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Föreståndaren hälsar 
Kära församling  

Vi har nu firat påsk med restriktioner också detta år, men oavsett  
restriktioner så vilar vår tro och våra liv på det faktum att Jesus dog för våra 
synder på Golgata kors och uppstod från de döda på tredje dagen. Därför är 
det inte en händelse som ska stanna vid ett påskfirande utan något som ska 
få konsekvenser för oss på alla livets områden, alla dagar, året runt.    

Jag fortsätter att leva lite särskilt med Efesierbrevet och har nu tittat lite  
närmare på vad Paulus där skriver om vad Jesus död och uppståndelse  
förändrar. Här kommer några huvudpunkter i det Paulus lyfter fram.    

Förenar och försonar  

Korset är det som har banat väg för Guds mål att en dag förena allt i himlen 
och på jorden i Kristus (Ef 1:9-10). Synden är det som har dragit isär himmel 
och jord och har skapat distans och främlingskap till Gud och varandra.  
Därför är försoningen för våra synder vägen till Guds mål. Denna försoning 
med Gud kommer till oss genom Jesu offer; I honom är vi friköpta genom 
hans blod och har förlåtelse för våra synder (Ef 1:8), och genom det blir vi 
Guds älskade barn och vi kan komma nära vår goda himmelska Fader.  

Vi blir då del i Guds stora familj och korset gör något storslaget med denna 
familj. Tidigare var det endast det judiska folket som tillhörde Gud och 
kände honom. Det fanns främlingskap och distans mellan judar och  
hedningar vilket omöjliggjorde gemenskap. Korset öppnar här en väg för en 
vidgad familj; genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta  
kommit nära genom Kristi blod.  Han är vår frid, han som har gjort de två till 
ett och rivit skiljemuren, fiendskapen (Ef 2:13-14).        

Korset förenar och försonar oss både med Gud och varandra och öppnar en 
väg för gemenskap i hans familj. 

Makten tillhör Kristus  

Eftersom Gud har som mål att förena både himmel och jord en dag, behöver 
Gud besegra de makter som verkar för att med syndens hjälp dra isär och 
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hålla människor borta från gemenskap med Gud och varandra. Gud vinner 
denna seger genom Jesus offer på korset och genom hans uppståndelse 
från de döda: 

Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda 
och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, 
krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna 
tidsålder utan också i den kommande. Ef 1:20-21 

Jesus är upphöjd högre än alla de härskare, makter, krafter och herradömen 
som har och kommer att verka mot Guds syften. Makten är i Jesu händer 
och en dag kommer segern som vanns på korset vara fullt ut förverkligad. 
När vi tar emot försoning för våra synder på korset blir vi också en del av 
hans seger. Vi ger då utrymme för Jesu makt i våra liv men Paulus vet att vi 
lätt missar att se det och han ber därför i Ef 1:19 att vi ska förstå; hur  
oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har 
varit verksam.   

Ett liv i kärlek  

Paulus betonar också kärleken Gud har visat oss genom Jesus död för vår 
skull: 

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 
även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss 
levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! Ef 2:4-5 

På denna handling av ofattbar självutgivande kärlek till oss från Jesus menar 
Paulus att det bör följa fortsatt självutgivande kärlek i handling genom oss:  

Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som 
Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett  
väldoftande offer åt Gud. Ef 5:1-2 

Korset öppnar upp för ett liv i kärlek till varandra och andra. I vår efter-

följelse av honom som genom sitt offer vill förena allt i himlen och på jorden 

är vi kallade att söka leva ett liv präglat av hans kärlek till andra människor.    
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Till sist  

Betydelsen av Jesus död och uppståndelse är rik och får konsekvenser för 
livets olika områden.  

Jag har här kort lyft fram några saker som Paulus betonar i Efesierbrevet. Nu 
är det upp till dig att fundera, reflektera och be över vilka konsekvenser  
Jesus död och uppståndelse kan få i ditt vardagliga liv.    

Jonas Wilhelmsson 

 

Administrationsmötet 

 
Den 28 mars hölls församlingens ordinarie administrationsmöte. Det skedde 
under andra former än vad vi är vana vid. Drygt 30 enheter fanns upp-
kopplade på Zoom, vilket innebär att mötet hade mellan 50 och 60  
deltagare, en god uppslutning. Tekniken fungerade och formalia kunde  
avhandlas och val till styrelse och förtroendeposter genomfördes. Inga  
förändringar noteras i styrelsens sammansättning. Roland Nissfolk fortsätter 
som ordförande och Kjell Enell är vise ordförande. Ekonomiredovisningen 
ger en positiv bild av församlingens ekonomi. Även under de speciella  
förhållanden som präglade 2020 nåddes det uppsatta insamlingsmålet på i 
genomsnitt 150 000 kr per månad. Medlemsstatistiken visar tyvärr mindre 
positiva siffror. Medlemsantalet vid årsskiftet var 309 efter minskning om 17 
medlemmar under 2020.  

Församlingens föreståndare 
utmanade församlingen att 
se framåt och ta vara på  
möjligheterna att nå fler 
människor i en tid av  
förändrade förutsättningar. 

Text: Roland Nissfolk 
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Påskfirandet 

Trots att vi, för andra året i 
rad, inte kunde träffas som 
vanligt under påsken så 
blev det ändå ett påsk-
firande. På skärtorsdagen 
var det Getsemanestund 
där man kunde komma på 
drop-in och sitta ner en stund och följa med i bibeltexterna på storbilds-
skärmen. Var och en kunde sen gå fram och ta del av nattvarden. Jonas och 
Samir fanns på plats hela kvällen och betjänade vid nattvardsbordet. För de 
som hade möjlighet att vara med så var det en kväll präglad av innerlighet 
och eftertanke. 

Långfredagen var det webb-gudstjänst på  
förmiddagen. Samir predikade om betydelsen av 
Jesu död med perspektiv från gamla testamentet 
och varför Jesus var tvungen att dö. Ett lovsångs-
team från församlingen förmedlade lång-fredagens 
budskap i ett antal sånger. I gudstjänsten var det 
också premiär för musikvideon ”Min blick dras till 
korset” av och med Beatrice Schoultz och Maja 
Sandell. Sången och videon handlar om korsets 
betydelse och centralitet i allt vi gör i församlingen. 

Flera av församlingens medlemmar medverkar.  
Musikvideon går att se på kyrkans Youtubekanal. 

Påskdagen firades med ännu en webbgudstjänst, en 
gudstjänst som inleddes på ett väldigt annorlunda sätt: 
med en stumfilm. Återigen var det Maja och Beatrice 
som hade varit i farten och resultatet blev filmen ”Den 
tomma graven”, påskdagens budskap i stumfilmsfor-
mat. Även här medverkar medlemmar från försam-
lingen och Görgen Hellman gör en minnesvärd insats 
som ängel. Även denna film går att se på Youtube.  

 

Jonas predikade sedan påskens budskap utifrån lidande, död och uppstån-
delse och vilken skillnad uppståndelsen gör för vår syn på lidande. Glädjen i 
uppståndelsen kommer av att Jesus, för vår skull, gick igenom smärta,  
lidande och död—till liv. 

För att göra det enkelt för dig att ta del av gudstjänster och andra filmklipp 
så finns det en länk på vår hemsida (vetlanda.pingst.se) som tar dig direkt 
till vår Youtube-kanal. På startsidan under rubriken ”Gudstjänster” klickar 
du på ordet ”Youtubekanal” så hamnar du direkt på vår sida på Youtube och 
kan där välja vad du vill titta på. 

Text: Beatrice Schoultz 
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Bilder från musikvideon 

Min blick dras till korset 
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Bilder från påskdagsfilmen 

Den tomma graven 
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Skådespelare: Beatrice Schoultz, Alexandra Lindstedt, Görgen Hellman,  

Robert Lindberg, Per-Magnus Schoultz. Kamera och redigering: Maja Sandell 



Öppen kyrka 

 
Efter knivdådet i Vetlanda har det varit en stor trygghetsdebatt i vår stad 
och vi vet också att det under lång tid har uttryckts från bland annat Fältare 
och Nattvandrare behovet av fler vuxna på stan kvällstid.   

Det är viktig att vi som församling öppnar upp och visar att vi finns där för 
människor i vår stad i detta läge. Vi har under många år redan visat det  
genom vårt arbete med Cafévagnen som varje fredag har en betydelsefull 
närvaro på torget. I kombination med att vi fortsätter vårt viktiga arbete 
med Cafévagnen på torget behöver vi hitta fler sätt att visa att vi öppnar upp 
och finns där för vår stad.  

För drygt ett år sedan kom vi igång med Öppen kyrka på vissa fredagskvällar. 
Vi grillade korv precis utanför kyrkan och bjöd på kaffe och fika inne på 
kyrktorget. Det här var mycket positiva tillfällen då vi märkte att det var 
uppskattat bland de ungdomar vi fick kontakt med på detta sätt. Efter ett 
uppehåll kom vi inte igång igen, men ser att det nu är ett viktigt läge att 
starta igång igen efter det som har hänt.   

Vi har bokat in 4 tillfällen för detta under våren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

30 april (Valborg) 

14 maj  

28 maj  

11 juni (studenten)  

 

Samling kl 20.00 för alla  

som är med. 

 

På grund av coronaläget kommer vi nu inte ha öppet på kyrktorget utan 
kommer att finnas framför kyrkan och grilla korv.  

Om du vill veta mer eller om du kan vara med ett eller flera av de här  
tillfällena kan du höra av dig till Samir: 

samir.clementsson@vetlanda.pingst.se  

eller 073-502 01 85   

Var med i bön både för både detta och cafévagnen och hur vi som  

församling kan finnas som en positiv kraft i vår stad.  
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Vecka 15 12-18 april (servicegrupp 2) 
Ti 13/4 10.00 Barnsång (0-5 år) 
Sö 18/4 16.00 Webb-GUDSTJÄNST  
  Predikan: Samir Clementsson 
 Sång: Görgen & Caroline Hellman 
 
Vecka 16 19-25 april (servicegrupp 3) 
Fr 23/4 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
Lö 24/4 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
  Andakts– & Gemenskapsträff 
Sö 25/4 16.00 Webb-GUDSTJÄNST 
  Predikan: Benny Gustafsson,  
  Brunnsparkskyrkan Tranås  
  
Vecka 17 26 april-2 maj (servicegrupp 4) 
Ti 27/4 10.00 Barnsång (0-5 år) 
Fr 30/4 20.00 Öppen kyrka 
Sö 2/5 16.00 Webb-GUDSTJÄNST 
  Predikan: Mattias Gustafsson,  
  Pingstkyrkan Eksjö 
   
Vecka 18 2-9 maj (servicegrupp 5) 
Fr 7/5 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
Lö 8/5 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
  Andakts– & Gemenskapsträff 
Sö 9/5 16.00 Webb-GUDSTJÄNST 
  Predikan: Lina Skoghäll, 
  Allianskyrkan Ryd/Bottnaryd 
 

 
 

GUDSTJÄNSTER 
  

Tillsvidare håller vi oss till  
webbgudstjänster, men vi står redo 
att ställa om till vanliga gudstjänster 

så snart det går att genomföra. 

 

Vid övergång till vanliga  
gudstjänster skickas ny information 

ut i så god tid som möjligt. 

 


