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Jag kom att tänka på en gammal uppgift jag hade under en kurs på ALT
(Akademin för ledarskap och teologi) som handlade om
predikokonsten. Uppgiften gick ut på att utifrån ett bibelord skriva en
kort predikan som vi sedan skulle framföra. 

Det som hände en blåsig och regnig höstdag under ett mentorssamtal
om uppgiften hemma hos Roland och Maggan fick betydande plats i
just min uppgift då vi kunde konstatera att det inte stod någon utanför
dörren när Maggan öppnade. Vad det var som knackade på dörren
kommer jag tillbaka till senare.

Bibelordet jag blev tilldelad för uppgiften var Joh 6:16-21
”16När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön 17och steg i en båt för att ta sig
över till Kafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt, och Jesus hade ännu inte kommit
tillbaka. 18Det blåste hårt och vågorna gick höga. 19När de hade rott en halvmil fick de se
Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, 20men han sade till
dem: »Det är jag, var inte rädda.« 21Då ville de ta med honom i båten, och med ens var
den framme vid stranden dit de var på väg.”

”My name is Joakim!”, svarade jag nervöst på frågan om mitt namn vid
ett möte med en livfull, bastant kvinna på ett härbärge i New York för 12
år sedan. Hon tittade frågande på mig och utbrast kort efter: ”Say
what?” och gjorde sedan tappra försök att uttala mitt svensk-klingande
namn, utan vidare godkänt resultat. Sedan dess tänker jag ständigt på
hur jag ska presentera mig för engelsktalande människor jag möter och
presenterar mig numer själv som Joe. 

Att presentera sig för någon är en artighetshandling som säger väldigt
mycket i mötet med en annan människa. Ett namn, en stad, ålder kan
hjälpa oss att identifiera varandra och kanske till viss mån förstå
varandra. 

Om du någon gång träffat en människa som du sett upp till, om det är
så är en artist, skådespelare, teolog eller annat så har du kanske
upplevt det som brukar kallas för  att vara ”star struck”? Det är ju en
märklig känsla. Man är rädd och upprymd på samma gång vilket också
påverkar hur man beter sig. 

Star struck är kanske inte det rätta ordet för att beskriva det som
lärjungarna känner och upplever när Jesus kommer gåendes på vattnet
i Johannes 6. Men någonting känner dem garanterat och det står till och
med att de blir rädda. Hela berättelsen är ju märklig, men jag tror mig
se tre saker i denna berättelse som kan kopplas till våra liv idag och vår
relation med Gud. ----> 
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Stormen
Jesus uppenbarar sig mitt på ett stormigt hav. En plats som ju
naturligtvis är onaturlig om man inte befinner sig i en båt. Men jag tror
att med det att Jesus kommer gående i stormen, att han visar att han
har någon sorts kontroll när det är som blåsigast, är en bild för hur det
kan se ut i våra liv. Ibland kan stormen och mörkret upplevas vara
konstant under en lång period att det ens är svårt att se ett hopp för
framtiden. Jag har haft min tro på Gud i nästan hela mitt liv, men ibland
har mörkret fått domdera och det har definitivt varit svårt att se och
förstå Guds närvaro i de stunderna.

Övernaturligheten
När stormen är påtaglig och dimman gör att vi har svårt att identifiera
Gud så behövs det ske ytterligare saker för att förstå att Gud är med
oss. Jesus går på vatten för att vi ska förstå att han inte är som alla
andra. I våra liv så kan det handla om att vi blir helade eller ledda till att
komma ut ur mörkret.

Identifikationen
Vetskapen om att Jesus finns i stormen och övernaturligheten i
berättelsen verkar inte räcka för att lärjungarna inte längre ska vara
rädda. Jesus behöver också säga ”Det är jag! Var inte rädda!”. 
Något jag tycker är väldigt intressant när jag läst på om de här orden
som Jesus säger är att det på grekiska står att han säger Ego Eimi.
Både ego och eimi betyder jag är. Det skulle egentligen räcka att han
sa antingen ego eller eimi. Men han verkar närmast vilja säga ”jag är jag
är", eller "jag är den jag är”.

När Mose får uppdraget av Gud att föra Israels folk ut i Öknen frågar
Mose vad han ska säga att Guds namn är till folket i 2 Mos 3:14. ”Gud
sade till Mose: ”Jag är den jag är”. Och han sade vidare: ”Så skall du säga
till Israels barn: ”Jag Är” har sänt mig till er.”

Kvinnan i New York kunde inte säga mitt namn så som jag brukar säga
det, men hon var nära. Att Jesus kommer och säger ”Jag är Jag är”
innebär att han identifierar sig själv som Gud för att vi tredje gången
gillt ska förstå vem han verkligen är.
Jag har efter situationen i New York blivit lite rädd för att säga mitt eget
namn och rädd för att det ska missuppfattas.

Fortsättning nästa sida...
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Men Gud själv talar om vem han verkligen är. 
Vi behöver inte vara rädda för att missförstå vem Jesus verkligen är. Han
presenterar sig för lärjungarna och för oss genom texten, som den han
verkligen är. Gud.

Blåsten som var ganska kraftig utomhus hade satt ett trähjärta i
gungning som satt på ytterdörren hos Roland och Maggan. Hjärtat som
satt där hade börjat vända och vrida på sig hastigt och varit det som
orsakat alla knackningar på dörren. Det var inget övernaturligt i detta
händelseförlopp, men just då såg jag det som en bild för hur Guds
hjärta bultar för oss. Och att han mitt i stormen och blåsten säger till
oss ”var inte rädd, jag är den jag är”.

Gud välsigne Dig

Joakim Liebgott
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Böneämnen
- Be för Familjen Jenemark 

- Be för konfirmationsgruppen 
- Be för att fler ska vilja och kunna

ansluta sig till våra digitala
gudstjänster

Vi vill varmt rekommendera att lyssna på podden Bibeln
och Sånt. Nu finns 20 avsnitt att lyssna på där Olivia och
Julia tar oss igenom Bibeln bok för bok. Bra podcast att

rekommendera till människor i din närhet som vill ha lite
mer koll på vad bibelböckerna handlar om, när de skrevs,

av vem och ja... lite allt möjligt!



Hej vänner! 

Ibland går det inte som man tänkt. 

Vi vill berätta att vi, (Anna & Staffan), tillsammans med Anna-Maria
Jonsson och Linalie Newman på EFK har beslutat att vi som familj
ska åka tillbaka till Sverige för en tid av återhämtning. Covid-19
situationen i Brasilien är mycket svår och verkar inte lätta samtidigt
som den här tiden av restriktioner, lockdown och homeschooling
har slitit hårt på oss som familj. 

Vi kommer att åka hem i mitten på mars och vår förhoppning är att
vi kan resa ut igen efter sommaren. 

Be gärna för allt det praktiska som måste ske i samband med
hemresan och att vi är visa i våra beslut, att Gud leder för nästa steg
vidare och att vi får en god tid av återhämtning. 

Ni får gärna kontakta oss, dock kommer vi inte att göra några
församlingsbesök och liknande under de första månaderna i
Sverige. Vi återkommer senare när det blir aktuellt. 

Detta har inte varit ett lätt beslut, vi är tacksamma för vår tid här och
hoppas Gud öppnar dörren för att återvända snart. 

Med önskan om Guds välsignelse!

/Anna & Staffan & Anna-Maria  

Staffan Jenemark 
staffan.jenemark@efk.se
+55 (19)98 197-7721
+46 706-74 64 56
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Kontaktuppgifter till våra pastorer
Olivia Liebgott
olivia.hallestadfriforsamling@gmail.com
tel. 0703 – 54 07 89
Joakim Liebgott
joakimliebgott@gmail.com
tel. 0709 – 46 77 47

Har du frågor eller vill komma i kontakt med styrelsen, hör av dig till
Ann Wahlström tel. 0703 – 28 90 88 
(Lämna meddelande om du inte får svar)
Roland Axelsson tel. 0762 – 98 27 85
Det går även bra att maila till ordf.hallestadfriforsamling@gmail.com
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 Meeting ID: 620 675 1799
Passcode: FbZ9HA

 
Välkommen att fira gudstjänst med oss!

 
(Tidigare Zoom-gudstjänster finnas titta på i efterhand. 

Sök Hällestad Friförsamling på Youtube.)
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Grupp 3       Nina och Örjan                    v. 8 – 9
Grupp 4       Aagot                                     v. 10 – 11
Grupp 5       Sofia och Mikael                 v. 12 – 13 
Grupp 6       Anne-Marie                          v. 14 – 15
Grupp 7       Margareta                            v. 16 – 17
Grupp 1       Lotta P                                   v. 18 – 19

 
Har du frågor, slå en signal till 

Aagot 0705 – 589080

@sonstorpsmissionskyrka

@hällestad friförsamling

@sonstorpsmissionskyrka

123 362 26 51 123 112 11 51123 362 26 51
(märk med

mission)

Vill du stötta oss ekonomiskt?


