
 

Just nu är vi som församling inne i en säsong av 
djupdykning i två kapitel i Uppenbarelseboken, 
där vi läser Jesus brev till sju församlingar. Jesus 
uppmuntrar och utmanar sina församlingar och 
två genomgående perspektiv blir synliga i 
budskapet i samtliga brev. Det horisontella och 
det vertikala.  
 
För i en mening är breven en påminnelse till Guds 
folk om att leva nära Gud, att växa i kärlek till 
honom, att fördjupa tron, att hålla fast vid honom i 
en tid som drar isär. Ytterst sett så är det vårt 
primär syfte och mål som människor. Oftast ser vi 
på våra egna liv med utgångspunkt i oss 
själva när det i själva verket är Gud som 
ska vara vår utgångspunkt. Paulus skriver: 

"Han har frälst oss från mörkrets välde 
och fört oss in i sin älskade Sons 
rike. I honom är vi friköpta och har 
förlåtelse för våra synder. Han är 
den osynlige Gudens avbild, 
förstfödd före allt skapat, för i 
honom skapades allt i himlen och på 
jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och 
herradömen, härskare och makter – allt är skapat 
genom honom och till honom. Han är till före allt, 
och allt hålls samman genom honom." (Kol 
1:13-17) 
 
Du och jag är skapade genom och till Kristus. 
Allting tar sin början i honom och når även sitt 
mål i honom. Som människor är vårt främsta syfte 
att förhärliga Gud och ge honom ära. 

Men sen finns även det vertikala perspektivet på 
ett tydligt sätt med i texterna.  

Dels som en reaktion mot det som äventyrade 
kyrkan och hennes vittnesbörd men även utifrån 
budskapet om att vi som lärjungar och församling 
finns här för den här världens skull. Jesus kom till 
vår värld för att visa för oss vem Gud är och för att 
utbreda hans rike här på jorden. Strax innan Jesus 
lämnade lärjungarna förtydligade han denna 
missionella kallelse när han uttalade orden: 

”Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh 
20:21) 

Under 2020 har fokuset legat på att växa i tro och 
under 2021 kommer vi skifta fokus från 

växandet till delandet. Att möta Jesus, att 
växa i tro och att dela den med andra är 
givetvis något som behöver fungera 

tillsammans och gå hand i hand. Men 
under det kommande året så ska vi 

framför allt ta fasta på hur vårt 
möte med Jesus och vår ständigt 
växande tro kan delas vidare och 

bli till välsignelse för människor 
runt omkring oss. När Jesus sänder 

ut de tolv för att sprida Guds rike ger han följande 
befallning: 

”Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är 
nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena 
och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva 
ska ni ge som gåva.” (Matt 10:7-8)  

Du och jag har fått den bästa tänkbara gåvan, så 
låt oss ta reda på hur vi kan ge den vidare! 

Henrik Korslind 
Pastor & föreståndare
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TULLBROKYRKANS KONTON

Bankgiro: 367-7275 
Handelsbanken: 6234 34 653 422 
Swish: 123 521 836 7 

BROHJÄLPEN

0346 - 71 14 10 
www.brohjalpen.se 
info@brohjalpen.se 
 
Öppettider:  onsdagar 13:00 - 17:00 
  torsdagar 13:00 - 17:00    
  fredagar 13:00 - 17:00    
  lördagar 10:00 - 13:00

BROHJÄLPENS FÖRESTÅNDARE
Håkan Fermergård 
070 - 829 29 19 
hakan@brohjalpen.se

PASTOR & FÖRESTÅNDARE
Henrik Korslind 
0730 - 55 95 21 
henrik@tullbrokyrkan.se

UNGDOMSLEDARPRAKTIKANT
Alfred Nyberg 
0731 - 50 42 45 
alfred@tullbrokyrkan.se

KONTORSASSISTENT
 Berit Göranson 
 0346 - 179 10 
 berit@tullbrokyrkan.se

T.F FÖRSAMLINGSORDFÖRANDE
Britt-Marie Martinsson 
 070 - 622 74 47 
ordforande@tullbrokyrkan.se

NOVEMBER
Sön 1 10:00 Gudstjänst Live + Online 

Nattvard. Barnkyrka.

Fre 6 19:00 Youth

Sön 8 10:00 Gudstjänst Live + Online 
Barnkyrka & Tweenies.

Ons 11 10:00 Bibelsamtal 
Bibel, bön & fika

Fre 13 17:00 Btweens

Sön 15 10:00 Gudstjänst Live + Online 
Barnkyrka. 

Församlingsmöte 

Fre 20 19:00 Youth

Sön 22 10:00 Gudstjänst Live + Online 
Barnkyrka & Tweenies. 

Ons 25 10:00 Bibelsamtal 
Bibel, bön & fika.

Fre 27   - Lör 28 Btweens Superlördag 
Övernattning i kyrkan.

Sön 29 10:00 Gudstjänst Live + Online

DECEMBER
Fre 4 19:00 Youth

Sön 6 10:00 Gudstjänst Live + Online 
Nattvard. Barnkyrka & Tweenies.

Ons 9 10:00 Bibelsamtal  
Bibel, bön & fika. Sista tillfället.

Fre 11 17:00 Btweens julavslutning

Sön 13 10:00 Gudstjänst Live + Online 
Barnkyrkans julavslutning

Sön 20 10:00 Gudstjänst Live + Online

Sön 27 10:00 Gudstjänst Live + Online
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