
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kära församling. 
 
Det är en omvälvande tid vi lever i just nu. Mycket av det vi under lång tid tagit för givet i vårt 
samhälle har förändrats på väldigt kort tid.  
Många människor upplever just nu en stor oro över sin hälsa och många oroas även över sin 
ekonomiska situation. Ingen av oss vet vad morgondagen har med sig. 
 
Som alla andra påverkas också vi i församlingen av den rådande situationen. Många medlemmar i 
Kungsportskyrkan jobbar inom vården och hemtjänsten och gör tillsammans med hela vårdsektorn 
heroiska insatser dessa dagar. Andra medlemmar i församlingen ser som företagare kraftiga 
minskningar i produktion eller efterfrågan i sina verksamheter. Ungdomar i församlingen har fått helt 
förändrade studieförutsättningar när skolor håller stängt eller förändrar undervisningsformen. 
Medlemmar i församlingen får besked om permittering, varsel och uppsägningar. Ytterligare andra 
medlemmar har identifierats befinna sig i riskgrupp och tvingas till isolering och karantän.  
Det är en ny och besvärlig tid för många. 
 
Vår församling, Kungsportskyrkan, är inte ett hus eller verksamheter i första hand. Vi är framför allt 
en gemenskap av människor som samlas runt den uppståndne Jesus Kristus. Vi är en del av Kristi 
kropp på jorden. Det betyder att vår identitet som församling har sin grund i Jesu verk på Golgata och 
hans uppståndelse från de döda. Ingenting av det vi möter dessa dagar kan ändra faktumet att Jesus 
Kristus har övervunnit döden och synden och öppnat en dörr till Fadern, till vårt ursprung. 
Frälsningen är evig och beständig. 
”Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller 
svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi som räknas som slaktfår. Men i allt 
detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 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.” Rom 8:35-39 
 
Vi har gjort förändringar i församlingens verksamhet och kommer med stor sannolikhet att behöva 
göra ytterligare förändringar under dagar som kommer. Vi försöker att uppdatera hemsidan med 
information när det görs förändringar. Vi fortsätter att varje vecka skicka ut veckobrevet med 
relevant information. Gör det till en god vana att läsa hela veckobrevet varje vecka och att 
regelbundet besöka hemsidan. 
 
Oavsett om vi kan fortsätta ha fysiska samlingar eller ej fortsätter vi att vara en gudstjänstfirande 
församling. Söndagar kl. 10.30 firar vi som församling gudstjänst, I kyrkan eller via nätet. 
Vi är församling, och vi är alla delar av församlingen. Där du är, är församlingen.  

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, 
nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att 
ge er en framtid och ett hopp.”      Jer. 29:11 



Guds Ord, Guds närvaro genom den Helige Ande och Gemenskapen i Kristi kropp är större än en 
fysisk plats. 

Vi följer uppmärksamt myndigheters rekommendationer, och beslut som kommer från riksdag och 
regering. Vi lyssnar på vårdpersonal med profession inom smittskydd och vi har en löpande kontakt 
med EFK, både centralt och med EFK-församlingar i landet. Vi lyssnar även på andra församlingar i 
Jönköping och Huskvarna. Vi har också varit i kontakt med företrädare för kommunen samt 
företrädare för föreningslivet på Öxnehaga. 

Nu är församlingens tid. Nu är tid att söka sig nära Herren. Nu är det tid att söka vägledning, tröst och 
hopp i Guds Ord. Nu är det tid att be för vårt land, om helande, hopp, hälsa, läkedom och frid. 
Nu är det tid att be om frälsning och omvändelser. Nu är det tid att ringa till din vän, din släkting, din 
granne eller arbetskamrat och fråga hur de har det, berätta om din tro på Jesus och erbjuda hjälp i 
förbön. Nu är församlingens tid, och du är en del av församlingen. 

Vi är inte de första kristna i historien eller i vår samtid som tvingats till social isolering. Vi är inte de 
första kristna som inte kan mötas som vi vill till samlingar och gudstjänster. Vi är i gott sällskap och 
många andra bröder och systrar har visat oss att Guds församlingen är större än omständigheter. 
Låt oss fortsätta vara församling, om än i en svår tid, med vetskap om att vår Gud är mästare på att 
vända det svåra och mörka till seger och nya möjligheter. 

Från och med måndag 30 mars till söndag 12 april (påskdagen) vill vi utlysa en bön-och fasteperiod i 
församlingen. 
Vi känner behov av att få söka Herren och be om hans ledning i en svår tid. 
Vi jobbar just nu med program och upplägg för detta och kommer lägga ut informationen om det i 
våra informationskanaler kommande helg. 

Låt mig till sist även nämna vikten av att vi tillsammans fortsätter bära församlingen i både bön och 
insamling. Vi har bland annat missionsåtaganden som vi lovat uppfylla. 
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