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sus gjort som du och jag
är värda förtroende. Nej!
Inte kan väl Paulus och jag
vara värda förtroende som
gjort så mycket dumt.
Jodå, ”detta är ett ord att
lita på” (v 15), det är just
syndare som Jesus kommit
hit till världen för att
rädda. Vi får bekänna vår
synd och vända om till
Jesus, sedan kan Jesus använda oss i sin tjänst.

Duger jag?
Har du någonsin frågat
dig: Duger jag? Om inte är
du nog rätt unik. De flesta
funderar på i fall vi duger i
andras ögon: på jobbet, i
skolan, i familjen, i idrottsföreningen och till och
med i kyrkan. En del av oss
har säkert också funderat
på ifall vi duger i Guds
ögon.
I 1 Tim 1:12-17 skriver
Paulus till sin adept Timotheos att han tackar
Jesus för att han fann honom värd förtroende och
tog honom i sin tjänst. Ja,
men det är väl självklart!
Paulus var ju en betydelsefull apostel. Men det CV
som Paulus beskriver i
fortsättningen av detta
avsnitt är kanske inte så
meriterande. Tidigare hade
han hädat Jesus namn och
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förföljt de kristna mycket
brutalt. Ja, Paulus rankar
sig faktiskt som den
störste av syndare. Hur
kunde Jesus visa en sån
förtroende? Paulus skriver
att han mötte förbarmande från Jesus för att
han handlat i okunnighet
och otro samt för att Jesus
skulle kunna visa allt sitt
tålamod på honom som
urtyp för dem som skulle
komma till tro och vinna
evigt liv.
Det var alltså bara nåd att
Paulus fick vara med och
tjäna Jesus, massor av nåd.
Och eftersom Paulus var
en urtyp så är det samma
anledning att vi får vara
med: massor av nåd. Vi har
inte förtjänat att bli värda
Jesus förtroende och kan
aldrig någonsin förtjäna
det. Det är genom det Je-

Paulus skriver detta som
en uppmuntran till sin
unge vän Timotheos om
han skulle tvivla på att han
duger till att tjäna Jesus.
Brevet har blivit en del av
Guds ord och är därför en
uppmuntran även till oss
när vi tvivlar på att vi duger. Om vi tror på Jesus
och har bekänt vår synd
och våra misslyckanden
blir vi värda förtroendet att
tjäna Herren och för stämpeln ”Godkänd!”
Vi människor har också en
förmåga att nedvärdera
våra insatser i vardagen
eller i församlingen: ”Det
enda jag gör är ju att
hjälpa en äldre granne att
handla nu under Coronapandemin”, ”Jag städar
ju bara och byter toapapper i kyrkan” eller ”Jag är ju
bara söndagsskollärare”.
Visst, alla saker ger inte
lika mycket uppmärksam-
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het. Men jag kan lova att
åtminstone någon märker
och saknar om du inte gör
”din grej”. När vi gör saker
för Jesus i vardagen och i
kyrkan så finns det ett
värde i varje insats. Ingen
insats är så liten att den
saknar värde (Matt 10:42).
Det kom en besökare till
ett stenbrott. Först såg han
en man som uttråkad
hackade på en sten. Besökaren frågade honom: Vad
gör du? Svaret kom ilsket:
Det ser du väl, jag hugger
sten! Sen såg han en annan man en bit bort som
visslande högg på en sten.
Besökaren frågade även
honom: Vad gör du? Och
stenhuggaren svarade
glatt: Jag är med och bygger en katedral!
Ja, det gör verkligen skillnad om vi ser och begriper
att det vi gör är del i ett
stort sammanhang, i Guds
vision. Jag tror det är viktigt att vi har det perspektivet för att hålla ut i vårt
tjänande och se att vår
insats duger. Oavsett vilken uppgift vi har i församlingen, praktiskt eller i
bön, får vi göra det hängivet och uthålligt, för varje
insats är en del i att bygga
Guds rike.

Lasse Andersson, pastor

info@equmeniakyrkanmotala.se
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Församlingens pgnr: 27 05 47-3
equmenia Motala bgnr: 5071-2777
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Program Februari 2021 - April 2021 Som läget är nu i Coronatider och med restriktioner så är detta vårt planerade program men vi hänvisar till hemsida, annonsering och facebook för
ev förändringar. OBS! Vi firar gudstjänst kl 10.00. Caféet är öppet 12.00-16.00 alla dagar utom måndagar.
Meny och mer info på furulid.se eller facebook.

FEBRUARI
2
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
4
Torsdag
19:00 Bön
7
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST VIA
YOUTUBE OCH ÅRSHÖGTID FÖR EQUMENIA OCH FÖRSAMLINGEN
Lasse Andersson
predikar. Sång och
musik. Månadsoffer
Kyrkan Furulid. Församlingens årsmöte
via zoom.
9
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
11
Torsdag
18.30 Styrelsemöte
19:00 Bön
14
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST VIA
YOUTUBE
Mia Gyllgård predikar
Sång Thorvald och
Violet Jangvik
16
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
17
Onsdag
19:00 Bibelstudiekväll,
Filipperbrevet 1
18
Torsdag
18:00 Bön
20
Lördag
15:00 Vardagsrumskonsert
med Anders Forsell
via församlingens
facebook, se notis

21
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST VIE
YOUTUBE
Lasse Andersson predikar. Lovsång
23
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
25
Torsdag
19:00 Bön
28
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST VIA
YOUTUBE
Lasse Andersson
predikar. Sång med
bönorna

MARS

16
Tisdag
10.30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
18
Torsdag
19:00 Bön
21
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST FÖR
ALLA ÅLDRAR VIA
YOUTUBE
Lasse Andersson,
barn och ungdomar
medverkar
23
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
24
Onsdag
19:00 Bön i fastetid
25
Torsdag
19:00 Bön
26
Fredag
10:30 Bön i fastetid
27
Lördag
10:30 Bön i fastetid
28
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST VIA
YOUTUBE
Lasse Andersson
predikar. Efter guds
tjänst församlings
möte, eventuellt via
zoom
30
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
31
Onsdag
19:00 Bibelstudiekväll,
om Påsken

2
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
3
Onsdag
19:00 Bibelstudiekväll,
Filipperbrevet 2.
4
Torsdag
19:00 Bön
7
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST VIA
YOUTUBE
Lennart Johansson
predikar. Sång och
musik
9
Tisdag
10:30 Bön
11
Torsdag
18:30 Styrelsemöte
19:00 Bön
14
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST VIA
1
YOUTUBE
Lasse Andersson
18:30
predikar. Bönedag
och insamling till pastors– och diakonutbildningen

APRIL

Torsdag
Skärtorsdag
Getsemanevandring
VIA YOUTUBE
Lasse Andersson m fl

2
Fredag
10:00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST VIA
YOUTUBE Lasse Andersson predikar
4
Söndag
10:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST VIA
YOUTUBE Lasse Andersson predikar.
6
Tisdag
10.30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
8
Torsdag
18:30 Styrelsemöte
19:00 Bön
11
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST VIA
YOUTUBE
Martina Nordqvist
predikar
13
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
14
Onsdag
19:00 Bibelstudiekväll,
Filipperbrevet 3
15
Torsdag
19:00 Bön
18
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST VIA
YOUTUBE Lasse
Andersson predikar
20 Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
17:00 Dansgruppen Alive
från åk 4 och uppåt
22
Torsdag
19:00 Bön
25
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST Lennart
Johansson predikar
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Söndag 28 mars och
vecka 13
Vi ber för: Läget i vårt land
Februari - april
och vår värld, våra för2021
samlingsmedlemmar på
Söndag 7 februari
andra orter och Råssoch vecka 6
näskyrkan i Motala
Vi ber för: OmSöndag 4 april och vecka
sorgsgrupp 7, Läget i
14
vårt land och vår
Vi ber för: Omsorgsgrupp
värld, Ekumeniska
4, Läget i vårt land och
konfan och Motala
Sjuk-huskyrkan i Motala
Baptistförsamling
Söndag 14 februari
och vecka 8
Söndag 11 april och
Vi ber för: Läget i vårt vecka 15
land och vår värld,
Vi ber för: Läget i vårt land
vår café- och camp- och vår värld, vår café– och
ingverksamhet och
campingverksamhet och
Motala Församling
Sjökumla MissionsförSöndag 21 februari samling
och vecka 8
Söndag 18 april och
Vi ber för: Omvecka 16
sorgsgrupp 1, Läget i Vi ber för: Omsorgsgrupp
vårt land och vår
5, Läget i vårt land och vår
värld och Charlotten- värld och Motala Baptistborgskyrkan i Motala församling
Söndag 28 februari Söndag 25 april och
och vecka 9
vecka 17
Vi ber för: Läget i vårt Vi ber för: Läget i vårt land
land och vår värld,
och vår värld, barn och
våra äldreboenden i ungdomar I vår församling
stan samt Katolska
och Motala Församling
kyrkan i Motala S:t
Maximilian kloster
FÖRSAMLINGSSöndag 7 mars och
MÖTEN VÅREN 2021
vecka 10
Söndag 28 mars efter kyrkVi ber för: Omsorgsgrupp 2, Läget i fikat och onsdag 23 maj kl
19:00.
vårt land och vår
värld, församlingens I nuläget är det oklart om
verk-samhet och Ria i det går att ha fysiska möten alternativt blir det via
Motala
Söndag 14 mars och zoom. Mera information
kommer senare.
vecka 11
Vi ber för: Läget i vårt
BIBELSTUDIER PÅ
land och vår värld,
bön och offerdag för ONSDAGAR
pastors- och diaFöljande onsdagskvällar kl
konutbildningen
19.00 blir det bibelstudium:
samt Pingstkyrkan i
17/2, 3/3, 31/3, 14/4 samt
Motala
12/5. Tillsammans med
Söndag 21 mars och pastor Lasse Andersson
vecka 12
dyker vi då ner i FilipperVi ber för: Ombrevet, som ibland även
sorgsgrupp 3. Läget i kallas för ”Glädjens brev”.
vårt land och Lillkyr- Undantaget är onsdagen i
kan i Motala
påskveckan då det istället
blir ett bibelstudium om
påsken. Så länge vi inte får
lov att samlas fler än åtta

BÖN OCH
FÖRBÖN

deltagare kommer studierna att hållas via Zoom.
Länk för detta kommer
finnas tillgänglig på hemsidan och Facebook inför
samlingarna.
BÖNEDAGAR I FASTETID
23 - 28 MARS
Fastetidens 40 dagar är en
förberedelsetid inför
påsken. Som en hjälp i
detta har vi några dagar
av bön i församlingen i
slutet av denna period.
Det blir bönesamlingar vid
följande tillfällen under
veckan: tisdag 10.30, onsdag 19.00, torsdag 19.00,
fredag 10.30 och lördag
10.30.
Final för veckan blir det på
gudstjänsten på söndag
10.00. Vid samlingarna
gör vi några nedslag i
Markusevangeliets berättelser om Jesu väg till korset för att se vilken väg
Jesus valde, för att beröras
av detta och formas till
hans likhet. Vi samlas
också för att be Jesus visa
vägen i våra liv och för oss
som församling. Har du
inte möjlighet att vara
med på samlingarna, ta
gärna tid i bön där du befinner dig.

Påskdag. Om vi kan fira något
på plats i kyrkan eller inte och
ifall vi kan fira tillsammans
med andra församlingar i
Motala får vi se då vi närmar
oss påskhelgen.
PASTORS– OCH DIAKONUTBILDNING I FOKUS
Söndag den 14 mars är det
bön- och offerdag för Equmeniakyrkans utbildningar till
pastorer och diakoner. Vi jobbar på att få någon form av
medverkan från Teologiska
högskolan i vår gudstjänst.
Tidningen Årsringar, som eleverna på skolan producerar,
kommer att finnas till salu i
kyrkan runt det aktuella datumet.

FÖRSAMLINGSBOKEN

Nya medlemmar
Församlingen har glädjen
att hälsa Malin och Anders
Forsell, Svangränd 8,
591 45 Motala välkomna
in i församlingen.
Vi önskar er Guds rika välsignelse och hjärtligt välkomna
in till vår gemenskap.
Tack!!

PÅSKVECKAN

Påsken är kristendomens
absolut största högtid.
Det som hände under
påsken; Jesu lidande, död
och uppståndelse; är
grunden för frälsningen
och hoppet. Ja, utan
påsken skulle det överhuvudtaget inte finnas någon kristen tro. Så påsken
är verkligen värd att firas.
Däremot är det osäkert
när detta skrivs hur vi
kommer ha möjlighet att
fira påsken i år på grund
av Coronapandemin. Men
vi siktar på bibelstudium
om påsken på onsdagskvällen, Getsemanestund
på Skärtorsdag samt gudstjänst på Långfredag och

Till minne av Lennart Gustavsson. Med en av pappas favoritblommor, gullvivan, vill vi
tacka för omsorgen och det
fina deltagandet vid hans
bortgång. Med värme.

Kristian, Maria och Karolina

möjlighet att träffas när coronan har
lugnat ner sig.
Kursledare: Bo Johansson
0768-14 87 44, e-post:
0141.219269@telia.com och
Malin Forsell 0735-20 49 83
Expert-resurs: Lasse Andersson
0725-50 01 33 (pastor)
Anmälan till Bo eller till
info@equmeniakyrkanmotala.se
0141-21 74 90, 0708-68 92 60.

BARN & UNGDOMAR

VARDAGSRUMSKONSERT

Anders Forsell bjuder tillsammans
med församlingen in till en liten
konsert från sitt vardagsrum lördag
den 20 februari kl 15:00. Konserten
livesänds via församlingens Facebooksida ”Furulid Equmeniakyrkan Motala” och ligger kvar där så
man även kan se den senare. Anders kommer att bjuda på en blandad repertoar av äldre och nyare
kristna sånger och annat material
med ett gott budskap. Han utlovar
också ett par egna kompositioner.
Fikat ordnar du själv…

ALFA ON-LINE

Nu kan du sitta hemma och delta i
ett spännande samtal. Vi startar
med en studiecirkel Alpha online
för dig som vill få lite mer kött på
benen för att kunna ta ställning till
en av livets viktigaste frågor: ”Är

och de andra deltagarna kan dela
sina erfarenheter.
Upplägg: Vi ser först på en introduktionsfilm på engelska med svensk text
(ca 20 minuter) och samtalar sedan
med varandra. Du får ett studiehäfte
hemskickat. Vi använder Zoom och
det krävs att du har internetuppkoppling samt dator, smart mobiltelefon
eller surfplatta.
Första träffen tänkte vi ha onsdagen den 3 februari kl. 18.30 till
ca 19.45. Sedan fortsätter vi på onsdagar under några månader, om den
dagen passar dig. Allt är kostnadsfritt.
Om tiden inte passar, om du inte har
internet eller har svårt att hänga med
i ett engelskt föredrag som är textat
på svenska, så hör av dig så får vi

Mycket har ställts in nu, även för
våra barn och unga. Många har
också minskat sina egna sociala relationer och kontakten med mor och
farföräldrar är förändrad. Vårt barn
och ungdomsarbete har också haft
ett längre uppehåll efter julavslutning tidigt i december och fram tills
nu i slutet av januari. Men nu kommer vi att sätta igång igen! Efter gemensamt beslut i UR kommer alla
våra grupper att starta, men vi har
kommit olika långt i planeringen.
Det känns väldigt viktigt! Att vi får
vara med och ge möjlighet till gemenskap och ge hopp och tro. Nu
mer än någonsin. Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten/
riksidrottsförbundet/equmenia har
kommit med. Och just i detta läget
blir det lite enklare att vi inte har så
stora grupper till antalet :). Även om
vi drömmer och hoppas på något
annat framöver! Tacksam att ni finns
med i bön och omtanke!

Emma Thorén

Jesus på riktigt och någon som jag
kan räkna med?”

Vi hoppas att du ska få ett bra underlag för att kunna ta ställning till
vad du ska tro på. I samtalet kan
du ställa dina frågor och vi vill vara
så sakliga som möjligt och ha ett
öppet och ärligt samtal. Även du

VI SOM JOBBAR I KYRKAN
Lasse Andersson

Församlingsföreståndare, Tel: 072-550 01 33
lasse@equmeniakyrkanmotala.se

Ing-Marie Halldan

Administratör, Tel: 0141-21 74 90 el. 070-152 44 66
ingmarie@equmeniakyrkanmotala.se
Expeditionstid kl. 9:00-14:00, tisdag, onsdag, och torsdag

