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De senaste veckorna har varit annorlunda för att säga det milt. 
Ett namn har varit på allas läppar: Corona. Ett namn på ett virus, som 
förutom de fysiska konskvenserna när det sprids även sprider fruktan, oro, 
hopplöshet, isolation och allmän hysteri. Det är i dessa tider vi behöver lyfta 
ett annat namn som bibeln beskriver som “...namnet över alla andra namn” 
Fil 4:9. Det namnet är Jesus! Det är i tron på honom vi likt Petrus kan gå på 
vatten, som Daniel sova bland lejonen. När stormen yr, låt oss fästa blicken på 
Jesus. När sjukdom och oro likt ett lejon försöker ta livet av oss, låt oss fästa 
blicken på Jesus. Låt oss hålla blicken på Honom som håller hela världen i sin 
hand!

‘ För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken 
något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup 
eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, 
vår Herre. ‘ Romarbrevet 8:38-39

I många delar av världen har man inte kunnat fira gudstjänst pga restriktioner. 
Vi har redan nu börjat streama på facebook , erbjuda predikan i efterhand 
på Spotify, iTunes och Youtube. Ta gärna del av de resurser som finns och 
dela gärna med dina vänner så att fler får höra budskap om frälsning och 
hopp! Låt mig vara tydlig, oavsett vad som händer så har Gud en väg!  I 
tider av oro så är ett buskap om frälsning och hopp den bästa medicinen. 
Kom ihåg att du som är kristen är bärare av Guds närvaro, Han som ät tröst, 
helande, upprättelse och frälsning. Våga bära det till din omgivning. I ovanliga 
tider är det bra med tidlösa vanor. Bibelläsningen och bönen! Låt oss dra 
oss närmare Gud. Tillsammans så lever vi drömmen om “kyrkan som ett 
Öppet hem fyllt av människor med Öppna hjärtan gentemot Gud och våra 
medmänniskor i tron på en Öppen himmel att Jesus gör mirakler och att 
människor kan få sina liv förvandlade.”

Kärlek och nåd från Gud/ 
Andreas Cucca, pastor
andreas@bottnarydpingst.se
0735-072809

#MerBönFörFolket och #MerJesusTillFolket



--Vecka 14-- APRIL
Tisdag 31/3 19:00 Bön
Söndag 5/4 10:00 Gudstjänst Bengt isaksson
--Vecka 15--
Tisdag 7/4 18:30 Hjärta för huset
Söndag 12/4 10:00 Gudstjänst Christer Karlsson
--Vecka 16--
Tisdag 14/4 19:00 Bön
Söndag 19/4 10:00 Gudstjänst Lina Cucca
--Vecka 17--
Tisdag 21/4 19:00 Bön
Söndag 26/4 10:00 Gudstjänst Ylwa Newton

--Vecka 18-- MAJ
Tisdag 28/4 19:00 Bön
Söndag 3/5 10:00 Gudstjänst Sven-Inge Widell
--Vecka 19--
Tisdag 5/5 18:30 Hjärta för huset
Onsdag 6/5 15:00 Dagledigträff 

“Samtal med Frank Mangs”
Sven Olle Spång

Söndag 10/5 10:00 Gudstjänst Christer Karlsson
--Vecka 20--
Tisdag 12/5 19:00 Bön
Söndag 17/5 10:00 Gudstjänst Bengt Isaksson
--Vecka 21--
Tisdag 19/5 19:00 Bön
Söndag 24/5 10:00 Gudstjänst Ylva Newton
--Vecka 22--
Tisdag 27/5 19:00 Bön
Lördag 30/5 Global Outreach Day mer info kommer
Söndag 31/5 10:00 Gudstjänst

--Vecka 23-- JUNI
Tisdag 2/6 18:30 Hjärta för huset
Söndag 7/6 10:00 Gudstjänst Christer Karlsson



/bottnarydpingst                                 @bottnarydpingst

kontakt@bottnarydpingst.se          0735072809 (pastor Andreas)

Skriv upp redan nu:Skriv upp redan nu:
NYHEMSVECKAN 12-23 JuniNYHEMSVECKAN 12-23 Juni

100 årsfirande Söndagen den 14 Juni100 årsfirande Söndagen den 14 Juni
Daniel Alm, ledare för Pingst i Sverige, kommer och predikar hos oss ochDaniel Alm, ledare för Pingst i Sverige, kommer och predikar hos oss och
firar med oss.firar med oss.

Händer varje vecka:Händer varje vecka:
BönemöteBönemöte tisdagar 19:00 tisdagar 19:00
GudstjänstGudstjänst söndagar 10:00 Alla barn är välkomna med till barnkyrkan! söndagar 10:00 Alla barn är välkomna med till barnkyrkan!

Prayermeeting TuesdaysPrayermeeting Tuesdays at 19:00 at 19:00
Service SundaysService Sundays at 10:00 - All children are welcome to kids church! at 10:00 - All children are welcome to kids church!


