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Älskade församling, 

 

Inför Pingsten 

I skrivande stund sitter jag i ett soligt Vetlanda och funderar kring 
olika saker som Anden gör med oss som kristna lärjungar. Jag med 
många andra har ofta fokuserat på en praktisk förkunnelse om  
Andens gåvor och hur vi kan få tjäna Gud i under, tecken och kraft-
gärningar. Det är något jag tror att vi som kristna i ett mer och mer 
sekulariserat land behöver mer utav. Men det känns som att vi lätt 
missar något, något som gnager lite på insidan. När jag läser Bibeln 
och ser vad olika människor fått åstadkomma tillsammans med Gud 
är det en sak som står ut. Det är inte hur stor ”smörjelse” de har, inte 
hur radikalt det predikar eller hur väl de formulerar sig. Det finns  
något djupare, något annat som för de framåt. Det är deras intima 
relation med Gud.  

Mose umgicks med Gud, ansikte mot ansikte och Gud talade till  
honom i det fördolda som när en man talar med en annan (2 Mos 
33:11). Abraham förhandlar och nästan tillrättavisar Gud vid inför  
domen av Sodom och Gomorra. Paulus drar sig undan flera år efter 
sin omvändelse innan hans tjänst tar fart. Den största förebilden av 
alla är Jesus. Han säger att jag gör inget av mig själv, utan det jag ser 
Fadern göra, han säger till och med att han inte kan göra något utan 
att han ser det från Fadern (Joh 5:19). Inför viktiga beslut och  
skeenden i Jesu liv är det präglat utav bön och gemenskap med  
Fadern på olika sätt.  

För mig blir det en viktig tanke, att lära sig höra Gud, att lära känna 
Honom är grunden för att kunna tjäna Honom och fungera i olika  
andliga gåvor. Jag tror att även om Gud ger oss kraft på olika sätt att 
få vara med och beröra människor avgörs ändå allt av vår relation 
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med Gud. Om vi inte ber och läser Bibeln kommer vi inte känna igen 
Guds röst och vägledning och vi kommer aldrig få tillfällen att lära oss 
fungera i de gåvor som Gud lagt ned i oss.  

Jag vill inspirera dig och mig att ta mer tid med Gud, lära oss höra 
Hans röst och lära känna Hans ord på nytt. Det kommer att göra  
skillnad på sikt. Vi kommer att bli starka kristna som kan få vara med 
och för människor till tro och lärjungaskap i Vetlanda. 

Guds rika välsignelse  

Samir Clementsson 
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Gudstjänst på riktigt 

Från och med första juni väntar lättnader i restriktionerna och vi har 
åter möjlighet att träffas till gudstjänst . Dock kommer antalet att vara 
begränsat till 50 personer plus medverkande. Med andra ord går vi 
tillbaka till hur det var i höstas och för att vara säker på sin plats kan 
man föranmäla sig till gudstjänsterna via expeditionen. Givetvis kan 
man komma utan att anmäla sig, men man släpps då in i mån av plats. 

Som tidigare kommer varannan bänkrad i kyrksalen att vara avstängd 
och vi ber alla mötesbesökare att ha respekt för varandra och inte 
sätta sig för tätt i bänkarna. 

Efteråt kommer det, om vädret tillåter, att finnas fika utanför kyrkan 
för den som vill stanna kvar en stund. 

Anmäl dig redan nu! 

 

Digitalt kyrkfika 

Från och med söndag 23 maj upphör vi med digitalt kyrfika efter 
gudstjänsterna. Vi ser istället fram emot att kunna fika på riktigt (men 
utomhus) i samband med att vi kommer igång med gudstjänsterna 
igen i juni. 

 

Välkommen på tisdagsbön igen! 

Från och tisdag 1 juni startar vi upp våra bönesamlingar igen. Ingen 
föranmälan behövs.  

 

 

En fredag med liv och rörelse.  

 

Fredagen den 14 maj var en härlig fredagskväll i och runt Pingstkyr-
kan. Kl. 18 var det 19 förväntansfulla barn som kom för att vara med 
på Fritidsgården. Lite senare på kvällen hade vi tillsammans med 
Hope Church besök av ett team från Bibelskola Livskraft och ett team 
ifrån Ungdom med uppgift (UMU). De kom till oss med anledning av 
att bönenätverket Sverigebönen nu genomför en satsning med att be 
för de 100 största städerna under 100 dagar, en stad per dag. 14 maj 
var Vetlanda fokus för bönen.  

De här teamen fanns under kvällen ute och rörde sig på stan för att 
be och samtala med människor, samtidigt som några av dem  
stannade i vår kyrka och bad för vår stad. Utanför kyrkan bjöd vi detta 
glada och inspirerande gäng på korv.  

Under kvällen fanns som vanligt Cafévagnen med den viktiga  
närvaron ute på torget. Denna fredag var det vår församling som 
hade ansvar och Roland och Janne var där och mötte människor.  

Sammantaget en mycket härlig fredagskväll då det utgick liv och  

rörelse från Pingstkyrkan till vår stad!   

Text: Jonas Wilhelmsson 
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Vigsel 
 

Sanna Abrahamssom & Mikael Wilhelmsson 
 

 

 
 

 

20     21 
 

 

 

 

Vigsel äger rum i Pingstkyrkan lördag 19 juni kl 13.  
Endast inbjudna gäster kommer att närvara,  

men den som önskar kan ta del av vigseln online.  
För att få länken till vigseln, skicka ett mail till  

mikaelochsanna@gmail.com 

 

Det blivande brudparet kommer att intervjuas i gudstjänsten 6 juni. 
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Öppen Kyrka 
Fredagar 

 

28 maj  

11 juni (studenten)  
 

Samling kl 20.00 för alla  

som vill vara med 



     

Vecka 21 24-30 maj (servicegrupp 8) 
Ti 25/5 10.00 Barnsång (0-5 år) 
  10.00 Kaffe i Apoteksparken  
Fr 28/5 18.00 Fritidsgården 
  20.00 Öppen kyrka 
Sö 30/5 10.00 Webb-GUDSTJÄNST 
  Predikan: Josef Hugosson,  
  Landsbro 
 
Vecka 22 31 maj-6 jun (servicegrupp 9) 
Ti 1/6 18.30 Bönesamling (max 50 pers) 
Lö 5/6 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
  Andakts– & Gemenskapsträff 
  Med Nattvard 
Sö 6/6 10.00 GUDSTJÄNST 
  Predikan: Jonas Wilhelmsson 
  Sång&musik: Team Solid 
  Även online via Youtube. 
  
Vecka 23 7-13 jun (servicegrupp 10) 
Ti 8/6 10.00 Barnsång (0-5 år) 
  10.00 Kaffe i Apoteksparken  
  18.30 Bönesamling (max 50 pers) 
Fr 11/6 20.00 Öppen kyrka 
Sö 13/6 10.00 GUDSTJÄNST 
  Predikan: Samir Clementsson  
  Även online via Youtube. 
 
Vecka 24 14-20 jun (servicegrupp 1) 
Ti 15/6 18.30 Bönesamling (max 50 pers) 
Fr 18/6 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
Lö 19/6 13.00 Vigsel (endast inbjudna) 
Sö 20/6 10.00 GUDSTJÄNST 
  Predikan: Samir Clementsson 
 Även online via Youtube. 

   
 

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. 

 

GUDSTJÄNSTER 
(fr.o.m. 6 juni) 

 

Söndagar kl 10 

Max 50 besökare 

Föranmälan till 
info@vetlanda.pingst.se 

Eller på tel. 0383-180 15 
(tala in ett meddelande om  

ingen svarar) 

Avboka om du får förhinder, så att 
någon annan får chans att komma. 

Stanna hemma om du är sjuk! 

Alla gudstjänster går att ta del av på 
Facebook och Youtube. 


