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• LEDARE •

”HAN SKALL TRÄDA fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HER-
RENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara 
stor intill jordens ändar.” Mika 5:4
   När Gud skapat världen och såg att det var ett gott verk, vilade han. 
Clark Pinnock skriver att Gud inte vilade av trötthet, utan av tillfredsstäl-
lelse. I skaparkraften finns utrymme för vila, en vila som ger utrymme 
för visioner. När vi nu går in i advents- och jultiden hoppas jag du får 
många goa stunder med tid att lyssna på musik, äta och dricka något gott 
och njuta av en och annan micropaus. Men jag önskar dig också glädjen 
att ge bort så mycket du kan av tid och tillgångar till andra.

I JULBERÄTTELSEN FINNS många andliga sanningar. En handlar om rela-
tionen mellan människans ro och Guds storhet. Frid över jorden kommer 
med frälsaren. Strid kommer när vi ska frälsa oss själva. Folken får ro när 
den store herden är stor intill jordens ändar. I detta finns missionsupp-
draget med frid som bestående frukt, likt det vackraste röda vinteräpple.
   Barnet blev fött och hans rike ska nå till jordens ändar, då ska folken få 
ro. Vem kunde tro att barnets joller i Betlehem och kyrkans tungotal på 
pingstdagen skulle innehålla en sådan oerhörd slagkraft. Vår herde har 
offrat sig själv, ja som ett oskyldigt lamm.  
   Kyrkan talar ett oskyldigt språk, ja som ett barns joller är bönespråket. 
När det andliga livet fyller kyrkan tjänar hon inte i trötthet eller frustra-
tion, hon har förtröstan och är glad att få vara med och tjäna och ge.
   Det har varit en fascinerande höst med det gemensamma i vår rörelse. 
Vi har noterat våra högsta siffror både för Pingst Ledares deltagarantal 
och antalet nya medgivande till kyrkoavgiften.  
   Vi har börjat skriva våra första Memos of Understanding med vårt stora 
internationella nätverk.  
   
DET FINNS MÅNGA hoppfulla tecken. När våra pastorer samlas i januari 
2020 är min bön att vi ska fyllas med längtan att se en satsning på det 
kreativa, det expansiva och det unga. Vi kommer att lansera flera sats-
ningar som kommer påverka i positiv riktning hela nästa år. Växande 
kärlek till Jesus och människor, en god och äkta röst i tiden och en rörelse 
som växer vidare, det är vår bön också för kommande år.
   En kyrka som talar om Jesus och ännu hellre som Jesus, förmedlar hopp 
och hittar sin vila i att vara sänd till världen med goda nyheter om Guds 
goda verk. Bara församlingarna har det bra kommer vi att kunna betjäna 
många människor också nästa år. 
   Guds verk är ett gott verk, så låt oss vila lite nu, njuta julfriden och sam-
tidigt låta våra drömmar förnyas inför det nya året.

Vila i att vara 
sänd till världen

I skaparkraften 
finns utrymme för 
vila, en vila som 
ger utrymme för 
visioner. 

DANIEL ALM
Föreståndare Pingst FFS
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på Hönö sedan 1 oktober. 
Han kommer närmast 
från en pastorstjänst i 
Linneakyrkan i Göteborg 
och efterträder Andreas 
Reinhard, som börjat 
arbeta för  Open Doors. 

BELTON MUBIRU har 
slutat som pastor i Smyr
naförsamlingen i Göte
borg, men står fortsatt till 
förfogande för mötesbe
sök och kampanjer. 

STEFAN SIGFRIDS har 
slutat som föreståndare 
för Finska Filadelfiakyr
kan i Stockholm. 

NIKLAS HALLMAN bör
jade efter 25 år i försam
lingstjänst som musteri
ansvarig hos Rudenstams 

ANNA-KAISA WAHLIN  
har börjat en tjänst som 
kreativ pastor i Pingst
kyrkan i Jönköping. 

THOMAS HALLSTRÖM 
avslutar tjänsten som 
föreståndare i Pingst
kyrkan i Södertälje vid 
årsskiftet och kommer 
att börja arbeta inom 
begravningsbranschen.

DAVID JOHANSSON av
skildes i början av hösten 
som missionspastor i 
Pingstkyrkan Arken i 
Värnamo.

FRIDA NYBERG välkom
nades i september som 
ny föreståndare i pingst
församlingen i Boden.
 
CARINA JOSEFSSON har 
slutat som pastor med 
huvudansvar för familj 
i Pingstkyrkan i Jönkö
ping. 
 
ANDREW THOMPSON är 
ny pastor och förestån
dare i Betelförsamlingen 

Bär och Frukt. Han 
kommer närmast från en 
tjänst som familjepastor 
i Jönköping och kommer 
fortsätta predika på sin 
fritid.

LARS-EVERT JONSSON 
har avslutat sin tjänst 
som föreståndare i  
Bredaryd.

ANETHE CARLSSON har 
avslutat tjänsten som 
föreståndare i Skärgårds
kyrkan på Värmdö. Hon 
arbetar nu under några 
månader halvtid i Grän
na pingstförsamling.

MARIA ERIKSSON hälsa
des i början av oktober 
välkommen som ny 
föreståndare i Brunns
parkskyrkan i Tranås. 
Hon kommer från en 
pastorstjänst i pingstför
samlingen i Linköping.

JANNE FENCKE är ny 
föreståndare i Pingst
kyrkan i Bollnäs. Tjäns
ten är på halvtid. 

nya kyrkomedgivanden 
har under året till och 
med 31 oktober kommit 
in till Pingst. Det betyder 
att årets mål på 2 000 
medgivanden nåtts med 
råge. Det innebär att cirka 
3,7 miljoner kronor går till 
givarnas olika församlingar 
och 1,6 miljoner kronor till 
den centrala verksamhe-
ten i Pingst – fria försam-
lingar i samverkan.

av höstens gudstjänster 
i Sverigs Television har 
spelats in i pingstförsam-
lingar, fyra stycken i Betel 
på Hönö och lika många 
i Pingstförsamlingen i 
Hässleholm.

år har June folkhögskola 
firat under hösten. Skolan 
startade i Viebäck 1979, 
men flyttade till Jönköping 
2011 och bytte då också 
namn till June.

2 352 

8

40

Camilla Brolin, föreståndare i Söderhamn, under höstens Pingst Ledare.

”
All tjänst i Guds 
rike, församlingen, 
börjar med att vi  
säger ja till Jesu  
uppmaning: Följ mig!

 • FOLK I RÖRELSE •

TACKA GUD!
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 • FOLK I RÖRELSE •

Expansion, nästa generation och kreativitet är ord, som  
kommer att prägla konferensen Pingst Pastor, som hålls i 
början av 2020.

– MIN BÖN ÄR ATT våra dagar i januari 
ska vara fyllda av kärlek, hopp och tro, 
säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst.

Konferensen inleds med ett möte, där 
fokus kommer att ligga på tacksamhet 
till Gud och därefter hälsar Daniel Alm 
och Karin Wiborn, generalsekreterare för 
Sveriges Kristna Råd, välkommen.

Den första dagen får deltagarna bland 
andra lyssna till Laura Bronson, Kanada, 
och Linwood Berry, Spanien, som kom-
mer att tala om att nå milleniegeneratio-
nen och om hur kreativitet kan ge Jesus 
till folket.

DEN FÖRSTA KVÄLLEN blir det visions-
predikan av Daniel Alm och nya försam-
lingar presenteras, liksom nya pastorer.

På konferensens andra dag hålls bibel-
studiet av Maria Flodin, Timrå, på ämnet 
Andligt ledarskap och det blir parentation 
ledd av Niklas Piensoho. 

På kvällsgudstjänsten predikar Dominic 
Yeo från Singapore och det blir nattvards-
firande. (Läs n intervju med pastor Yeo på 
sidan 25.)

DOMINIC YEO kommer även att leda bibel-
studiet på konferensens sista dag, samt 
föra ett samtal med Marcus Ardenfors, 
Jönköping, kring ämnet A decade of Revival 
(Ett årtionde av väckelse) 2023-2033. 

Dagarna avslutas med en sändnings-
gudstjänst och utdelning av nyutgåvan av 
Lewi Pethrus bok Segrande bön.

Kreativitet och expansion i fokus

Bön för varandra. På 
förra årets pastors
konferens bad 
Anethe Carlsson, här 
flankerad av Joakim 
Davidson och Fredric 
Crona.

• Pingst Pastor riktar sig till 
alla som är med i nätver
ket Pingst Pastor. 
• Konferensen hålls den 7 
– 9 januari 2020 på hotell 
Clarion Sign i Stockholm. 
• Under dagarna hålls en 
rad olika seminarier kring 
ämnen sorterade under 
Utblick och utmaningar el
ler Inblick och insikt. Några 
exempel: Hållbarhet för 
skapelsen, Israel, Palestina 
och Pingströrelsen och Bli 
en bra skribent.

FAKTA
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Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt 
vatten, brist på toaletter och bristande kunskap om hygien. 
2,2 miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och 
263 miljoner människor behöver gå minst 30 minuter  enkel 
väg för att få tag på vatten över huvud taget.

PMU, SOM NU LYFTER vattenbehovet i 
kampanjen ”Hur långt behöver du gå för 
ett glas vatten?”, arbetar på flera sätt för att 
människor ska få tillgång till rent vatten. 
En grundläggande förutsättning för män-
niskors hälsa och hållbara utveckling.
   – Det brukade ta mig två dagar att 
hämta vatten. Mina barn var kvar hemma, 
men en gång när jag kom tillbaka så var 
två av dem försvunna för att de gått och 
letat efter mig. Vi letade i fyra dagar innan 
de hittades och kunde komma hem.
   Det berättar Loburio Lokoli, en ensam-
stående mamma som bor i ett avlägset 
område i östra Sydsudan. Ett område där 
det råder torka sedan flera år tillbaka och 
där många vittnar om att många barn för-
svinner när deras föräldrar tvingas vandra 
långt för att leta efter vatten. 

ÅR 2025 BEFARAS halva jordens befolk-
ning att bo i så kallade ”vatten-stressade”* 
områden på grund av överkonsumtion.   
   Vatten-stress uppstår när efterfrågan på 
vatten överskrider tillgången under en 
viss period eller när dålig kvalitet begrän-
sar användandet. Vatten-stress orsakar 
försämring av vattenkällor i form av 
kvantitet (exempelvis torkade floder) och 
kvalitet (saltintrång, föroreningar). 
   Drygt två miljarder människor är i dag  
utan vatten där de bor och måste hämta 
vatten från osäkra, ofta förorenade, källor

   I dag uppskattas att 829 000 människor 
dör varje år på grund av diarré som ett re-
sultat av smutsigt vatten, något som skulle 
kunna förebyggas om man gjorde mer för 
att adressera riskfaktorerna. Faktum är att 
man skulle kunna rädda livet på 297 000 
barn varje år. 
  – Det akuta behovet av att ge människor 
vatten för deras överlevnad hänger ihop 
med att ge förutsättningar för att de lång-
siktigt ska kunna bygga upp och utveckla 
sin framtid. När människor får tillgång till 
rent vatten och slipper ägna 6-8 timmar 
per dag till att hämta vatten, förändras 
deras vardag radikalt, berättar Madeleine 
Alvarez Ahlgren, humanitär koordinator 
på PMU. 

ATT BORRA BRUNNAR, bygga dammar 
och reparera trasiga brunnar är några av 
de vatteninsatser som PMU arbetar med 
runt om i världen. Andra insatser kan 
vara att reparera vattensystem efter att de 
har förstörts av krig eller naturkatastrofer, 
bygga toaletter på skolor och upplysa barn 
och vuxna om hygien och hälsorelaterade 
sjukdomar. Loburio berättar om lättnaden 
hon känner nu när byn äntligen har fått 
tillgång till en brunn. 
    – I dag har jag bara tio minuter till 
brunnen och kan ta hand om mina barn 
och ge dem mat istället för att vara borta, 
säger hon. 

• År 2010 erkände FN:s 
generalförsamling vat-
ten och sanitet som en 
mänsklig rättighet.  
•  Alla har rätt till till-
räckligt, säkert fysiskt 
tillgängligt och prisvärt 
vatten för personligt och 
hushållsbruk.  
• Ett av de globala målen 
(§6) är att ”säkerställa 
tillgången till och en håll-
bar förvaltning av vatten 
och sanitet för alla innan 
år 2030.  
• Läs mer på  
pmu.se/vatten

Källa: World Resources 
Institute, WHO

FAKTA
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Vatten förändrar liv

Text och foto: Annelie Edsmyr

135 KRONOR
kan ge en person 
tillgång till rent 

vatten



En gång försvann 
två av Loborio 
Lokolis barn när hon 
gått för att hämta 
vatten. 

 • NYHETER FRÅN PINGST •

Vatten förändrar liv



 • KRÖNIKA •

I SJU ÅR DELADE JAG vägg med en mus-
limsk familj – mamma, pappa och fem 
döttrar.  Jag såg en djupt beslöjad mamma, 
med alla sina barn, flytta in i vårt helsven-
ska radhusområde. Och just vägg i vägg 
med mig! Det var många tankar. En del 
skäms jag för i dag.

Efter några dagars tvekan tog jag tjuren 
vid hornen och knackade på. Hälsade 
välkommen…

Vilken glädje jag mötte! Måste bara stan-
na på kaffe. Vad ville jag ha… svenskt eller 
arabiskt? Av nyfikenhet valde jag arabiskt. 
Sött, starkt, nästan lite tjockt…

Bara äldsta dottern pratade svenska. Det 
blev mycket prat, fram och tillbaka. Vari-
från kom de, Aleppo i Syrien, hur länge 
hade de varit här, vad tyckte de om Sveri-
ge… En del språkliga missförstånd, men de 
redde ut sig och när jag gick var vi vänner.

Åren har gått. Hiba har varit noga med 
att alltid bära slöja, trots att det inte fanns 
någon man i mitt hus, och jag har varit lika 
noga med mitt uppståndelsekors. Vi har 
druckit kaffe hos varandra och pratat efter 
bästa förmåga. Gester kan berätta mycket. 

Jag blev utsedd till hennes mål för islams 
goda gärningar. Det hände ofta, ibland 
flera gånger i veckan, att hon skickade in 
någon av sina fem flickor med en bricka 
med familjens middag. Jag blev nästan en 
familjemedlem. 

I NÅGON MÅN FÖRSÖKTE jag gengälda. De 
åt bara halal-slaktat, men baka kunde jag. 
När jag bakade kanelbullar, gick jag in med 
ett fat, lussekatter varje år, saffransbröd till 

jul och semlor efter jul… Vi bytte matkul-
turer. Nu vet jag hur dolmar smakar och 
hon hur man monterar en semla.

Men Hiba och jag hade en sak gemen-
samt – vi bad. En sommardag, när vi 
satt ute och drack kaffe, ljöd plötsligt ett 
böneutrop i min lilla radhusträdgård. Hiba 
fumlade lite generat efter sin mobil i fickan 
och jag undrade försiktigt om hon måste 
gå hem nu. Nej, inte alls, hon bad bara lite 
kort inom sig. Vi började prata om detta att 
vi bad båda två – på var sin sida om väg-
gen. 

JAG GJORDE ETT FÖRSÖK att förklara hur 
jag bad – oftast på morgonen, men egentli-
gen hela dagen. Det går nog ständigt små 
böner upp till Gud i himlen... Nu var det 
Hibas tur att titta undrande på mig.

Med glädje minns jag också när äldsta 
dottern kom in och ville ha hjälp med en 
skrivning i ämnet religion. Hon, muslimsk 
tonåring, skulle beskriva vad som menades 
med Treenigheten! 

Det blev mycket bön innan jag sa ja till 
uppgiften. Ett par veckor senare kom hon 
glädjestrålande in – hon hade fått högsta 
betyg!

Nu har de flyttat och jag också. De be-
hövde större, för de väntade ytterligare ett 
barn. Jag, som är ensam, behövde mindre. 

Vi har kontakt fortfarande. Jag har besökt 
deras nya hem – stort, många rum, vackert, 
orientaliskt… Ringer ibland. 

Häromdagen fick jag veta, det nya barnet 
har anlänt – det blev en flicka!

Helt plötsligt ljöd ett 
böneutrop i trädgården 

BIRGIT ERIKSSON
Under många år  
redaktionssekreterare på 
Evangelii Härold och se-
nare på tidningen Petrus. 

Vi började  
prata om detta 
att vi bad 
båda två – på 
var sin sida 
väggen.

Nr 4• 2019
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Naturliga material och
genuint hantverk…

För att huset ska passa dig och din personlighet
kan du vara med och påverka planlösning, 

material och utrustning.
Då får du ett hem som fungerar för dig, 

från morgonduschen och
frukostkaffet till kvällens grillning på altanen.

Tillsammans bygger vi mer 
än ett boende 

– vi skapar ett hus att älska.

Vireda, 578 92 Aneby. Tel. 0390-310 55
www.lovsta-trahus.se

Ryttargårdskyrkan
10 mars 2020

Egil Svartdahl — Åsa Molin — Britta Hermansson
Magnus Tunehag — Joakim Hagerius — Carin Dernulf
Fredrik Lignell — Daniel Röjås — Eva-Marie Hultberg

Förkunnaren & 

förkunnelsen

Mer info på: 
www.ryttargardskyrkan.se/notis/forkunnaren-forkunnelsen/



PÅ RÅDSLAGET i maj 2019 valdes Antonio 
Kiasisua in som ny ledamot i Nationella 
styrgruppen. Ett uppdrag han är tacksam 
för att ha fått.

– Ja, att få vara med och jobba med det 
som rör sig i rörelsen och kunna föra in 
sina perspektiv där ser jag som en förmån.

Vi träffas en måndagseftermiddag i 
Pingstkyrkan i Bredäng, där församlingen 
Patmos hyr lokaler till sin verksamhet. 
När vi ses är Antonio tacksam och glad 
över gudstjänsten dagen innan, där han 
fick öppna dopgraven.

I dag består församlingen Patmos av 
omkring 250 medlemmar, de allra flesta 
med rötter i Afrika och medlemmarna 
har många olika modersmål. Men på 
gudstjänsterna är svenskan det gemen-
samma språket. Om den som talar inte 
kan svenska så tolkas predikan och alla 
sångers innehåll presenteras på svenska. 
Något man ser som viktigt, eftersom för-
samlingen verkar i Sverige. All barn- och 
ungdomsverksamhet hålls också helt på 
svenska. 

Församlingens stora böneämne just nu 
är att hitta en egen lokal, där de kan hålla 
till alla veckans dagar. Just nu kan de bara 
mötas några gånger i veckan.

—Vi tror på en Gud som kan lösa det, vi 
tror på mirakel, säger Antonio.

När församlingen flyttade till Bred-
äng var ambitionen att bli en församling 
tillsammans med Filadelfiaförsamlingens 
utpost där. Båda grupperna började växa.

– Vi hade gemensamma gudstjänster 
och bönedagar och hade vi pastorer fått 
bestämma hade vi blivit en församling. 

De gemensamma samlingarna som 
grupperna hade blev dock varken afri-
kanska eller svenska och det ledde till 
att båda grupperna klagade och att ingen 
kände sig hemma.

– Så vi slutade kämpa för en gemensam 
församling, men vi försökte i alla fall, 
säger Antonio, och säger att vi, även om 
vi är kristna, gärna håller fast vid våra ut-
tryck och vår kultur.

HAN KONSTATERAR att integration är 
svårt, och att  det innebär både ge och ta.

Vad tänker han då om svensk pingströ-
relse, undrar jag. Antonio uttrycker sig lite 
försiktigt och säger att han ju inte är upp-
vuxen i pingstsammanhang i sitt hemland 
och därmed inte har något att jämföra 
med, men att han tycker att det finns stora 
utmaningar i att vara kristen i Sverige. 

Han vill se mer 
av bönens kraft    

Antonio Kiasisuas väg till en personlig tro på Jesus och 
pastorstjänst var långt ifrån självklar. Men när hans bror dog 
i en gerillaattack i Angola ställdes det mesta på sin spets. 

Resan till ett nytt liv inleddes när han i en dröm hörde 
en röst som sa ”Har du läst Jobs bok?”  

• PORTRÄTTET •Nr 4 • 2019
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För oss afrikaner är 
bönenätter helt 
naturligt och vi 
ber om ekonomiska 
under och andra 
mirakel. 



– Det är ett stort tryck på oss och vi 
behöver vara beredda på och förberedda 
för det. 

– När jag har läst Lewi Pethrus böcker 
tänker jag också att vi kanske förlorat en 
del av kraften i bönelivet, det verkar ha 
varit mer sådant förr.

– För oss afrikaner är bönenätter helt 
naturligt och vi ber om ekonomiska under 
och andra mirakel, hemifrån är vi vana 
vid att be för att kunna få mat för dagen.

Antonio tror att välståndet i Sverige 
påverkar bönelivet.

– Ja, välståndets baksida är väl att man 
inte tror att man behöver Gud.

VI BACKAR BANDET lite och pratar om 
Antonios uppväxt och bakgrund. Han 
har varit i Sverige i mer än 30 år vid det 
här laget och är svensk medborgare sen 
länge. Hans svenska är flytande och han 
talar även portugisiska, engelska, franska, 
lingalla och ytterligare några stamspråk.

Antonios föräldrar flydde från Angola 
i början av 60-talet i samband med själv-
ständighetskriget från Portugal och Anto-
nio föddes under landsflykten i Kongo och 
tillbringade sina nio första år där.

När självständigheten kom flyttade 
familjen tillbaka, men eftersom Antonios 
mamma hade dött fick han växa han upp 
i sin morbrors familj, en icke kyrksam 
katolsk familj.

Precis som alla andra ungdomar i 
Angola var han tvungen att engagera sig 
som pionjär i ungdomsrörelsen inom den 
kommunistiska rörelsen MPLA, Folkets 
rörelse för Angolas befrielse, som tog 
makten i och med självständigheten och 
fortfarande styr landet.

– Vi pionjärer fick en militär utbildning 
och därför kunde jag hantera vapen redan 
som 13-åring, säger han nästan lite urskul-
dande, men tillägger att det framför allt 
handlade om försvarstaktik.

Stridigheterna i Angola fortsatte näm-
ligen efter självständigheten. Nu blev det 
inbördeskrig där de olika frihetsrörelserna 
slogs mot varandra. 

Efter gymnasiet måste alla killar göra 
värnplikt, vilket innebar att strida för 
MPLA. Antonio ville undvika detta och 
sökte in till en teknisk utbildning, finan-

sierad av svenska SIDA, som gjorde det 
möjligt att skjuta värnplikten framför sig.

En av de svenska lärarna där var kristen 
och försökte intressera Antonio för att följa 
med till kyrkan, men utan större fram-
gång.

1986 hände det, som kom att bli väldigt 
avgörande för Antonios livsinriktning. 
Hans bror dödades under ett gerillaanfall.

– Det gjorde något med mig. Jag började 
ställa mig frågor som om hur Gud kunde 
tillåta något sådant att ske. Jag tappade 
livsglädjen, ville ingenting och grät varje 
dag. Nu förstår jag att jag var deprimerad, 
men då hade jag inte ord för det.

Under den här tiden drömde Antonio en 
natt att en röst sa ”Har du läst Jobs bok?”. 
Han svarade ”Var finns den?” och fick 
som svar se en bild av en Bibel.

– Det gjorde att jag började höra mig för 
om Jobs bok, men hittade först ingen som 
kunde förklara. Men när jag gjorde praktik 
träffade jag en person, som fungerade som 
en slags evangelist och han berättade för 
mig om Bibeln och om Jobs lidanden.

– Han sa också att det måste vara så att 
Gud ville förmedla något speciellt till mig.

ANTONIO BÖRJADE delta i en bibelstu-
diegrupp, där de fick undervisning om 
Bibeln och grunderna i kristen tro.

Antonio kom till personlig tro på Jesus 
och fick glädjen och lusten att leva tillbaka 
och har aldrig sedan dess varit deprime-
rad. 

Antonio kom snabbt till insikt om att 
han ville döpa sig. För att få göra det i 
Angola krävdes dock att man deltog i en 
sex månader lång dopskola, vilket han 
var beredd till och inledde. Parallellt med 
detta blev dock läget i Angola allt oro-
ligare och det fungerade inte längre att 
studera.

– Alternativet som återstod var alltså 
bara militärtjänst, säger Antonio.

Han ville inte tvingas ut i krig och 
bestämde sig för att genom de svenska 
kontakter han fått på utbildningen ansöka 
om att få resa till Sverige. Det lyckades och 
han kom till Stockholm, där han snabbt 
träffade några som gick till Södermalms-
kyrkan. Han följde med dit och lät döpa 
sig redan efter några veckor. 

RÖSTER OM

Antonio Kiasisua

Kjell Waern
Pastor i Stockholm

Andreas Ardenfors
Verksamhetsledare 
Pingst församling

– Antonio och försam-
lingen Patmos har under 
många år fungerat som 
ett andligt hem för många 
människor i Stockholm. 
Både för afrikaner och 
andra. Det har varit en 
glädje och uppmunt-
ran att se deras trogna 
arbete.

– Antonio är en av våra 
pastorer i Pingst som 
leder en spännande 
församling. Antonios 
hängivenhet och trohet 
i att bygga församling är 
otroligt inspirerande. Jag 
har förmånen att be-
söka församlingen några 
gånger och kan varmt 
rekommendera ett besök.

Nr 4 • 2019
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Inom kort dök ett behov upp om att 
starta en bönegrupp för kongoleser och 
angolaner i Sverige. Antonio, som hade 
de nödvändiga språkkunskaperna, fick 
ansvar för detta.

– Vi träffades i olika hem, läste Bibeln 
och bad tillsammans. Vi kom från olika 
kyrkor, men hade vår afrikanska bak-
grund gemensam.

De möttes i Filadelfia i Spånga under 
några år och flyttade sedan till Högdalens 
missionskyrka, där det fanns bättre rum 
för alla barn.

År 2000 inträffade en händelse som 
påverkade gruppen starkt i och med att 
en man, som några gånger besökt sam-
lingarna, hade misshandlat sin dotter till 
döds i tron att hon var besatt.

– Polisen kom och höll förhör med oss 

om vad vi sagt och inte sagt och hela 
bönegruppen fick lida för på grund av den 
här händelsen, förklarar Antonio.

Vid den här tiden gick han på bibelskola 
i Filadelfia Stockholm och fick stort stöd 
av pastorerna Kjell Waern och Sten-Gun-
nar Hedin, som erbjöd hela gruppen att 
bli medlemmar i Filadelfia, vilket i sin tur 
ledde till att Patmos hamnade i Pingstkyr-
kan i Bredäng.

För några år sedan blev församlingen 
Patmos medlemmar i Pingst – fria försam-
lingar i samverkan. 

Den svenske läraren som ledde Anto-
nio Kiasisua till Gud har han fortfarande 
kontakt med.

– Ja, och han brukar säga att tänk att jag 
som inte ens ville gå med till kyrkan är 
pastor nu.

• Ålder: 54 år
• Bostadsort: Vårberg
• Familj: Gift med Ponte-
ciana. De har tre barn; en 
flicka och två pojkar.
• Jobbar som: Pastor i 
församlingen Patmos
• Brinner för: Integration 
och att ett aktivt och 
kraftigt böneliv ska bli 
självklart
• Uppdrag i Pingst: Leda-
mot i Nationella styrgrup-
pen

FAKTA

• PORTRÄTTET •

TROR PÅ BÖN. Antonio Kiasisua leder församlingen Patmos i Bredäng, gruppen ber om en egen  
samlingslokal där de kan mötas flera gånger i veckan. 

13

Fo
to

: R
ic

ka
rd

 L
 E

rik
ss

on



Hur bygger man kyrka på en mindre ort? Det är utgångs-
punkten för konferensen Kyrka i småstad2020, som hålls i 
början av nästa år i Ursviken och i Gränna.

KONFERENSEN arrangeras nu för tredje 
gången och vänder sig den som har ett 
hjärta för att plantera och förnya försam-
lingar i en mindre tätort. 

En fjärdedel av Sveriges befolkning bor 
på en ort där invånarantalet understiger 
10 000. Att leda en församling på en sådan 
plats skiljer sig en hel del från försam-
lingslivet i storstaden eftersom det finns 
en naturlig begränsning i resurserna på 
den mindre orten. 

Hur gör man då? Idéer och tankar kring 
detta kommer konferenshelgerna att vara 
fyllda av, liksom gemenskap med andra 
som brinner för samma sak. 

En helg fylld av gemenskap och fest, 
berättelser och vittnesbörd, samtal i små-
grupper, bön och lovsång och praktiska 

tips att ta med hem. Konferensen avslutas 
med gudstjänst tillsammans med värdför-
samlingen.
   
UTGÅNGSPUNKTEN för konferensen är en 
tro på församlingen, oavsett storlek. För 
dem som står i ett församlingsarbete på en 
liten ort finns speciella utmaningar, men 
också unika möjligheter.

Enligt frikyrkokartan har 75 procent 
av alla frikyrkoförsamlingar färre än 100 
medlemmar, samtidigt som alla dessa 
församlingar står för 25 procent av alla 
Sveriges frikyrkomedlemmar.

En av tidigare års deltagare summerade 
konferensen så här: ”Bland det finaste jag 
varit med om, en sån omsorg, gav mej  
mening och en tro på församlingen.” 

Stora planer för små orter

• Konferensen Kyrka i 
Småstad hålls i Ursviken 
12–14 februari och i 
Gränna 28 februari –  
1 mars. 

• Pingstförsamlingarna 
i Gränna och Ursviken i 
samarbete med Pingst 
Omstart arrangerar  
konferensen.

• Mer information om 
program och talare och 
anmälan finns på 
www.kyrkaismastad.se

Hur bygger man kyrka 
i en småstad med 
begränsade resurser. 
Det är ämnet för två 
konferenser i början 
av 2020. .

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Kvalitetsmäklare sedan 1988
forsbergshuset.se  •  info@forsbergshuset.se  •  0500 - 48 02 00

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

- genom yttre och inre landskap

  046 140 590   www.exodusresor.se   info@exodusresor.se

Resor till Israel
Rundresa 6 mars 

”Golden Age” 26 april

Stralsund med Rügen 
5 maj

Fler resor på vår hemsida

Pilgrimsvandring
Santiago de Compostela

- flyg - transfer - boende -
- bagagetransport -

Gruppresa 1 maj

Enskild vandring
avgång alla dagar

Passionsspelen i 
Oberammergau

 
 

Flera avgångar maj - sept 

20 sept utgår vi från Jönköping
28 sept utgår vi från Göteborg

God jul & gott nytt år
Tack till alla som var med och firade 

vårt 100års jubileum i sommar

Välkommen nästa år 28 juni - 5 juli
lappis.se

Ett litet företag med stort engagemang
Välkommen

Boende i natursköna  
Kilsbergen för  
församlingar,  
ungdomsgrupper,  
alfagrupper, retreater,  
släktträffar etc.

För mer info:  Tel 076-890 30 91 • www.vekhyttegarden.se

Välkommen till Vekhyttegården!

Ansluten till booking.com och Airbnb för enskilda på resande fot.
Möjlighet till allt från självhushåll till helpension.



Daniel Alm samtalade om sin bok med DN-ledarskribenten  
Erik Helmersson. En dialog som uppskattades av politiker 
och kyrkoledare.

RIKSDAGSPOLITIKER, kyrkoledare och 
den tidigare samfundsministern står i 
skaran av människor i Clarion Sign vid 
Norra Bantorget i Stockholm. Allas blickar 
är fästa på de två männen som sittandes 
samtalar om tungotalet och kristen tro i 
samhället.

Andedopet fick pingstledaren uppleva 
som femtonåring i jämtländska fjällen 
under ett sportlov genom en stilla förbön 
på västgötsk dialekt. 

– Det var något som berörde mig fysiskt, 
en massa stick i kroppen, och jag började 
tala i nya tungor, berättar Daniel Alm.

Det finns något med tungotalet som 
fascinerar. Daniel Alm är medvetet om det 
och han valde därför medvetet att ta med 
begreppet i titeln på sin bok ”Tungotal, 
tänkande, tjänande”. 

ERIK HELMERSSON som själv är praktise-
rande katolik nämner om en församlings-
kamrat i den katolska kyrkan som hade 
börjat tala i tungor och var lite förvånad 
över det. Vänd till Daniel Alm frågar Erik 
Helmersson: Vad det var som hände med 
henne?

– Jag tror att tungotalet är en andeupp-
fyllelse för att bygga upp den inre männis-
kan, det har hon har varit med om. Sedan 
blir man aldrig besatt av helige Ande, man 
blir uppfylld. Det är inte så att det smäller 
till och tar över, jag blir inte robotiserad, 
utan det är en synergi och samverkan med 
Gud som fyller mig och jag själv får välja 
när jag ber på det sättet, säger Daniel Alm.

Frågorna ställs mjukt. Samtalet drivs 
framåt av ledarskribentens nyfikenhet och 
pingstpastorns vilja att förklara. Daniel 
Alm klargör att alla som ber också skulle 

kunna ha tungotal och att tungotal måste 
inte stå som motsats till tystnad. Det är 
ett bönespråk som är fritt från egoism och 
egna tankar.

– Det jag försöker med den här boken 
är att ge pingstblicken i princip allt, på 
människan på skapelsen. Jag gör inte an-
språk på att vara heltäckande, men jag gör 
anspråk på att slå an den vinkeln med de 
stora händelserna att vara människa, säger 
Daniel Alm.

DEN KATOLSKE KARDINALEN Anders 
Aborelius är en av dem som lyssnar. 
Efter samtalet förklarar han för tidningen 
Pingst att samtal mellan kristna från olika 
samfund är alltid spännande, rentav livs-
viktiga i en sekulär omgivning som vår. 

– Samtalet mellan Daniel Alm och 
Erik Helmerson blev ett typexempel på 
en sådan dialog, som präglades av både 
respekt för det som var olika och glädje 
över det som är gemensamt. Tungotal och 
kontemplativ bön visade sig tack vare dem 
som besläktade ting, säger kardinalen och 
tillägger:

– Bara vi lägger tonvikten på Jesus och 
vad han betyder kan vi kristna från olika 
bakgrund mötas på djupet och glädja oss 
över att vi är på väg till en ännu större en-
het och vänskap i Herren.

Stefan Attefall, tidigare samfundsminis-
ter mellan åren 2010-2014, uppskattar hur 
Daniel Alm betonar att det karismatiska 
måste leda till ett socialt engagemang för 
att skapa en helhet.

– Som medlem i pingströrelsen blir man 
stolt när företrädare argumenterar som 
Daniel gör, säger Stefan Attefall.

Samtal om tungotal

• Den 23 oktober tog  
samtalet mellan Erik  
Helmersson och Daniel 
Alm plats på hotellet 
Clarion Sign i centrala 
Stockholm.
• Boken Tungotal,  
Tänkande, Tjänande är 
Daniel Alms femte bok 
och den första som ges ut 
på förlaget Libris. 
• Boken kan köpas på 
shop.pingst.se för 179 kr.
Församlingar kan köpa till 
paketpris:
10 böcker eller fler 
100kr styck
30 böcker eller fler 
90kr styck
50 böcker eller fler 
80kr styck
• Ett studiehäfte till boken 
följer med varje bokpaket. 
Det kan även laddas hem 
hem gratis från  
shop.pingst.se

FAKTA
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Stefan Attefall, tidigare 
civilminister med ansvar 
för trossamfunden (KD), 
och Equmeniakyrkans 
ledare Lasse Svensson 
får var sina böcker sig-
nerade av Daniel Alm.

Kardinal Anders Aborerlius 
hälsar på Kerstin Klason, 
redaktör för boken.

Flera riksdagsleda möter, 
pingstpastorer, däribland Sten-
Gunnar Hedin, samt kyrko-
ledare från andra trossamfund 
fanns på plats. Före och efter 
samtalet gavs det möjlighet till 
mingel. 

Här ses Manuel Henriquez, 
pastor i Solna, samtala 
med Daniel Alm.

Foto: Sara Svahn
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Glöm inte vilan i

 julstressen

Nr 4 • 2019

Hedra vilodagen är det tredje budordet.
I en tid när allt snurrar i rekordfart är detta 
kanske ett av de svåraste buden att följa. 

Men Gud visade redan i skapelsens morgon vägen; 
den sjunde dagen stannade Han upp och njöt  

och välsignade det Han gjort.

NÄR DEN HÄR tidningen ges ut är det 
ungefär två veckor kvar till jul. För en 
stor del av oss är det en tid, då mycket ska 
förberedas, fixas, inhandlas och tillagas.  
Julefrid i juletid kan upplevas som en 
omöjlig kombination, men kanske är det 
just därför extra lämpligt att fundera lite 
kring vila och stillhet. 

Redan i Bibelns andra kapitel kan vi läsa 
om att Gud vilade på den sjunde dagen 
efter att ha fullbordat sitt skapelseverk. 
Och när Mose tar emot de tio budorden 
på berget Sinai så handlar det tredje budet 
om att helga vilodagen. 

I den judiska traditionen firas sabbaten 
på lördagen, medan vi i den kristna värl-
den gjort söndagen till vilodag. Söndagen 
är en röd och för de flesta ledig dag i al-

manackan, men är det en vilodag och vet 
vi nu för tiden hur man gör när man hel-
gar den?  I vårt land är det numera en dag 
då nästan alla affärer har öppet och livet 
löper på med tvätt, städning och förbere-
delser inför veckan som ligger framför. 

Kanske är du, som jag, gammal nog att 
minnas att det inte var mycket man fick 
göra på söndagen, och särskilt inte sånt 
som var roligt. Det som var tänkt som 
Herrens dag och en dag att vila från det 
vanliga, blev full av detaljregleringar, och 
när vi började släppa på dem kanske vi 
också släppte själva meningen med att 
låta en dag i veckan vara vilodag. Att vila 
från det vanliga, koppla av och ur och helt 
enkelt göra som Gud; njuta av skapelsen 
och allt det goda. 

Text: Ulrika Ramstrand 

Illustrationer: Pontus Perstrand
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de andra dagarna ska tämjas, berikas och 
ges sin mening. I ett religiöst perspektiv 
är arbete något gott, men vilan är något 
välsignat.”

Man kan självklart ha synpunkter på 
regler och riktlinjer, som genom tiderna 
gällt både för den judiska sabbaten och för 
den kristna söndagen. Men, kanske har 
något viktigt gått förlorat när vi tänjt på 
både det ena och det andra? 

Jesus gjorde många av sina under på 
sabbaten och bröt därmed på de regler 
som gällde. Men han påpekade också att 
sabbaten var till för människornas skull 
och inte skulle uppfattas som en börda. 

Det vill säga, Jesus var ute efter att visa 
på den djupare betydelsen av att helga 
vilodagen. Det som handlar om att man 
ger sig själv regelbunden tid till vila och 
uppbyggelse.

Jag har vid några tillfällen befunnit mig 
i Jerusalem en fredag eftermiddag och sett 
hur hela den judiska delen av staden sak-
tar upp. Affär efter affär stänger, liksom 
restauranger och caféer, och trafiken, även 
den kollektiva, tar sabbatspaus. Inte för-
rän på lördagskvällen behöver man börja 
se upp för spårvagnar när man vandrar 
längs med spåren och då kan man återi-
gen gå på restaurang, café eller handla 
något. Lite konstigt är det, men också en 
väldigt speciell upplevelse att se en stad 
gå in i pausläge. 

I SIN BOK Det händer när du vilar beskri-
ver Tomas Sjödin sabbaten bland annat 
så här: ”Att fira sabbat är i det judiska 
tänkandet inte bara ett sätt att avstå från 
arbete. Det är framför allt ett sätt att vara 
tillsammans, skapa fest och öppna sig för 
andra krafter än marknadskrafterna. Man 
tömmer inte veckan. Man fyller den. Vilo
dagen är inte dagen man pustar ut efter 
de andra dagarna, utan den dag då alla 
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Sabbaten 
blev till för 
människan och 
inte människan 
för sabbaten.

Mark 2:27

• Ordet helg har sitt ursprung i ordet  
helig och definitionen av helgdag är 
att det är en dag avsedd för guds-
tjänst eller arbetsvila. 

• Det tredje budet, som säger att  
människan ska vila var sjunde dag 
kallas ibland för världens första  
arbetstidslagstiftning.

• Judarna firade sabbat på lördagen, 
men de tidiga kristna övergick till 
att göra söndagen till den arbetsfria 
dagen eftersom det var den dag då 
Jesus uppstod.

•  1665 infördes en sabbatsbrottslag 
i Sverige. Den reglerade sådant som 
ansågs kränka sabbatens helgd, 
exempel vis om man på en söndag 
mellan klockan 06.00–21.00 idkade 
hantverk eller annat arbete. Dock 
undan togs vissa saker, som exempel-
vis hushållsarbete i hemmet eller om 
en skörd riskerade att förstöras om 
den inte bärgades just denna dag. 
Straffet för sabbatsbrott var böter.

• Endast butiker som sålde helt 
nödvändiga artiklar, typ medicin och 
livsmedel, fick enligt sabbatslagen 
hålla öppet på söndagar. Varor som 

Sverige och sabbaten



 • TEMA •

I SOMRAS FICK DANIEL RÖJÅS, pastor i 
Mjölby, i uppdrag att predika om viloda-
gen. Predikan skulle hållas i Linköping 
på midsommardagen och han fick själv 
ordna med musik. Daniel Röjås kontak-
tade sin gode vän Erik Tilling, som var 
med och spelade instrumental musik i 
gudstjänsten.

Föga anade han då att det som började 
i midsomras skulle bli grunden till en ny 
bok, Helt liv, som precis släppts och där 
han vill lyfta reflektion, vila och förund-
ran. Boken är kopplad till en skiva med 
instrumentalmusik av Erik Tilling och 
Michael Jeff Johnson som heter Kom du 
källa. Boken och skivan kommer att vara 
grunden för en föreställning under 2020 
med namnet Kom du källa. Innehållet är 
tänkt att bestå av korta monologer, samtal 
och mycket instrumental musik, förutom 

några sånger på slutet.
I boken finns ett kapitel med 
rubriken Tänk på vilodagen, 
där Daniel Röjås utvecklar 
sina tankar.

– Vilodagen bottnar i själva skapelsen, i 
att livet är mer än arbete, att tiden är Guds 
gåva till oss, säger Daniel Röjås. I ett sam-
hälle där allt är påställt hela tiden behöver 
vi återta vilodagen.

DET DANIEL RÖJÅS är ute efter är inte att 
ge nya detaljinstruktioner om att inte göra 
det ena eller andra, utan mer en generell 
insikt om att hålla söndagen helig och fira 
gudstjänst innebär glädje. ”Det handlar 
om något större än om det är tillåtet att 
spela fotboll eller plantera om krukväx-
terna på söndagarna. Nya Testamentet 
saknar helt sådana detaljinstruktioner och 
till skillnad från de övriga buden uppre-
pas inte detta bud som ett påbud i Nya 
Testamentet utan är snarare förutsatt.”

– Att stanna upp, vila, reflektera innebär 
ofta att hitta glädjen och att orka bry sig 
om varandra. Tänk på vad du mår bra av 
och tacka Gud för det och den glädje det 
ger. Att förundras över livet, hur det nu än 
är. Det är ofta i pauserna vi upptäcker det, 
när allt är lika tappar vi förundran.
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utan problem kunde saluföras en 
annan dag fick inte säljas.

• Resor, till lands eller sjöss, som 
företogs innan söndagsgudstjäns-
ten avslutats, betraktades också 
som ett sabbatsbrott ända fram till 
1864.

• Missgärningsbalken från 1734  
reglerade i detalj hur mycket böter 
som skulle utdömas ifall någon 
exempelvis brast ut i svordomar 
eller annat dåligt tal i samband med 
gudstjänst. 40 riksdaler i böter eller 
fängelse på vatten och bröd var  
straffet. Och om någon skulle 
komma drucken eller på annat sätt 
störa gudstjänsten renderade det 
25 riksdaler i böter. Enligt samma 
lag sågs det som en försvårande 

omständighet om ett brott, exempel-
vis stöld begicks under söndagen, 
och ledde till extra böter.

• 1909 kom Butiksstängningslagen 
som reglerade butikernas öppettider 
på vardagar, (Sabbatsbrottslagen 
gällde fortfarande för söndagar), 
men en ny lag från 1912 innehåll 
ett förbud mot att hålla butiker 
öppna på söndagar och helgdagar. 

•  Reglerna skärptes i en ny lag 
från 1919 och stipulerade att inga 
handelsbodar, rak- eller frisersalong 
eller badhus fick hålla öppet på sön- 
och helgdagar. Endast butiker som 
sålde färska livsmedel och levande 
blommor fick ha öppet några timmar 
på söndagsmorgnarna.

• 1972 släpptes öppettiderna för  
butiker helt fria i Sverige. De religiö-
sa argumenten mot detta användes 
fortfarande, men framför allt var det 
Köpmannaförbundet som var emot 
det och önskade söndagsstängt. 
Även Handelsanställdas förbund  
drev detta krav fram till slutet av 
1990-talet, men släppte sedan 
frågan.

• Söndagsstängda butiker är fort-
farande vanligt i många europeiska 
länder.

• Motstånd mot söndagsöppet  
förekommer fortfarande, men då 
oftast utifrån argument om faran för 
stress och utbrändhet i ett samhälle 
som aldrig vilar.

Källor: Nordisk familjebok, Handelns historia, Svensk uppslagsbok, Tidningen Spira

Det händer när du vilar
Tomas Sjödin
Libris förlag

Helt liv
Daniel Röjås
Davidmedia
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I sitt kapitel om vilodagen skriver Da-
niel Röjås bland annat att det tredje budet 
på ett skoningslöst sätt krockar med vårt 
tänkande. ”Vilodagen, eller sabbaten, 
handlar inte bara om att ta ledigt, utan om 
att återta tiden i Guds namn, vilket är ett 
kraftfullt vittnesbörd i en värld som lurats 
tro att tiden är dess egen.” Han kopplar 
till hur Gud själv vilade och att det visar 
på att livet är mer än arbete. ”Sabbaten 
handlar inte om glädjen över att slippa 
arbete. Nej, den är i stället det fullkomliga 
arbetet, arbetets mål, alltings mål. Sabba-
ten ger vårt arbete, allt materiellt sitt rätta 
perspektiv och väcker tacksamheten till 
Honom som gett oss allt”.

Han menar också att vi har ett ansvar 
inför Gud hur vi använder den tid som 
givits oss, att sätta honom först, ha vår 
glädje i honom, våga stanna upp, värde-
sätta vilan och förtrösta på Herren.

”Vilodagen inbjuder oss till fest med 
varandra och med Gud. Vi går inte till 
kyrkan för att få kraft att orka en ny hek-
tisk vecka. Vi går till kyrkan för att tjäna 
Gud, ett tjänande som tillfredsställer både 
oss och Gud. ”

I JÖNKÖPING är Chatrine Carlson pastor 
med ansvar för diakoni och håller bland 
annat i en speciell form av gudstjänst som 
hålls en söndagkväll i månaden. Tid för 
stillhet heter samlingen, som är en guds-
tjänst med tydliga ramar, 60 minuter lång 
och som varje gång innehåller nattvard 
och tid för förbön. Hon beskriver det som 
en avskalad gudstjänst.

– Den hålls i kyrksalen och innehål-
let består av stilla lovsång till piano och 
ibland akustisk gitarr, bibelläsning, 
synda bekännelse, bön, nattvard och böne-
stationer.

En inte så vanlig gudstjänstform i våra 
pingstsammanhang, konstaterar hon. 

– Men väldigt uppskattad. Den uttrycker 
en tillit till att Ordet i sig talar till oss. 
Nattvardsbordet står dukat i centrum, 
nedanför korset, och påminner oss om att 
kristen tro handlar om vad Jesus har gjort 
för oss och inte vad vi gör för honom. 

Chatrines roll är att hålla ihop guds-
tjänsten och få människor att kunna 
slappna av och ta emot från Herren. 

– Jag märker att det där med att man 
stannar upp gör att man dras mot cent-
rum, mot det som är viktigt. När allt går 
på fullt påslag finns en risk för att centri-
fugalkraften drar oss mot det ytliga.

TID FÖR STILLHET lockar både äldre och 
yngre. De som är stressade,  ljudkänsliga 
och långtidssjukskrivna känner sig sär-
skilt hemma i det här gudstjänstformatet.

– Vi vilar i Guds kärlek och nåd, lutar 
oss mot en enkel gudstjänststruktur och 
eftersträvar lite av miniretreatkänsla. Här 
får man bara vara, låta axlarna sjunka 
och dra ett djupt andetag. Vår längtan är 
att Jesus och det han gjort för oss ska stå i 
centrum.
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Gudstjänsten avslutas med stilla mu-
sik och det är helt okej att dröja sig kvar 
i kyrksalen en stund. Vill man prata gör 
man det utanför kyrksalen.

– Vi är ett team av människor som tjänar 
i dessa gudstjänster, i stort sett samma 
människor varje gång. Det finns en vila i 
det, säger Chatrine Carlson.

I höst har Tid för stillhet kopplat till för-
middagsgudstjänsternas teman, som varit 
Hopp, Frihet och Ljus. Andra terminer har 
det varit kyrkoårets teman.

Pingstkyrkan i Jönköping är en stor 
församling, där det finns utrymme för 
många olika slags mötesplatser. Chatrine 
är noga med att påpeka att Tid för stillhet är 
ett komplement till andra gudstjänster.

DU SOM JUST NU går med stresskäns-
lor inför jul och storhelger kanske ska 
fundera på hur du kan hitta former för 
din vilodag, så att den blir en dag då du 
tankar på, i stället för att bara andas ut. 
Kanske behöver du hitta dina egna 
hjälp-på-traven-tips.

Tomas Sjödin berättar i 
boken Det händer när du 
vilar om att han bestämt sig 
för att låta skiftet mellan 
vardag och helg bli tydligt 
genom att skapa ett tvär-
stopp. ”När klockorna i 
Säve kyrka på slaget klock-
an 18.00 ringer in helgen, 
tar jag av mig armbandsuret, stänger 
av ljudet på mobiltelefonen och använder 
den sedan inte för annat än familjen och 
våra närmaste vänner. Detta av ett enda 
skäl – jag vet att jag inte har karaktär att 
avstå från den annars. Datorn får också 
korgen. Jag tänker att jag skär en skåra 
mellan den här veckan och den efterkom-
mande och ett snitt mot det eviga.”

Vilan innehåller så många dimensio-
ner, och är viktigare än vi många gånger 
kanske förstår. Den gör något med oss. 
Tomas Sjödin uttrycker det till exempel så 
här: ”Vilan hjälper oss att gå från att med 
nödvändighet ha allt det vi älskar, till att 
älska allt det vi har. Det vana, det nötta, 
det trötta. Det som inte alltid är spän-
nande men som har en lång historia i våra 
liv.”

 • TEMA •
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Kom till mig, alla ni som arbetar och bär 
på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

Matt 11:28



Pingst ung har nu en ledarskola för hela ledarskapsteam i 
församlingarna. Utbildningen är nätbaserad och teamen  
väljer själva när de vill ta del av de olika avsnitten.

LEDARSKOLAN lanserades i september 
och började marknadsföras i samband 
med Nyhemsveckan. Det är gratis att 
registrera sig och använda materialet. 

Responsen var god och snabbt var det 
över 20 församlingar som registrerade sig. 
Det gör man på hemsidan pingstung.se

– Vår tanke är att jobba för den som är 
ledaransvarig i en församling och målet är 
att stärka hela ledarteamet, säger Johanna 
Bode, verksamhetsledare för Pingst ung.

SAMMANLAGT BESTÅR ledarskolan av 
åtta avsnitt, som vart och ett innehåller en 
inledande film på cirka 20 minuter kom-
pletterad med ett material med samtals
frågor kring ämnet som behandlas. Det 
finns även en ledarhandledning för den 

som håller ihop det hela i respektive för-
samling.

– Vi tror att det kan passa att lägga in 
ledarskolan i samband med att man ändå 
har en ledarsamling, säger Magnus Gnis-
terhed, som är projektledare för ledar
skolan. En timme sammanlagt, tänker vi 
kan vara lagom för varje avsnitt.

LEDARSKOLAN HAR utvecklats som en 
respons på önskemål som uttalats i sam-
band med de nätverksträffar, som Pingst 
ung regelbundet anordnar för barn – och 
ungdomspastorer.

Just nu är det åtta avsnitt som gäller, 
men både Johanna och Magnus säger att 
de inte stängt dörren för att det kan bli 
fler. Formatet gör det helt möjligt.

Ledarskola för hela team

Ämnen som behandlas i 
ledarskolan är: 

• Hitta din roll som ledare 
• Mål – att nå dit vi vill 
• Värderingar och kultur
•  Hur växer man som 
ledare?
• Att skapa, forma och 
utveckla en grupp
• Kommunikation, sam-
manhållning och olikheter
• Coachning och feedback 
– att hitta guldet i andra
• Verksamhetsanalys – 
när gör vi vad?

Madelene Boberg, 
Annelee Thorstens-
son och Magnus 
Gnisterhed är 
några som medver-
kar i Ledarskolan.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Vi behöver  
hungra efter  
Andens ledning.

DOMINIC YEO är föreståndare i  
församlingen Trinity i Singapore  
med 10 000 medlemmar. Han är också  
en av talarna under Pingst Pastor  
i januari 2020. 

Du reser runt om i världen och 
talar om strategiskt ledarskap, 
förändring och tillväxt. Vad vill du 
förmedla till de svenska pingst
pastorerna?

– Att vi befinner oss i ett vägskäl. 
Antingen kan vi förändras så att vi 
får kraft att leda församlingarna in i 
framtiden eller stanna kvar i trygg-
hetszonen, där församlingen kom-
mer förlora både röst och auktoritet 
att tala och vara Guds agenter för 
förändring.

– Om vi ska vara relevanta 
församlings ledare på 2000-talet 
behöver vi både mod och visdom 
för att förändras. Kyrkan är tänkt 
att vara både kulturskapande och 
kulturledande. Men innan vi hop-
par på förändring och släpper det 
gamla behöver vi vara medvetna om 
de gamla landmärkena. En relevant 
kristendom är inte en kompromissad 
kristendom.

– Gud har aldrig brist på kraft och 
resurser, men det fattas män och 

kvinnor som vill 
säga ja till hans 
kallelse att för-
medla förändring 
och omvändelse till 
vår värd. 

– Vi som ledare kan vara 
med och utrusta alla generationer 
för tjänst. Både den unga och den 
grånande generationen är krafter att 
räkna med.

– Vi får inte skämmas för att 
undervisa om och leva ut pingst-
erfarenheten. Om pingströrelsen ska 
växa i kraft och styrka behöver vi 
hungra efter och överflöda i Andens 
ledning i våra liv och kyrkor. 

Vilka gemensamma andliga 
behov ser du mellan Singapore och 
Sverige?

– Vi är båda i-länder och högt 
tekniskt utvecklade. Men med en 
god ekonomi följer också frågor 
kring konsumism och hur man kan 
finna tillfredsställelse. Människor 

är ofta för upptagna för att söka 
Gud. Människor förväntar sig att 
bli betjänade snarare än att tjäna i 
kyrkan. Gud skakar om sin kyrka 
till att börja agera, att gå från att vara 
konsumenter till att bli upptagna av 
Gud.

Vilka utmaningar ser du i din 
församling?

– Jag har aldrig strävat efter att 
leda en stor kyrka, utan om att leda 
en stark kyrka. En av våra stora  ut-
maningar handlar om att överbryg-
ga klyftan mellan unga och gamla. 
Att nå de olika åldersgrupperna 
kräver olika insatser, det finns ingen 
modell som passar alla. En annan 
utmaning är att förbereda ledare 

som kan ta över. 

Hur gör ni för att 
leva upp till ert 
mål om att hålla 
kontakten med 
medlemmarna, 
möta deras behov 
och hjälpa dem 
utvecklas?
– Vi följer exem-

plet från den tidiga 
församlingen i Apost-

lagärningarna. Ju fler 
vi blir, ju viktigare blir de 

mindre samlingarna. Vi tror på lär-
jungaträning i mindre grupper och 
det har lett till att vi fått se många 
smågruppsledare växa fram och ut-
vecklas. I den mindre gruppen kan 
både relationen till Gud och mellan 
människor utvecklas och växa.

Hur märker de som kommer 
till era gudstjänster att ni är en 
pingstkyrka?

– Vi skäms inte för att tala i tungor 
och i våra gudstjänster är vi öppna 
för den helige Andes ledning genom 
tillbedjan och profetiska tilltal. 
Många som besöker vår församling 
för första gången säger att de upp-
lever en väldigt påtaglig gudsnär-
varo. 

• FEM FRÅGOR •

25



 • KRÖNIKA •

JAG VAR RÄTT UPPVARVAD när jag anlände 
till en efterlängtad, men också lite fruktad 
retreat. Efterlängtad för att jag visste att jag 
behövde den. Fruktad för jag var osäker på 
hur mycket jag behövde den. 

Det var en tyst retreat men ledaren som 
höll i undervisningen gav oss bibelord 
och frågor att bära med oss i den enskilda 
bönen. Efter första passet, sändes vi till-
baka till enskildheten med uppmaningen 
att “tala med Jesus” om ämnet som just 
berörts. Jag blev förvånad och ledsen över 
hur provocerande de orden lät för mig då. 

Inte för att det var något orimligt i att jag 
i all enkelhet kan ha ett personligt möte 
och dialog med Gud. Det var bara det att 
det slog mig att det var för länge sedan jag 
upplevde att det behövdes. Jag hade varit i 
bön och lovsång. Men jag hade inte verkli-
gen frågat, och jag hade inte verkligen lyss-
nat. Jag upplevde att vi visste var vi hade 
varandra, jag och Gud. Då fanns det inte 
mycket att säga, men desto mer att göra, för 
mig. Det skulle visa sig (så klart) att vi hade 
mycket att prata om. 

Jag tänkte på den tiden då jag var så 
tacksam för att ha återfunnit den otvingade 
självklarheten i tron och den intuitiva när-
heten till Gud.

MEN VAD HÄNDER OM skiljelinjen mellan 
mig och Gud blir för diffus, kanske till och 
med suddas ut? Det blir så lätt att jag för-
växlar oss, inte tror att Gud har något an-
nat att komma med än vad jag själv tänker. 
Min bön handlar då så lätt om att Gud ska 

välsigna mig och mina planer snarare än 
att söka det som är välsignat och planerat 
av Gud.

Bön förutsätter att den avgörande skillna-
den mellan mig och Gud bibehålls. Om det 
inte är något avstånd mellan oss finns inget 
att tala om, inget utbyte. Då kvarstår bara 
hopplös brainstorm, en väldigt ensam bön.

Det är smärtsamt att inse att någon som 
innan varit väldigt nära har blivit som en 
främling. Men mitt i det finns så plötsligt 
förutsättningarna för att allt ska bli spän-
nande igen! Så var det för mig. 

DET SAMTAL MED GUD som sker genom 
bön, bibelläsning, dagdrömmeri, profetiska 
tilltal, konkreta tankar, tungotal, guds-
tjänst och skrivande var något jag insåg 
att jag hade längtat efter. Det var lågmälda 
dagar till det yttre, men väldigt karisma-
tiska och uttrycksfulla i mitt inre. Jag fick 
återigen “besinna” vem Gud är.

I vilan avslöjas den aktivism som närs av 
otro. När pulsen går ner och blicken slutar 
fladdra blir det lättare att se saker som 
de är. Pressen och prestigen förmår inte 
längre att förkläda sig för att likna ambitio-
nen.

Allt kokar ner till frågan vad mitt enga-
gemang i livet drivs av. Tron att Herren 
är Gud, eller rädslan att allt beror på mig.
Kanske har du både hört och sagt att ”livet 
rusar på”. Men det är inte sant.  Livet går, 
och är det några som springer så är det vi.

Lugn! Besinna att jag är Gud. Upphöjd över 
folken, upphöjd över jorden. Ps.46:11

Lugn! 
Besinna att jag är Gud… 

MATTIAS 
SENNEHED

Studentpastor i Linköping, 
ledare för YA! – Pingsts  
satsning på unga vuxna.

När pulsen 
går ner och 
blicken slutar 
fladdra blir 
det lättare 
att se saker 
som de är. 
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Julens bästa läsning

I missionsbokhandeln 
eller direkt från

www.semnos.com
tel: 0370-198 27

Romaner • Livsberättelser

Barn & ungdom • Andaktsböcker

Själavårdande • uppbyggelse

Antalet mässlingsfall 
i DR Kongo har i år 
tredubblats...  
därför flyger vi nu 
kontinuerligt ut 
vaccin till avlägsna 
provinser!

www.maf.se

Vaccinationationerna
pågår för fullt!

Läs mer!



Boost för ledare

TONEN SÄTTS DIREKT när Pingst Ledare startar. Lov-
sångsteamet under ledning av Samuel Hector får med sig 
den mer än fullsatta kyrkan i sången Mina ögon har sett 
Herren.

Pingst Ledare har under hösten arrangerats i Umeå, 
Västerås och Jönköping och nått närmare 2 700 personer, 
som på olika sätt arbetar som ledare i sina respektive 
församlingar. 

En av dem som i år  var med för allra första gången var 
Marlene Andersson från Söderhamn, som åkte till Väs-
terås tillsammans med ett 45 andra från Norrtullskyrkan. 
Det var fjärde året i rad som församlingen ordnade en 
bussresa till Pingst Ledare.

 – Det är en grej att vi gör detta tillsammans, säger Mar-
lene, som när vi pratas vid innan allt drar igång berättar 
att hon, som ofta är med och leder lovsång i sin kyrka, 
har höga förväntningar på dagen.

Temat för höstens Pingst Ledare var tungotal, tänkande 
och tjänande, som också är titeln på den bok som Daniel 
Alm kommit ut med under hösten och som alla deltagare 
fick med sig hem.

På alla Pingst Ledare var det han som inledde den 
gemen samma undervisningen på temat tungotal.

– En andefylld kyrka är fylld av kärlek och du kan bli 
en del av Guds kärleksförmedling, en hoppets röst, säger 
han och talar om vilket underbart språk tungotalet är.

– Låt oss inte sluta förkunna om att Jesus döper i helig 
Ande. Våga vara frimodiga i detta, menar han. Det är 
något vi behöver, och inget vi får för att vi nått någon 
andligt högt nivå.

Hans undervisning avslutas med att han ber alla som 
kan gå ner på knä och be. En uppmaning som närmast 
mangrants följs.

– Vi ska vara med och vända blad i det här landet och 
förändra landet, säger Daniel Alm.

EFTER LUNCHEN, SOM på ett närmast mirakulöst sätt 
snabbt delas ut till alla 700 deltagare av ett stort gäng vo-
lontärer, följer undervisning om tänkande och tjänande. 

Sam Wohlin, Karlstad, tog åhörarna med på  en svind-
lande resa genom hela Bibeln där han gav exempel på 
vem Gud är; Skaparen, Försonaren, Fridsfursten, Män-
niskosonen, Helaren och så vidare. 

– Hur vi tänker om Gud påverkar hur vi tänker om oss 
och våra liv, säger han.

Camilla Brolin, Söderhamn, fortsätter och talar om tjä-
nande. Hon lyfter den kallelse alla kristna har till tjänst i 
Guds rike. En tjänst som också innebär efterföljelse.

– Kanske kom du hit och kände dig lite trött och 
uppgiven, du kanske känner dig liten och att det du gör 
inte märks så mycket. Men oavsett vad vi bidrar med, 
även sånt som kanske inte syns; handla, fixa, städa eller 
skjutsa, så har det ett evighetsvärde.

– Jesus älskar dig och ser dig och vill uppmuntra och 
styrka dig till att fortsätta och jag hoppas att den här da-
gen får bli till en uppmuntran att orka lite mer. Titlar och 
uppdrag kommer och går, men kallelsen består. 

Hon avslutar med att citera sången ”Att tjäna dig är min 
vilja att få höra din röst min bön att vittna om dig mitt 
uppdrag, att få möta dig blir min lön”.   

 • REPORTAGE •

Lovsång, undervisning, bokrelease, seminarier, nätverksträffar 
och gudstjänst. På Pingst Ledare finns allt detta med 

liksom möten med gamla och nya vänner, utmaningar och 
uppmuntran till att tänka vidare och större.
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– Jag uppskattade särskilt storsamlingarna, säger 
Marlene Andersson när dagen är över. Särskilt den första 
gudstjänsten och när de tre olika talarna undervisade om 
tungotal, tänkande och tjänande. Det jag särskilt tar med 
mig från seminariet om tjänande är vikten av att faktiskt 
agera och göra något. 

UNDER EFTERMIDDAGEN sprids deltagarna ut i 19 olika 
lokaler, där de deltar i seminarium och/eller nätverksträf-
far kring olika ämnen. Allt från hur man kan genomföra 
ett svårt samtal till att nå människor i utsatthet och hur 
man kan påverka samhället med hjälp av digitala medier.

Marlene hade valt nätverksträffen om musik, där 
Pingsts musikkonsulent Samuel Hector inleder med att 
beskriva hur arbetet med Pingst Musik är uppbyggt och 
organiserat. Därefter tar Bo-Göran Leckström vid och 
talar om hur musikledarens roll i församlingarna förskju-
tits till att bli lovsångsledare eller egentligen böneledare.

– Vi kan vara med och skapa rum och möjlighet för 
människor att möta Gud och tala i tungor, säger han.

Marlene säger efteråt att hon tyckte samlingen var bra, 
men kanske inte innehöll det hon förväntat sig.

  – Jag trodde det skulle vara med hands on och tips, 
men det är viktigt att lyfta vad det innebär att leda männ-
iskor in i lovsång och tillbedjan, säger hon.

Innan dagen avslutas med en gudstjänst där Tigleth 
Malkey predikar så är det release och utdelning av 

Daniel Alms bok och också en frågestund med dagens 
talare, där Daniel Alm bland annat säger att det är pente-
kostalismen som trendar i kristenheten i hela världen.

Tigleth Malkey förkunnelse präglas av uppmuntran 
och han slår fast att att det är dags att tro på större saker. 

– I en värld med dåliga rapporter behöver kyrkan bli 
mer segerrik, mer jublande, mer entusiastisk och fylld av 
glädje. Vi vet att Jesus ska komma tillbaka, så var vid gott 
mod. Vi vet hur matchen slutar, så när världen är miss-
modig då kan vi i kyrkan jubla.

När Tigleth Malkey inbjuder till förbön i slutet så 
strömmar människor fram. Det jublas, det gråts, det ram-
las, det upplevs. Det är nerv, det är mättat, det är karis-
matiskt, det är uppbyggande.  Ett riktigt pingstmöte.

När Marlene Andersson ska sammanfatta dagen säger 
hon:

– Det blev en gemensam upplevelse som jag tror spor-
rar oss, en riktig boost, och som även hjälper oss att hålla 
samma fokus och riktning. Jag tar också med mig att det 
här med gudstjänst är något vi gör tillsammans och där 
alla olika funktioner är viktiga och behövs.

När gudstjänsten är slut är det beckmörkt därute  trots 
att kvällen är tidig. I Västerås faller ett snöblandat regn 
och jag tänker att man skulle kunna drabbas av det där 
tunga höstmissmodet.

Men eftersmaken från dagen sitter i, liksom vissheten 
om att det kommer att ljusna.

 • REPORTAGE •

STORSAMLINGAR. Marlene Andersson uppskattade särskilt storsamlingarna under Pingst Ledare i Västerås och är glad att kunna 
dela upplevelsen med 45 personer från församlingen i Söderhamn.
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Funderar du på 

TESTAMENTE?
Kontakta oss i LP-verksamheten!

Vi berättar gärna om de tusentals trasiga 
medmänniskor som vi får hjälpa till ett 
nytt liv. Vi vägleder dig och svarar på 
dina frågor om gåvor och testamente.

Hans Wikström  
Verksamhetsledare

E-post: berit.bjorkman@pingst.se
Tel: Berit Björkman 08-608 96 39

Hos LP finns Berit Björkman som tar 
emot dina frågor!

GEMENSKAP. I Umeå hölls samlingarna på Folkets hus där det 
samlades 650 personer från församlingarna i Norrland.

GUDSMÖTEN. Här några av deltagarna i Jönköping i bön i  
avslutningen av öppningsmötet där Daniel Alm predikade.

VOLONTÄRER. Utan de lokala volontärernas insats skulle Pingst 
Ledare inte fungera. Här är det kaffeservering på gång i Västerås. I 
Jönköping fick 1300 personer mat på 14 minuter. 

Ny årsbok!
I år presenteras en årsbok med flera 
slående förändringar. Mest märks 
det delvis ”nygamla” formatet i 
avdelningen ”Tillbakablickar” med 
notiser och artiklar om det som hänt 
i församlingsrörelsen under det 
gågna året. Där uppmärksammas 
förstås Denis Mukweges Nobelpris, 
en händelse som också syns på årets 
framsida. 

I statistikdelen presenteras statistik 
för 2018. Där har också ett nytt 
uppslag tillkommit där ”samfunds-
statistik” samlats. På uppslaget finns 
bland annat en tabell med antalet ”betjä-
nade” som pingstförsamlingar rapporterat sedan 1988.

Årsboken kan köpas styckevis i Pingst Webshop. 

Ett abonnemang är det enklaste och billigaste sättet att 
årligen få boken. Anmäl abonnemang till info@pingst.se

webshop
w w w. s h o p. p i n g s t . s e



MINNESVÄRT

 • UPPFATTAT •

pingstförsam-
lingar har enligt 
den senaste 
årsboksstatistiken 
en kvinna som 
föreståndare. Det 
är en ökning med 
tre sedan förra 
året. 

På årets första Världens barn-konsert med 
Perla Bjurenstedt i Grindtorpskyrkan, Täby, 
fanns hela kronprinsessfamiljen på plats. Prin-
sessan Estelle sjöng i kören tillsammans med 
sina skolkompisar från Campus Manilla.

Tigleth Malkey, riksevangelist, i sin  
predikan under den avslutande guds-
tjänsten på Pingst Ledare i Västerås, där 
han talade om att Guds folk kan vara vid 
gott mod, jublande, glada och entusi-
astiska eftersom vi vet att Jesus ska 
komma tillbaka och att segern är säkrad.

Vad hindrar oss att be? Över 14 000 kristna har svarat organisationen Crossway 
och den främsta orsaken till utebliven bön är varken brist på tid eller ord.

När världen är 
missmodig  
då jublar vi 
i kyrkan.
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 • BÖCKER MED NOOMI LIND •   • MUSIK MED MARTIN THÖREWIK • 

Balsam för själen

De välkända artisterna i ett gemen-
samt instrumentalalbum bestående av 
endast piano och gitarr. Skön variation 
av kända andliga sånger, låtar av Erik 
respektive Michael samt stycket I gott 
bevar. Det är en vackert stillsam och 

vilsam skiva som är perfekt att varva ned till eller 
ha till sin bönestund. I Stanna hos mig får Erik 
visa sitt fantastiska gitarrspel fullt ut och Han 
går aldrig förbi dig bjuder på härligt pianospel av 
Michael. 

Norsk soul/funk-sväng

Nya plattan med den norske soul-
kungen bjuder på ännu mer 80-tals 
westcoast (tänk typ Pages, Airplay) 
än tidigare, men fortfarande med 
det stabila soul/funk-svänget vi är 
vana vid. Ole har skrivit all musik 

och arrangerat det på ett snyggt musikaliskt 
vis med bland annat sina smakfulla gitarrlicks 
och blåsarr. 
Första spåret, det Earth, Wind & Fire-inspirera-
de Put my money och det sköna alstret Come 
and rescue us är de låtarna jag diggar allra 
mest.

Southern pop med känsla

Amerikanske artisten Zach Williams 
andra album handlar om hans om-
vändelseberättelse. Det är en skiva 
fylld med texter som griper tag i en 
och melodier som sätter sig. Han 
bjuder på southern pop med inslag 

av gospel och country. Den rassliga rösten 
ger musiken och texterna en enorm känsla. 
Jag vill slå ett extra slag för sångerna There 
was Jesus med Dolly Parton som gäst och 
Stand up som bjuder på medryckande gospel 
med två (!) tonartshöjningar.

Styrkan i en mors böner

Det finns en enorm styrka i en mors 
tro, envishet och böner för sitt barn. 
Det visar denna berättelse om hur en 
ung man mot alla odds vaknar upp till 
livet efter att ha varit fast under isen i 
mer än 20 minuter. Rakt, effektivt och 
detaljerat berättar Joyce Smith om 
de mirakulösa dagar som leder fram 
till ett fullständigt tillfrisknande för 
hennes son John. Det är en berörande 
biografi om att Gud är trofast och gör 
under. Ett vittnesbörd som nått ut 
brett genom att även bli film. 

Vackert om livsglädje

Detta är en varm, insiktsfull och vackert 
skriven bok om att leva i nuet och att 
fortsätta känna nyfikenhet och livs-
glädje. Birger Thureson väjer inte för 
de stråk av smärta som kan finnas när 
livets höst kommer. Varje kapitel myn-
nar dock ut i övertygelsen om att det 
finns en meningsfull väg framåt om du 
också släpper taget om det som varit.  
Viktiga nyckelord är frihet, gemenskap 
och förnöjsamhet över de små tingen 
där du just nu är och där du behövs.

Leva livet ut – om  
konsten att vara där 
man är
Birger Thureson
Marcus Förlag

Uppvaknandet
Joyce Smith med Ginger 
Kolbaba
Sjöbergs Förlag

Helt liv
Daniel Röjås
Davidmedia

Helhet i en splittrad tid

De goda vanor som präglar kristenli-
vet samspelar tydligt för att ge styrka 
och helhet i en tid av uppdelning och 
splittring. Det visar Daniel Röjås i 
denna viktiga bok. Han skriver träff-
säkert om hur vi i en vardag fylld av 
utmaningar som distraherar och jagar 
oss, förlorat förmågan att förundras, 
att stanna upp och se det stora i det 
lilla. Här har exempelvis vilodagen, 
gudstjänsten och lovsången sina 
specifika roller i att ge oss skärpa och 
fokus i livet. 

Kom du källa
Erik Tilling & 
Michael Jeff 
Johnson 
(David Media)

Outside The 
Limit
Ole Børud  
(Connection)

Rescue Story
Zach Williams
(Essential 
Records)





Förra numrets vinnare
Ann-Cathrine Uhrbom, Tibro
Gertrud Helgesson, Kumla
Roland Hansson, Örebro
Daniel Höglund, Älvängen
Agneta Bäckman, Lycksele

Skicka rätt svar till:
Tidningen Pingst
Box 15144
167 15 Bromma

Senast den 30 januari 2020 behöver 
vi ha rätt korsordslöning. Fem personer 
vinner antingen en bok eller CD-skiva.

Jag vill helst ha:

Boken: Tungotal, tänkande, tjänande

Skivan: Bara Jesus

NAMN: _________________________________

EFTERNAMN: ___________________________

ADRESS: _______________________________

________________________________________

ORT: ___________________________________



Teckna DIGITAL
prenumeration
för               i månaden
Ord pris 129 kr/mån

Erbjudande!

Gäller t.o.m 2020-01-31

Världen idag är en obunden nyhetstidning 
på kristen grund som kommer ut fyra  
dagar i veckan. En tydlig, saklig och varm 
kristen röst i mediebruset. 

• prenumerera.varldenidag.se 
• 018-430 40 50  
• kundtjanst@varldenidag.se

www.varldenidag.se

Välkommen att anmäla din 
prenumeration: DIGITALA

99 kr
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