Christian Braw
Den kristna tron är mycket enkel: ”Jesus är Herren!” De tre orden rymmer
allt. De säger att Jesus är sann människa, Jesus är ju ett mänskligt namn.
Men namnet betyder Frälsare och räddare, och det är han just som människa. Det är precis vad som behövs just nu. Herren är hans namn som sann
Gud, sin Faders Son. När Fadern tagit det oerhörda steget att låta Sonen bli
människa, kommer han inte låta sitt verk stanna av på halva vägen. Därför
att Jesus är sann Gud och sann människa kan han också rädda förvandla
och hjälpa som ingen annan. Lägger man sedan till två små ord – för mig –
har man Jesus som sin personlige Frälsare, räddare och hjälpare. Och de
två små orden ger oss den Helige Ande förmåga att ta till oss och att öppet
stå för. Det är ett mirakel. Så finns Fadern, Sonen och Anden med i den
kristna trons grundbekännelse: ”Jesus är Herren – för mig.” Det är för att
vi skall få denna tro och behålla denna tro som Gud gett oss sitt Ord, den
Heliga Skrift. Den är ett skapande Ord, precis som Gud skapat allt med sitt
Ord.
I orden Jesus är Herren finns svaret på alla frågor. Hur länge skall corona vara? Jesus är Herren! Kommer jag att överleva? Jesus är Herren!
Hur skall det gå med församlingen, när jag dör? Jesus är Herren! Kommer
barnen att bli kvar i tron? Jesus är Herren! Just därför att han är Herren
kan vi frimodigt och energiskt göra allt vi kan för att hans vilja skall förverkligas.
Till sist ett råd under denna adventstid: Börja varje dag med trosbekännelsen – före radion, före datorn, före tidningen, före maten, före TV:n.
Börja med trosbekännelsen för att det skall bli allt större för Dig,
att – Jesus är Herren!

Det folk som vandrar i mörI varje hjärta armt och mörkt
ker får se ett underbart ljus.
sänd
Du dödsskuggans
en stråle blid,
en stråle av Guds
Ja, över
länder
kärleks
ljus i så
signad
ett ljus
skall brinna
klart. juletid.
Ps o S 116:4
Då lättar själarnas ångest,
och glädjen växer till sång.
Messias kommer till jorden,
som Gud har lovat en gång.
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Vi vill tala om..
Att det här programmet till vissa
delar sannolikt inte kommer att
kunna genomföras pga den Covid19 pandemi som drabbat oss.
Vi vill ändå presentera detta program för att dels vara beredda att
starta så fort vi får tillåtelse dels
via de kanaler som vi har upprätthålla gudstjänstgemenskapen och
ge dig möjlighet att lyssna och
vara med utan att fysiskt mötas.
Vi har alltså 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 ”predikningar”, där du kan
lyssna när du vill.
Att valberedningen startar sitt arbete. Tänk efter vilka gåvor som du
vill ställa i Guds rikes tjänst.
Att årsmötet äger rum den 31 januari. Vi startar med gudstjänst, äter
sen kyrklunch och övergår till förhandlingar därefter.

Växande kyrkor har oftast Jesus i centrum

Sammanfattning av Gästkrönika i Dagen Prof Magnus Hagevi
Att ny radiosändare installerats vilket gör att Radio Nybro kan höras
inom ett större område.
Varje vardag sänder kyrkorna morgonandakt kl 06, 07 och 08. På tisdagar och var fjärde torsdag är det
vår församling som ansvarar. Du kan
också lyssna via webbradio: radionybro.se eller använda appen tunein.
Sändningsuppehåll 21 dec - 11 jan
1 dec
Lisbeth Carlsson
8 dec
Gert Gustafsson
10 dec
Sivert Hugosson
15 dec
Stig Jonsson
12 jan
Per-Erik Bernspång
19 jan
Johnny Zverzina
26 jan
Sivert Hugosson
28 jan
Lisbeth Carlsson
2 febr
Stig Jonsson
9 febr
Per-Erik Bernspång
16 febr Per-Olof Rehn
23 febr Boppe Perhamn
25 febr Lena Hugosson
Närradiostudion tel 177 90

Att Ria Nybro i år fyller 40 år samt
riksorganisationen Hela Människan
Ekumeniskt i Nybro:
100 år. Firandet skjuts pga pandemin RIA Nybro 121 00
framåt i tiden.
Pingstliljan – förskola, förskolechef
Anette Larsson 145 77

Kyrkskjuts

Kontakta P-E Bernspång 0707355034
eller Magnus Ericsson 070 661 9660

Nästa programblad

kommer i månadsskiftet februari –
mars-21. Ansvariga för detta blad är
Sivert Hugosson och Stig Jonsson.

När forskare studerar religiös förändring dominerar teorier som förutsätter
sekularisering—att allt eftersom ett samhälle utvecklas betyder religion allt
mindre. Endast genom att tona ned det kristna budskapet och anpassa det till
aktuella trender i samhället har många kyrkliga ledare fått uppfattningen att
deras församlingar skulle vara attraktiva för en annars ointresserad omgivning. Flera forskare har blivit överrumplade av att kyrkor och kristen tro
alltjämt lever och är vitala.
När forskare studerar om församlingar sätter Jesus i centrum används olika
indikatorer. Exempel på sådana är att en församling framhåller att Jesus uppstått, förlåter synd och är enda vägen till Gud samt att församlingen betonar
betydelsen av Bibeln, den enskildes tro och vilja att följa Jesus. Flera studier
visar att antalet gudstjänstfirare och medlemmar tenderar att växa i församlingar som har Jesus i centrum medan församlingar minskar om de istället
predikar ett budskap där Jesus marginaliseras.
Teologiskt stämmer detta resultat överens med att det är Jesus som öppnar
upp och når människor. Forskningen visar också att församlingar med Jesus i
centrum oftare har medlemmar som överlämnat sig åt Jesus, tycker att det är
viktigt att evangelisera, ge av sin tid och resurser till kyrkans arbete samt
bjuder in vänner och andra till kyrkan.
Johan Wofgang Goethe har formulerat något i sammanhanget träffande: Den
som gifter sig med tidsandan blir snart änka.

Församlingsboken
Ny medlem

Kerstin Hedén

kommer från Vätternkyrkan i Vadstena

Sjuk?

Hör av dig så att församlingen kan finnas till för dig eller att vi kan kontakta sjukhuspastorn. Ring Lisbeth Carlsson, 073 376 9520 eller Sivert
Hugosson, 070 345 4547 eller Stig Jonsson 070 850 4894

Program december 2020 – februari 2021
December
1

tisd 11.oo Tisdagsträffen
Adventssånger
Jerry o Berit

31 torsd 16.oo Nyårsbön
Per–Erik Bernspång
Lena Källberg

Januari

2 onsd 19.oo Bibelsamtal

6 sönd 10.oo Gudstjänst
Anders Duveskog
Sivert Hugosson
Elin Ericsson
Nattvard

1

Vi är delansvariga för RIA v 2

Vi är delansvariga för RIA v 50
9

onsd 19.oo Bibelsamtal

5

13 sönd 10.oo Gudstjänst

Per-Erik Bernspång
Natalia Panko

6

Stig Jonsson

14 månd 15.oo Bibelstudium och bön
Cristian Braw
11.oo Tisdagsträffen
Julsånger
Lisbeth Carlsson
16 onsd 19.oo Bibelsamtal

15 tisd

20 sönd 10.oo Gudstjänst - Vi sjunger in
julen
Per-Erik Bernspång m fl
Julkaffe
24 torsd 23.oo Julnattsgudstjänst
Artur Panko
Per-Erik Bernspång
m fl
29 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Nyårstankar
Per-Erik Bernspång

fred 16.oo Nyårsgudstjänst
Per-Erik Bernspång
Olga o Switlana Smytska
Sivert Hugosson
Nattvard

8

tisd

11.oo Tisdagsträffen
Sång & musik
Elisabet o Börje

onsd 10.oo Missionsfest
Bertil Svensson
Fia Hansson
Lisbeth Carlsson
Insamling till
Mission i andra länder
Servering

17 sönd 10.oo Gudstjänst
Magnus Ericsson
Olga o Switlana Smytska
Vasyl Smytski
Kyrkkaffe
19 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Vad gör sorg o saknad med
oss?
Stig Jonsson
20 onsd 19.oo Bibelsamtal
21 torsd 19.oo Styrelsemöte

Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Johnny Zverzina

27 onsd 19.oo Bibelsamtal
31 sönd 10.oo Årsmötesgudstjänst
Per-Erik Bernspång
Rose-Marie Hugosson
Berit Jungskär
Stig Jonsson
Kyrklunch
Årsmöte

Februari

10 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Gunvor Jonsson

Vi är delansvariga för RIA v 6
1
2

13 onsd 19.oo Bibelsamtal
16 lörd 18.oo Sången o Musiken i Bibeln
Natalia och Konstantin
Shakov, Bernspång

sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Berit Jungskär Kerstin
Hedén
Gunvor Jonsson
Nattvard

10 onsd 19.oo Bibelsamtal
19.oo Styrelsen

Lisbeth Stigemyr

24 sönd 10.oo Gudstjänst

fred 18.oo Styrelsemöte

11 månd 15.oo Bibelstudium och bön
Cristian Braw

7

3

13 lörd 16.oo Seminarium
17.oo Servering
18.oo Seminarium
14 sönd 10.oo Gudstjänst
Lisbeth Stigemyr
Natalia Panko
Per-Olof Rehn
15 månd 18.oo DM-kväll
16 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Jag minns mitt 80-tal ,
minnen och musik
Stig Erixon
17 onsd 19.oo Bibelsamtal
21 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Lisbeth Carlsson

månd 15.oo Bibelstudium och bön
Cristian Braw
tisd 11.oo Tisdagsträffen
Finnmarkens speleman
Dan Andersson
Torsten Gunnarsson

22 månd 15.oo Bibelstudium och bön
Cristian Braw
2 4 onsd 19.oo Bibelsamtal

onsd 19.oo Bibelsamtal

28 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Olga o Switlana Smytska

Efter svår vånda kring uppstart av Tisdagsträffen började vi mötas i slutet av
september. Stora avstånd och god handhygien var förutsättningarna.
Under den korta tid vi nu haft öppna
gudstjänster så kunde vi ändå få lyssna
till EQ-bandet med Per-Erik Bernspång
som ledare

Trettondagen den 6 januari

Bertil Svensson, Missionsinsamling

Lördag 16 januari

N o K Shakov musikgudstjänst

Lördag - söndag 13 - 14 febr.

Lisbeth Stigemyr

Fredag - söndag 12 - 14 mars

K-G Larsson

Lördag-söndag 17-18 april

Göran Lennartsson

Lördagen den 8 maj

Fredric Crona

Holger Nilsson

K-G Larsson

Fredric Crona, pingstpastor
i Lorensbergskyrkan Kalmar, har undervisat oss ett
par lördagskvällar
De DM-kvällar (Diakoni och mission) som kunnat genomföras har inneburit
att många babypaket kunnat levereras via Valla Karlsson till Litauen och att
förbandslinne till Afrika har gjorts i ordning. Ett 50-tal julklappar till barn i
Litauen har också skeppats iväg.

”Allt vad ni har gjort för en av dessa
mina minsta bröder, det har ni gjort
mot mig” Matt 25:40

Samlas vi till på Trettondagen den 6 januari kl 10.oo då Bertil Svensson
som arbetat som missionssamordnare på Equmeniakyrkan centralt kommer till oss. Om vi inte kan genomföra denna samling pga Coronan så använd insamlingskonto:
Swish 900 32 86 eller bankgiro 900-3286

Julklappstips: I år tar vi inte hem något speciellt julbokbord men i kyrkan finns böcker och cd/dvd-skivor för ett eventuellt köp!

Missionsgåvor som ”ge bort en Get eller en utbildningsplats.”
Bli Fadder till ett barn ev genom ”Kristen o Kvinna” se Equmeniakyrkan.se”
Gåvokort: matpaket till föräldralösa barn i Kongo/Kinshasa se
”Equmeniakyrkan.se”
Hoppets Stjärna, se ”starofhope.se”
Trosgnistan, se ”trosgnistan.
Har du svårt att hitta inbetalningssätt—kontakta Sivert Hugosson eller Stig
Jonsson

