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som inte är beredda till den typen av
omvändelse och överlåtelse.

Han avskiljs för mission
– ska forma lärjungar
Emanuel Bratt har avskilts som missionär av Missionskyrkan i Nässjö,
en historisk händelse i församlingen. Lärjungaskap ligger på Emanuels hjärta.
Under två år (till att börja med) har
Emanuel Bratt kyrkans välsignelse att
leva ut missionsbefallningen på heltid.
– Stort fokus kommer ligga på
lärjungaskapet. Jag vill berätta för
okristna om Jesus, vad han gjort och
vad det innebär att följa honom. Men
jag kommer också röra mig i kristna
sammanhang och uppmuntra människor
att omsätta Jesu lära och liv i handling,
säger Emanuel Bratt, som tidigare har
arbetat som ungdomsledare i kyrkan.

Emanuel kommer inte att sändas iväg
till någon specifik destination utan kommer i första hand att verka i Sverige.
Längtan att få verka som missionär
föddes ur en nöd som Emanuel har känt
för landet, och inte minst för kyrkan i
Sverige.

Att vara överlåten

Mycket har fötts ur nöden i att se
många komma till tro men ofta inte
bevaras. Att följa Jesus är ett radikalt
steg, att lägga hela sitt liv i Guds händer, att dö bort från sitt eget liv, för att
vara fri att leva för Kristus utan att bli
kluven eller splittrad.
– Jag möter många som tror på Jesus,
och att han dött för våra synder, men

Detta innebär inte att skapa en snobbig
elit av överandliga, ”duktiga” människor, men det handlar om att församlingen och kristna ska leva heligt (avskilt)
för Gud, menar Emanuel.
– Att människor få en ärlig chans att
lära känna Gud och få en frälsande
tro på honom när de ser hans liv i våra
liv. När jag i efterhand lyssnade till
David Wilkersons profetia till Sverige
2004 i Filadelfiakyrkan i Stockholm,
så sade hela mitt hjärta amen. Han
talade om att Gud har ett problem med
den evangelikala kyrkan i Sverige,
som handlar om likgiltighet. Folk var
brinnande, men de har sövts av allt det
goda den här världen har att erbjuda.

Skala av, inte göra mer

Emanuel betonar dock att lösningen
inte är att vi ska göra mer, utan att
skala av och bli helhjärtade och ”enfaldiga”, ett ord han menar har haft en
positiv betydelse i grunden.
– Vi talar mycket om evangelisation
men jag tror att vi behöver återfinna
Bibelns vikt av att först och främst lyda
Jesus, och leva det livet. När vi gör det
kommer folk att fråga, ”varför gör du
såhär och varför gör du inte såhär?”
och där kommer vi få tillfälle att vittna.
Jag är inte intresserad av att så många
som möjligt ska be med i en frälsningsbön utan att Guds verk ska få gå på
djupet i några personers liv – jag tror
att det har en sprängkraft, avslutar
Emanuel Bratt.

Temagudstjänster
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Var med och ge!

I februari kommer det hållas tre
gudstjänster med temat: ”Sex,
pengar och makt”.

Grundkurs i kristen tro. Välkommen
till en ”Prova på-kväll”. För mer
info: www.missionskyrkannassjo.se.

Equmeniakyrkans internationella
Insamlingskampanjen ”Tänd ett ljus”
pågår 1:a advent – 31 januari.

pastorn har ordet

Ann-Britt Grändemark
Omsorgspastor

Det är aldrig så mörkt som
strax före gryningen!
Så har vi än en gång firat jul och
nyår i tacksamhet över att jorden
har fått änglabesök. Himlen har
landat och vi har en tro, ett hopp
och ett liv tillsammans.

Vilken gåva till hela mänskligheten. Vi
är varandras gemenskap, styrka och
framtidstro.
Tänk att det finns så mycket kärlek,
så mycket värme, generositet, givmildhet och entusiasm i en värld som far
så illa på grund av kampen mot onda
makter, krig, svält, sjukdomar och
rasism.
Glädjen över himlens nedslag på
jorden och dess löfte om förblivande
närvaro till tidens slut får oss att bäva
av tacksamhet. Vi klagar många
gånger över att vi lever i mörker och att
världen är så ond – men tänk om detta
bara är början på ondskans andemakter – då behöver vi än mer öppna våra
hjärtan och sinnen för de makter som
hör den himmelska världen till. Det
finns något och någon som vakar över
oss i livets alla skeden. Godheten finns,
kärleken finns, hoppet finns och kraften
att förverkliga det goda finns också.
Inom var och en av oss kämpar två
tigrar om makten. En bild för kampen
mellan ont och gott. Vem vinner av

medlemsinformation

Nya Medlemmar

Jonas och Marta Andersson
Lina Karlsson

Avlidna

Britta Hemdal

Församlingsmöte
Torsdag 15 Januari kl. 18.30
Cafeterians framtid? – Påverkanstorg

Du kan göra skillnad
Just nu har Socialförvaltningen i Nässjö
kommun stort behov av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem
för barn och tonåringar. För frågor
och intresseanmälan, kontakta Nässjö
socialtjänst tel. 0380-51 80 00

Omsorgsgrupperna
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datum		

29 dec–4 jan
5–11 jan 		
12–18 jan
19–25 jan
26 jan–1 feb
2–8 feb 		
9–15 feb 		
16–22 feb
23 feb–1 mars
2–8 mars		

omsorgsring

Egnahem
Runneryd
Centrum
Ingsberg
Hultet
Handskeryd
Målen
Tellus
Barkeryd
Egnahem

Distribution av Församlingsnytt

Den tryckta versionen av Församlingsnytt
hämtas i första hand ut i kyrkan. Möjlighet
finns också att läsa informationsbladet digitalt på forsamlingsnytt.se. De som varken
har möjlighet att hämta Församlingsnytt i
kyrkan eller läsa den digitalt, kan få den
utdelad av sin respektive omsorgsring. Ledarna för omsorgsringarna ser till att alla
som vill läsa Församlingsnytt har möjlighet
till detta.

dessa tigrar. Jo, den som vi matar. Vad
matar du och jag vårt inre med? Är det
missmod, rädsla och hat. Då avspeglas
det i vårt liv. Matar du ditt inre med
tillförsikt, kärlek och generositet - då
kommer det att avspeglas i ditt liv. Vi
har fått möjligheterna, vi har hört det
i julens budskap om änglabesök och
fred och frid på jorden. Om en glädje
som gäller för alla folk, ett budskap om
förlåtelse, nåd och kärlek som omfamnar hela jorden.
Här kan vi hjälpas åt på olika sätt. Vi
kan inte hjälpa hela världens människor i och genom vår insats i vårt land.
Men vi kan hjälpa många och vi kan
i kärlek möta dem som kommer i vår
väg. Vi har resurser på olika sätt. Frågan är bara hur vi vill använda dem?
Du och jag behövs och allas vår
insats är både välkommen och viktig!
Så också under det nya år som ligger
framför som ett oskrivet blad. Vad vill
du fylla de oskrivna bladen med?
DET ÄR NÅD ATT FÅ VARA MED!

Gudstjänster och Samlingar
Söndag 4/1 11:00
VITTNESBÖRDSGUDSTJÄNST
Vi delar berättelser om vad Jesus betyder och gjort i våra liv. Erling Andersson,
Tommy Gustafsson m fl.
Tisdag 6/1 11:00
TRETTONDAGSFEST FÖR SMÅ OCH STORA
Christer Gustafsson, Christina Nilsson, Mia
Ackeby, Stepanie Lennartsson m fl. festlig
servering, dans kring granen med julgransplundring, sång & musik.
Söndag 11/1 11:00
GUDSTJÄNST
”Det stora grundproblemet” Per Bondesson
Onsdag 14/1 12:00
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERBORG
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
Onsdag 14/1 19:00
Ekumenisk bönesamling i Allianskyrkan

Söndag 1/2 18:00
SINNESROGUDSTJÄNST
Erling Andersson
Tisdag 3/2 18:30
ALPHAKURS – Prova på kväll
Onsdag 4/2 11:30
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besöksångarna
Söndag 8/2 11:00
TEMAGUDSTJÄNST
”SEX, pengar och makt”
Christian Lennartsson
Lördag 14/2 14:30
GUDSTJÄNST PÅ PARKGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
Söndag 15/2 11:00
TEMAGUDSTJÄNST
”Sex, PENGAR och makt”
Michael Tågerud
Söndag 15/2 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT

BARN OCH UNGDOM
Konfirmation
Tid: 16:30–18:00, Torsdagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Christian Lennartsson
Telefon: 070-5713144
Ålder: 8:an på högstadiet

Lärjungagym
Fortsättning på konfirmation
Tid: 10.00–20.00, 8 st lördagar
Ledare: Christian Lennartsson, Ellen
Pettersson, Linnea Gunnarsson
Telefon: 070-5713144
Ålder: 9:e klass och uppåt

Smågrupper
Varje vecka träffas ett antal mindre
grupper för att dela tron med varandra. Är du intresserad av att vara med
i en smågrupp? Kontakta Christian Lennartsson, 070-5713144.

Onsdag 18/2 11:00
GUDSTJÄNST PÅ EKBACKAGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
Onsdag 18/2 19:00
DEN YTTERSTA TIDEN: bibelstudium i tre
delar med Jan Bengtsson
Del 2: Profetiska vägmärken.
Torsdag 19/2 19:00
Nässjö Kristna Samarbetsråds Årsmöte i
Pingstkyrkan.
Lördag 21/2 18:00
KVÄLLSMÖTE med Ungdom Med Uppgift
Onsdag 14/1 19:00
DEN YTTERSTA TIDEN: bibelstudium i tre
delar med Jan Bengtsson
Del 1: Bibelns infrastruktur.
Torsdag 15/1 18:30
FÖRSAMLINGSMÖTE
Cafeterians framtid? – påverkanstorg
Söndag 18/1 11:00
GUDSTJÄNST
Erling Andersson
Söndag 25/1 11:00
GUDSTJÄNST
Christian Lennartsson
Tisdag 27/1 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Erling Andersson, Besökssångarna
Söndag 1/2 11:00
GUDSTJÄNST med nattvard
Ann-Britt Grändemark
”Tänd ett ljus” – vi avslutar årets stora missionsinsamling med offergång.

Söndag 22/2 11:00
TEMAGUDSTJÄNST
”Sex, pengar och MAKT”
Erling Andersson

Scout
Tid: 18:30–20:00, Onsdagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Emma Andersson
Telefon: 070–2806654
Ålder: 1:a klass och uppåt

Söndagsskolan och
Söndagsklubben
Tid: 11.00–12.15, Söndagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Christer Gustavsson
Telefon: 070–2546585
Ålder: 4–12 år

Samlingar varje vecka

Tonår

Tisdagar 10:30
STICKCAFÉ (start 13 jan)

Tid: 20.00–00.00, Fredagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Johan Lindhe
Telefon: 070–268 45 41
Ålder: 7:an och uppåt
Aktiviteter för er som är tonåringar

Tisdagar 16:00
LÄXLÄSNINGSHJÄLP (start 13 jan)
Onsdagar 11:30
BÖN I LILLA SALEN (start 14 jan)
TORSDAGAR 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Start 15 januari.
Söndagar 10:30
BÖN I LILLA SALEN

Trall & Sprall
Tid: 10.30, Fredagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Ulla Bengtsson
Telefon: 070–998 67 68
Ålder: Barn upp till 5 år.

Bibelstudium i
tre delar under
våren
Under våren kommer tre bibelstudier att
hållas i Missionskyrkan på temat den yttersta tiden.
Jan Bengtsson, tidigare pastor inom pingstörelsen och nu medlem i Equmeniakyrkan, kommer
att hålla i studierna.
Studierna äger rum onsdagarna 14 januari,
18 februari samt 18 mars och har underrubrikerna ”Bibelns infrastruktur”, ”Profetiska
vägmärken,” respektive ”Resans mål”.

Adress: Missionskyrkan Nässjö,
Mariagatan 33, 571 32 Nässjö
Telefon: 0380-741 60 (Expeditionen)
E-post: exp@missionskyrkannassjo.se
Hemsida: www.missionskyrkannassjo.se
Bankgiro: 300-2953
Närradion: 0380-106 39, Frekvens 103,9 MHz
Cafeterian: Öppettider, Måndag–Fredag,
kl. 10.00–16.00, 18.00–21.00

Vi vill vara en kyrka för hela
livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar – mig, dig och världen.

Pastor: Erling Andersson, tfn: 070-581 53 16
Pastor: Christian Lennartsson, tfn: 070-571 31 44
Omsorgspastor: Ann-Britt Grändemark, tfn: 070-652 16 48
Ungdomsledare: Johan Lindhe, tfn: 070–268 45 41
Intendent: Hans Tarenius, tfn: 0380-741 60
Ansvarig utgivare: Erling Andersson
Redaktör: Jacob Sundberg

