
 

 

Brev till Mjölby Pingstförsamling 
I veckan som gick var både styrelsen och församlingsledningen samlade till samtal via webben 
genom ett program som heter zoom. Alla kunde vara med i bild och i samtal utan att vi möttes 
fysiskt. Vi pratade en hel del om våra gudstjänster vilket resulterade i att församlingsledningen 
beslutade att pausa alla offentliga samlingar inklusive gudstjänster och bönesamlingar fram till 
31/5, för att ta ansvar utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner i denna tid med pandemi och 
Corona-virus. Söndag 26/4 läggs vår första webbgudstjänst där Daniel Röjås predikar och Karolina 
Claesson sjunger ut på vår hemsida och på Youtube från kl. 10. Planen är att fortsätta med det under 
maj månad.  
Vi planerar också för ett web-sänt församlingsmöte söndag 17/5. Vi återkommer med mer 
information om hur det ska gå till. När det gäller församlingens ekonomi gick insamlingarna bra 
under mars månad och församlingsledningen och styrelsen uppmanar oss alla att fortsätta ge 
regelbundet. Det är fantastiskt att det också har börjat att strömma in pengar till den kommande 
renoveringen av vår kyrka.  Vi uppmuntrar dig att ta fram din telefon eller dator och göra en 
överföring eller swisha en gåva till Mjölby Pingstförsamling.  
Bankgiro: 494–4708, Swish: 123 467 60 03. Det är viktigt att församlingens ekonomi fungerar även 
under en annorlunda tid när vi inte kan mötas i kyrkan som vanligt. 
Ps 147:18 säger om kraften i Guds ord: ”Han sänder sitt ord, och isen smälter, han andas, och 
vattnets strömmar.” Se till att göra utrymme för Guds ord och bönen i ditt liv. För att underlätta 
skickar jag med en bibelläsningsplan för de kommande veckorna. 
          Allt gott!  

 
 
Jesu avskedstal från Joh. kap 14–17 - Bibelläsningsplan  
 
Jesu avskedstal i Johannesevangeliet är en oerhört rik text. Vi läser ett stycke varje dag. 
Poängen med bibelläsning är inte att bocka av så mycket läsning som möjligt, utan att 
idissla texten och låta den leva i vårt inre. Läs gärna ett par gånger och be sedan en bön 
utifrån det du läst.  
 
Måndag  27 april Joh. 14:1–14 
Tisdag  28 april Joh. 14:15–31 
Onsdag  29 april Joh. 15:1–10 
Torsdag  30 april Joh. 15:11–17 
Fredag  1 maj Joh. 15:18–16:4 
Lördag  2 maj Joh. 16:4–15 
Söndag  3 maj Joh. 16:16–33 
 
———————————————— 
 
Nu följer Jesu förbön, mättad på innehåll och hemligheter. Därför saktar vi farten 
ytterligare och läser endast några verser varje dag. Läs långsamt, gärna ett par gånger. 
Be sedan en bön präglad av den Jesusbön du nyss lyssnat till. 
 
Måndag  4 maj Joh. 17:1–5 
Tisdag  5 maj Joh. 17:6–8 
Onsdag  6 maj Joh. 17:9–13 
Torsdag  7 maj Joh. 17:14–19 
Fredag  8 maj Joh. 17:20–23 
Lördag  9 maj Joh. 17:24–26 


