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När vi läser i andra ka-
pitlet i Lukas evang-
elium får vi vara med 

om den enastående händel-
sen då Jesus Guds son föddes 
hit till världen, hur himmelens 

änglar lovade och prisade Gud 
för vad som skedde alldeles 
som Gud hade uppenbarat för 
länge sedan, inte minst genom 
sina profeter i gamla förbun-
det. Det är ju viktigt att vi 

lyssnar in Guds röst och följer 
hans bud, när han uppenbarar 
vad han vill göra med och för 
oss människor.

 För Maria Jesu moder och 
för Josef hennes man hade 

Gud uppenbarat hur de skulle 
följa lagen och så bära fram 
Jesusbarnet i templet när han 
var åtta dagar gammal för att 
han skulle omskäras och så få 
sitt namn Jesus för det hade 
Herrens ängel uppenbarat 
för Josef, när ängeln samti-
digt talade om att barnet som 
skulle födas var inget vanligt 
barn utan det var avlat av den 
helige ande, och namnet Jesus 
betydde att han skulle frälsa 
sitt folk från deras synder.

I samma kapitel läser vi om 
en from och rättfärdig man 
som hette Simon. Och för 
honom hade den helige Ande 
uppenbarat att han inte skulle 
smaka döden förrän han hade 
fått se Herrens smorde. Och 
nu kom han till templet och 
tackade och prisade Gud vad 
han fick vara med om. Lukas 
berättar även om en gammal 
kvinna som hette Hanna, hon 
var profetissa och tjänade 
Gud i templet med fastor och 
böner, även hon fröjdades och 
lovade Gud när hon fick se Je-
susbarnet.

När vi ser på Guds folks 
vandring i Gamla testamen-
tet och läser om hur han up-
penbarade sin vilja för dem så 
gick det alltid väl när de följde 
Guds råd, men gick de sin 
egen väg fick de ingen fram-
gång. Då vi ser ut över världen 
i dag så är det mörkt på många 
sätt och vi märker att ondskan 
breder ut sig mer och mer. 
Men vi läste i början om att 
Jesus kom som Frälsare för alla 
som vill taga emot honom och 
det står skrivet i Apg 4: 12 att 
det finns inget annat namn än 
Jesus genom vilket vi kan bliva 
frälsta. I Apg I:II uppenba-
ras också att Jesus skall komma 

tillbaka  till 
jorden för 
att hämta 
dem som hör 
honom till, 
läs gärna om 
detta i första 
Tessaloniker-
brevet kapitel 
4 från vers 13 
både allvarli-
ga och tröste-
rika ord. 

När nu 
Gud har up-
penbarat 
detta är det 
vår sak att ta 
ställning. Det 
blir för eller 
emot Jesus, 
säger vi ja till 
Jesus och tar 
emot hans 
inbjudan är 
målet himlen. 
Josef Rogner, 
fanjunkare i 
Frälsnings-
armén har 
sammanfat-
tat det så fint 
i sången som 
lyder så här.

Jesu blod 
har öppnat 
pärleporten. 
Pris ske Gud 
i dag den 
öppen står, 
om du vill får 
du gå med 
till himlen. 
Skall du ändå 
stanna utan-
för? Skall du 
få vara med 
när sången 
brusar 
stark som 
stora vatten 
genom him-
melens salar 
en gång? 
Skall du få 
vara med när 
stora vita 
skaran inför 
tronen upp-

stämmer sitt lov till Herren 
Gud?

Välkommen på Gudstjänst 
i Din närbelägna kyrka. 

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus

TackBetraktelse

Uppenbarelsens ljus Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Stina Östlund
vid hennes bortgång,

för den vackra
blomstergärden vid
hennes bår och för

minnesgåvorna, vill vi
framföra vårt varma

tack.

INGRID, ANNA-LISA
SOLVEIG och BROR

www.mittiale.se 
0303-332660
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Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst

8 februari kl.18.00

Kammarkören VocAle möter Aurum trio som 
består av Eva Bartholdsson, sång, Greger 
Siljebo fi l m.m. samt Jakob Petrén piano. 

Visa, jazz, pop, folkmusik m.m.

Fri entré.

Nols kyrka
Familjegudstjänst

8 februari kl. 17.00
”I ljusets tecken”

 Kyrkis och körbarnen
 sjunger för oss 

 Vi bjuder på kvällsmat.

Kyndelsmässodagen  
8 februari   

S:t Peders kyrka 
Familjegudstjänst kl 10.00 

Barnkör och kyrkokör medverkar. 
Bibelutdelning till 5-åringar 

Kyrkkaffe 
Präst: Magnus Skredsvik 

Ale-Skövde kyrka 
Familjegudstjänst kl 12.00 

Dop
Barngrupperna medverkar med sång 

Bibelutdelning till 5-åringar 
Kyrkkaffe 

Präst: Magnus Skredsvik 

Hålanda kyrka 
Gudstjänst kl 10.00 

Präst: Vivianne Wetterling 
Kyrkkaffe 

Skepplanda kyrka 
Musikmässa kl 17.00 
Skepplanda Kyrkokör 

Präst: Vivianne Wetterling 

Storcafé 
onsdag 11 februari  

Kl 10—12 
i Skepplanda församlingshem 

Arnold Egelrud 
”Från skogsbygd till predikstol” 

Välkommen! 

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

Onsdagsträff Nödinge församlingshem 
den 4 feb. kl. 13.00 ”Brandman Lasse Andersson”

Måndagsträff Surte församlingshem 
den 9 feb. kl. 14.00  ”Brandman Lasse Andersson”

Bröllopskonsert den 24 februari kl. 18.30
Nödinge kyrka och församlingshem 
Vår kantor spelar brudmarscher, psalmer och annan vigselmusik 
och hjälper er att välja. Efter konserten bjuds det på kaffe och Bröl-
lopstårta i församlingshemmet, och där fi nns representanter från 
bageri, fl orist, kläder, smink, smycken och fotograf mm.

Välkommen på gudstjänst
8 Febr. Kyndelsmässodagen 
11.00 Nödinge kyrka  Gudstjänst H Hultén  ”Blué n Joy” och 
 ”Real Groove” 
13.00 Nödinge kyrka Finsk Mässa P Blumenthal 
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén 
17.00 Surte kapell Taizemässa H Hultén 

Tisdagen den 10 februari 
14.00 Nödinge Servicehus Gudstjänst H Hultén 

15 Febr.  Sexagesima
11.00 Surte kapell Gudstjänst R Olausson 
15.00 Bohus Servicehus Mässa R Olausson  
17.00 Nödinge kyrka Taizemässa R Olausson 

Tisdagen den 17 februari 
11.00 Trollevik Gudstjänst R Bäck Välkomna!

Kaffe och
gemenskap

Vår käre

Åke Aronsson
har nu fått sin sista

viloplats. Under en ljus
begravningsgudstjänst
tog vi farväl av honom.
Tack alla Ni som fanns i

kapellet och vid
minnesstunden efteråt.

Tack alla Ni som skickat
blommor och lämnat

bidrag till olika
minnesfonder. Tack

Renny Olausson för Dina
finstämda och personliga

minnesord. Tack Anna
Holl för musiken och
sången. Tack Johan

Ekstedt, Ale Älvdalens
Begravningsbyrå för

sång, musik och för Ditt
stöd i Din hjälp att

arrangera begravningen
på det sätt vi önskade.

Tack Bosse, Ebbas
blommor i Kungälv för

den vackra
kistdekorationen helt
enligt vårt önskemål.

TACK ALLA!

BRORSBARNEN
med familjer

Till Er alla som hedrade
minnet av vår Älskade

Saga
Emanuelsson

vid hennes bortgång, för
hedersbevisningen,

blommor och
minnesgåvor vill vi

framföra vårt varma
tack. Ett särskilt tack till

kyrkoherde Björn
Nilsson och organist
Sabina Nilsson som
gjorde begravnings-

gudstjänsten till ett ljust
och vackert minne.

Kurt och Eira
Birgitta och Christer

Till Er alla som hedrade
minnet av vår Älskade

Ester
Andersson

vid hennes bortgång, för
hedersbevisningen,

blommor och
minnesgåvor, vill vi
framföra vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
all personal på Rehab,
Vikadamm för god och
kärleksfull omvårdnad.

Tack också till Kh. Björn
Nilsson och organist
Sabina Nilsson som
gjorde begravnings-

gudstjänsten till ett ljust
och vackert minne.

Lena och Gösta
Leif och Agneta

Östen och Elisabeth
Siw och Jürgen

med familjer


