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F Ö R S A M L I N G S -
B L A D E T

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. 
Jag ger er inte det som världen ger. Låt 

inte era hjärtan oroas och tappa inte 
modet.

Joh. 14:27



 Under den senaste tiden har dessa ord ofta kommit till mig. 
Häromdagen läste jag Josuas bok. Två gånger får Josua en 
uppmaning av Gud att inte "fälla modet" (Jos. 8:1; 10:25). 
Johannesevangeliet 14:27 är den första text som jag lärde mig 
utantill när jag börjat läsa Bibeln. "Frid lämnar jag kvar åt er, min frid 
ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och 
tappa inte modet."

 Ibland blir vissa ord i Bibeln viktigare än andra. Just nu har ordet 
"tappa inte modet" eller att inte "fälla modet" blivit speciellt aktuella. 
Vi håller på att renovera i kyrkan. Det är ett stort arbete som några av 
våra medlemmar ställer helhjärtat upp på. Tack kära vänner! Det är 
ert engagemang som ger 
mig mod! Herrens tjänare 
har alltid haft trogna 
medarbetare som med både 
böner - men framför allt med 
praktiskt arbete hjälpt till.

 Renovering tycks vara ett 
mycket "jordiskt" arbete 
men det har ett himmelskt 
motiv: att skapa ett 
sammanhang där både 
troende och icke-troende 
kan känna Guds närhet. 
Denna närhet strålar genom 
medlemmarnas närhet. 
Paulus beskriver i Andra 
Korinthierbrevet (4:7) denna 
Guds närhet som en  
"skatt".

”Tappa inte modet”



 "Men denna skatt har jag i lerkärl", skriver han vidare, "för att den 
väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig." 

 Skatten är naturligtvis Kristus Jesus. Tidigare i samma brev har han 
skrivit att han och hans medarbetare hade ett stort gemensamt 
ärende: att förkunna "Guds son, Kristus Jesus" (1:19).

 Också vi vill förkunna Kristus Jesus, Guds Son. Denna insikt om vårt 
uppdrag ger oss kraft. Vi förkunnar inte oss själva, inte det vi gör, utan 
det som Guds har gjort genom sin Son. När man håller modet uppe 
betyder det att man ser in i framtiden i tron att det arbete vi utför 
kommer att belönas. Inte därför att vi är så duktiga utan därför att 
Herren är så god!

 Vi ser fram emot det dagen då köket är på plats, golvet är lagt, 
"fönstret" är målat, och mycket annat som ska komma på sin plats. 
Då, kära vänner, ska vi fira Herrens godhet! Jesus är Herre och vi är 
hans lärjungar. Jesus var snickare till yrket och jag är säker på att om 
han i dag varit mitt i bland oss hade han stått med oss i dammet och 
använt både borrmaskin, sopkvast, spackelspade och alla andra 
verktyg som en snickare behöver för att bygget ska bli färdigt.

 Josua var på väg att ta sig över Jordan till det utlovade landet. Vi står 
vid randen till det himmelska utlovade landet. Floden vi ska gå över 
har inget namn (eller heter kanske dopet), men vägen har ett namn, 
"Den smala vägen".

Kära vänner, Jesus är med oss! Tappa inte modet!

Vesa



Axplock från bibelstudierna

Ha fördrag med 
varandra och förlåt 
varandra, om någon har 
något att förebrå en 
annan. Såsom Herren 
har förlåtit er skall ni 
förlåta varandra.
Kol 3:13

Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i 
honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och 
befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, 
och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er 
med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på 
mänskliga traditioner och stadgar och inte på 
Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i 
kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som 
är huvudet över alla makter och väldigheter. 
Kol 2:6-10

Uppträd förståndigt mot dem som står 
utanför och ta vara på varje tillfälle. Ert 
tal skall alltid vara vänligt, kryddat med 
salt, så att ni vet hur ni bör svara var och 
en.
Kol 4:5-6



under april månad
Från Folkbibeln

Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker 
eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. 
Allt detta är bara en 
skugga av det som skulle 
komma, men verkligheten 
själv är Kristus.
Kol 2:16-17

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin 
älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått 
förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens 
avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt 
i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, 
tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt 
är skapat genom honom och till honom. Han är till före 
allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för 
sin kropp, församlingen.
Kol 1:13-18

Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

Kol 4:2



  Barnens hörna

Vill du 
måla?

Och om jag nu går bort och bereder plats för 
er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till 

mig, för att ni ska vara där jag är.
Jesus i Johannes 14:3
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Varmt välkommen!

Med reservation för ändringar.

I samband med våra samlingar finns tid för samtal och fika.

Lördagen den 2 maj

Lördagen den 9 maj

Lördagen den 16 maj

Lördagen den 23 maj

Lördagen den 30 maj

Månadens Gudstjänstprogram

Kl 16 Bibelstudium av 1 Tessalonikerbrevet kap 2

         Mod att predika evangelium

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av 1 Tessalonikerbrevet kap 3

	
         Nytt mod mitt i svårigheter och lidanden

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av 1 Tessalonikerbrevet kap 4

         Ett liv i helgelse

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av 1 Tessalonikerbrevet kap 5

         Tacka Gud under livets alla förhållanden

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av 2 Tessalonikerbrevet kap 1

         När Herren Jesus kommer

Kl 17 Gudstjänst



Kyrkan är oftast öppen 
tisdagar kl 13-17, 
onsdagar & torsdagar kl 
9-11 samt kl 13-16.
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Renoveringen rullar på!
Efter lite inledande missöden så rullar nu 

arbetet på ordentligt i församlingsvåningen. 

Snart börjar vi montera det nya köket och 

målning och tapetsering är i full gång. Det nya 

golvet har kommit och ska läggas så fort vi är 

färdiga med målandet.  Vi är en liten men trogen 

och energisk skara som samlas så ofta vi kan 

och arbetar. Om du är sugen på att hjälpa till så 

hör av dig till Tomas eller Vesa.

Var gärna med och be för allt som händer 

i församlingen och att Guds vilja får ske 

med och genom oss alla!
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