Johnny Zvwerzina
Vad menar Jesus med att vi ska ”Be ,Söka och Bulta" i Luk. 11”?
En av de verser man ofta hör är: ” Be, och ni ska få. Sök, och ni ska
finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er.” (Luk.11:9)
Denna vers brukar tyvärr användas av många personer som koncentrerar sig på materiella önskningar och välstånd. De hävdar att Jesus uppmanar oss att vi ska be för ny bil, jobb, hus, pengar, guld, hälsa mm, så
får man det utan problem eftersom Han säger det! Visst, vi ska också be
om materiella saker, hälsa och våra andra nödvändiga behov men observera att det är inte alls vad Jesus säger och syftar på i denna vers.
För att kunna förstå vad Jesus menar måste vi läsa och förstå sammanhanget.
Nämligen, lärjungarna bad Jesus att lära dem att be (Lukas 11: 1) och
Jesus svar till dem var ”Herrens bön” (Luk.11:1-4, Matt. 6:9-13) som
INGENTING alls har att göra med materiella saker förutom ”vårt dagliga bröd” (v.3).
Analyserar vi Jesus egna ord i ”Herrens bön” märker vi att Han uppmanar oss att vi ska ödmjuka oss inför Fadern, att vi ska be Fadern att leva
efter Hans vilja, att vi ska be om att lära känna Fadern och upphöja
Hans namn, att vi ska omvända oss och be om förlåtelse varje gång vi
syndar, att vi ska be om Guds rike och få näring i Ordet samt att vi ska
be för att Herren ska bevara oss från olika köttsliga och materiella frestelser som kan förstöra våra andliga liv eller leda till vår undergång.
Sedan betonar Jesus (v.9) att vi ska ” BE… ,SÖKA… och BULTA…”
för att ”Fadern i himlen ska ge (oss) den HELIGE ANDE (vers 13) som
kan hjälpa oss och lära oss (Joh.14:26) om allt Jesus nämner i ”Herrens
bön” eftersom Jesus visste att de är livsviktiga för varje individ.
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Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er
och bestämt er till att gå ut i världen
och bära frukt, frukt som består, och då
skall fadern ge er vad ni än ber honom om i
mitt namn. Joh 15:16
att 9:37
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Styrelsen informerar
Det här programmet som du håller i din hand eller ser på vår hemsida
kommer sannolikt till vissa delar att revideras pga den Covid-19 pandemi som drabbat oss.
Vi vet inte om de restriktioner för att mötas kommer att finnas kvar
under hela hösten eller förändras men planeringen görs med denna
tanke.
Vi startar upp den fysiska gudstjänsten nu med de restriktioner som
finns, dvs fler än 50 personer får ej finnas i lokalen och dessa bör spridas så mycket som möjligt. Har man några som helst förkylnings– eller
symptom som kan förknippas med covid –19 ska man ej komma.
Vi har avsikten att så länge vi är friska göra inspelningar från söndagens gudstjänst som sänds på tisdagen kl 9 i Radio Nybro och som
läggs ut på vår hemsida under rubriken ”predikningar”, där du kan
lyssna när du vill.

Samtalsgrupp

Vi inbjuder till en samtalsgrupp omkring temat tro och liv, vad säger bibeln
och vad kan församlingen erbjuda. Detta tema har blivit speciellt aktuellt mot
bakgrund av den pandemi som drabbat oss.
Vi avser att träffas tre gånger. Börjar torsdagen den 1 oktober och möts sen
varannan vecka. Skulle intresse finnas för att mötas flera gånger finns möjligheten. Om det visar sig att många anmäler sig skapar vi ytterligare grupper
för att minimera risken för smittspridning.
Ledare för gruppen är Magnus Ericsson och Gunvor Jonsson. Vid behov
finns möjlighet att ta in personer med speciell kompetens.
Anmälan: Magnus 0706619660

Höststädning. Under september månad höststädar vi kyrkan. Vi möts inte
till gemensam städdag pga smittspridningsrisken utan vi städar var och en
när det passar oss och fixar det vi klarar av på egen hand. Städlistorna kommer att ligga i köket så att vi där bockar av det som är gjort och andra kan
se vad som är kvar att städa. Utvändigt kommer en städfirma att hantera
fönsterputsningen på kyrkan mot Mellangatan och Magasinsgatan.
Medlemsintagning kommer att äga rum i slutet av september alternativt i
början av oktober. Bed och tänk efter om det är fler i din närhet som väntar
på frågan om medlemskap.

Bilder från några tillfällen då vi spelat in
gudstjänster

Att Equmenia planerar att kunna ha scoutverksamhet i Orrefors under hösten med start under september
Vi hoppas även kunna starta babysång och ev barnkör under hösten.
För mer information om dag, tider och anmälan
ring
För scout: Magnus Ripheden 070-2711754
För barnsång: Fia 0734-234549

under våren och
sommaren

Vi vill tala om..
Att kyrkokonferensen som skulle
hållits i maj månad nu kommer att
genomföras digitalt den 18-27 september
Att kyrkostyrelsen valt att nominera
Johan Einarsson till regional kyrkoledare efter Peter Bernhardsson för
Region Öst. Valet sker vid kyrkokonferensen i september.
Att Klintagården inbjuder till arbetsdagar, v 40 dvs 28september -2 oktober. Anmäl dig via telefon 070 547
22 40 eller mejl till Mikael Båge,
mikael@klintagarden.se
Att Klintagården har sitt årsmöte
den 3 oktober på Klintagården
Att regionfest och regionstämma
hålls i Jönköping den 3 oktober
Att prästen och teologen Christian
Braw fortsätter med början den 24
augusti och var tredje vecka att ha
bibelstudium och bön. Ämnet för
hösten är sändebreven i Uppenbarelseboken. Med anledning av smittrisken tar var och en med sig sitt fika.
Alla intresserade från olika församlingar inbjuds till dessa samlingar

Låt inte stigen till kyrkan växa igen under krisen
Fredric Lignell pastor i Ryttargårdskyrkan Linköping

Att varje vardag sänder kyrkorna
morgonandakt kl 06, 07 och 08. På
tisdagarna samt var fjärde torsdag är
det vår församling som ansvarar. Du
kan också lyssna via webben:
www.radionybro.se eller använda
appen tunein
Från vår församling kan du höra:
1 september
8
15
17
22
29
6 oktober
13
15
20
27
3 november
10
12
17
24

Johnny Zervina
Sivert Hugosson
Boppe Perhamn
Gunvor Jonsson
Per-Erik Bernspång
Per-Olof Rehn
Sivert Hugosson
Stig Jonsson
Lisbeth Carlsson
Per-Erik Bernspång
Johnny Zervina
Boppe Perhamn
Stig Jonsson
Lena Hugosson
Per-Erik Bernspång
Gunvor Jonsson

Ekumeniskt i Nybro:
RIA Nybro, Föreståndare Björn
Wennerström 121 00
Pingstliljan – förskola, förskolechef
Anette Larsson 145 77

Kyrkskjuts

Sjuk?
Kontakta Per-Erik Bernspång 184 06
Hör av dig så att församlingen kan
eller Magnus Ericsson 070 6619660
finnas till för dig eller att vi kan konNästa programblad
takta sjukhuspastorn. Ring Lisbeth
kommer
i månadsskiftet nov/dec –20
Carlsson, 179 70 eller Sivert HugosAnsvariga
för detta blad är Sivert
son,145 00 eller Stig Jonsson 148 94
Hugosson och Stig Jonsson

Käre medkämpe i pandemiisolering, ekonomikris och ensamhet. Jag känner
mig lite orolig. Min oro gäller inte främst mig själv. Jag har det väldigt bra
på många sätt, även om sordinen lagts också över mina göranden.
Nej, oron gäller snarare dig. Jag tänker på dig dagligen, och jag ber ofta en
bön för dig. Bland mycket annat handlar pastorsrollen om att också dela
Guds glädje, vånda och sorg. För den som är pastor i den underjordiska kyrkan i Kina eller i den förföljda församlingsrörelsen i Algeriet finns det sannolikt annat som varit tuffare, men här och nu tycker jag nog tillvaron är
osäker så det räcker.
Jag vet att det kan vara en kamp att i arbetsliv och skola orka tro och våga
bekänna. Jag har mött många människor genom åren som tankat mod och tro
varje vecka i gudstjänsten, som bett för sin stad, sina vänner och för sig
själva. Men nu. Vad gör man nu?
Jag undrar ofta vad du tänker på. Sannolikt tänker du, liksom jag, på virus
och konkurser, på vackra bilder av sångkörer utanför äldreboenden och vardagshjältar på intensiven i full stridsmundering.
Men jag undrar: Tänker du på Gud någon gång? Ber du? Mycket av min oro
finns just här. Vad händer med dig och mig i tider av kris? Min erfarenhet är
att det är i krisen man sorterar bort somligt och håller fast vid annat, och
våndan handlar om vad du eventuellt väljer bort nu.
Möjligen är viruspandemin som en förstärkare. Den riktning vi redan valt
får sig en knuff av isoleringen och distansen. För den som rört sig mot församlingens centrum är längtan tillbaka nästan outhärdlig. Men om stigen till
församlingen är dåligt upptrampad fruktar jag att detta blir perioden då den
växer igen. Min bön är att du inte stupat i striden när dammet lagt sig.
En tidig kollega till mig skrev också brev till människor han oroade sig för.
Han och hans vänner hade andra skäl att finnas på distans, men våndan var i
mångt och mycket densamma. Han skrev: ”Måtte Fadern i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus
genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i
honom.”
Så till dig, käre medkämpe, vill jag rikta en vädjan. Slarva inte med rotsystemet. Jag vet: det är verkligen inte detsamma med gudstjänst online. Delta
ändå. Be en daglig bön. Öppna en bibel och läs några verser, inte främst för
att analysera utan för att lyssna. Jag ber för dig att din tro inte ska ta slut.
Nåd, frid och värme från din medkämpe.

Min bön är att du inte stupat i striden.

Program september –
november 2020

September
3

torsd 19.oo Webbaserat styrelsemöte
I kyrkan

6

sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Sivert Hugosson
Nattvard

9

Oktober
1

torsd 19.oo Samtalsgrupp

4

sönd 10.oo Per-Erik Bernspång
Ann-Sofie Hansson
Lisbeth Carlsson
Nattvard

5

månd 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw

onsd 19.oo Bibelsamtal

13 sönd 10.oo Gudstjänst
Anders Duveskog
Olga o Swetlana Smytska
Gunvor Jonsson
14 mån 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw
16 onsd 19.oo Bibelsamtal
20 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Elin Ericsson
Magnus Ericsson
Vi är delansvariga för RIA v 38
22 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Att åldras– vandring i
okänt landskap
Nisse Norén
23 onsd 19.oo Bibelsamtal
24 torsd 19.oo Styrelsen i kyrkan
26 lörd 18.oo Fredric Crona
27 sönd 10.oo Gudstjänst
Johnny Zverzina
Natalia Panko
Sivert Hugosson
28 månd 18.oo DM-kväll
30 onsd 19.oo Bibelsamtal

6
7

tisd

11.oo Tisdagsträffen
Våfflor och program
onsd 19.oo Bibelsamtal

11 sönd 10.oo Gudstjänst
Magnus Ericsson
Olga o Swetlana Smytska
Vasyl Smytski
Vi är delansvariga för RIA v 42
14 onsd 19.oo Bibelsamtal
15 torsd 19.oo Samtalsgrupp
17 lörd 18.oo Fredric Crona
18 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Kalmar EQ– band
20 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Min livsberättelse
Nils-Erik Pigge Gustavsson
21 onsd 19.oo Bibelsamtal
22 torsd 19.oo Styrelsen i kyrkan
25 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Elin Ericsson
Lisbeth Carlsson
26 månd 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw
28 onsd 19.oo Bibelsamtal
29 torsd 19.oo Samtalsgrupp

November
1 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Sivert Hugosson
Nattvard
3
4

8

tisd

11.oo Tisdagsträffen
Med sång genom livet
Kerstin Johansson
onsd 19.oo Bibelsamtal

sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Olga o Swetlana Smytska
Stig Jonsson
Vi är delansvariga för RIA v 46

9 månd 18.oo DM-kväll
11 onsd 19.oo Bibelsamtal
15 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Ann-Sofie Hansson
Magnus Ericsson
16 månd 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw
17 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Om Fanny Crosby
Frank Johansson,
Ingegärd Strömberg

18 onsd 19.oo Bibelsamtal
19 torsd 19.oo Styrelsen i kyrkan
22 sönd 10.oo Gudstjänst
Magnus o Anna-Lena Lager
Per-Olof Rehn
25 onsd 19.oo Bibelsamtal
29 sönd 10.oo 1:a Advent Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Kör/musik
Gunvor Jonsson

Låt mig var morgon möta din trofasthet,
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå,
jag sätter mitt hopp till dig. Psalm 143:8

Skörden är
stor men arbetarna få.
Bed därför skördens

Så älskade
Gud
värl-
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