
Vi människor talar ibland om att 
vi har gott hopp om att vissa 
händelser skall gå bra, men 

även om det i stundom ser så svårt ut 

at vi inte har något hopp om att det 
skall lyckas. Här talas det om ett evigt 
hopp och till skillnad från de andra så 
är detta ett hopp som inte kan slå fel, 

och om detta hopp läser vi i 
Joh. 17:24 där Jesus ber till 
sin Fader och säger att jag vill 
att där jag är, där skola och 
de som du har givit mig, ty 
du har älskat mig före värl-
dens begynnelse. Denna här-
lighet finns i Guds himmel dit 
Jesus for efter fullbordat fräls-
ningsverk här på jorden Apg I:
II, och dit alla som älska Jesus 
och fått uppleva sin synders 
förlåtelse äro bjudna.

När Paulus söker beskri-
va himmelens härlighet säger 
han i IKor 2:9 "Vad intet öga 
har sett, och intet öra har 
hört och vad ingens hjärta 
har kunnat tänka, vad Gud 
har berett åt dem som älska 
honom". Om detta eviga hopp 
talar också aposteln Johan-
nes om, när han som fånge 
för sin tro på Gud var förvi-
sad till ön Patmos och där fick 
skåda in i själva himlen, detta 
står att läsa i Joh. Uppenba-

relse som är Bibelns sista bok. Vi för-
står att den härlighet som han där fick 
se övergår allt som finns här på jorden. 
I kap 7 vers 9 fick han se en oräkne-
lig stor skara ur alla folkslag stå inför 
Guds tron och de voro klädda i vita 
fotsida kläder och det står i kap 19:6 
att de sjöng och lovade Gud så det lät 
som bruset av stora vatten, vilken gläd-
jesång.

Vi nämnde förut att alla är bjudna 
med till detta underbara eviga hopp 
men  villkoret är att vi tar emot in-
bjudningen och beder Gud om förlå-
telse för det som står emellan Gud och 
oss, nämligen synden och Gud förlåter 
varje uppriktigt hjärta.

Nu finns det tyvärr vänner som för-
nekar bibelns sanningar, så gjorde 
också Charles Darwin som ung, men 
vid mogen ålder blev han en brinnan-
de kristen och sade "Hur kunde jag 
förringa Guds skapelse människan till 
apans nivå, förlåt mig min ungdoms 
ärelystnad", och vi vet att han är ju inte 
ensam om att komma rätt i livet. Och 
den som upplevt Guds kärlek och kraft 
i livet har i någon mån fått en försmak 
av vårt eviga hopp. Låt oss stämma in i 
sångaren som sjunger. När min resa är 
slut och min strid kämpats ut, då min 
farkost når himlens land, Jesus möter 
mig där och för evigt jag är i mitt hem 
på den andra strand. Vilken under-
bar sång efter vandringen lång när till 
himmlen vi hunnit har. Resenärerna 
då evigt bärjade stå vilken dag o så un-
derbar. Nog vill vi väl alla nå detta mål, 
vårt eviga hopp.

Välkommen att besöka någon guds-
tjänst i den kyrka som finns i din 
närhet.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus
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Allhelgonahelgen  i våra kyrkor 
Som tidigare år håller vi våra kyrkor öppna i sam-

band med allhelgonahelgen. Det är kaffeservering, 
plats för bön och stillhet samt möjligheter att sam-

tala en stund med kyrkvärd eller någon annan 
medarbetare i församlingen. Kyrkorna är öppna 

följande tider:  
Ale-Skövde kyrka 

fredag 31 okt kl 12-17 
Hålanda kyrka

fredag 31 okt kl 11-14 
Skepplanda kyrka

fredag 31 okt kl 11-14 
S:t Peders kyrka 

fredag 31 okt kl 11-17 och lördag 1nov kl 11-14 
Tunge kyrka

fredag 31 okt kl 12-16 och lördag 1 nov kl 11-14 

Alla Helgons dag 1 nov 
Skepplanda kyrka 

Mässa kl 10.00 
Präst: Vivianne Wetterling 

kyrkkaffe 
S:t Peders kyrka kl 12.00 

Högmässa 
Kyrkokören medverkar 

Präst: Vivianne Wetterling 

Söndagen efter Alla Helgons dag 2 nov
Skepplanda kyrka 

Minnesgudstjänst kl 17.00 
Skepplanda Kyrkokör 

Solister och instrumentalister 
Präst: Bengt Broman 

Hålanda kyrka 
Minnesgudstjänst kl 15.00 

Hålanda kyrkokör 
Jacob Henricsson - elbas 

Präst Bengt Broman 
kyrkkaffe 

Ale-Skövde kyrka 
Minnesgudstjänst kl 18.00 

Hålanda kyrkokör 
Jacob Henricsson - elbas 
Präst Magnus Skredsvik

Tunge kyrka  
Minnesgudstjänst kl 16.00 

Solist: Rune Gedell 
Präst: Magnus Skredsvik 

Välkomna! 
www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94 www.mittiale.se - 0303-332660

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka

Kilanda kyrka

Under Allhelgonaveckan 
kommer kyrkorna att vara öppna

Torsdag  30 oktober 13.00-18.00
Fredag  31 oktober 10.00-18.00
Lördag  1 november 10.00-18.00
 Musik till tröst  15.00
 Triosång med 
 ackompanjemang
Söndag  2 november 18.00 
 Musik- och 
 minnesgudstjänst
 Damkören Vox feminale    
 medverkar
 Ackomp: Lisa Johansson
 Präst: Björn Nilsson

Fredag  31 oktober 10.00-18.00
Lördag  1 november 18.00
 Musikgudstjänst
 Emelie Wessmark, solo 
 Kyrkokören medverkar
 Präst: Björn Nilsson

Ta tillfället i akt. 
Kom in, vi bjuder på en kopp kaffe, 
tänd ett ljus och sök kyrkans stillhet.

Vill Du samtala med någon så fi nns vi där.

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Öppet i Kyrkan på våra kyrkogårdar
Fredagen den 31 oktober
Kom in och drick en kopp kaffe, tänd ett ljus och sitt ner en stund.
Nödinge Kyrka 11.00 - 17.00
Surte Kapell 12.00 - 18.00
Välkommen!

Måndagsträff
Surte församlingshem den 3 nov kl 14.00
”Elisabeth Axelsson från stadsmissionen pratar om hemlöshet.”

Onsdagsträff
Nödinge församlingshem den 5 nov kl 13.00
”Arnold Egelrud – Från nybyggarland till Predikstol.”

Musikgudstjänst
Den 9 nov kl 17.00 Nödinge Kyrka
Blue’n joy sjunger ”Spirituals”

Predikoturer
1 nov Alla helgons dag
11.00 Nödinge kyrka Mässa R Olausson
17.00 Surte kyrka Minnesgudstjänst  R Olausson

2 nov Söndagen ef Alla helgons dag
11.00  Surte kyrka Sammanlyst Ekumenisk gudstjänst H Hultén
13.00 Surte kyrka Finsk mässa P Blumenthal 
15.00 Bohus servicehus Mässa H Hultén

Onsdagen den 5 nov
11.00  Fridhem Gudstjänst H Hultén  

9 nov 25 ef Trefaldighet
11.00 Surte kyrka Gudstjänst R Olausson
15.00 Bohus servicehus Gudstjänst R Olausson
17.00 Nödinge kyrka Musikgudstjänst R Olausson 

Tisdagen den 11 nov
14.00  Nödinge Servicehus Gudstjänst Hultén

Kaffe och 
gemenskap
på Alla träffar

Välkomna!

Gemenskapsträff 
I Hålanda  

församlingshem 
Onsdagen den 5 nov 

kl 10.30-12.30 
Karin o Liselotte 

Välkomna 
www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Betraktelse

Vårt eviga hopp


