Kära vänner!
Läkande ord är ett livets träd men svekfulla knäcker lusten att leva. (Ords 15:4)

Våra ord kan ha läkande kraft!
Det är så lätt att vi sårar varandra, ofta helt oavsiktligt. Vi kanske var lite stressade eller alltför inne i oss
själva och så slängde vi ur oss ett ord som gjorde ont. Ofta kände vi genast att det där var fel. Vi ångrar de
förflugna orden, men vet inte alltid hur vi ska komma ur vår pinsamma belägenhet. Fatta mod! Det finns
hjälp! Ett litet ord med stort innehåll kan hjälpa dig. Ordet ”förlåt” kan både läka och befria. Då vi ber
varandra om förlåtelse kan relationen bli hel igen. De största barriärer kan rasa. Då Jesus spikades fast vid
korset bad han: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”. Något oerhört skedde. Med sina ord öppnade
han för en upprättelse och befrielse utan motstycke. På korset fullbordades Jesu självutgivande kärlek. Där
befriade han oss från all skuld. Syndernas förlåtelse är grunden för hela vårt kristna liv. Ur hans förlåtelse
hämtar vi allt vi behöver, kärlek, styrka, glädje m.m. Vi är förlåtna för att styrka och förlåta varandra. Även
små ord av uppmuntran och omtanke ger liv. Här får du några uppmuntrande ord på livsvägen:
Är du en som älskar livet och vill se många lyckliga år?
Bevara då din tunga från ont och dina läppar från falska ord.
(Ps. 34:13–14)
Vänliga ord är som honung – smakar gott och gör kroppen frisk.
(Ords. 16:24)
En välsignad ingång i det nya året, önskar

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen

PROGRAM FÖR FEBRUARI OCH MARS 2019
Fre 25 – sön 27 januari VINTERKONFERENS med tema:
”Människor och samhällen förvandlade av Jesus.”
Ur programmet:
Fre 25 i Hammarbykyrkan kl. 19.30 Kerstin Oderhem
Lör 26 i Betlehemskyrkan kl.19 Sebastian Stakset ”Jesus befriar dig!”
Sön 27 i S:ta Clara kyrka kl.11.00 Sammanlyst högtidsmässa,
Mats Nyholm ”Jesus skapar tro!” Körer m.m.
Kl. 14 i S:ta Clara Klas Lindberg ”Välj Jesu meny!”
Ons 30 januari kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Andra Petrusbrevet
Sön 10 februari kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Fånge men ändå fri!” Klas Lindberg
Ons 13 februari kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Andra Petrusbrevet
Sön 24 februari kl. 15 Gudstjänst ”Det levande Ordet.” Klas Lindberg
Ons 27 februari kl. 15 Bibelsamtal Minna Serholt Andra Petrusbrevet
Sön 10 mars kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Guds eller människors tankar?” Klas Lindberg
Ons 13 mars kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg Andra Petrusbrevet
Lör 16 mars kl.13.30 till ca 20.00 Den befriande nåden – andlig fördjupningshelg
med Ylva Egehorn, Christian Braw och Margareta Bengtsson. Se särskilt program
Sön 17 mars kl. 15 Gudstjänst ”Den överflödande nåden” Christian Braw
Ons 27 mars kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg Andra Petrusbrevet
Sön 31 mars kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Jesus är livets bröd.” Klas Lindberg
Ons 10 april kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg Andra Petrusbrevet
Sön 14 april kl. 15 Gudstjänst ”En himmelsk väldoft” Minna Serholt

Varmt välkomna!

