
Kära vänner!
”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.” (Joh.14:1)

Med de orden börjar Jesus sitt avskedstal. 
Han ska snart ställas inför ett intensivt lidande och avlivas på ett brutalt sätt. 

Trots vetskapen om detta behåller han sitt lugn. Ur det lugnet talar han till sina lärjungar. 
Hela hans liv var inriktat på deras bästa. 

Hans kärlek till dem inbegrep livets alla omständigheter. 
Till och med dödens skuggor skulle han skingra om några dagar. 

Korset blir den slutliga triumfen över människans begränsningar och lidanden 
och allt som skiljer oss från Gud. Påskens segertoner fyller universum. 

Tron på den Kosfäste ger oss segern inifrån. Ingenting är hopplöst längre!
Det finns ingen situation som Jesus inte känner och som han kan rädda oss ur. 

I tider av oro för nya aggressiva sjukdomar som sprids utom kontroll, för svajiga börser och sviktande 
ekonomi, för världsfreden och den egna hälsan, familjen osv. säger Jesus till oss var och en: 

”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.”

Herre lär oss allt mer att lita på dig!
Med en önskan om ett nytt välsignat decennium

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen



PROGRAM 
FÖR FEBRUARI OCH MARS  2020

Ons 5 febr kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 1 Joh. brev                                          

Sön 9 febr kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”En kristen går på alla fyra och delar 
med sig.” Klas Lindberg

Ons 19 febr kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 1 Joh. brev  

Sön 23 februari kl. 15 Gudstjänst ”Att tjäna mest eller tjäna mest?”               
Klas Lindberg  

Ons 4 mars kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 1 Joh. brev  

Lörd 7 mars kl. 10.30 - 16.00 ”Kreativ lördag”, (Anmälan senast 5 mars)

Sön 8 mars kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Kärlek som ger allt.” Klas Lindberg  

Ons 18 mars kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 1 Joh. brev  

Sön 22 mars kl. 15 Gudstjänst ”Han upphöjer de små.” Klas Lindberg

Sön 29 mars kl. 15 Temasamling ”Skäms inte för evangeliet – evangeliet 
skäms inte för dig!” Gita Andersson, tidigare präst i Kummelby, Sollentuna

Tor 9 april kl. 17.00 Skärtorsdagsgudstjänst ”Kom, ät och drick!”                           
Klas Lindberg

Sön 12 april kl. 8.30 Påskdagsotta ”Var inte rädda!” Klas Lindberg

Ons 15 april kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 1 Joh. brev  

Lördag 18 april kl. 10.30 - 16.00 ”Kreativ lördag”, (Anmälan senast 16 april)

Varmt välkomna!


