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Läs om:

“Allt förmår jag genom 
Honom som ger mig kraft.”                                    

                          Fil. 4:13
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Efter en lång och arbetsam dag finns 
det inte mycket som är mer välkom-
met än en god natts sömn! 

Hur vi sover har ofta att göra med hur 
trygga vi är och om vi på allvar kan 
slappna av i den miljö vi befinner oss i. Jag 
träffar ibland personer som helt har missat 
nattens åskväder, det intensiva regnet eller 
stormen som drog förbi och vi kan ofta 
fascineras av hur djupt ett barn kan sova i 
sina föräldrars famn, trots 
ljud och larm runt omkring.

Att Jesus sov djupt mitt i 
den våldsamma stormvind 
som drabbade lärjungarna, 
var kanske både ett resultat 
av hans intensiva arbete 
dagen innan och den 
fullständiga trygghet han 
kände tack vare kontakten 
med Far i himlen. Dagen 
innan stormen hade ju 
Jesus undervisat en massa 
människor och förklarat 
Himmelriket i en mängd 
olika liknelser. Han var säkert ordentligt 
trött och behövde få vila ut. 
Som Guds egen Son var Han fullständigt 
trygg i vetskapen att ingenting kommer 
hända Honom som inte var i samklang 
med Faderns vilja. En storm på Genesaret 
var inte menad att bli det sista som hände 
Honom här på jorden och Jesus visste väl 
att det bara var en upplevelse och erfaren-
het att ta sig igenom.

När vi drabbas av livets stormar, har det 
ingenting att göra med hur mycket eller 
litet vi arbetat för Guds rike ”dagen innan”! 
Livets stormar slår till när vi minst anar 
det – precis som en plötslig stormvind på 
Genesaret. När någon nära lämnar jorde-

livet, när sjukdomen drabbar oss själva 
och våra anhöriga, när det oprovocerade 
våldet kastar omkull vår känsla av trygghet 
eller arbetslösheten drar undan mattan 
under våra fötter – då kan vi känna samma 
hjälplöshet som lärjungarna den där nat-
ten på sjön: ”Mästare – bryr Du dig inte om 
att vi går under?!” 

Men Jesus är faktiskt med i båten! Han 
är med alla dagar – även 
de dagarna vi tycker att 
Han sover och vi tvingas 
uppleva och slåss mot livets 
stormar själva. Istället för 
att svara på lärjungarnas 
fråga – som de säkert tyckte 
var helt befogad – svarar 
Jesus med att räcka ut sin 
hand och ta kommandot 
över stormen. Och Han ger 
i sin tur lärjungarna de två 
frågorna:   
”Varför är ni rädda ?” och 
”Har ni ännu ingen tro?”
Hade lärjungarna i förväg 

vetat om hur den dramatiska resan skulle 
sluta, så hade de faktiskt inte behövt vara 
rädda! De skulle faktiskt kunnat njuta av 
stormen – bara de vetat att den skulle tys-
tas av Mästaren just innan båten kapsejsar 
och allt sjunker till botten.

Vår Tro skall vara en ”Fast tillförsikt om det 
som man hoppas – en övertygelse om det 
som man ännu icke ser!” (Hebr. 11:1) 
Kanske skall vi en dag på Himlens strand 
komma att säga till varandra: ”Om jag bara 
vetat att det skulle sluta så här bra- skulle 
jag njutit mer av min resa genom livet där 
nere på jorden!
Det var ju sant – det där Han sa: 
”Jag är med er ALLA DAGAR” !

Jesus är med i båten !
Mark. 4:35-38: ”På kvällen samma dag sade han till dem: ”Låt oss fara 
över till andra sidan.” De lämnade folket och tog Honom med sig i 
båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig 
stormby och vågorna slog in i båten, så att den var nära att fyllas. 
Själv låg Han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte 
Honom och sade: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?”

Tänkvärt

•Höstens spännande program
 •Församlingens ungdomsarbete
   - Fredagsmix - Söndagsskolan
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Innehåll i denna tidning

Kontakta oss

Senorens Missonsförsamling
c/o Jan-Evert Manneklint
Södra Torprundan 13
373 02 Ramdala
0455 - 442 52

E-post:
info@senorensmissionshus.se

Hemsida:
www.senorensmissionshus.se

Det går alltid bra att kontakta oss i Senorens Missionsförsamling, både via 
brev, e-post eller telefon. Välkommen med din fråga eller fundering!

www.senorenteamet.se
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Söndagsskolan – Bibelstudie & bön

Bibelstudie & bön
En grundsten för verksam-
heten är tisdagskvällarnas 
Bönemöten, då vi samlas 
kring Bibeln som är Guds 
ord. Där studerar vi Bibelns 
fantastiska och fängslande 
budskap. I en trygg och 
avspänd gemenskap sam-

talar vi såväl om Bibelns 
undervisning och budskap 
som om egna erfarenheter 
och frågor som känns an-
geläget att dela med sig av. 
Vi sjunger tillsammans och 
avslutar kvällen med bön 
och förbön.

  Tisdagar kl. 19:00

Frågor?!
Om Du undrar vad Fredagsmix är för något och vad 
vi brukar göra mm. så kika gärna in på hemsidan. 
Har Du ändå frågor så slå gärna en signal eller skicka 
ett sms eller mail till Mathias på:  

Mobil/SMS: 0739-593716, Hem: 0455-44244 
Email: matman@email.com

Vi startar höstterminenFredag 16 september kl. 19:00  i Missionshuset på Senoren!

Fredagsmix

www.fredagsmix .se

Alla tjejer och killar från klass tre och uppåt 
är välkomna med på häftiga fredagskvällar 

med uteaktiviteter, ishall, bowling, pyssel, 
kiosk, fika, andakt och mycket mer! 

Vi ses väl på Fredagsmix?!

Allt du behäver veta och lite till finns på:

Mix-kiosken är öppen varje Fredagkväll!

Full fart på innebandyplanen!

Se fler bilder och höstens program på fredagsmix.se

Söndagsskolan
Alla söndagar 

kl. 10:00 - 11:00
Alla barn från 3-4 år och uppåt är 
välkomna med på Söndagsskolan.

På söndagsskolan brukar vi:
• Leka lekar • Berätta ur Bibeln

• Klippa, klistra och pyssla • Sjunga tillsammans
• Träffa Mimmi och Morgan • ... och mycket mer!

Välkommen!

Vi börjar    den 18/9!

Besök i Missionshuset våren 2017!

Owe Lindeskär, 
4-5 februari

Rigmor Holst,
4-5 mars

K-G Larsson, 
31 mars - 2 april
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Mötesprogram hösten 2016

25/9

Besök av Roland Svensson från 
Mönsterås som sjunger och talar. 
Församlingens sångare medverkar. 
Kl. 11:00 & 18:00.

7-9/10

Möteshelg med besök av 
Kjell & Gunilla Lindstedt. 
Fredag kl. 19:00 
Lördag kl. 19:00, servering.
Söndag kl. 18:00, månadsoffer sept.

23/10
Besök av pastor Åke Green. 
Församlingens sångare medverkar. 
Kl. 11:00 & 18:00.

6/11 18:00 Sång- & vittnesbördsmöte. 
Månadsoffer okt. 

20/11 18:00

Besök av sjukhuspastor 
Louise Sundqvist. 
Församlingens sångare medverkar. 
Insamling till sjukhuskyrkans arbete. 

4/12 15:00

Söndagsskolans julfest. Barn, 
ungdomar och ledare medverkar. 
Insamling till barn- och ungdoms-
verksamheten. 

10/12 19:00

“Minns Du Sången” med 10-i-topp. 
Julens sånger. Rösta på din 
favoritsång och vinn kvällens pris. 
Servering. Månadsoffer nov.

26/12 15:00
Annandagsgudstjänst med besök av 
Ethel Gustafsson med vänner. 
Insamling till yttre missionen.

6/1
-17 18:00

Trettondagsfest med besök av LP-
vännerna från Karlskrona. Servering. 
Månadsoffer dec.

Se hela programmet och den senaste informationen på:

www.senorensmissionshus.se

Jag gladdes, när man sade till mig:
”Vi ska gå till HERRENS hus.”

Ps. 122:1
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