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Församlingsboken Nora-Tärnsjö 
missionsförsamling

Anita och Bo Henriksson har begärt flyttning 
till Pingstförsamlingen i Kramfors 3 juni 
2009.

Lars-Olov Ulhagen 88 år, Grebbestad 
fick hembud den 29 oktober. Han föddes 
i Ulebo och upptogs i församlingen 1936. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 27 
november i Havstensunds kapell, Grebbestad. 

”Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi, så 
dör vi för Herren. Om vi lever eller dör tillhör 
vi alltså Herren.” Rom 14:8

Hans handlingar pekade mot ett rike som inte 

skulle försvinna. När människor upplevde 

Guds kärlek genom honom började de att 

förstå att Gud inte skulle förkasta det som 

det hade kostat honom så mycket att återlösa. 

Jesus lärde att han skulle komma tillbaka. 

Många av hans liknelser har den innebörden. 

Han skulle då komma som Herre och Domare 

över hela världen. Hans uppståndelse var 

mönstret och garantin för att alla som var 

hans skulle uppstå. Han var som den förste ur 

en väldig skörd som skulle följa senare. Guds 

Ande som bor i de kristnas hjärtan ger oss 

visshet om att löftena är sanna. Vi har fått ett 

förskott på dem.

Några tankar inspirerade av boken: ”Ett år 

med Bibeln. Walther Axelzon

Det kristna hoppet.

”Det hoppas jag” uttrycker ofta 

önsketänkande, osäkerhet eller vag optimism. 

Det bibliska hoppet är helt annorlunda. Det 

är grundat på Gud själv och har en klang 

av förtröstansfull förväntan. Det är raka 

motsatsen till hopplöshet. Jeremia köpte ett 

stycke mark som den babyloniska armén 

belägrade under sin ockupation av landet. 

”Förstörelsen kan inte vara sista ordet från 

Gud”, menade han. ”Han kommer att hålla 

sina löften till slut. En dag börjar livet igen.” 

 Gud är verkligen löftenas Gud. Abraham 

kallades att ge sig ut i det okända utan något 

annat än löftet om ett land, en nation och en 

välsignelse att leda honom. Men detta löfte är 

något att hålla sig till när det kommer svåra 

tider.

 Hoppet gör livet till en resa. Det är ingen 

evig cirkel utan en rörelse framåt in i en 

framtid som Gud har bestämt. Enbart 

optimism inger ett falskt, billigt hopp: ”Sion 

kommer aldrig att falla”. ”Templet kan aldrig 

förstöras”. ”Fångenskapen kommer att ta 

slut”. Profeterna förkastade sådana lättköpta 

förutsägelser. De satte sitt hopp till Guds 

förbund och såg bortom katastroferna, mot 

uppfyllandet av Guds löften. Fastän deras 

böcker knappast innehåller någon skymt av 

ett personligt liv efter döden finns förtröstan 

där i form av sköna visioner av en god 

konung, en ny jord, ett nytt land där rättvisa 

och fred råder, av hur alla folk enas och Guds 

stad finns där i världens centrum.

 För en kristen uppfylldes dessa visioner och 

löften i Jesus. ”Kristus vårt hopp”, skriver 

Paulus. Johannes ser fram emot en dag då 

Guds folk kommer att få se Jesus sådan han 

är och bli honom lika. De kommer att leva 

i en ny tidsålder inför Gud. De kommer att 

uppleva fullkomlig fred och trygghet under 

Konungarnas Konung. De kommer att 

återförenas med dem som dött. En ny himmel 

och en ny jord blir tecknet på att synd, 

lidande och död inte mer finns. Gud kommer 

att vara allt i alla. Detta hopp grundar sig på 

mer än känslor.

Det var detta som gav mening åt Jesu liv. 

Han levde som om något annat väntade. 


