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Höstens tema

Möten med Jesus
12 söndagar under hösten har vi 
valt att predika utifrån Bibelns 
texter där Jesus möter människor. 
Vi har valt att kalla det ”Möten med 
Jesus”. Välkommen att lyssna på 
predikningarna i efterhand om du 
inte har möjlighet att närvara. De 
finns tillgängliga på församlingens 
hemsida. 

Vi har valt temat ”Möten med Jesus” 
för att se på vilket sätt Jesus bemötte, 
talade till och såg människor i samhället 
då. Vi vill lära oss av detta och se vad vi 
kan göra för att möta människor som 
Jesus gjorde. Vilka gränser gick han 
över för att nå dem han ville nå? Vad 
var utmanande för den tidens religiösa 
och på vilket sätt utmanar Jesus oss 
idag? 

Vår längtan är att vara en församling 
som syns, växer och ger liv. Då tror 
vi att vi aktivt behöver sträva mot att 
möta människor i vår stad. Vi kan inte 
vänta på att människor ska komma på 
att de behöver Jesus, utan vi behöver 
visa hans kärlek i handling och aktivt 
visa att alla är välkomna till oss. Men 
allt sker inte i kyrkan som lokal, utan 
kyrkan är där du och jag är. Därför 
avslutar vi alla våra gudstjänster med 
en bön av sändning, där du får ta med 
dig Guds välsignelse in i de relationer 
du har och platser du finns på. 

Linnea Sennehed, 

Pastor och föreståndare

Här är några av texterna

Matt 8:1-4  En spetälsk blir ren
Mark 10:13-16  Jesus möter barnen
Matt 9:9-13  Jesus möter Levi
Matt 9:1-8  En lam man botas
Matt 9:18-26  Kvinnan med blödningar
Mark 10:46-52  Jesus möter en blind
Mark 14:3  Kvinnan smörjer Jesus
Luk 19:1-10  Jesus möter Sackaios
Joh 4:7-42  Kvinnan vid brunnen 
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Drottninggatan 15 A
591 30 MOTALA

Kontakt Telefon  
Expeditionen 0141 - 21 11 67 
Linnea Sennehed 073 - 394 08 80
Mika Juurikivi 070 - 511 84 41 
Madelene Boberg  070 - 813 02 39 
Veijo Nikka 070 - 582 51 84  
William Wengelin 073 - 352 72 75
Församlingsteamet är lediga på måndagar.

Expeditionen är öppen:
Tisdag & torsdag 10:00 - 12:00

Är någon av er sjuk?
Vi gör gärna besök i ert hem eller på sjukhus. 
Om du inte har möjlighet att delta i våra  
gudstjänster, firar vi gärna nattvard i hemmen.

Bankgiro: 822-0469 SWISH: 123 502 16 13

Epost: info@motala.pingst.se
Hemsida: www.motala.pingst.se

Manusstopp inför nästa nr: 2020-01-15

Alla kulturprogram sker i samarbete med  

Ansvarig utgivare:  Linnea Sennehed 
Layout: Mika Juurikivi

Församlingsnytt

Hemgångna

Eivor Wahl
Född 1922.01.04
Död 2019.03.24

Rigmor Adolfsson
Född 1945.07.04 
Död 2019.09.16

Jesus sade: ”Den som tror på mig 
skall leva om han än dör.”

Nya medlemmar
Sofia och Jörgen Paulsson från 
Betaniaförsamlingen Åbytorp

Rebecka och Olle Hjemfors från 
Baptisförsamlingen

Christine Nordin på bekännelse 

Linda och Petter Spetz från 
Baptistförsamlingen

Utflyttar
Agnes Nakafeero till  

Sollentuna Pingstförsamling

Dianne Mwanje till  
Pingstkyrkan Linköping

 

Bön

Sedan augusti månad har vi haft bön 
i kyrkan nästan varje dag. Det som 
satte igång oss var när Per Carlsén, 
en av våra duktiga ledare och bibel-
lärare, berättade för oss om sin svåra 
cancersjukdom. Vi såg nöden som på 
något sätt krävde av oss att inte bara 
stillatigande stå och se på. 

Under dessa kvällar har vi bett för 
många olika böneämnenn. Många 
människor i vår församling och även 
utanför har blivit upplyfta i bön inför 

Herren. Böneämnena har vuxit till att 
omfatta hela vår församlings liv. Vi 
tror att Gud har en unik kallelse för 
oss som Motala Pingstförsamling, att 
vara en oas, plantskola och förråds-
hus av liv mitt i Motala. 

Vi har mycket mer kvar att upptäcka 
av Guds Rikes praktik. Helande är ett 
sådant område som Herren själv prak-
tiserade och gav oss som exempel. 
Det må inte bara vara en teori, utan 
en praktik i våra liv. Jesus gav sina lär-

jungar, dig och mig inkluderad, makt 
att bota sjuka. Låt oss i bön upptäcka 
mer av denna gåva som Herren har  
gett oss. Låt oss bruka den för Guds 
Rikes utbredning.

Du är mer än välkommen med på 
våra bönesamlingar. Mån-Tis 18:00, 
Ons 9:30, Tor-Fre 18:00 och Sön 9:45.

Mika Juurikivi, 
Pastor
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I oktober åkte jag tillsammans med 
Bernt Broberg och Daniel Persson till 
vår vänförsamling i Tula, Ryssland.  
Det blev en oförglömlig resa full av 
intryck och nya vänskapsrelationer. 
Välkommen att läsa min resedagbok! 

Vi möttes på flygplatsen i Moskva av 
Benjamin som är pastor i församling-
en. Han körde oss den 20 mil långa 
vägen till Tula, som på grund av tra-
fiken tog oss 6 timmar. Väl framme 
blev vi bjudna på middag hos Ben-
jamin och hans familj. Vi förstod att 
hans hustru Natasha och döttrarna 
älskar IKEA, och deras fina lägenhet 
hade många svenska möbler. Alan 
var också med, en utbytesstudent 
från Indonesien som hade bott i Tula i 
5 år och var med i församlingen. Han 
översatte eftersom Benjamin bara ta-
lar engelska till en del. 

Lördagen började med frukost på 
hotellet, och sedan blev vi guidade 
genom Leo Tolstoys residens med 
vackra trädgårdar och omgivningar i 
en underbar kavalkad av höstfärger. 
Solen sken och vi promenerade runt 

under tiden vi pratade med varandra. 
Till vårt sällskap hade vi denna dag 
även Benjamins bror Michail, som 
tidigare varit pastor i församlingen 
men sedan 11 år är bosatt i USA där 
han jobbar som pastor i en rysk för-

Resedagbok
Text och foto: Linnea Sennehed
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samling. Många ryssar och pastorer 
har flyttat till USA, och bara i hans 
stad fanns över 100 ryska församling-
ar. Han var på besök i Tula samtidigt 
som vi, och var väldigt glad att åter-
ses efter många år. 

Efter en god lunch med georgiska 
rätter på en restaurang blev vi gui-
dade genom gamla stan, för att se 
de gamla delarna och stadsmuren. 
Vi fick erbjudande om att åka till Tu-
las vapenmuseum men kände att det 
passade ganska bra med en stunds 
vila på hotellrummet. Vi hade ändå 
gått 12 000 steg enligt min mobil…  

På kvällen blev vi hembjudna till Dmi-
tri och Elena, som båda är engagera-
de i församlingens barnverksamhet 
och ledare för söndagsskolan. Också 
de älskade IKEA och hade många 
igenkänningsfaktorer i lägenheten. 
Båda två talade bra engelska och 
även deras två söner på 9 och 11 år 
hälsade och kunde tala lite engelska. 
De hade flera Pettson och Findus 
böcker som de visade för oss. 

Vi pratade om allt från svensk återvin-

ning och Vätternrundan till RIA. När 
Daniel berättade om RIA och hur alla 
församlingar – inklusive kommunen 
– är med på detta, och att vi får prata 
om Jesus hur mycket vi vill, då trodde 
de knappt att det var sant. Deras för-
samling har stött på mycket problem 
bara för att de inte tillhör den orto-
doxa kyrkan, och ses som en sekt. De 
har inte mycket stöd eller gemenskap 
från andra kyrkor. Då förstår man hur 
mycket vår kontakt med dem bety-
der. 

De berättade också om hur mycket 
det hade betytt för dem att våran för-
samling hade samlat ihop kläder och 

möbler och skickat till Tula med last-
bil under 90 talet. Hur alla gått runt 
med t-shirts med ordet ”Motala” på, 
och hur flera än idag i sina gardero-
ber har kläder kvar från dessa hjälp-
sändningar. ”Det var så bra kvalité”. 

Söndagen startade med gudstjänst i 
vår vänförsamling, där jag först predi-
kade, och efter nattvarden predikade 
Bernt. Vi gjorde så eftersom Bernt av 
erfarenhet visste att de tycker man 
predikar för kort i Sverige. Min pre-

dikan handlade om Guds närvaro 
genom lidande, och att svårigheter 
och problem inte betyder att Gud har 
övergett en. Jag talade om att foku-
sera på Jesus och det osynliga istället 
för att se på problemen och omstän-
digheterna. Efter gudstjänsten kom 
en kvinna fram och delade hur detta 
verkligen var till henne, och en våra 
tolkar berättade hur han fått svar på 
sina frågor om Guds närvaro genom 
svårigheter den senaste tiden. Även 
pastor Benjamin sa att församlingen 
verkligen behövde höra detta. Själv 
hade jag tvekat mycket på om detta 
budskap verkligen var relevant. Jag 
tänkte att de vet så mycket mer om 
lidande och förföljelse än jag vet, och 
budskapet om att livet inte alltid är 
enkelt som kristen kändes överflö-
digt. Men det visade sig att de behöv-
de höra just detta; att Gud var med 
dem, att han inte har lämnat eller 
övergett dem. 

Som församling har de fått mycket 
problem den senaste tiden just för 
att staten och den ortodoxa kyrkan 
anser att de är en sekt. De väntar på 
beslut ifall de ska tvingas att riva kyr-
kan. Och pastor Benjamin står som 
ansvarig för kyrkan och måste isåfall 
betala för rivningen. Det är helt klart 
inga enkla omständigheter de har 
runt sig, men vi ska fortsätta be för 
församlingen om en lösning på pro-
blemet, och om hopp och förtröstan. 
Bernt hade ett budskap om att vara 
beroende av den Helige Ande, och 
lita på att det inte beror på vår kraft 
eller styrka. Att Anden mjukar upp 
och hjälper oss att fungera, som oljan 
gör. Att Anden kommer som ett stil-
la regn och gör den torra och hårda 
jorden törstig och mottaglig för mer 
vatten. Även om det var två predik-
ningar var budskapet det samma; 
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Gud själv vill hjälpa och styrka dem i 
deras utmaningar. 

Efter kyrkkaffe som vi bjöd försam-
lingen på, var det dags för gudstjänst 
nummer två i grannstaden Chekino. 
Kyrkan möttes i en villa, med mycket 
låg standard enligt våra mått. Men 
församlingen var varm och längtade 
mycket efter Gud. Jag och Bernt pre-
dikade båda två, medan Daniel ansåg 
att hans engelska var för knacklig. 
Men Daniel delade också vad Gud 
lade på hans hjärta efter att en äldre 
man i församlingen vänligt och be-
stämt bett honom att också predika. 
Daniels arbete med RIA och erfaren-
het av 30 år som missionär gjorde 
starkt intryck på församlingen. Efter 
predikan blev det fika, och försam-
lingen fick möjlighet att ställa frågor 
och samtala, vilket de gjorde frimo-
digt och öppet. Det var också många 
som bad om förbön och vi bad för 
alla som ville. En 95 årig man som 
suttit i fängelse för sin tro under kom-
munisttiden bad om Andens hjälp 
att fortsätta gå starkt med Gud, och 
en man bad om nåd att bli till välsig-
nelse för de som sitter i fängelse. Han 
berättade att det var före detta fång-
ar som byggt det hus församlingen 
möts i. Pastorsfrun Irina delade hur 
hon blivit så uppmuntrad av Gud av 
mitt budskap, och att hon menade 
att det var särskilt viktigt för alla kvin-
nor. En man delade en uppenbarelse 
han fått under tiden de sjöng. 

Samtidigt som vi fikade och samtala-
de sjöng man även några körer i olika 
tonarter, och en katt strök förbi och 
lade sig på fönsterbrädan. Allt hände 
samtidigt i vardagsrummet som var 
församlingens kyrksal. En underbar 
upplevelse! 

Kvällen avslutades med middag hos 
pastorsfamiljen, där vi också fick 
möta sonen Michail som läser till lä-
kare och var väldigt intresserad av 
svensk historia. Han visade sitt rum 
med en tavla som visar hans livsmål. 
En bild på en familj som äter middag 
tillsammans, en bild på en bil, ett kors 
som symboliserar kyrkan, en bild på 
norrsken (!) och en bild från en före-
läsningssal med porträtt på professo-
rer i bakgrunden. ”Det där är jag” sa 
han och pekade på porträttet. Hans 
målmedvetenhet gjorde intryck på 
mig. 

Pastor Benjamins mamma bor också 
hemma hos dem, 92 år gammal och 
märkt av tiden, men med ett leende 
på läpparna. Gud är god sa hon och 

berättade att hon alltid vill komma till 
kyrkan.   

Familjen uttryckte stor tacksamhet till 
oss för att vi kom dit och välsignade 
dem, och bad oss komma snart igen, 
med ett större team och fler dagar.  

Sista dagen spenderades i Moskva 
med besök på röda torget och turis-
tande. Vi har haft underbara dagar 
där vi både fått vara till välsignelse 
och blivit välsignade. Jag själv känner 
att vår vänförsamling i Tula har gått 
från ett namn på ett papper till att bli 
syskon som jag vill be för. Vi lovade 
att fortsätta att be för dem, så det 
önskar jag att du också vill vara med 
och göra.  o



7

Snart är det äntligen dags för årets 
upplaga av vår egen julmusikal 
Änglahyss! Än en gång ska vi få 
fylla kyrkan flera gånger om med 
elever och besökare. Vi ser så 
mycket fram emot detta!

Du kan givetvis vara med på en massa 
olika sätt, sjunga, dansa, bygga, baka, 
fixa fika, välkomna barn, och framför 
allt be för musikalen! Det kommer att 
finnas listor i kyrkan där man gärna 
får fylla i sitt namn där man vill hjälpa 
till.

Vi börjar öva fredagen v 43 och vi 
kommer att spela upp den 24 och 25 
november.

Här ser ni schemat, hur det kommer 
att se ut. Nytt för i år är att barn 
och de som kommer spela drama 
kommer att repa varje fredag och du 
som sjunger i kören kommer med 
från v 45.

Detta är ett ypperligt tillfälle att 
bjuda med kompisar som vill vara 
med i musikalen, men också vänner 
och grannar att komma och se den.

Hoppas du vill vara med i detta 

fantastiska projekt, har du frågor så 
tveka inte att kontakta mig:

Madelene Boberg 0708 130239 
madelene@motala.pingst.se
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Porto

Pingstkyrkan Motala
Drottninggatan 15
591 30 Motala

Mötesaktuellt med resevation för ändringar

Träffpunkten
Torsdagen 24/10 ”Du ger allting liv” 
Anita & Thomas Granath från Uddevalla sjunger och 
talar

Torsdagen 14/11  
”Gör det omöjliga Nå de osynliga” 
Jenny Axene, från Invicible Friends, talar om sitt 
arbete med barn i fängelse. Sång av RPG-kören 

Onsdagen 11/12 ”Grötfest”  
Teamet medverkar

Datum Notering Predikan Sång och musik
20-okt Små och stora Madelene Boberg 
27-okt Församlingsmöte vid  fikat Linnea Sennehed Jonathan och Mattias
03-nov Nattvard Mika Juurikivi Lovsångskören
10-nov  Linnea Sennehed Gospel 5
17-nov Församlingsmöte vid  fikat Linnea Sennehed Madde med team
24-nov Julmusikal sön 16:00 *** Änglahyss
25-nov Julmusikal mån 18:30 *** Änglahyss
01-dec 1 advent Mattias Sennehed  Lovsångskören
08-dec Nattvard Linnea Sennehed Mattias och Jonathan
15-dec  Linnea Sennehed Gospel 5
22-dec  William Wengelin Madde
24-dec 23:00 Ek. midnattsgudstj. Linnea Sennehed OBS i Baptistkyrkan
29-dec  Madelene Boberg Jonathan och Mattias
1-jan 17:00 Ek. gudstjänst i Pingstkyrkan

För övriga samlingar se vår hemsida ”motala.pingst.se” och Facebook

Barn och ungdom
Fredagar TWEENS 17:30 
För dig mellan tredje och sjätte klass.  Vi möts för 
att lära känna nya kompisar, roliga lekar och för 
att sedan avsluta kvällen genom att möta Jesus. 
Vi ses väl i Pingstkyrkan på fredag?

Fredagar UPP (Ung På Pingst) 19:30 
UPP är en mötesplats för härlig gemenskap, ro-
liga aktiviteter och genuina Gudsmöten. För dig 
som är 13 och uppåt! Vi börjar kvällen med en 
underhållande aktivitet, som tävlingar, matlag-
ning eller TV-apel. Därefter samlas vi tillsammans 
för en andakt där vi får möjlighet att lära känna 
Gud. Efter andakten öppnar cafét där vi säljer 
bland annat godis, toast och dryck. Senare un-
der kvällen umgås vi eller hittar på fyndiga lekar. 
Detta vill du naturligtvis inte missa, välkommen 
till Pingstkyrkan på fredag!

Frågor? Kontakta William: 0733 52 72 75


