ÄLSKA TROLLHÄTTAN
Hej.
Nu så här i början av 2019 när man kanske tänker lite extra på vad man vill göra med året
som ligger framför så skulle jag vilja dela några rader med dig. I skrivande stund så sitter jag i
ett soligt Phuket. Stränderna är bland de finaste i världen, vattnet klart som ett akvarium,
maten smakar fantastiskt och människorna är trevliga. Men om man lyfter blicken lite så ser
man misären som finns överallt. Prostitution, korruption, organiserad brottslighet,
fattigdom, sexuella övergrepp, missbruk, fattiga invandrare (som behandlas illa), rasism och
en religion/filosofi som får folk till att försöka prestera fram en god karma/betyg.
Du är just nu i Sverige/Trollhättan! Där finns en av världens bästa och tryggaste ekonomier.
Landet har fantastisk natur, god mat, trevliga människor och det är ett de tryggaste länderna
i världen. Men om du lyfter blicken från det som är runt omkring dig så ser du att det finns
behov på samma sätt som i alla delar av världen. Fattigdom, prostitution, missbruk,
kriminalitet, nysvenskar som har det riktigt tufft, osv.
Men det finns någon som kan få ett slut på detta på riktigt, hans namn är Jesus.
Om Guds rike på ett nytt sätt skulle bryta fram i Trollhättan, genom evangelisation och
socialt arbete på nya områden, så skulle vår stad kunna förändras i grunden. Frågan är; hur
ska vi göra det? Vilka områden tror du Gud vill att vi ska gå fram i?
Från sommaren 2019, när vi kommit hem från Thailand, kommer jag ha förmånen att få leda
en förnyelse och utökning av församlingens evangelisation och sociala arbete i Trollhättan.
För att kunna göra det på bästa sätt så behöver jag dig!
Vad har du för längtan efter att vi ska göra tillsammans för vår stad och för Guds rike?
Jag och resten av församlingsledningen skulle gärna vilja höra från dig om vad du har på ditt
hjärta gällande detta.
Vad du skulle vilja investera av dig själv i? Vill du finnas med? Har du en idé?
Hör av dig till mig eller till vår föreståndare Jörgen.
God bless
/ Henrik
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