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Vårhälsning 2020                          

2020-05-26 

Kära vänner! 

Ni är älskade och saknade! Jag vill med detta brev skicka en uppmuntran och också lite information av vad som 

händer framöver i vår gemenskap. Det har varit några galna månader där inget har varit som det brukar, inte ens 

församlingslivet. För många har den här tiden varit påfrestande både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. 

Nu när vi går in i pingstveckan så tänker jag på vad kriser gör med Kristi församling. Perioden mellan påsken och 

pingsten var en omvälvande tid för den första kyrkan och man förstod inte allting som hände. Jag tycker mig se fyra 

saker som kriser/osäkra tider gör med församlingen: 

1. Man samlas i bön "Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans 

bröder" Apostlagärningarna 1 vers 14 

2. Anden faller “Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde 

hela huset där de satt.” Apostlagärningarna 2 vers 2  

3. Många människor får möta Jesus “De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den 

dagen med omkring tre tusen.” Apostlagärningarna 2 vers 41  

4. Gemenskapen blir viktig "De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, 

brödsbrytelsen och bönerna." Apostlagärningarna 2 vers 42 

Jag tror att många under den här perioden ber extra. Det är i krisen, när vi inte har något annat, som vi får lita på 

Jesus fullt ut.  För egen del var det tänkt att jag skulle gått på pappaledighet, vilket jag gjort större delen av tiden, 

men har samtidigt fått jobba med att lära mig filmredigering. Gudstjänsterna har flyttat ut online, vilket gör att vi 

faktiskt betjänar hundratals människor varje vecka. För några veckor sedan fick vi leda en ung kille till Jesus hemma i 

vårt hem. Andra hör av sig via sociala medier. Sverige är vidöppet för evangeliet! Det är inte tid att dra sig tillbaka 

utan att med hela hjärtat leva församling. Församlingen behövs, för att använda Bengt Isakssons ord, för att lysa upp 

som ett fyrtorn i en mörk och förvirrad tid. 

Friluftsgudstjänster och framskjutet firande. Något 
som flera efterfrågat är friluftsgudstjänster där vi kan 
samlas och samtidigt ha avstånd. Nu när det är så fint 

väder börjar detta bli möjligt. Första tillfället är redan på 
Söndag 31/5 klockan 10:00 och då är ni välkomna hem till 
mig och Lina för gudstjänst i vår trädgård. Ta med fika 

och kom! Barnkyrkan kommer hålla till i uterummet. 
Söndagen den 7/6 Samlas vi vid stråken för lovsång, 
predikan och lite hamburgare. Christer Karlsson är med 
oss vid det tillfället. Vårt 100-årsjubileum blir framskjutet 

till hösten.                             

 

  

 

Ps. Våra gudstjänster finns även i efterhand på hemsidan: www.bottnarydpingst.se/play                                       

Dela gärna med dina vänner och på dina sociala medier! 

 


