Kära vänner!
Psaltaren 19 beskriver de två sätt som Gud framförallt talar till oss genom. Det ena är genom sin
skapelse: Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om Hans verk. (Ps. 19:2)
Det andra är genom sitt ord: Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann,
den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är
klara, de gör blicken ljus. (Ps. 19:8-9) Läs gärna psalmen i sin helhet.
Under den gångna sommaren har många av oss haft anledning att känna stor tacksamhet över Guds
fantastiska skapelse. Vi har fascinerats av fåglarnas jublande flykt och hänförts över vackra solnedgångar. Vi
har njutit av ljumma vindar och glatt oss över blåbären som växer i skogen. Det förunderliga samspelet och
den otroliga livskraften i naturen talar starkt om en Skapare med stor makt och obeskrivlig intelligens. Att tala
om en slumpartad utveckling som orsak till allt detta strider mot allt förnuft!
Men Gud talar allra tydligast till oss genom sitt Ord. I höst samlas vi igen för att tillsammans upptäcka mer
av bibelns rikedomar. Då vi lyssnar till Guds tilltal tillsammans skapas ofta en mycket god gemenskap. Du är
välkommen att dela vår gemenskap i höst i gudstjänster och bibelsamtal och andra samlingar.
Och glöm inte att bjuda in dina vänner till Alpha-kursen!

En välsignad avslutning på sommaren

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen

PROGRAM FÖR AUGUSTI - SEPTEMBER 2019
Sön 25 augusti kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Nådens gåvor” Klas Lindberg
Välkomnande av Kerstin Lindberg
Sön 8 september kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Sann frihet.” Klas Lindberg
Ons 18 september kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Första Johannesbrevet
Sön 22 september kl. 15 Nattvardsgudstjänst
”Ödmjukhet öppnar för enhet.” Klas Lindberg
Tis 24 september kl.17.30 Alpha-kursstart, pröva-på-tillfälle.
”Är kristen tro relevant idag?” Tag gärna med en vän!
Sön 29 september kl. 15 Temagudstjänst ”Barnen och änglarna” Klas Lindberg
Tis 1 oktober kl. 17.30 Alpha ”Vem är Jesus? Öppet kurstillfälle
Ons 2 oktober kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Första Johannesbrevet
Sön 13 oktober kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Tacksamhet som kraftkälla”
Klas Lindberg

Varmt välkommen!

