Filipperbrevet 4:6-7 6

Bekymra er inte för något,
utan låt Gud få veta
alla era önskningar
genom bön och åkallan
med tacksägelse.
Då ska Guds frid,
som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan
och era tankar i
Kristus Jesus.

April - Maj 2021

Dog Jesus förgäves?
Jag är tacksam för evangeliets fullhet. Det visar oss Guds storhet och helighet.
Det berättar om en Gud som har all makt i himmel och på jord och att han
använder makten rättvist och barmhärtigt. En Gud som hör våra böner.
Evangeliet berättar också om en mänsklighet som är Guds ögonsten, men som
har gått vilse och är förlorad i sig själv. En mänsklighet som kämpar. En
mänsklighet med naturliga begränsningar.
I evangeliet finns en äkta och ärlig presentation av människan. Höjdpunkten i
det glada budskapet (vilket evangelium betyder) är när Gud möter människan
genom Jesus Kristus. En fullkomlig Gud väljer att bli människa genom Jesus
Kristus. Det är därför som vi kan försonas med Gud genom Jesus. När vi
accepterar att Jesus dog på korset för våra synders skull så sker miraklet.
Vi kan säga nej till den uträckta handen och med en dåres envishet tro att vi
kan lösa situationen om evig frid på egen hand. Eller så kan vi säga ja.
Jesu död var inte meningslös. Han vara inte bara en god man. Genom Jesu
död så kan du dö bort från din synd och tillsammans med Jesus så kan du
uppstå till ett nytt liv! Pandemin har ingen makt över det som Jesus kan göra för
dig. Om du aldrig har gjort det, säg ett tydligt JA till Jesus och ditt liv kommer bli
förvandlat. Du som redan är kristen, glöm inte att varje dag säga JA genom att
tacka Gud för vad han gjort i ditt liv.
Jag kan tyvärr inte inbjuda dig till kyrkan men du får gärna höra av dig vad det
än gäller! Vi kan till exempel be ”frälsningsbön” tillsammans.
Glad påsk och pingst!
/Mattias Gustavsson, pastor

Samtidigt som Gudstjänsten...i vanliga fall...
Söndagsskoj söndagar 10:30.

Barn från 3 till 10 år träffas nere i söndagsskojrummet för att ha en egen
Gudstjänst. De får lära sig mer om bibeln och om den kristna tron.
Söndagsskoj har inga samlingar i nuläget. Istället har de ett kort inslag i
våra YouTube-gudstjänster varje söndag. Söndagsskojare hänvisas också till
Söndagsskola PLAY.				
Anna Fransson: 0381–810 93

Delight söndagar 10:30.

Går man i årskurs 5 till 7 är man välkommen att fira Gudstjänst med Delight.
En samling där man får diskutera, ställa frågor och praktisera den kristna tron.
Delight kör just nu som vanligt i källaren kl 10:30.

David Thornell: 072-4483714

Tonår fredagar 19:30

På fredagar kl.19:30 träffas alla tonåringar för gemensam samling i
Pingstkyrkan, med andakt och lite roliga aktiviteter.
Tonår ser lite olika ut för varje fredag. Varje månad kommer det ut ett nytt
schema som ni hittar på vår hemsida och på tonårs instagram – eksjotonar.
David Thornell: 072-4483714

TRUTH är namnet på ungdomsmöten som är några gånger om året.

Tillfällen med mycket glädje, galna upptåg och tävlingar, för att i nästa stund
lyssna till utmanande undervisning, sjunga lovsånger och tillbe, göra avgörande
beslut, och sedan sjunka ner vid cafébordet i skön gemenskap. Detta är kvällar
med SANNINGEN om vem du är och vem Gud är som utgör fokus.
”Sanningen ska göra er fria” sa Jesus.
David Thornell: 072-4483714

Royal Rangers för barn som är 8 år och uppåt.

Varje onsdag under terminerna träffas Royal Rangers mellan
kl.18:15–19:30, antingen i kyrkan eller ute på Royalplatsen.
Man får lära sig allt från knopar, att hantera en kniv och såg
till om vad vår tro innebär.
Royal Rangers varvar träffar på zoom med uppdrag i
brevutskick. De kommer snart att börja träffas ute.
Mikael Frisk 073–817 96 26

Det är med reservation för ändringar utav många anledningar som vi ändå
valt att planera framåt. De flesta samlingar kommer om det är omöjligt att
mötas fysiskt att vara på youtube eller annat digitalt forum.
Följ oss på Facebook och hemsidan för uppdateringar.

APRIL
To 1
kl.18:30		
Skärtorsdag tillsmmans med Storegårdskyrkan
				
- Sång, Bibel och Nattvard
Fr 2
kl.10:30		
Långfredag - “Jesu död och vad det betyder”
			Predikan: Mattias Gustavsson			
			Sång: Team Maggie
Sö 4
kl.10:30		
Påskdagen - Påskdrama och lovsång
			Sång: Team Karin
kl.19:00		
Ekumenisk bön på zoom
Sö 11 Kl.10:30		
Gudstjänst med Nattvard - “Filipperbrevet”
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Team Karin
Ti 13

kl.18:30 - 19:00		

Bön på Zoom

Sö 18 Kl.10:30		
Gudstjänst - “Filipperbrevet”
			Predikan: Paulina Wetterbro
			Sång: Team Maggie
Lö 24

kl.17:00		

Församlingsfest för ALLA! på zoom

Sö 25 Kl.10:30		
Gudstjänst - “Filipperbrevet”
			Predikan: David Thornell
			Sång: Team Ellen
Ti 27

kl.18:30 - 19:00		

Bön på Zoom

Fr 30			Valborgsmässoafton
				
(Se program på Eksjö Campings hemsida)

MAJ
Sö 2
Kl.10:30		
Gudstjänst - “Filipperbrevet”
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Team Karin
Sö 9
Kl.10:30		
Gudstjänst - “Glad Pingst”
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Team Maggie
Ti 11

18:30		

To 13			

Bön på Zoom
Kristi himmelsfärd

Sö 16 Kl.10:30		
Gudstjänst - “Jesu återkomst”
			Predikan: Mattias Gustavsson
			Sång: Team Ellen
To 20

kl.18:30		

Kvällsbibelskola md Jonas Andersson

Lö 22

kl.9:30.15

Pingst Rådslag (DIGITALT)

Sö 23 Kl.10:30		
Gudstjänst - “Glad Pingst” - Pingstdagen
			Predikan: Larsolof Egbäck
			Sång: Team Karin
Ti 25

18:30		

On 26 kl.19:00		

Bön på Zoom
Ekumenisk bön på Höglandet, på zoom

Sö 30 Kl.10:30		
Sommarfest i Lundstorp
			Sång: Team Maggie

Detta händer...
Kvällsbibelskola torsdag 20 maj kl 18.30.

Jonas Andersson är en fantastisk talare
och nu planerar vi för del II, ”Den andliga verkligheten”.
Första delen höll Jonas hösten 2020 och del II har skjutits
upp gång på gång, men nu kör vi!

Konfa 21/22

Anmälan till nästa termins konfirmationsläsning är öppen redan nu.
Det gäller de som till hösten börjar årskurs 8.
Hör av er till David Thornell för mer information och anmälan.
David Thornell: 072-4483714

Sommarfest!

Den 30:e maj kl.10:30 kommer Delight, Söndagsskoj och Royal Rangers ha sin
avslutningsfest ute i Lundstorp.
Vi ser fram emot detta och hoppas att få träffas på riktigt,så boka in datumet i
era kalendrar. Mer info kommer senare på hemsidan och Facebook.

Nyhemsveckan 2021blir helt digitalt detta år, men är som
vanligt vecka 25. Vi kommer lägga programmet samt länk på vår
hemsida. På nyhemsveckan.se kan du få all information du behöver.

RPG i Eksjö
Andakterna på hemmen samt RPG:s program är tills vidare inställda.
Information kommer löpande, se mer på www.rpg-smaland-oland.se.

NATTVARD i Corona-tid
Att fira nattvard i den form vi är vana vid
får vi fortsätta längta och drömma om,
en tid till. Men fram till den dagen ska vi
ändå tillsammans bekänna och påminna
oss om Jesu död och uppståndelse.
Vi gör det i gudstjänsten och i kalendern
kan du se när det är planerat. Till de
tillfällena plockar du fram bröd/kex och
druvjuice och har det redo tills det leds
av någon i gudstjänsten.
Undrar du hur du ska göra så får du
gärna höra av dig.

Påskprogram
Måndag-onsdag kl.18:30
“Mer av påsken” på Youtube
Torsdsag kl.18:30
Getsemanestund på zoom
Fredag kl.10:30
Långfredagsgudstjänst på Youtube
Söndag kl.10:30
Påskdagsgudstjänst på Youtube
Söndag kl.18:00
Påskbön på zoom

Intervju med Jesper

Berätta lite om dig själv.
Jag heter Jesper Bengtsson. Jag är 19 år gammal och fyller snart 20. Jag gillar
att träna innebandy och fotboll. Just nu studerar jag till att bli polis samtidigt
som jag jobbar på Dollar Store i Eksjö. Jag bor i Hult där jag vuxit upp.
Hur är det att bo i Hult?
När man var liten hände det mer saker men nu är det väldigt lugnt. Man gör
inte så mycket utan man får åka in till stan om man vill se saker hända. Bor du i
Hult så är det ett måste att ha körkort.
Hur kom du till tro på Jesus?
Det var en lång period då jag mådde dåligt. Jag har en kompis som är kristen
och tack vare honom har jag alltid varit nyfiken. Under perioden jag mådde
dåligt så försökte jag få kontakt med Gud genom bön, bibelläsning och att
följa med på gudstjänster. I början följde jag gudstjänsterna från Pingst Västerås
och i slutet av hösten började jag följa från Pingst Eksjö.
Under den tiden började jag må bättre. Den kristna tron gav mig en trygghet.
Jesus vet när jag mår dåligt och då finns han alltid där och det kan jag lita på.
Jag beslutade att döpa mig och gå med i församlingen den 17 feb.
Varför ville du gå med i vår församling?
Det är inte lätt att vara kristen hemma, särskilt inte när man kommer från en
“icke-kristen” familj som jag gör. Man behöver något mer. Jag tror det är viktigt
att lära sig mer utav andra kristna. Det finns en fantastisk gemenskap som jag
tror alla behöver. Det finns också aktiviteter och roliga läger och konferenser
som sker genom församlingen. Sånt kan man inte uppleva själv.

Intervju med Linnea

Vem är du?
Jag heter Linnea och är 20 år. Jag är en ganska glad och sprallig tjej med stor
empati för andra människor. Jag älskar att hålla på med hästar och just nu jobbar jag i ett stall i Aneby där jag också bor sedan 6 år tillbaka.
Hur är det att bo i Aneby?
Vad ska man säga... det är jättelitet. Det finns typ bara Ica och Coop och
några frisörer. Det som är bra med att bo i Aneby är att det finns ett stort bibliotek och goda pizzerior.
Hur kom du till tro på Jesus?
Det började med att jag lyssnade på en andakt i kyrkan på Rallingsåsgården.
Där fick jag en aha-upplevelse. Jag kände en kraft som jag inte känt innan.
Jag förstod också att jag kan tro på Gud även om jag inte är perfekt. Han har
förlåtit mig. Ett tag senare fick jag också vara med om ett mirakel då mitt ben
fick växa ut. Det var superhäftigt!
Varför ville du gå med i vår församling?
Jag blev inbjudan till Pingstkyrkan i Eksjö en lördagskväll i höstas på ett kvällsmöte. Där fick jag uppleva Jesu kärlek och förlåtelse på nytt. Jag kände där
och då hur Gud ville att jag skulle döpa mig och gå med i församlingen. Jag
kände mig på något sätt redan hemma här. Jag döpte mig också 17 februari
och nu är jag med.

Text: David Thornell

Från Musikrådet

Det händer saker även under pandemin och en riktigt kul sak
är att församlingens musikråd jobbar på som aldrig förr.
Du har nog märkt det bl a i gudstjänsternas nya musikteam.
De vill nu skicka ut ett par frågor som vi alla kan svara på
och skicka in via lapp i kyrkans brevlåda eller
maila Karin Havskog på kastattin@gmail.com.
• Vad uppskattar du i sången och musiken i församlingen?
• Nämn någon/några sånger du uppskattar när de är med i Gudstjänsten.

Hur blir man en kristen?
”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud
har uppväckt Honom från det döda, skall du bli räddad.” Romarbrevet 10:9

1.

Erkänn för Gud att du syndat och vill vända dig bort
från synden till Gud.
2.
Tro att Gud förlåter synder helt och hållet genom
Jesu död och uppståndelse.
3.
Välj att tro och bekänn Jesus Kristus som din Herre.

Frälsningsbön

Amen

Jesus jag kommer nu till dig. Jag tar emot dig som Herre och Frälsare.
Förlåt mig för alla mina synder. Led mig in i det liv du har tänkt för mig.
Jesus jag ger dig mitt liv och tackar dig för att du gav ditt för mig.

samtalshjälp
– behöver Du någon att samtala med, eller behöver Du hjälp i bön?
Ring oss! Vi har tystnadsplikt!
Anna-Lena Forsblom: 073–9400024
Bitte Pansell: 073–0310617
Gunilla Johansson: 076–1129022
Gunnel James: 070–2416403
Roger Forsblom: 070-3407217

Tomas Delavaux: 070–4329764
Marianne Tiger: 0381–21191
David Gaute: 0381–17730
Isac James: 073–8416339

Onsdagar 10-12:30
Expeditionstid: tisdagar kl.11-13:30 (OBS! Stängt under skolloven)
Föreståndare/Pastor:
			

Mattias Gustavsson		
mattias@eksjo-pingst.se

0381–77 30 91

Barn/Ungdomsledare:
			
		

David Thornell		
david@eksjo-pingst.se

072-4483714		

Ordförande:			Simon Delavaux		070-6369218
				
ordforande@eksjo-pingst.se
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