
 

 

Måndagsbrev till alla Skogsängskyrkans medlemmar och 

vänner vecka 44. 

Den här veckan har skolorna höstlov.  

 

Från diakon Sara Stignäs: I går hade vi en fin gudstjänst med temat Frälsningen. Ett stort tack till 

Lillian Widlund som fem minuter innan gudstjänsten sa ja till att spela till psalmerna och gjorde 

det med den äran. 

 

Boka in lördag 20/11 kl 13-17, då vi har en hantverks- och pysseldag inför julmarknaden. Allt 

material som behövs kommer finnas på plats så det är bara att dyka upp. 

 

Julmarknaden! 

Inför julmarknaden finns följande behov Du kan göra: 

• Sponsra Lotterivinster och priser 

• Baka olika saker som matbröd, saffransbröd, kakor. Även julgodis går bra. 

• Hantverk av olika slag, kanske också julinriktat 

• Serveringen behöver hjälp både med bak, servering och disk mm 

• Torsdagen före Julmarknaden ska hela kyrkan möbleras om och förberedas, många 

behövs. 

• Fredagen ska allt komma på plats, ännu fler behövs. 

• Julmarknadsdagen behövs många för att bemanna alla aktiviteter i kyrkan. 

 

Veckan som kommer: 

• Inga scouter ikväll dåd et är höstlov.  

• Det är morgonbön onsdag klockan 9.15 i kyrkan.  

• På söndag 7 november är det Allhelgonagudstjänst i Skogsängskyrkan med ljuständning 

för de under året bortgångna. Det sker i samverkan med Vårstakyrkan som kommer till oss. 

Sven-Gunnar Lidén räknar med att predika. Det finns enkelt fika, medtag eget kaffebröd.  

Kommande händelser 

• Församlingsmöte den 14 november. 

• 15 november Hela Människans Höstmöte. 

• Lördag 20/11 kl 13-17 är det en hantverks- och pysseldag inför julmarknaden. 

Böneämnen: 

• Tacka för allt gott du fått.  

• Be för styrelsen, Sara och det arbete som görs i vår församling.  

• Be för församlingens ekonomi. 

• Be att vi blir fler i församlingen.  

• Be för alla barn och alla skolor och dess personal.  

• Be att världens länder enas att lösa klimatkrisen. 

• Vi ber för den kristna kyrkan i världen.  

• Be för veckan framför oss att Gud ger vad vi och alla behöver? 

• I Equmeniakyrkans förbönskalender den här veckan:   



 
 

REGION SVEALAND  

Gud, för de 110 församlingarna i Region Svealand ber vi. Fyll varje gemenskap med din 

Ande och ge liv så att de alla, på sina orter och med sina förutsättningar är med i arbetet att 

älska världen tillbaka till dig. Särskilt ber vi för de församlingar som saknar ledare för 

arbetet med barn och unga och för viktiga förtroendeuppdrag! Sänd människor till deras 

hjälp! 

KINA-XINJIANG  

Vi ber för att makthavare som har ansvar för Xinjiang ska respektera Uigurerna och andra 

gruppers mänskliga rättigheter. Vi ber också för alla de som flytt men som även i sina nya 

hemländer lever med rädsla för repressalier mot sig själva och släktingar som finns kvar 

landet. Vi ber om vishet och mod för resten av världen att agera för de förtryckta. 

 

Veckans bibelord  
 

Paulus är tydlig här i slutet av Rom 11 att alla judarna (hela Israel) inte ska bli frälsta p.g.a. sin 

etniska härkomst, eftersom han så tydligt genom hela brevet betygat att Gud är opartisk och att 

judarna inte har någon fördel av sin etnicitet: 

- Judar och hedningar har samme Herre (Jesus) och samma frälsningsväg (10:8-13) 

- Guds barn och löftets barn har inget med naturlig härkomst att göra (9:7 - 8) 

- Judar och hedningar är Abrahams barn genom samma tro (4:16-25) 

- Judar och hedningar blir rättfärdiggjorda genom samma tro (3:21-30) 

- Judar och hedningar är lika förlorade i sin synd (3:9, 19) 

- Gud är helt opartisk i domen av judar och hedningar (2:6-11) 

- Samma evangelium gäller för judar och hedningar (1:16-17) 

 

”Hela Israel” syftar här i det omedelbara sammanhanget på det äkta olivträdet d.v.s. troende 

judar och hedningar. Precis som han säger i inledningen till hela avsnittet i kapitel 9-11, att 

begreppet ”Israel” inte har med etnicitet att göra ”..Ty Israel är inte alla som kommer från 

Israel.” Paulus låter begreppet ”Israel” även på andra ställen syfta på judar och hedningar som 

tror på Jesus Kristus.  

 

Paulus konstaterar att i fråga om evangelium är judarna fiender för hedningarnas skull. Troligen 

syftar inte Paulus bara på det faktum att judarna var fientligt inställda till de troende utan också 

på det han just sagt att judarnas förkastelse betydde världens försoning. I fråga om utkorelsen är 

de Guds älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sin kallelse och sina gåvor. Gud har inte 

gett upp på judarna. Hans strategi är att via avundstanken föra ett antal judar tillbaka genom tron 

på Jesus. Paulus har också beskrivit dessa gåvor och kallelser som judarna fått i gamla förbundet 

i samband med att han talat om sin stora sorg över judarnas bedrövliga situation. 

 

Paulus gör en avslutande sammanfattning i vers 30-32.  

- att hedningarna först varit olydiga mot Gud (vredens kärl) 

- att hedningarna fått barmhärtighet genom judarnas olydnad (barmhärtighetens kärl) 

- att judarna nu skulle få förbarmande genom hedningarna (avundstanken) 

- att alla folk (judar och hedningar) varit fångar till olydnaden och men nu fått barmhärtighet. En 

barmhärtighet som omsluter alla människor. 

 

När Paulus gjort sin sammanfattning av Guds frälsningsplan för mänskligheten i 

Jesus Kristus brister han ut i en lovsång till Gud för hans outgrundliga visdom 

och kunskap. Han avslutar lovsången med ”Av honom, genom honom och till 

honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen” 

 



 
 

Rom 11:25 - 36  Israels slutliga räddning 

Bröder, för att ni inte skall förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni skall känna till denna 

hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal 

har nått målet. Men då skall hela Israel bli räddat, som det står skrivet: Från Sion skall befriaren 

komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av 

dem deras synder. 

 

Ser man till evangeliet är de Guds fiender, för er skull. Ser man till utkorelsen är de hans älskade, 

för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ni var tidigare olydiga mot 

Gud men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan ni har 

fått förbarmande för att även de skall få förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar 

för att kunna förbarma sig över alla. 

 

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller 

spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt 

honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är 

allting. Hans är härligheten i evighet, amen. 

 

Med en bön om att Gud välsignar och bevarar din vecka. 

Sven-Gunnar Lidén, pastor 

 (Med reservation för stavfel, namn blivit fel eller att datum råkar hamna i fel månad med mera.) 


