania

20

tisdag

19:00

Bön på Betania

24

torsdag

19:00

Start av Skorpedsveckan på Betania

23

fredag

18.00

Soppkväll på Betania. Kom och ät soppa med oss!

25

fredag

19:00

EFS Önskan

25

söndag

11:00

Gudstjänst på EFS, Ida, Jenz, Kyrkokören och
Sidensjökören medverkar. Månadsgåva, servering

26

lördag

19:00

Baptistkyrkan Skorped

27

söndag

11:00Svenska kyrkan Skorped

27

tisdag

19:00

Veckomässa på EFS

30

fredag

18:30

Julfest på EFS, FG-PG, -ledarna och Per Olsson
medverkar. Servering. Insamling till ”Barn i alla
länder” plus ett lotteri där det insamlade går till
Tanzania.

December
8

lördag

18:00

Grötfest på Betania, anmälan till Sören
070-398 39 20 senast 5 december

14

fredag

19:00

Föreningsmöte på EFS, Ida, nattvard

23

söndag

11:00

Gudstjänst på Betania. Ida, nattvard, månadsoffer.

26

onsdag

11:00

Annandagsgudstjänst på EFS, Ida, månadsgåva

6

söndag

11:00

18-20 fredag-söndag

Trettondagsgudstjänst på EFS, Per Olsson, insamling
till EFS internationella mission
Gemenskapshelg i Svenska kyrkan Medv. Anna-Karin
Hammar

”Skorpedsveckan”

29

tisdag

19:00

Gemensam bön på EFS

Februari
2

lördag

17:00

Årsmöte på EFS

3

söndag

11:00

Gudstjänst med årsmöte på Betania, nattvard,
månadsoffer

Tusen Tack!
för att du lämnar flaskor och burkar i sopkärlet vid återvinningen
här i Sidensjö. Det är så härligt och tacksamt att just du vill bidra
till ett bättre liv för människorna i och runt om Dodoma i Tanzania.
Varje krona är värdefull. Känn dig välsignad! Än en gång tack!
EFS / Anna och Anders Hellström

Bladet delas ut med reservation för ändringar, se predikoturerna i ÖA under
Sidensjö eller http://www.betaniaskurea.se

Bladet delas ut med reservation för ändringar, se predikoturerna i ÖA under
Sidensjö eller http://www.betaniaskurea.se

