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Nåd! Nåd! Nåd! 

Att få nåd, att få förlåtelse, att bli upprättad, att 

få kärlek, att bli accepterad trots att man inte är 

okej, trots att man inte räcker till, trots att man 

gjort fel och har brister. Det är den djupaste kär-

lek man kan få erfara. Det beror inte på mig, jag 

har inte det som krävs utan det beror på att jag 

är människa och får bara ta emot. 

Detta budskap är den kristna trons budskap, 

sprunget ur Jesu ord och handling. Det visar vem 

Gud är: sanning, rättfärdighet, godhet, barmhär-

tighet, nåd  mm...och allt detta ryms i kärleken. 

En god vän sa att det borde stå nödingång vid 

kyrkans ingång och nådutgång där man går ut. 

Med andra ord; i vår nöd kommer vi till Gud, när 

vi nådd´s av Kärleken i Jesus och fått nåd, går vi 

befriade ut i världen.  

Jesus säger: "Kom till 

mig alla ni som är 

tyngda av bördor, jag 

skall skänka er vila. Ta 

på er mitt ok och lär av 

mig, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är 

skonsamt och min börda är lätt" Matt 11:28-30 

Från oss alla i Equmeniakyrkan till er alla i Mel-

lerud med omnejd, önskar vi det bästa vi vet: 

Guds välsignelse, en fin adventstid, en god Jul 

och ett gott nytt år 2022. 

Många hälsningar! genom Thomas Segergren, 

Pastor i församlingen. 
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