Psalmer och Sånger nr. 48
Vilken vän vi har i Jesus,
trofast, kärleksfull och god.
När vi frestas, när vi prövas,
vill han ge oss kraft och mod.
Ofta tyngs vi ner av oro,
glömmer att vi har en vän
som har lovat vara med oss,
hjälpa om och om igen.
Har du sorger och bekymmer,
är du modlös, trött och svag?
Jesus hjälper dig att bära
dina bördor dag för dag.
Han som gråtit våra tårar,
ser vår ångest och vår nöd.
Den som sörjer vill han trösta,
den som vacklar ger han stöd.
Är du bitter och besviken,
har ditt hjärta djupa sår?
Säg till Jesus vad du känner,
våga tro att han förstår.
Han som bar vår synd och plåga
i sin egen kropp en gång
älskar oss och ger oss vila,
tänder hopp och föder sång.
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Program för 27 juni – 30 sept 2018
VILKEN VÄN VI HAR I JESUS
Träffade igår för första gången Svenska kyrkans nye präst, Kalle Karlsson. Upptäckte att vi hade mycket gemensamt, bl.a. att vi båda kommer
att sluta våra präst- och pastorstjänster under sommaren, och framför allt
att vi har vi en gemensam vän – Jesus Kristus! Det är Jesus som förenar
alla kristna till en enda stor familj, där Gud är vår Far, Jesus vår Herre
och Frälsare och den helige Ande vår Hjälpare.
Den kristna församlingens födelsedag brukar räknas till pingstdagen ungefär år 33, sju veckor efter Jesu uppståndelse från de döda. Många människor hade mött den uppståndne och levande Jesus Kristus, och fast de hade
mött honom och var övertygade att han levde hade tron ingen kraft. ”Men
ni skall få kraft när den heliga Anden kommer över er, och ni skall vittna
om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens
yttersta gräns," Apg.1:8. Så hade Jesus lovat, och när pingstdagen var inne
kom Gud till dem genom sin helige Ande och fyllde dem med sin närvaro
och kraft – se gärna Apg.2:1-41. Det som Jesus lovat i Joh.15:26 går nu i
uppfyllelse. De tidigare försiktiga och försagda lärjungarna går nu ut och
berättar om Jesu uppståndelse och seger över döden – och människor blir
träffade i hjärtat av längtan efter detta nya liv och undrar vad de ska göra.
Svaret de får gäller både dem och oss idag "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den
heliga Anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem
långt borta som Herren vår Gud vill kalla,"Apg.2:38-39. Nästan 3 000
personer tog emot Jesus och lät döpa sig och fick del av detta nya liv. Lägg
märke till vad vi människor uppmanas göra: "Omvänd er och låt er alla
döpas i Jesu Kristi namn”. Vi har inom den stora kristna familjen olika
dopsyn, men det viktiga är att du blir döpt eller är döpt – samt att du lever
omvänd till Jesus och Gud. Den levande tron är en relation och bygger inte
på en handling eller upplevelse utan på en närvaro – Guds och Jesu närvaro i ditt liv genom den helige Ande du och jag fått som gåva.
Anders Mosserud

Välkommen på BÖN
måndagar kl. 19.00 och
söndagar (före gudstjänsten) kl.
9.15-9.40

Västragårdsdagarna 2018
”Dynamiskt församlingsliv”
Tältmötesserie med Christer
Roshamn, besök av CarlOscar Horgby, båda Motala.

JUNI

söndag

SEPTEMBER

kl. 18

”Sommargudstjänst på
Västragård” – nattvard,
Anders Mosserud m.fl., månadsoffer, fika.

1

lördag

kl. 18

Samkristen gudstjänst på
Västragård, predikan Peter
Ohlsson, Hagadalskören och
Praise, servering.

5
kl. 19

onsdag

9

söndag

kl. 10

Gudstjänst med nattvard i
Hagadalskyrkan, Jenny Andersson m.fl., månadsoffer,
fika.

AUGUSTI

27
onsdag
kl. 13-16 Våffelcafé i Hagadalskyrkan
kl. 19
Bön i kyrkan
Christer Roshamn

JULI

1

söndag

kl. 18

”Sommarkväll på Västragård” – ”När tron tar ton”
med Ingemar och Lilian
Gard, Enhörna, servering.

8

söndag

kl. 18

”Sommarkväll på Västragård” - Janne och Therése
Ternvall, Kolsva, servering.
onsdag
Bön i kyrkan
torsdag
”Gläd er i Herren alltid” –
bibelstudium Filipperbrevet

11
kl. 19
12
kl. 15

29

14

lördag

kl. 19

”Sång under segel” - Missionsbåten SHALOM vid
Vasakajen i Figeholm

15

söndag

kl. 18

”Sommarkväll på Västragård” – Malek Jacoub från
Shalom Fält, servering.

16

måndag
Tältresning – info kommer

4

lördag

kl. 18

”Sommarkväll på Västragård” – Henrik och Linnéa
Jonasson, Svalliden, servering.

Carl-Oscar Horgby

Bön i kyrkan

18

onsdag

kl. 19

Startmöte – Christer Roshamn, servering

8

onsdag

torsdag

kl. 19

Bön i kyrkan

16

söndag

11

lördag

kl. 10

kl. 18

”Sommarkväll på Västragård” – ”Möten som berör”,
Willy och Birgitta Liljenström, Oskarshamn, servering.
torsdag
”Gläd er i Herren alltid” –
bibelstudium Filipperbrevet

Ungdomsgudstjänst,
Rebecca Johansson m. fl.,
missionsoffer, fika, församlingsmöte.

19

onsdag

kl. 19

Bön i kyrkan

23

söndag

kl. 10

Gudstjänst, predikan Tomas
Mark, Figeholm, fika.

26

onsdag

19
kl. 15
kl. 19

Bibelundervisning – CarlOscar Horgby, fika
Kvällsmöte – Christer Roshamn, servering

20

fredag

kl. 15

Bibelundervisning - Christer
Roshamn, fika
Kvällsmöte – Carl-Oscar
Horgby, servering

16
kl. 15

21

lördag

19

söndag

kl. 15

Bibelundervisning – Christer Roshamn, fika
Kvällsmöte – Christer Roshamn, servering

kl. 18

”Sommarkväll på Västragård” – Mr Hult från Misterhult, servering.

kl. 19

kl. 19

22

söndag

Finalmöte – Christer Roshamn, middag serveras.
Samtidigt med Västragårdsdagarna
pågår tonårslägret ”Camp Westfarm”
- infolapp finns i kyrkan.

kl. 10

25

onsdag

kl. 13-16
kl. 19
26
kl. 15

Våffelcafé på Västragård
Bön i kyrkan
torsdag
”Gläd er i Herren alltid” –
bibelstudium Filipperbrevet

22

onsdag

kl. 13-16 Våffelcafé i Hagadalskyrkan

30

söndag

kl. 11

Samkristen gudstjänst i Figeholms kyrka, utdelning
Barnens Bibel till 6-åringar.

kl. 13-16 Våffelcafé på Västragård
kl. 19
Bön i kyrkan

26

söndag

kl. 10

Gudstjänst på Västragård,
predikan Anders Mosserud,
månadsoffer, servering.

Alla kulturprogram och studiecirklar sker i
samarbete med BILDA.
Vid eventuella tillägg eller ändringar se i
predikoturerna på fredagar.

Känt framöver
24/10
kl. 13-16
28/10
kl. 10
28/11
kl. 13-16
2/12
kl. 11

onsdag
Våffelcafé i Hagadalskyrkan
söndag
Gudstjänst med besök av Open
Doors, insamling till O.D.
onsdag
Våffelcafé i Hagadalskyrkan
söndag
Samkristen adventsgudstjänst i
Misterhults kyrka.

