
Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna 



På 1700-talet växer en ny tankeströmning fram. I kölvattnet av kyrklig reformation och 
världsliga revolutioner formulerar filosofer tankar som utgår från det mänskliga 
förnuftet som ”alla tings mått”, genom vilket alla problem kan finna sin lösning. 
Rationalismen uppstår (av ratio=förnuft) och har präglat västvärldens upplysnings- och 
vetenskapsideal, det ”kritiska tänkandet” hyllas okritiskt. 
 

Det mänskliga förnuftet är kapabelt till stordåd, och vi gör helt rätt att njuta av de 
välsignelser som kommer av vetenskapens landvinningar. Vi kan idag, på mänsklig väg, 
bota sjukdomar som för bara några decennier sedan innebar en dödsdom. Det är 
självklart fantastiskt. 
 

Men samtidigt som rationalismen och förnuftsdyrkandet har fört med sig välsignelser på 
många områden är den en utmaning när den når kyrkans värld. Med det mänskliga 
förnuftet (mitt eget) som högsta auktoritet skapar vi lätt en bild av Gud som fjärran från 
sin skapelse. Han blir urmakaren som skapat världen men sedan inte ingriper. Såväl 
liberalteologin som fundamentalismen (två kristna synsätt påverkade av rationalismen) 
har en sådan gudsbild. Att Gud gör under idag, att Han verkar, talar, leder – det kanske 
man bekänner med sin mun, men agerandet och planeringen utgår från att det 
mänskligt möjliga också är Guds gräns. 
 

Gud skissar på en helt annan bild. Genom hela Bibeln är Han en Gud som är djupt 
involverad i sin skapelse - och som involverar sig med kraft! Han har skapat människan 
till sin avbild, med fantastiska mänskliga förmågor och resurser – och förutsätter att vi 
använder dem för att välsigna varandra. Men Gud lägger därefter till något; Han 
uppmanar oss att också räkna med att Han vill vara delaktig. Att Han kan komma in och 
övertrumfa allt vad vi mänskligt förmår. 
 

Mänskligt förnuft räcker en liten bit. Mänsklig styrka förmår mycket, men inte allt.  
 

När Serubbabel ställs inför den omöjliga uppgiften att återuppbygga det raserade 
templet möter han hårt motstånd. Han kämpar för att övervinna det, till Gud en dag 
sänder profeten Sakarja med ett budskap: 

”Varken med styrka eller makt, utan med min ande, säger Herren 
Sebaot. Vem du än är, du stora berg – inför Serubbabel skall du bli till 
slät mark.” (Sak 5:6-7) 
 

När Gud vill göra något bland oss, kommer Han vilja göra det omöjliga. Om vi skall våga 
tro, våga gå, våga lyssna när Han kallar måste vi lägga rationalismen åt sidan. Gud låter 

sig inte begränsas av mänskliga tankar om ”omöjligt”. 
 

Till oss har Han sagt: ”ALLT är möjligt för den som tror” (Mark 9:23). Det ordet, 

inte vårt mänskliga förnuft, är ju auktoritet för oss, eller hur? 

Emil Gillsberg 
Pastor 

Icke genom någon människas styrka 



1 tis 18.30 Församlingsledning 
2 ons 10.00 Bön 
3 tor  Hemgrupper 
 
4 fre 18.00 Frattjo 
  19.00 UDS - Ungdomssamling 
 
6 sön 11.00 Festgudstjänst 

 

9 ons 10.00 Bön 
10 tor  Hemgrupper 
 
11 fre 19.00 UDS -Ungdomssamling 
 
13 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Patrik Tikkanen 
   Fika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 49 

30 november - 6 december 

Vecka 50 

7 december - 13 december 



Vecka 51 

14 december - 20 december 

15 tis 18.30 Församlingstjänarråd  
   Hemma hos Emil 
16 ons 10.00 Bön 
 
17 tor 13.00 Julfest 
   Julbord av Emil Gillsberg 
   Sång av Eva Engberg och AnnaGreta Karlsson 
   Anmälan till 0705466525 eller 0706244060 
    Senast 10/12 
 
20 sön 11.00 Julgudstjänst 
   En musikgudstjänst med julsånger 
   Centrumkyrkans sångare och musiker 
    Under ledning av Daniel Tornell 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Fika 

27 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Fika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 52 

21 december - 27 december 

Under julhelgen firar vi gudstjänst  
genom att prioritera gemenskap och umgänge  

med familj och vänner - nya som gamla.  
 

Vi uppmuntrar särskilt till att ägna omsorg åt dem som befinner 
sig i utsatthet eller på långt avstånd från den egna familjen. 



Vecka 53 

28 december - 3 januari 

31 tor 17.00 Ekumenisk nyårsbön  
   i Andreasgården 
   Gemensam för alla kyrkor i kommunen 
 
1 fre 11.00 Ekumenisk nyårsgudstjänst 
   i Mora Kyrka 
   Gemensam för alla kyrkor i kommunen 
   Medverkan av präster och pastorer i Mora 
 
3 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Beatrice Andersson 
   Fika 
 
 
 

10 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Fika 
   Efter gudstjänsten: Dop på Trunnagården

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 1 

4 januari - 10 januari 



Vecka 2 

11 januari - 17 januari 

Församlingens bönevecka 

12 tis 10.00 Bön 
  19.00 Bön 
13 ons 10.00 Bön 
  19.00 Bön 
14 tor 10.00 Bön 
  19.00 Bön 
15 fre 10.00 Bön 
  19.00 Bön 
 
17 sön 11.00 Församlingens årshögtid 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Lätt lunch 
   Efter Gudstjänsten: Årsmötesförhandlingar 
 

19 tis 18.30 Församlingstjänarråd 
   Hemma hos Emil 
20 ons 10.00 Bön 
21 tor  Hemgrupper 
 
24 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Nathanim Hailu 
   Söndagsskolstart 
   Fika

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 3 

18 januari - 24 januari 



Vecka 4 

25 januari - 31 januari 

27 ons 10.00 Bön 
28 tor  Hemgrupper 
 
31 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Walter Albornoz 
   Söndagsskola 
   Fika 
 
 
 
 
 
 

2 tis 18.30 Församlingsledning 
3 ons 10.00 Bön 
4 tor  Hemgrupper 
 
7 sön 11.00 Gudstjänst 
   Predikan: Emil Gillsberg 
   Söndagsskola 
   Fika 

Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:  

Vecka 5 

1 februari - 7 februari 



Daniel Tornell 
Musikledare 
mob: 0763-10 09 94 
mail: daniel@ckmora.se 

Adresser  
Vasagatan 24  
792 32 Mora 
 
www.centrumkyrkanmora.se  
info@ckmora.se  

Telefon 
0250-13965 
 
Bankgiro 
5926-0877 
Swish 
1230974188 

Julfest 

Kontaktuppgifter 

Konto för gåvor till Argentina 

Arbetet i Angastaco eller Salta 
Bankgiro: Bankkonto (Handelsbanken): 
5513-9349 6467 598 589 392 

Emil Gillsberg 
Pastor/föreståndare 
mob: 0733-423334 
mail: emil@ckmora.se 


