Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat
inte hört och människans hjärta inte anat, det har
Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har
uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden
utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som
finns i människan utom människans egen ande? Så
vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds Ande.
1 Kor 2:9-1 1
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Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination
bortom det vi kallar tid och rum.
Detta mål ger mig mod, ger mig kraft, ger mig inspiration
till att möta åren som jag nu har framför mig.
I mitt innersta bär jag en bit av ett avlägset land
löftet om att jag hör hemma där.
I mitt innersta bär jag ett hopp om en avlägsen strand
att få möta Herren ansikte mot ansikte.
Ingemar Johansson

Maj - juni 2021

.

Gudstjänster i maj och juni:
2.5 Söndag 11.00 Gudstjänst, Patrik Nordman
9.5 Söndag 11.00 Gudstjänst, Fanny Backman & co
16.5 Söndag 11.00 Gudstjänst, Roger Andersson
23.5 Söndag 11.00 Gudstjänst, Roger Andersson
30.5 Söndag 11.00 Gudstjänst, Henrik Nymalm
6.6 Söndag 11.00 Gudstjänst, Patrik Nordman
12-13.6 Lö/Sö Årsmöte / Sommarkonferens
20.6 Söndag 11.00 Roger Andersson
Måndagar kl 18.00 – församlingsbön
Onsdagar kl 19.00 – Alpha Online
Vi har skissat på en utomhusträff med kyrkkaffe & picknick efter
gudstjänsten. Vi följer med läget och väderutsikterna och meddelar
ännu datum och tid.

__________

_________

__________

Min telefon hade gått sönder. Vad skulle jag nu fotografera med då
jag rörde mig ute i naturen? Till all lycka hade jag hittat jag en
gammal uttjänt telefon hemma som ännu hade litet liv i sig. Och den
råkade jag ha med mig i fickan för två veckor sedan då solen tittade
fram.
Jag tycker om att hitta ’bilder’ i bilder, som kan tala till mig och
påminna mig om Gud. Så även i detta fotografi taget i motljus.
Jag föreställer mig stort timglas som är utbrett på vattnet. Timglaset
kan ibland få symbolisera tiden och förgängligheten.

Den övre delen av timglaset börjar från land, från klipporna. Den
nedre delen breder ut sig över havet mot horisonten och
oändligheten. Nästan i mitten av timglaset finns människan, du och
jag, och vi rör oss sakta mot ett oändligt hav av ljus.
Det står i Bibeln att Guds Ande utforskar allt, även djupen hos Gud
(1 Kor 2:10). Tänk att Gud i sin rika godhet och vishet har låtit oss få
del av sig själv genom den Helige Ande. Guds Ande är den ledsagare,
vän, tröstare och hjälpare som hjälper oss att navigera på djupa
vatten. Jesus är Herre över tid och rum, över liv och död (Rom 14:9,
2 Tim 1:10). Han är med oss alla dagar, och det är genom Hans Ande
som vi kan leva i Honom och med honom, i friheten och ljuset.
Kristus är Herre över tiden och har segrat över döden.
Genom sin död och uppståndelse har han fört liv och
oförgänglighet fram i ljuset (2 Tim 1:10).
Denna pingst får vi återigen låta Anden påminna oss och tala till oss
om Guds rikes verklighet. Helige Ande, tag oss ut på djupa vatten
där Kristi ljus får lysa för oss!
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