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Här i tiden kritiserar människor varan-
dra ibland. Ofta är man i verkligheten 
inte alls intresserad av den andra per-
sonen. Men när personen ifråga gör 
något som man tycker är fel, då väcks 
intresset och telefonerna ringer. Men 
vad är det fråga om här? I alla fall inte 
om att hjälpa sin nästa, utan här går 
man i djävulens ärenden.

Även Jesus mötte personer som var 
redo att stena en kvinna. Jesu svar till 
stenkastarna var klart: ”Den som är 
utan synd må kasta första stenen på 
henne.” (Joh. 8:7). ”Du hycklare, ta 
först bort bjälken ur ditt eget öga! Då 
kommer du att se så klart att du kan ta 
bort flisan ur din broders öga.” (Luk. 
6:42). Sådana svar gav Jesus till dem 
som anklagade andra.

Det här betyder inte att vi accep-
terar synden eller försvarar och ser 
genom fingrarna. Synd är alltid en 
allvarlig sak. Den skiljer människan 
från Gud. Men Guds nåd är ännu större 
för den ångerfulle som får höra av 
Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, 
och synda inte mer!” (Joh. 8:11). Gud 
är inte som människor. Han är full av 

Kristet Center Solna är en fri församling med guds-
tjänster och bönemöten som hålles i vår lokal i Solna. 
Vi vill bygga en församling i Stor-Stockholm till 
en kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, 
lovsång, bön, gemenskap, evangelisation och socialt 
arbete. Vi vill att tröskeln till vår kyrka är låg. Alla är 
välkomna till våra internationella möten!

Vi tror  
• Att det finns treenighet med Gud Fadern, Sonen och 
den Helige Ande. 
• Att Jesus är den enda vägen till himlen. 
• Att Bibeln är Guds felfria Ord och att den är den 
enda grunden i vårt arbete.
• Att det finns både himlen och helvetet och att Gud 
vill att alla männskor ska bli frälsta. ”Så älskade Gud 
världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och 
en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha 
evigt liv”.

Möteslokal: Kristet Center Solna, KCS,
Hagalundsg. 9, Solna, Pendeltåg ovh tvärbana 
Solna. T-bana Solna Centrum och buss 513
Tel. 072-531 88 11 – fb.me/KristetCenterSolna

Välkommen till Kristet Center Solna 

kärlek till människan som fallit, men 
å andra sidan är Han också domens 
Gud. Bara Gud har rätt att döma. En 
dag kommer Jesus döma både levande 
och döda.

Bry dig inte om att inte människor 
ser vad du gör eller att de dömer dig. 
Det viktigaste är att du har ett gott 
samvete inför Gud och människor. 
Gud ser in i ditt hjärta och Han belönar 
dina goda gärningar och kärlek till 
Honom. ”Ty Gud är inte orättvis, så 
att Han glömmer vad ni har gjort, och 
vilken kärlek ni har visat Hans namn 
genom att nu som tidigare tjäna de 
heliga.” (Hebr. 6:10).

Vi kan säga att när människan kriti-
serar en annan är han eller hon som ett 
dåligt träd. Var däremot du en trogen 
tjänare, som uppmuntrar människor 
med ord av hopp och framtidstro. Just 
till dig vill Jesus en dag säga: ”Bra, 
du gode och trogne tjänare. Du har 
varit trogen i det lilla. Jag skall sätta 
dig över mycket. Gå in i din Herres 
glädje!” (Matt.25:23).

Han talade också om att ett av den 
yttersta tidens tecken skulle vara att 

till och med troende slår varandra med 
ord. Jesus varnade om det: ”Men om 
tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: 
Min Herre dröjer, och han börjar slå 
de andra tjänarna och äter och dricker 
med dem som är druckna, då skall 
hans Herre komma en dag när tjänaren 
inte väntar honom och i en stund han 
inte känner till, och hugga honom i 
stycken och låta honom få sin plats 
bland hycklare. Där skall man gråta 
och skära tänder.” (Matt. 24:48-51).

Tala väl om andra troende kristna. 
Var en trogen tjänare som inte berusar 
sig av världens ande, utan delar troget 
Guds Ord och välsignar alla. Jesus 
säger att en sådan tjänare är salig.

När man ser från evighetsperspektiv 
är även ett långt människoliv mycket 
kort. Därför är det viktigt att du ägnar 
dig åt det som är värdefullt i Guds 
ögon. Han ser ditt hjärta och dina mo-
tiv, och en dag belönar han allt. ”Var 
trogen intill döden, så skall jag ge dig 
livets krona.” (Upp. 2:10).

Gör livets viktigaste beslut om du 
ännu inte är troende, Guds barn. Du 
kan bli frälst när du tar emot Jesus för-

soning. Detta innebär att du bekänner 
dina synder och tar emot fullständig 
förlåtelse pga att Jesus har dött för 
dig för att du skulle ha evigt liv. ”Så 
älskade Gud världen att han utgav sin 
enfödde Son, för att var och en som 
tror på honom inte ska gå förlorad utan 
ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son 
till världen för att döma världen, utan 
för att världen ska bli frälst genom 
honom.” Joh. 3:16-17

Kom hem till Guds familj, där finns 
barmhärtighet, förlåtelse och kärlek. 
Pauli Kemi

Pauli Kemi
Redaktör

Mötet i Kristet Center Solna:
Söndagar kl 16:00 Internatio-
nellt möte. Medvärkar 
Pauli & Ana Kemi, Georg 
Ahonen, Matti Haapala,
Felour Walian m.fl.

TV-kyrka. Vårt TV-program 
sändes via Öppna Kanalen
följande tider:
Måndagar kl 18:00
Torsdagar kl 19:00
Repris Tisdagar och 
Fredagar kl 17:00
Välkommen!
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På hösten 2017 kom en stark hälsning 
från Gud till oss i Gammelboning efter 
att vi hade haft en möteshelg här, med 
mycket stark Ande utgjutelse.

Så samlades vi några stycken i 
tacksamhet i bön, för vad vi hade 
fått uppleva. Då började Gud tala 
till oss om att göra speciella möten 
för herdarna och ledarskapet i vårt 
land. Herren sa: Folket kommer inte 
längre än herdarna!

Vi var inte ohörsam mot den him-
melska synen utan började direkt 
agera och sätta handen till plogen för 
att förbereda för möten.

Flera av Herrens tjänare gensvarade 

på kallelsen och till dags datum har 
vi haft ett flertal sådana möten. Gud 
bekräftade i sitt eget ord och på den 
vägen går vi vidare. Nästa samling blir 
26-27 september med Birger Skoglund 
och Owe Carlsson.

 Nu till nästa hälsning som kom 
den 12:e april till mig, Maj. Herren 
talade utifrån bibelordet, sa jag dig 
inte att om du trodde, skulle du få se 
min härlighet!

Marta och Marias rop för sin broder 
Lazarus, Herren sa till mig, att vi som 
Guds församling måste ropa för våra 
bröder.

Josef blev förkastad av sina bröder, 

Att inte vara ohörsam mot 
den himmelska synen Apg. 26:19

såld och förtalad. Många av Herrens 
tjänare har misshandlats, främst är 
det profeterna som har dödats. Abels 
blod ropar från Jorden men Jesu Kristi, 
Guds Sons blod, ropar högre än Abels 
blod! Så många av Herrens tjänare 
i vårt land har förkastats, förtalats, 
utestängts pga att de har vågat stå upp 
för sanningen.

Man dräper profeterna idag. Det 
finns ett botemedel för Guds försam-
ling, att vi tar Jesu blod på allvar och 
går in i församlingens ämbete och 
ber förlåtelse för att vi satt oss där 
bespottare sitta.  

Herren har hört ropet från sitt folk! 

Hör du ropet? 
Mina vänner, Herren kommer att ge 

kraft att föda fram fostret. Så många 
underbara hälsningar har kommit till 
församlingen i vårt land, om allt det 
Gud vill göra! 

Han väntar på arbetare för skör-
den. Låt oss komma samman, till 
heliga sammankomster, vi måste höra 
vad Anden säger till församlingen.
Maj Monczak
Verksam i Tempelkällans Mission 
Gammelboning, och Trästa
Friförsamling

Maj och Simon Monczak

Kristet Liv
Kristet Liv är en allkristen väckelse-
tidning som undervisar om Guds 
Ord och har ett tydligt budskap om 
frälsning samt även välsignar Israel. 
Tidningen Kristet Liv utkommer 8-10 
gånger per år.  Tidningen har frivillig 
prenumerationsavgift på 250 kr/år.

Kristet Liv  
Box 135
125 23 Älvsjö
Tel. 072 531 88 11

Ansvarig utgivare:
Pauli Kemi, Tel.  072 531 88 11 
pauli.kemi@gmail.com

Redaktion:
Yrjö Ahonen, Kirsti Jääskeläinen,
Samir Massioui, Ana Kemi 
Pauli Kemi, Birgitta Virtanen
och Birgitta Nilsson

Konto:
Pg 496 39 26-3
Swish: 1230 339 457

Utgivare:
UE förening / Nytt Liv förening

Adress i Finland: 
Kristet LIv
c/o Kalle Vihonen 
Paljaspää 2 A 2
20610 Åbo
Tel. +358 400 422 777

Konto i Finland:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH

Prenumeration / annons 
wwws.uusielama.net
Kristet Center Solna
fb.me/KristetCenterSolna

The last call Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall 
det ske vid Människosonens tillkommelse

Birger Skoglund:

sidan 3
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Skörden är Stor men arbetarna få

Låt dig älskas! 

Barbro Erling

Pauli Kemi
Redaktör
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Hermes Falcao Jrs ögonvittnesskildring 
Guds Ande går fram i nationerna 
Jag föddes i en kristen missio-
nerande familj och pastorerna 
Hermes och Maria Falcao är 
mina föräldrar. I mycket tidig 
ålder fick jag höra om Jesus 
och hans kärlek. Jag välkom-
nade Honom in i mitt hjärta 
som en liten pojke. Men, om 
jag får vara helt ärlig mot dig 
vill jag berätta, att det som 
höll mig kvar på trons väg var 
att jag såg Honom verka och 
vidröra människor. Jag är inte 
en person som gillar teorier, 
utan tycker om praktiska till-
lämpningar av saker i livet. 
Som en ung pojke tyckte jag 
alltid om att ställa frågor, och 

få veta hur man fick saker att 
fungera ordentligt.

Vi vill manifestera 
vem Jesus är
Jag fick ett personligt möte 
med Jesus. Han svarade 
på mina böner, och jag såg 
Honom förvandla och bota 
människor. Detta hjälpte mig 
att inse att Han är densamme 
igår, idag och i evighet.

Jag var mycket ung när jag 
fick kallelsen att förkunna 
evangelium och grundade Re-
vival Explosion Ministries*, 
vars kärnuppgift inte bara 
är att förkunna utan även 

manifestera för folken vem 
Jesus är. Mina föräldrar står 
också bakom den och deltar i 
evangelisationstjänsten.

Vi började resa ut till 
många nationer, predika och 
undervisa i Guds Ord. Det är 
fantastiskt att få bevittna hur 
Bibeln levandegörs när Jesus 
vidrör människoliv från olika 
kulturer, länder och språk.

Han föraktar aldrig någon 
uppriktig människa och har 
inte anseende till personen. 
Jag har varit i många länder 
i Europa, Asien, Central- och 
Sydamerika samt i Mellanös-
tern, och kan berätta för alla 

att jag sett att Jesus fortfa-
rande frälser, helar sjuka och 
befriar människor på samma 
sätt som Bibeln säger oavsett 
kulturell bakgrund. Jag har 
inte endast lärt mig det intel-
lektuellt på seminarium, utan 
har genomlevt det praktiskt i 
verkligheten.

Jesus är levande 
och verklig idag 

Har du någonsin frågat dig 
vad församlingar skulle ägna 
sig åt, och vad som är verkli-
gen relevant för kristenheten 
i vår tid? Jag anser att det 
största behovet för försam-

lingen nu är att få erfara 
Jesu närvaro och kraft på ett 
handgripligt sätt, och inte 
bara veta saker i sinnet.

Människor argumenterar 
och diskuterar. Vi bör kunna 
ge svar till var och en som 
frågar om det hopp som vi 
bekänner oss till. Men ingen 
kan bortförklara konkreta be-
vis som förvandlade liv och 
genuina mirakler. Därför var 
Jesu verksamhet på jorden så 
unik. Jesus talade med aukto-
ritet och manifesterade Guds 
rikes makt och sin kärlek på 
ett sätt, som man inte kunde 
förneka. Det världen nu be-

Hermes Falcao Jr 
predikade i Kristet 
Center Solna i 
slutet av juli.
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Hermes Falcao Jrs ögonvittnesskildring 
Guds Ande går fram i nationerna 

delse ”råkade” titta på vår 
TV-show i TV7. Hon trodde 
inte på Gud och Bibeln, men 
började se på avsnitten. Vi 
fick ett brev av henne där 
hon berättade att programmet 
hade gjort henne gott. Efter 
ett tag besökte kvinnan ett 
av våra möten i en luthersk 
kyrka där jag predikade, och 
kom till tro på Jesus av allt 
hon såg och var med om. 
Kvinnan blev befriad från 
demoner, och blev en brin-
nande kristen som delade 
med sig till alla att hon inte 
längre var ateist.

Från att ha varit mot Gud 
blev hon en hänförd efterföl-
jare av Jesus Kristus. Kvin-
nans story blev känd i hen-
nes folkgrupp, och många 
förundrade sig när de såg 
förvandlingen i hennes liv. 
Jag har tagit upp hennes per-
sonliga brev med egna ord 
och erfarenheter i min senaste 
bok Manifesting Kingdom 
Power**.

Ögonvittnesskildring 
av Guds Andes 
gärningar
Det här är endast ett exempel 
från många som vi bevittnat. 
Stora skaror av människor 
har kommit till tro på Jesus 
Kristus genom vår tjänst 
under årens lopp. Många har 

höver är mer än välsvarvade 
predikningar. Människor be-
höver se att Jesus är levande 
och verklig idag!

Under de gångna åren har 
jag varit i alla slags försam-
lingar och samfund i alla 
slags omgivningar, och även 
predikat på gatorna. Vittnes-
börden om vad Jesus gör är 
likadana. För att ge ett ex-
empel från många händelser 
som inträffat under senare tid:

Ateisten som blev hän-
given kristen 
Jag minns en dam i Finland 
som var ateist och av en hän-

blivit helade och befriade. 
Vi har bevittnat att blinda 
har fått synen tillbaka, dövat 
börjat höra och förlamade 
börjat gå. Jag minns fall där 
människor som haft tumörer 
och andra svåra sjukdomar 
kommit med läkarintyg, där 
det funnits bevis för att Gud 
gripit in.

Erfarenheterna är mycket 
viktiga då Bibeln säger att 
tecken och under utfördes för 
att bekräfta evangeliet som 
lärjungarna predikade. Det 
måste finnas ett rop hos varje 
troende kristen att få mani-
festera Guds Ord i praktiken 
idag, inte bara berätta om 
stora saker i det förgångna.

Under tio års tid har jag äg-
nat mig åt det här uppdraget. 
Nu är jag gift med Gabriella 
Falcao som också tjänar Her-
ren och längtar efter att upp-
draget blir fullföljt.

Vi arbetar med samarbets-
partners och familjen för att 
nå de förlorade och väcka 
många i församlingarna till 
att bli bärare av det sanna 
evangeliet överallt dit de går. 
Vårt jobb är att träna och vara 
mentorer för människor som 
ska vinna andra för Jesus.

Evangelisationen har även 
inkluderat ett stort socialt 
engagemang för fattiga män-

niskor, bland annat med ut-
delning av mat, kläder och 
leksaker för barn.

Om du behöver ett vidrö-
rande av Jesus idag – ropa 
till Honom. Han vill gärna 
möta dig för Han älskar dig 
så mycket!
Hermes Falcao Jr
Översättning: 
Georg Ahonen

www.revivalexplosion.com
* Revival Explosion Ministries 
är en evangelisationstjänst som 
Hermes Falcao grundat.
*Boken Manifesting Kingdom 
Power har kommit ut i finsk 
översättning med titeln Jumalan 
Valtakunnan Voima. Bokens 
originaltitel kan översättas med 
”Manifestera Kungadömets kraft”.

Hela familjen predikar.  Maria och Hermes Falcao är pastorer från Brasilien, men de bor i USA, där de även har en lokal 
församling.

Jag fick starkt personligt möte med Jesus, då blev jag frälst, 
sade Hermes Falcao Jr. I församlingsarbete behöver vi 
uppleva Guds närhet och Hans närvaro.
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Vi lever i en hård och kall 
värld. Till och med vårt äl-
skade fosterland inklusive 
hela Norden har hamnat i 
en andlig vinter. Den ena 
våldsgärningen överträffar 
den andra. Respekten för an-
dra människors liv är ibland 
lika med noll. I våra nordiska 
länder byggdes demokratin 
upp efter de tio budorden. 
Dessa budord har urholkats 
och tycks inte betyda någont-
ing i dagens samhälle. Det 
berättas hur Jesus ömkade sig 
över människorna, eftersom 
de var så illa medfarna som 
får utan herde. Orsaken till det 
förfall vi upplever nu är att vi 
alla på ett eller annat sätt läm-
nat Guds instruktioner för våra 
liv. Vi har avsatt Gud på alla 
områden, därför behöver vi 
omvändelsens kraft i våra liv.

Den människa som vågar 
inse sitt behov av omvän-
delse och förlåtelse blir up-
prättad och hel igen. Tyvärr 
inser inte alla sitt behov av 
omvändelse. När vi ser på 
alla trasiga familjer där otro-
het slagit sönder Guds un-
derbara tanke med familjen 
blir vi förfärade. Barn har 
två pappor eller två mammor. 
Det är märkligt hur vi ser på 
familjen i dag. Vid mer än 
en rättegång konstateras att 
brottslingen saknar en mam-
ma och en pappa. Vi behöver 
be Gud om förlåtelse och 
omvända oss så att vi inser 
att Familjen är en gudomlig 
välsignelse för alla. Jag möter 
mycket av oförsonlighet 
bland trasiga familjer. Vad 
vi behöver nu är en familjens 

Förlåtelsens kraft

Israelisk forskning visar att posi-
tiva känslor får cancer att krympa
Forskarna vid Israels Teknologi-institut Technion stimulerar dopaminpro-
duktion i hjärnor hos möss och säger att det förbättrar immunförsvaret och 
förminskar tumörers storlek med 50 procent. De har funnit att positiva 
känslor kan begränsa cancerväxten. Studien som publicerades fredagen 
13 juli i journal Nature Communications, gjordes på möss av ett forsk-
ningsteam vid Haifas Technion, Israels teknologi-institut och fokuserade 
på hjärnans belöningssystem i bekämpandet av tumörer.
(Källa: The Times of Israel 13 juli 2018)

Medicinsk upptäckt kan 
eliminera canceråterfall 
Det som människor som kämpar med cancer fruktar mest är återfall i cancer 
efter att behandling avslutats. Israeliska vetenskapsmän kan ha funnit ett 
sätt att behandla cancer slutgiltigt. Inga fler återfall och tumörer. En grupp 
forskare vid Ben Gurion University of the Negev-universitetet har utvecklat 
en molekyl som sägs hindra cancerceller att växa, och även omprogrammerar 
dem till celler utan cancer. Detta skulle innebära att den potentiellt eliminerar 
risken för återfall och nya tumörer. (Källa: ISRAEL21c 12 augusti 2018)

Nyheter från Israel

revansch. 
Vi ser ett samhälle på glid 

när det gäller våld i den undre 
världen. Den ena skjutningen 
avlöser den andra, Hat och 
rädsla och ett liv fyllt av 
egoism skapar känslokalla 
brottslingar. Anlagda bränder 
i invandrarboenden är ett 
tragiskt bevis på denna rädsla 
Men det finns förlåtelse och 
upprättelse. När jag mötte 
rapparen Sebastian Stakset 
såg jag i hans ögon glädjen 
över att vara fri från synd och 
skam. Den enda kraft som 
förmådde att befria honom 
var att Jesus älskade honom.  

Men också i den kristna 
församlingen behövs om-
vändelse. Många förkunnare 
lockas att välja en väg som 
inte kräver omvändelse - de 
vill inte stöta sig med de 
många idéer som är i tiden. 
De talar om kärlek och tar 
inte Guds helighet på allvar. 
Följden blir att vi får ett folk 
som är en spegelbild av det 
sjuka samhälle som vi up-
plever. Därför behövs det en 
total omvändelse!

Jag vill verkligen vädja 
till dig som läser dessa rader 
att ta förlåtelsens budskap 
på allvar. Jesus sade till den 
samariska kvinnan vid brun-
nen i Sykar: ”Fem män har 
du haft och den du nu har är 
inte din.” Hon insåg sig vara 
genomskådad av Jesus, och 
sade att hon visste att Messias 
skulle komma och förkunna 
allt. Jesus svarade: ”Det Är 
Jag, den som talar med dig” 
. Då trodde hon och vände 
om (Joh. 4:16, 25-30). När 

äktenskapsbryterskan blivit 
av med de anklagande skrift-
lärde och fariséerna, stod hon 
där öga mot öga med Jesus. 
Då sade han: ”Inte heller jag 
dömer dig. Gå, och synda 
inte mer!” (Joh. 8:11). Skuld-
bördan lyftes av henne. Hon 
blev förlåten och befriad. Det 
är omvändelse.

När Jesus mötte Sack-
eus tulltjänstemannen sade 
denne: ”Herre, hälften av 
mina ägodelar ger jag nu åt 
de fattiga och om jag har 
utkrävt för mycket av någon 
ger jag fyrdubbelt tillbaka.” 
Jesus konstaterade: ”I dag har 
frälsning kommit till denna 
familj.” (Luk. 19:8-9). Detta 

är omvändelse.
Många försvarar sina ned-

erlag med orden ”Jag är bara 
en människa och jag är svag.” 
Men den verkliga överlå-
telsen ger kraft att leva ett 
segrande liv.
Birger Skoglund

församlingen behövs omvändelse idag, om vi tar allvar Jesus bud om förlåtelse, säger 
Birger Skoglund
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Du kan 
bli frälst 
- troende
När du ber 
syndarens bön.
Det är viktigt att tänka på 
vad livets mening är. Varför 
lever jag? Finns det liv efter 
detta?

Tron på Jesus ger den riktiga 
identiteten. Du finner kontakten 
med din Skapare. Tron på Gud 
leder långt - ända till livet efter 
döden.

Det finns bara en grund till 
frälsning och bara en väg till att 
bli frälst och den är Jesus. ”Hos 
ingen annan finns frälsning, och 
ingenstans bland människor under 
himlen finns något annat namn 
som kan rädda oss.” Apg. 4:12. 
Det namnet är Jesus.

Från Guds sida är allt färdigt. 
”Så älskade Gud världen att Han 
gav sin ende Son för att de som 
tror på Honom inte skall gå under, 
utan ha evigt liv”.

Att bli frälst är lätt och enkelt 
för alla. I Bibeln står det: ”Ty 
om du med din mun bekänner att 
Jesus är Herre och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt Honom 
från de döda, skall du bli räddad. 
Hjärtats tro leder till rättfärdighet 
och munnens bekännelse till rädd-
ning.” Rom. 10:9-10. Att bli frälst 
är det viktigaste i livet!

Du kan be syndarens bön med 
mig, om du vill bli Guds barn: 
”Jesus, jag bekänner min synd 
och skuld inför Dig. Jag tror att 
Du dog för mina synder och att 
Du är uppstånden från de döda, 
för att jag skulle ha evigt liv. Tack 
för att du förlåter alla mina synder 
och kommer in i mitt liv. Tack för 
att Ditt blod renar mig och tar bort 
alla mina synder och att jag får 
bli född på nytt och bli Ditt barn 
genom Jesu blod. Amen.”

Du kan också kontakta Agape 
För- samling eller tidningens re-
daktion om du vill veta mer om tro 
på Jesus. Vi vill hjälpa dig att nna 
vägen till frälsning, till Gud som 
är din Skapare. Han älskar dig!

Jag önskar dig Guds rika välsig-
nelser och Hans ledning i ditt liv!
Pauli Kemi

 Söndagar kl 16:00 
Internationellt möte  
Medverkar Pauli & Ana Kemi, 
Georg Ahonen, Matti Haapala, Felour Walian m. fl.        

Vår TV-kyrka, vårt TV-program sändes varje 
vecka via Öppna Kanalen följande tider: 
Måndagar kl 18:00 Ett nytt program.   Tisdagar kl 17:00 Repris
Torsdagar kl 19:00 Ett nytt program.    Fredagar kl 17:00 Repris
Programmen kan även visas på internet. Skriv: ÖK Play

Sönd 23/9 kl 16:00 Internationellt möte 
Vi välkomnar nya medlemmar. Nattvard. Pauli & Ana Kemi och teamet 

           

Ana & Pauli Kemi

Ge en gåva till vårt arbete, PG 496 39 26-3  
Swish nummer: 1230 339 457

 Kristet Center Solna
  är en lokal fri kristen församling  
    Hagalundsg. 9,  Solna, P-tåg & Tvärbana till Solna
   T-bana Solna Centrum, Buss 513, t. 072 531 8811  
    Info på Fb för KCS: fb.me/KristetCenterSolna

Uppmuntrande kvinnodag
Kristet Center Solna arrange-
rade första kvinnodagen som 
ägde rum den 1.9.2018. Det var 
ett mycket händelserikt möte, 
vi  åt lunch tillsammans, delade 
Guds Ord, vitnesbörd och hade 
ett fint gemenskap med varandra. 
Uppmuntrande budskap som vi 
talare framförde var: 
*  Guds kärlek som ger oss 
kraft att förlåta, * befrielse och 
helande genom tror, * Guds Ord 
och bön som stark vapen mot 
fiendens attacker. Efter Ordets 
förkunnelse bad vi för alla som 
ville ha förbön, och det kändes 
stark Guds närvaro. Några fick 
kunskapsord och upplevde Guds 
beröring. Några tog även med sig 
bönsdukar. Vår första kvinnodag 
var mycket uppskattad och våra 
fina systrar undrade när nästa 
kvinnomöte skulle ske, äran till 
Gud.
Ana Kemi

I bilden kvinnodagens arbetsgrupp från vänster:  Kristina, Felour, Ana, Pirjo
och bakom Birgitta.
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Prenumerera på Kristet Liv!
Genom att betala frivillig 
prenumeration 250 kr 
för året 2019
till konto: PG 496 39 26-3

Du kan även prenumerera
på tidningen Kristet Liv: 
1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com 
3. Att posta beställning:
Kristet Liv, Box 135, 125 23 Älvsjö

Tidningen Kristet Liv 
behöver ditt stöd
för evangelisation
Konto, PG: 496 39 26-3
Swish nr 1230 339 457 
Tack för en gåva, 
om betyder mycket!

Välkommen att upptäcka en 
mängd kristna program på 
Himlen TV7 – en gratis webb-
kanal med tusentals program 
i sitt videoarkiv som kan ses 
när som helst.

Välkommen att ta del av 
evangeliet om Jesus Kristus, 
bibelundervisning och färska 
Israelnyheter varje vardags-
kväll!

Himlen TV7 är en svensk 
kristen kanal som startat i 
Helsingfors och flyttat till 
Uppsala i september 2018.

Kanalen har ett växande 
antal livsberättelser med män-
niskor från olika bakgrunder 
som fått sina liv förvandlade 
av Jesus.

Ett centralt inslag på ka-
nalen är bibelundervisning 
om många olika teman. Den 
senaste tiden har program om 
församlingsbyggande, apolo-
getik, Jesu återkomst och bön 
varit särskilt aktuella.

- Vi vill hålla fast vid kär-
nan i evangeliet och vara med 
och återupprätta tron på hela 
Bibeln, säger kanalchefen Da-
niela Persin. - Utifrån Bibeln 
ser vi att Gud har en fräls-
ningsplan för alla folk. Israel 
och judarna har en central del i 
denna plan. Därför vill vi även 
förmedla undervisning om det 
och nyheter från det området.

Kanalen hör till det finska 

mediahuset Heaven TV7 Me-
dia som även driver kanaler 
på finska, estniska och ryska 
och har en nyhetsredaktion i 
Jerusalem.

Välkommen att utforska 
utbudet! Det finns både Webb-

TV som sänder 24/7 och 
programarkivet Play-TV där 
man kan söka fram program 
på teman som intresserar. 
Kolla till exempel serierna: 
Närmare Gud, Berörd av Gud, 
S:ta Clara – Liv, Koranen eller 

Bibeln?, Salaam Aleikum, Jag 
mötte Messias, Ordet som bär 
frukt, Älskad trots allt, Varvet, 
Kungen kommer.

Allt visas gratis på www.
himlentv7.se eller via appen 
”Himlen TV7” på App Store 

eller Google Play. Via Apple 
TV, Chromecast eller en van-
lig HDMI-sladd får man in 
kanalen i tv-rutan.
Kerstin Hagberg, 
Himlen TV7

Vill du veta mer om Jesus? Vill du växa i din tro?

Himlen TV7 – en kanal 
och ett stort videoarkiv

Himlen TV7:se utökade team körde igång arbetet på det nya kontoret i Uppsala början på september. Studion färdigställs 
ännu under hösten.


