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R E P O TA G E

S J Ö S ÄT T D EN
L ÄC KA NDE BÅTEN!
För ett tag sedan såg jag en dokumentär från Egypten. Det var några som bestämt sig att bygge en båt, på det sättet
man byggde i antikens Egypten. De började bygga och allt såg bra och autentiskt
ut, men när de skulle sjösätta båten så
läckte den in vatten.

Men trots att han inte litade på Jesus så
var Jesus där, mitt i hans misslyckande,
och lyfte upp honom. Jesu fotspår håller
tätt både för honom och för oss!
Jag hoppas den här enkla bilden ska bli
en tanke till dig att komma till Jesus där
du är. I tvivel, svårigheter eller när det
känns som du sjunker! Där du är, vill Jesus vara med dig! I hans närhet känns vågorna mindre farliga. Tillsammans med
Jesus blir våra hjärtan hela igen och livets
läckor tätas! Du behöver inte vänta inte
till du känner dig tillräckligt ”kristen”!
Ta steget ut till honom, precis där du är!

Som tittare blev man inte jätteimponerad. Nästan lite besviken på att man tittat ett helt program på något som inte
funkade. De skopade ur vatten och lät
den ligga kvar förtöjd med vatten under
däck. Men när de intervjuade byggmästaren verkade han inte så bekymrad.
Han menade på att meningen var att
sjösätta den när den inte var tät. För när
träet sög åt sig vatten, expanderade det,
så att gliporna tätades. Så man sjösätter
båten som inte är tät, innan den är tät,
för att den ska bli tät.

Matt 15:25-31
Mot slutet av natten kom Jesus till dem,
gående på sjön. När lärjungarna fick
se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: ”Det är ett spöke!” Och de
skrek av rädsla. Men genast sade Jesus
till dem: ”Var lugna! Det Är JAG. Var
inte rädda.” Petrus svarade: ”Herre, om
det är du, så befall mig att komma till
dig på vattnet.” Han sade: ”Kom!” Petrus
steg ur båten och gick på vattnet fram till
Jesus. Men när han såg hur stark vinden
var, blev han rädd. Han började sjunka
och ropade: ”Herre, rädda mig!” Genast
räckte Jesus ut handen och grep tag i honom.

Ibland vet vi inte om vår tro duger för
Gud eller kyrkan. Det är bara för dem
som kan, förstår och har fått ordning på
sina liv. Men Jesus är ingen man kommer
till när man har ordning på sitt liv, man
kommer till honom för att få ordning på
sitt liv, sin tro och sin vardag. Vi bär alla
på trasighet och ”läckor” men vi kan
trots det ta steget till Jesus. När lärjungen
Petrus gick på vattnet såg han vågorna
istället för Jesus och började att sjunka.
1.

JESUS SADE TILL DEM: ”VAR LUGNA!
DET ÄR JAG. VAR INTE RÄDDA”

2.

J E S U S GICK TI LL DE ME ST U TSATTA
– R A P PORT F RÅN TO A L L M IS S IO N

Jesus gick hela tiden ut för att möta, upprätta och visa människorna vem Gud är.
Genom hans död och uppståndelse kan vi människor nu, vem vi än är, få ta emot
frälsningen som en gåva. To All Mission är en missionsorganisation i Ölmstad, som
Ölmstad Pingst är en del av och stöttar. Vi arbetar för att detta budskap som förvandlar så många människors liv, ska komma så många som möjligt till del.
Var har vi arbetat hittills i år? Jo, allt ifrån Tanzania i Afrika, till Strömsund i Jämtland. I Tanzania hade vi fyra möteskvällar utanför kyrkans väggar vid en marknadsplats. Det låg i ett område där majoriteten saknade kunskapen av Jesus som frälsaren. I Jämtland hade vi satsningen i ett större bostadsområde, där det bor många
nysvenskar.
Gemensam nämnare på dessa platser är att behoven är stora, och där människorna
vanligtvis inte går till en kyrkan. Vi har fått se en stor Gud gör stora mirakler och
flera har upplevt frälsningens obeskrivliga under. Vi har också åkt till ukrainska gränsen med en hjälpsändning. Vi handlade även mat och hygienartiklar på plats och
totalt kunde vi överlämna varor närmare 60 000 kr. Nu planerar vi nya satsningar
för resten av året, återigen till Tanzania och Jämtland samt en ny hjälpsändning till
Ukraina.
Guds rika välsignelse/ Tobias Almhill
3.

G UDSTJÄ NS T L IV
Välkommen att dela gemenskapen i våra Gudstjänster, även om det här med tro på Gud inte är
solklart för dig! Vi alla är påväg och livet innebär
ständigt nya upptäckter och förändrar vårt sätt
att se saker på.
Varje söndag möts vi för gudstjänst kl 10:00.
Barnen har samtidigt sin egen Gudstjänst i
Glädjelandet. Efteråt samlas vi alltid för gemenskap kring fikaborden, och ibland äter lunch tillsammans i kyrkan. Mer info om våra gudstjänter
inom det närmsta hittar du på sid.5

B A RN & UN GD O M
Glädjelandet:
Gudstjänst för barnen i samband med Gudstjänst. Från 3 år.
712:an:
Onsdagar kl 18:00. Från 7-12 år. Sport, lek, bak
och pyssel.
Underground ”UG”:
Fredagar kl 19:30. Från 13 år. Gött häng, fika,
andakt och påhitt!

G E MENSKAP

En smågrupp är en andlig växtplats, ett komplement till Gudstjänsten, och är öppen för nya
människor, så väl kristna som icke troende. En
smågrupp ska vara förtroendeingivande, ge en
nära gemenskap och omsorg. Där ska vara lätt
att möta andra i ungefär samma livssituation.
Det ska finnas plats att lyckas och misslyckas,
men också växa i sitt andliga liv och i de andliga
nådegåvorna.
Vill du vara med i en smågrupp? Kontakta någon i församlingen, så hjälper vi dig in i en gemenskap där du kan känna dig hemma.

4.

G U DSTJÄN STER I S OM M A R
VARJE SÖNDAG - KL 10:00
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Tobias Karlhager
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Agnes Öjfelth
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Tobias Karlhager
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Gudstjänst på Nyhemsvackan
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Gudstjänst Logen i Ånaryd
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Gemensamt i Allians
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Gemensamt i Pingst
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Gemensamt i Allians
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Gemensamt i Pingst
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Utomhusgudstjänst
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Gudstjänst på Ralingsåsgården, Barnlägret JUMP

HITTA MER INFO OM VÅRA GUDSTJÄNTER/SAMLINGAR PÅ WWW.OLMSTADPINGST.COM

5.

PÅ GÅR JUST NU / I NF O

6.

VI V ILL G Ä RNA KOMMA
I K ONTA KT MED DI G!
Ordförande Paul Axelsson:
073-3140984
paul.axelsson@olmstadpingst.com
Pastor Tobias Karlhager:
0739761811
tobias.karlhager@olmstadpingst.com
Ungdomsledare Agnes Öjfelth:
076-0085132
agnes@olmstadpingst.com
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