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Genom människors berättelser från församlingar är tidningen  
en röst för förnyelse och väckelse inom kristenheten.

Tidningen har en ambition att förmedla bibeltrogen folkbildning  
om  kristen tro och kristet tänkande. 

Världen idag bedriver en aktiv och orädd nyhetsjournalistik  
tillsammans med en tydlig  opinionsbildning.



Vad behöver min församling göra?
Erbjudandet från Pingst gäller alla pingstförsamlingar i 
Sverige, men för att just din församling ska få ta del av 
denna evangelisationsinsats behöver ni samla in kyrko
avgiftsmedgivanden under september och oktober. Den 
församling som får in minst tio nya medgivanden och 
gör den största procentuella ökningen får ta emot  
evangelisationssatsningen.  
Detta betyder att en liten församling har en lika stor 
chans som en större församling. Den 7 november på 
Pingst Ledare presenteras de tre utvalda församlingarna, 
en vardera från Norrland, Svealand och Götaland.

Om evanglisationssatsningen
Församlingen får 100 000 kronor till evangelisations
satsning i församlingens kommun eller hemort. Hela 
satsningen genomförs av den lokala församlingen ihop 
med Pingst Sverige. Två av talarna är Daniel Alm, före
ståndare i Pingst, och riksevangelist Tigleth Malkey. 
Utöver de 300 000 kronor som Pingst ger till de utvalda 
församlingarna, satsar vi ytterligare 200 000 kronor för 
att få bra ljud och ljusutrustning och kunna komma 
med ett evangelisationsteam till de tre platserna.

Den utvalda församlingen kommer tillsammans med 
Pingst att jobba fram ett lokalt anpassat upplägg, men 
för att ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut kan 
du föreställa dig följande: Tänk dig en vecka som börjar 
med bön, undervisning och förberedelser som mynnar 
ut i en festival för både stora och små, ja alla i er stad 
eller kommun. Här har vi ordnat med hoppborg, ansikts
målning, sockervadd som kombineras med barnmöten 
och för ungdomar och vuxna har vi väckelsemöten.

De tre insatserna planeras att ske under augusti 2021, 
förutsatt att det inte finns några restriktioner som 
begränsar genomförandet. Om några förbud mot större 
sammankomster skulle finnas, kommer vi att senare
lägga evangelisationssatsningarna.

Varför gör Pingst denna satsning?
Vi är en väckelserörelse med en tydlig vision:  
Mer Jesus till folket. Under det här året har vi sett ett 
ökat intresse för andlighet och vi vill möta den längtan 
efter Gud som finns. Med denna satsning vill vi också 
väcka evangelisations glöden i våra församlingar, tända 
nya evangelister och blåsa liv i gamla gåvor.

Den här satsningen på evangelisation är också kopplad 
till en kampanj för att fler ska ge sin kyrkoavgift till sin 
pingstförsamling. Genom kyrkoavgiften får den lokala 
församlingen och Pingst centralt en kompletterande 
intäkt. På så vis kommer alla församlingar som deltar i 
den här kampanjen att gynnas ekonomiskt. Genom de 
ökade intäkterna till din församling kan ni själva genom
föra behov och drömmer som ni har.  
Av de pengar som fördelas av kyrkoavgiften går 70 
procent till den lokala församlingen och 30 procent till 
Pingst centralt. Vår evangelisationssatsning på en halv 
miljon kronor är genomförbar tack vare pengar från 
kyrkoavgiften.

För mer information om kyrkoavgiften se 
www.pingst.se/kyrkoavgift.
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Använd din smartphone och QR-koden
för att ge digital, eller gå in på 
www.pingst.se/kyrkoavgift
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Nu finns omstartsprogrammet Pingst 
fisk och får  som ger församlingar hjälp 
att ta nya tag och gå vidare efter en 
tuff vår och sommar med pandemin. 
Genom att anmäla sig via Pingsts 
webbsida får församlingsledningen 
gratis tillgång till allt text- och video-
material som är upplagt i fyra moduler.
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Det finns alltid mer att upp-
täcka i Bibeln. Dess budskap 
är lika aktuellt dag som för 
3000 år sedan.

TEMA BIBELSYN 18 - 23

Pekka Liljeblom och hans fru 
Mervi delar engagemanget för 
missbrukare och hemlösa i 
Stockholm och välkomnar till  
LP-kontakten i Citykyrkan. 

REPORTAGE 28–31
Splittrarna såg inte faran av att ställa 
predikanterna mot varandra. De var ju 
ense om budskapet men de hade olika 
gåvor.
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Senast den 26 oktober behöver vi ha 
rätt korsordslöning. Fem personer  
vinner en bok.Jag vill helst ha:

De reste sig och 
gick vidare, av 
Birger Thureson

I andens vind, av 
Olof Djurfeldt



• LEDARE •

DET MÅSTE HA varit många känslor i luften när Petrus och Jesus hade 
sitt avgörande samtal, de där timmarna som gav Petrus riktning framåt. 
Tyngden av sin egen förnekelse byttes nu mot ansvarsbördan för försam-
lingen. Jo, hans driv och framåtanda att fånga fisk behövdes fortfarande 
men också hans herdeskap och kärlek till fåren. Scenen vid Genesarets 
sjö innebar fisk i det praktiska och får i samtalet, att vinna och att vårda. 

Under hösten 2020 genomför vi omstartsprogrammet Pingst fisk och 
får. Programmet riktas till församlingsledningar och är tänkt att vara en 
del av ett samtal där vi får hitta riktning framåt. Glädjande nog har redan 
många församlingar beslutat sig för att vara med. Be att programmet får 
leda till nya satsningar och framtidstro i våra församlingar. Be att vi ska 
vinna men också vårda många människor under och efter pandemin.

I DETTA NUMMER av tidningen betonas vår bibelsyn. Tittar vi på värl-
dens största pingstsamfund, Assemblies of God, är det en självklarhet 
att man ser Bibelns tillkomst som en verbalinspirerad process, att Gud 
genom sin Ande talat till och genom författarna. Inspiration betyder 
inte diktamen men det innebär inte heller att man kan ta Gud ur bibel
texternas tillkomsthistoria. Vi älskar den goda boken, vi ser den som 
en gåva från Gud och har respekt för Bibeln. Vi ska dock akta oss för att 
älska vår egen tolkning av den. Pingstvänner litar till Andens uppen-
barelse mer än sitt eget förstånd. Det finns mer att upptäcka än vad den 
samlade mänskliga intelligensen förstått hittills. Det mänskliga förnuftet 
är inte den säkra hamnen för rätt tolkning och inte heller definierar vi 
oceanen av rikedomar i texterna. Gud är den säkra hamnen och han är 
också oceanen, han definierar såväl kärna som gräns. I detta uppstår 
bevarad bibeltrohet buren i församlingens ödmjukhet i tillbedjan av Gud. 
Vi gör inte anspråk på att helt förstå Bibeln men vi älskar dess innehåll. 
Bibeln är boken om människans allra viktigaste behov: Frälsningen. Den 
nödvändiga teologiska processen där vi också försöker förstå och formar 
en sund lära mår bäst i en grundhållning av tilltro till texternas ursprung 
hos Gud.

HÖSTEN VERKAR BLI fortsatt begränsad. Vi längtar efter fysiska möten 
och stora möten, men låt oss vara andliga realister. Guds Ande verkar 
också nu, människor blir frälsta, döpta och andedöpta. Nu är tid att 
förbereda en kommande stor skörd, att älska Gud så det märks i många 
världar, att vinna fisk och vårda får i en bevarad kärlek till allt det goda 
Gud ger. Genesarets sjö var platsen där Herren stillade stormar och gick 
på dess vatten, här hade lärjungarna tagit emot sin kallelse och vid dess 
stränder fick Petrus den viktigaste frågan av dem alla: Älskar du mig?

Den rörelse av troende som älskar Herren kommer att vilja leva det 
stora uppdraget att vinna men också vårda.

Tid att vinna fisk
och vårda får

Nu är tid att  
förbereda en 
kommande stor 
skörd, att älska 
Gud så det märks  
i många världar. 

DANIEL ALM
Föreståndare Pingst FFS
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NOOMI LIND är sedan 
den 1 augusti ny redaktör 
för tidningen Pingst efter 
Ulrika Ramstrand som 
gått i pension. Hon har 
arbetat länge som jour-
nalist och kommunikatör 
och har bland annat varit 
press- och medieansvarig 
på PMU. 

BIRGER THURESON, jour-
nalist och författare, har 
gått in som vikarierande 
redaktör för PMU:s tid-
ning, då Matilda Nyamai 
är föräldraledig. 

LISA FREDLUND arbetar 
från och med september 
som ledarutvecklare i 
EFK:s Sverigeprogram. 
Hon avslutar under hös-

JOHANNES MAGNUSSON
är ny verksamhetsledare 
för Pingst utbildning 
från och med den 1 sep-
tember på halvtid. Han 
leder därmed verksam-
heten på Pingsts fem 
folkhögskolor och alla de 
bibelskolor och kurser 
som samverkar genom 
dessa, samt Akademi för 
Ledarskap och Teologi 
(ALT). Han kommer när-
mast från en tjänst som 
pastor och verksamhets-
ledare i Smyrnaförsam-
lingen i Göteborg.

LISET LINDEMAN
har avslutat en tjänst som 
barn- och familjepastor 
i Pingstkyrkan, Köping, 
och är sedan 24 augusti 
ny pastor och förestån-
dare i Sala Pingstförsam-
ling.

TOMMY WASSERMAN
är nyutnämnd profes-
sor i Nya testamentets 
exegetik vid Akademi 
för ledarskap och teologi 
(ALT.)

ten sin tjänst som pastor 
och föreståndare i Öster-
malmskyrkans försam-
ling i Kristianstad.

LENA-SOFIA TIEMEYER
har utnämnts till profes-
sor i Gamla testamen-
tets exegetik vid ALT, 
Akademi för Ledarskap 
och Teologi. Hon är den 
första kvinnan i Sverige 
som någonsin utnämnts 
till professorn inom 
bibelvetenskap.

MARIA AGIRMAN är ny 
pastor med inriktning 
ungdom i Pingstkyr-
kan Södertälje. Hon har 
senast varit ungdoms-
pastor i Pingstkyrkan 
Renströmmen i Norr-
köping och missionär i 
Thessaloniki, Grekland.

URBAN KLINTENBERG 
avslutar sin tjänst och 
går i pension efter 26 
år som föreståndare för 
Pingst Borås. Han har 
varit pastor i flera andra 
församlingar.

unika visningar från Nyhem 
räknar TBN Nordic med 
enbart under midsom-
marveckan. Det handlar 
om gudstjänster, bibelstu-
dium, barn- och ungdoms-
program och panel- och 
studiosamtal.

orter runtom i Sverige 
nåddes mellan juni och 
september av budskapet 
om Jesus genom korsvand-
ringen Gå för Sverige.

fler medlemmar än året 
innan hade Pingst enligt 
den senaste statistiken 
från 31 december 2019, 
presenterad i Pingströrel-
sens nya årsbok. 

89 000

120

532

Lina Nielsen pastor i Hillsong Stockholm, under sin predikan på Nyhem tisdag kväll.

”
Gud bara väntar 
på din inbjudan. Han 
är närmre än ditt 
nästa andetag. 

 • FOLK I RÖRELSE •

TACKA GUD!

Fo
to

: S
ar

a 
Sv

ah
n

Fo
to

: J
on

as
 L

in
d

Foto: Levi Sunesson



 • FOLK I RÖRELSE •

Pingst Ledare sänds digitalt den 7 november och blir  
rikstäckande med lokala samlingar runtom i hela landet.  
Det gör årets satsning till den största någonsin. 

PINGST LEDARE är ett viktigt forum för 
ledare i landets pingstförsamlingar, där 
de får möjlighet att mötas, rustas, byggas 
upp och utmanas inför framtiden. 

Nytt för i år är att ledare runtom i landet 
samlas under en och samma dag istället 
för att det hålls tre regionala samlingar 
olika helger. 

– Detta gör årets Pingst Ledare till det 
största vi någonsin haft. Förra året samla-
des 600 ledare i Umeå, 700 i Västerås och 
1300 i Jönköping och i år hoppas vi nå 
minst lika många under denna dag, säger 
Isabel Söderteg, projektledare för Pingst 
Event.  

Årets tema är: Mer andligt ledarskap, 
Mer som Jesus och Mer hopp till folket, i 
linje med satsningen Mer Jesus till folket. 

Kampanjen startade i och med årets 
pastorskonferens och går ut på att som 
församlingar återta gatorna med budska-
pet om Jesus.

DE FORTSATTArestriktioner som Covid-19 
medför har lett till ett annorlunda upplägg 
för Pingst Ledare denna gång. Enligt pla-
nen kommer ett 60-tal värdförsamlingar 
runtom i landet att inbjuda till mindre 
samlingar där såväl ett gemensamt digi-
talt innehåll som egna programpunkter 
ingår. 

Under förmiddagen undervisar Daniel 
Alm, föreståndare för Pingst, och andra 
ledare och på eftermiddagen tar den lo-
kala församlingen vid med undervisning, 
gemenskap och betjäning.

Digitalt och större Pingst Ledare

Närmare 2700 
personer deltog i 
förra årets Pingst 
Ledare, som hölls i 
Umeå, Västerås och 
Jönköping.

• Kostnaden för årets 
ledarskapsdag är 153 
kronor, som täcker det 
material som skickas ut till 
deltagarna och fika. 
• Pingst centralt bistår 
värdförsamlingarna med 
bilder, filmklipp och annat 
material för att sprida in-
formation om årets Pingst 
Ledare.
• Satsningen Mer Jesus till 
folket har hashtagen #mer-
jesustillfolket. Att använda 
den är ett sätt att visa och 
inspirera andra om vad 
som görs.

FAKTA

Nr 3 • 2020
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Digitala sändningar ersatte sommarkonferenser på plats i år, 
men budskapet gick genom skärmen och nådde ut till ännu 
fler människor än tidigare år.

DET BLEV EN ANNORLUNDA sommar i år, 
då både Nyhemsveckan och Lappis sän-
des digitalt i samarbete med TBN Nordic. 
Men även om människor inte kunde 
mötas och fira gudstjänst på plats, så 
visar responsen att budskapet gick fram 
och nådde ut bredare än under tidigare 
konferenser.

– Många har hört av sig och sagt att det 
kändes som om konferensen hölls hemma 
i deras vardagsrum, säger Mikael Samuel-
son, ordförande för föreningen Nyhems-
veckan. Vi lyckades skapa en konferens 
för dem som älskar Nyhem, men tittarsiff-
rorna och kommentarerna visar också att 
vi nått en ny publik. Kanske har det mer 
slimmade programformatet gjort konfe-
rensen mer tillgänglig för dem.

Han framhåller att medarbetarna gjorde 
en heroisk insats under veckan och att 
deras relationer stärktes.

Det gällde att ställa om produktionen 
med drygt en månads varsel.

– Allt var ju helt annorlunda, men 
genom att vara på konferensområdet hela 
veckan så fick vi ändå känslan av Nyhem, 
vilket var väldigt positivt säger Pernilla 
Olsson, programansvarig. De som pre-
dikade fick själva välja sitt ämne, men en 
genomgående önskan var att ingjuta hopp 
hos människor.

Onsdagskvällen hade ett särskilt fokus 
på gemenskap. Lokala aktiviteter upp-
muntrades där man såg gudstjänsten 
tillsammans på storbildsskärm.

– Vi fick väldigt god respons på detta, 
berättar Pernilla Olsson. Många lade upp 
bilder i sociala medier och visade vad de 
gjorde. En del av dem tältade i sina träd-
gårdar istället för på Nyhem och många 
hade grillkvällar. 

UNDER DIREKTSÄNDNINGARNA användes 
chattverktyget Church Online Platform, 
framtaget av Life Church i USA. Där kan 
en inbjudan till frälsning läggas upp i 
dialogen och de som följer väljer hand-
uppräckning för att ta emot Jesus. Totalt 
fick man genom detta verktyg be för uppåt 
60 personer till frälsning under veckan. 
Det går också att välja att få förbön och då 
komma till en privat chatt med en före-
bedjare.

– Möjligheten till förbön är en viktig 
del av Nyhem och det kändes väldigt bra 
att vi kunde möta detta behov även i år, 
säger Anna-Carin Rabnor som ansvarade 
för Nyhemschatten. Vi hade en del riktigt 
viktiga förbönssamtal med människor. 

– Vi såg särskilt värdet av chattverktyget 
i våra ungdomsmöten. Unga har lätt för att 
skriva om sitt innersta i en chatt.

Budskapet om Jesus gick  genom skärmen

• Under Nyhemsveckan 
sändes tre eftermidda-
gar samtalsprogram på 
temat Skapelsen, Själen 
och Samtiden. Kvällsguds-
tjänsterna följdes upp 
med studiosamtal och det 
hölls även nattmöten. 

• Under Lappis sändes 
studioprogram och förin-
spelade gudstjänster från 
åtta församlingar. 

• Nyhemsveckan hade 
dagliga program för barn 
och en podd-version av 
Bible Boost för unga.
Ung på Lappis hade 
tre livesändningar på 
Instagram, med aktivite-
ter, samtal och andakter. 
För barnen släpptes fyra 
kortfilmer per dag.

FAKTA
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ARRANGÖRERNA AV LAPPIS satsade på 
studioprogram och förinspelade kvälls-
gudstjänster från åtta församlingar i 
regionen. 

– För många församlingar som gradvis 
ställt om sin verksamhet till digitala sänd-
ningar under våren är inlärningskurvan 
brant men de har medverkat med bravur, 
säger Robert Granlöf, koordinator för Lap-
pis och pastor i Lycksele Pingstförsamling. 

Programledningen lät temat för veckan 
bli en enkel presentation av vem Jesus är.

– Vi valde det eftersom vi förstod att vi 
skulle nå långt över våra vanliga gränser, 
till människor som aldrig besöker en van-
lig sommarkonferens, berättar Granlöf.

Budskapet om Jesus gick  genom skärmen

Ett nattmöte från 
Nyhemsveckan 
spelades in vid sjön 
Stråken.

 • NYHETER FRÅN PINGST •

Samuel Hector och  
Johanna Alin var två 
av dem som ledde 
i lovsång under 
mötena.

Evangelisten 
Sebastian Stakset 
intervjuades av 
Peter Lewin, pastor i 
Alingsås.

Astrid Wah-
lin, känd från 
Nyhemsveckan, 
var med och 
sjöng.

Foto: Levi Sunesson



I EN TID AV ENSAMHET har konferensen 
fyllt en viktig funktion. Gensvaret visade 
sig bland annat genom de många böne
ämnen som strömmade in varje kväll från 
hela landet och ett par tusen träffar på 
hemsidan. 

– Vi har fått jättefin respons från männ
iskor i alla åldrar som hört av sig, säger 
Olivia Karlberg, vice koordinator för 
Lappis. Unga vuxna har hakat på mer 
än tidigare år och även många barn och 
tonåringar. 

Hon framhåller värdet i att få inblick 
i många mindre församlingars vardag 
genom de förinspelade gudstjänsterna:

– Ofta är det de stora konferenserna 
och mötena som blir synliga men här har 
deras församlingsliv fått visa sig på prime 
time. Det är inte flashigt men helhjärtat 
och det tycker jag är Lappis i ett nötskal.

En studio byggdes upp i Bygdeå dit ett 
30-tal gäster inbjöds att medverka under 
fyra dagar.

– De stora avstånden här i norr innebar 
upp till 40 mil i resväg för de medver
kande. Människor har verkligen gått in 
med själ och hjärta och hjälpt till vilket 
vi är oerhört tacksamma för, säger Olivia 
Karlberg. Jag tycker att den sanna Lappis
andan kom fram i det vi gjorde.

Arrangörerna av konferenserna är över
ens om att de bär med sig många lärdomar 
efter denna sommar. Även om fysiska 
möten aldrig kan ersättas så är det viktigt 
att fortsätta att utveckla och arbeta med 
digitala sändningar och verktyg, för att nå 
nya människor. 

– Vi har också sett att vi som försam
lingar och rörelse kan ställa om och göra 
så mycket bra, även under svåra för
hållanden. Vi ger inte upp utan behåller 
vår framtidstro och laddar för att ses i 
Husbondliden igen nästa år, säger Robert 
Granlöf. 
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Till vänster längst ner; 
Hurvas, Lurvas och Eva 
Stei i Barnens Lappis. 

Till höger; Anders Wisth 
från TBN Nordic var 
program ledare under 
Lappis. Här syns han 
med Frida Nyberg, 
pastor i Boden, som 
predikade i hemförsam-
lingens sändning på 
torsdagen.

Det var ett ungt 
gäng som stod 
för det tekniska 
genomförandet av 
Lappis. Den yngsta i 
gruppen var 14 år.

Foto: Elsa Olsson



Civilsamhällets arbetsgivarorganisation

ARBETSGIVARALLIANSEN ÄR ETT PERFEKT 
VERKTYG FÖR VÅRT SAMARBETE MED ANDRA 

BRANSCHER INOM CIVILSAMHÄLLET.

Madeleine Hansson
Direktor,  
Riksföreningen Pingst

VI KOMMER ATT  
BLI VIKTIGARE!
Med över 400 församlingar är det 
väldigt viktigt för oss att tillvarata  
medlemmarnas starka engagemang.  
I det arbetet får vi god hjälp och ny 

kunskap genom Arbetsgivaralliansen. Deras avsaknad 
av partipolitisk agenda är en förutsättning för hela 
Civilsamhällets nya, ökade betydelse.

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.



SOM PROFESSOR I matematisk statistik 
vid Stockholms universitet, rör sig Ola 
Hössjer i en avancerad värld av siffror och 
tal. Själv ger han ett lågmält och ödmjukt 
intryck när vi möts. Han visar sig också 
ha en förmåga att förklara det komplicera-
de på ett enkelt sätt, vilket är värdefullt för 
en vetenskapsman som vill använda sin 
expertis för att leda människor till Gud.

Ola har länge forskat i matematiska 
metoder inom genetiken och i skapelse 
kontra evolutionsteori. Han har också 
skrivit boken ”Becoming a Christian.”

Sedan många år är han medlem i Sol-
lentuna Pingstförsamling, men växte upp 
inom Svenska kyrkan. Föräldrarna var lä-
rare och hemmet starkt präglat av kristna 
värderingar.

Tidigt i livet blev Ola intresserad av 
matematik och framför allt slumpens 
statistik.

– Jag upplevde att siffrorna hade liv och 
det fascinerade mig att skapa en struktur 
med deras hjälp. Jag roades av tärnings-
spel och förde statistik över färgerna på de 
fordon som vi mötte under bilsemestrarna 
berättar han och ler.

Den äldre systerns mattebok var snabbt 
avklarad och Ola fick tentera av allt högre 
kurser. Som 15-åring läste han matte på 
universitetsnivå.

– Matematiken blev mitt stora projekt i 
livet, men så småningom kändes tillvaron 
allt mer ensidig och självcentrerad, minns 
han. Jag hade inget livsmål förutom att 
prestera så bra som möjligt på nästa prov.

EN SPRÅKRESA till Cambridge när han 
var 16 år, blev början till en vändning.

– Jag hade aldrig tvivlat på Guds exis-
tens, men nu träffade jag kristna med en 
levande tro och något nytt väcktes till liv i 
mig, berättar Ola.

Under universitetsåren blev frågorna om 
vad han ville med livet allt starkare och 
utvecklades till en livskris där Gud sökte 
honom.

Ola började bland annat gå i Pingstkyr-
kan   och förstod att han behövde överlåta 
sig personligen till Gud. Han bad fräls-
ningsbönen flera gånger.

– Jag var fortfarande prestationsinriktad 
och tänkte att det kanske inte räckte. Jag 
hade nog ännu inte riktigt förstått det här 

Med passion 
för siffror och Gud
När siffrorna fick liv blev de Ola Hössjers stora projekt. Ändå 

är det inte matematiken som är hans passion utan att 
använda den för ett högre syfte.

• PORTRÄTTET •Nr 3 • 2020

10
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Det finns en skönhet  
i matematikens  
ordning, som kan 
beskrivas som tal eller 
som färger där vi ser 
Guds storhet.



med nåden. Eftersom jag ett tag tvivlade 
på min frälsning blev vuxendopet en 
viktig manifestation för mig själv och för 
andra att jag ville följa Jesus.

I sin konfirmationsbibel fastnade han då 
särskilt för Predikaren som han insåg talar 
tydligt till nutidsmänniskan. Utan Gud 
med på resan så når vi aldrig det vi jagar 
efter i livet, utan tomheten består.

   
MATEMATIKEN FICK EN helt ny mening 
för Ola som förstod hur han kunde an-
vända den för ett högre syfte. 

– På samma sätt som det finns en ord-
ning i skapelsen, så finns det en ordning 
i matematiken. Det finns en skönhet i den 
som kan beskrivas som tal, eller som fär-
ger och mönster, där vi ser Guds storhet, 
säger han ivrigt. Newton kunde i enkla 
meningar och tal beskriva planeternas rö-
relse. Genom matematiken kan vi förklara 
komplicerade saker med enkla ekvationer. 
Det är kraftfullt!

Allt detta visar också att vi är skapade 
till Guds avbilder, framhåller han. Vi har 
en förmåga att upptäcka något som Gud 
från början tänkt. Samtidigt förstår vi att 
allt inte kan reduceras till något enkelt, 
utan helheten är större än summan av 
delarna. 

UNDER MÅNGA ÅR har Ola arbetat med 
matematiska metoder inom genetiken och 
i molekylärbiologin där han bland annat 
fascineras av den mänskliga cellens upp-
byggnad. Han ser också frågor om skapel-
se kontra evolution som ett särskilt kall.

Evolutionsteorin kan förklara en viss 
begränsad artbildning men däremot inte 
utvecklingen av nya grupper av arter med 
helt nya sorters organ, framhåller Ola. 

Att människan är kronan på skapelsen 
och har ett unikt ursprung anar vi bland 
annat genom hennes helt unika gener.

– Vi lever i ett kunskapssamhälle där en 
del kristna för att vara relevanta öppnar 
upp för nya, mer bildliga förklaringar av 
skapelseberättelsen. Men vetenskapen 
är inte objektiv utan styrd av sekulära 
värderingar.

–  Jag tror att det är viktigt att vi bevarar 
en mer bokstavlig tolkning av skapel-
seberättelsen och andra delar av Bibeln. 

Annars luckras själva grunden för vår 
Bibelsyn upp.

Som sitt främsta uppdrag ser Ola att leda 
människor till tro på Gud, vilket mynnat 
ut i det gedigna verket Becoming a Chris-
tian. 

Boken, som tog nio år att färdigställa, 
bygger vidare på den kände vetenskaps-
mannen Blaise Pascals resonemang om 
vad som påverkar människans beslut att 
bli kristen.

OLA VALDE ATT SKRIVA utifrån matemati-
kers modell över de tre vägarna till ett be-
slut – apriorikunskap, evidens, och vilje
beslut. Valet att bli kristen eller inte bygger 
för det första på en medfödd längtan efter 
Gud, för det andra hur vi tolkar alla bevis 
som vi möter i livet och slutligen vår vilja 
att ta ett steg i tro, förklarar han. 

Vissa personer har lätt för att ta beslutet. 
Kanske känner de behov av mening eller 
av villkorslös kärlek. Andra vill ta reda på 
först om den kristna tron håller eller inte. 
Sedan finns de som inte vill bli kristna, 
oavsett bevisen. De vill inte förlora kon-
trollen över livet, eller tycker inte att de 
behöver Gud. Men kriser i livet kan göra 
dem mer öppna.

–  I boken illustreras beslutet att bli 
kristen med en bild. Den hjälper oss att se 
var en person befinner sig i förhållande 
till omvändelselinjen, så att vi väljer det 
bästa sättet att nå fram med vårt budskap, 
säger Ola.

   
ÄVEN SÖKARE ÄR en viktig målgrupp för 
boken. Många vill ha bevis för att tro och 
Ola har därför ägnat störst utrymme åt att 
visa varför kristendomen är trovärdig.

– Men slutsatsen är ändå att viljan är 
allra viktigast för överlåtelsen. Vi kan ald-
rig vara säkra förrän vi tagit beslutet att bli 
kristna, säger han.

Under arbetets gång fick han flera profe-
tiska tilltal. Han insåg vikten av att bredda 
boken genom mer teologi och filosofi och 
att lägga mycket tid på att få alla detaljer 
rätt.

– Ibland tvivlade jag på att boken skulle 
bli klar men fick alltid det jag behövde för 
att ta nya tag. Gud ledde också människor 
i min väg som kunde hjälpa mig med så-

RÖSTER OM

Ola Hössjer

David Åström
Vän och pianist

Marica Reid
Föreståndare i  
Pingstkyrkan i Sollentuna

– Ola har en fantastisk 
gåva i att kombinera stort 
kunnade med ett varmt, 
ödmjukt, inkluderande 
och uppmuntrande sätt.

– Olas varma tro och 
stora engagemang 
i församlingen, för 
apologetik och bön är till 
stor välsignelse för oss 
i Sollentuna Pingstkyrka 
och många andra. Ola är 
en mycket uppskattad 
person och äldste i vår 
församling.

Nr 3 • 2020
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dant som låg utanför mitt eget kunskaps-
område.

Boken togs emot väl och har fått bra re-
censioner. Den har även lett till att Ola fått 
föreläsa på universitet och konferenser i 
Sverige och Europa. Han har också haft 
ett seminarium om boken på den egna 
institutionen och fick positiv respons.

– Jag delar med mig av mitt budskap till 
kollegerna när naturliga tillfällen uppstår 
och upplever att det finns en nyfikenhet. 
Även om samhället är sekulariserat så är 
de flesta individer inte det.

   
NU FINNS OCKSÅ en kortversion av boken 
på svenska, Att bli kristen - Vad påverkar 
livets viktigaste beslut. Tanken är att den 
ska användas i exempelvis Alfagrupper 

och andra samtalsforum, berättar Ola.
Stödet från hemförsamlingen, där han 

själv tidigare har varit med och lett Alfa-
grupper och ibland predikar, betyder 
mycket: 

– Där finns människor som hjälpt mig i 
många olika sammanhang och fått mig att 
våga ta steg i tro.

  
IBLAND KAN HAN längta bort från den 
akademiska världen som ju i sig själv 
aldrig kunnat göra honom lycklig, men 
Ola tror att Gud gett honom en uppgift att 
fylla där.

– Gud har öppnat så många dörrar för 
mig och får visa vilket nästa steg är. 

– Det är spännande hur Han visar glim-
tar av framtiden, men inte hela. 

• Ola Hössjer är professor 
i matematisk statistik vid 
Stockholms universitet.
• Var 2009 en av mot-
tagarna av Göran 
Gustafsson-prisen, ett fler-
årigt anslag till forskare i 
Sverige inom bland annat 
matematik.
• Författare till boken 
Becoming a Christian - 
Combining Prior Belief, 
Evidence and Will, som 
gavs ut 2018.

FAKTA

• PORTRÄTTET •

DEN KLOKE PROFESSORN. Ola Hössjer beskriver utifrån matematikers modell de tre vägarna till beslutet 
att bli kristen: apriorikunskap, evidens, och vilje beslut. Han beskriver detta i sin bok. 
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 • KRÖNIKA •

I PINGSTRÖRELSEN har det varit en stark 
betoning på Bibelns inspiration och auk-
toritet. Hur många gånger sjöng vi inte 
med inlevelse Segertonersången ”Åter 
till Bibeln, boken om vår frälsning” i min 
barndoms pingstkapell. Och hur stor var 
inte förkunnarnas respekt för Skriften. 

”Håll er till Skriften” – det var aposteln 
Paulus ord till församlingen i Korinth när 
han skrev sitt första brev till den. Han hade 
grundat den församlingen på sin andra 
missionsresa men konstaterade att den nu 
hotades av splittring. En del höll sig till 
själve församlingsgrundaren Paulus, andra 
till den vältalige Apollos och en tredje 
grupp till Kefas – aposteln Petrus. En 
fjärde grupp, som lät extra andlig, höll sig 
bara till Kristus.

SPLITTRARNA SÅG inte faran av att ställa 
predikanterna mot varandra. De var ju 
ense om budskapet men de hade olika 
gåvor. Paulus hade lagt Kristus som för-
samlingens grund (1Kor 3:10-11)… När 
Apollos efter Paulus kom till Korinth 
bevisade han i debatter med judarna ”med 
stöd av skrifterna” att Jesus är Messias. 
Lika Kristuscentrerad måste Kefas ha varit. 
Paulus påminde: ”Jag planterade, Apollos 
vattnade, och Gud gav växten” (1 Kor 3:10-
11)… ”Allt hör er till – Paulus, Apollos och 
Kefas” (1 Kor:21-2). ”Vi bör alltså betraktas 
som Kristi tjänare och som förvaltare av 
Guds hemligheter”(1 Kor 4:1). 
”Ni bör förstå vad som menas med att hålla 
sig till Skriften,” säger Paulus till splitt-

rarna (1 Kor 4:6). Paulus hade ju trott att 
han höll sig till Skriften när han som farisé 
förnekade att Jesus var Messias. Men nu 
var han precis som de andra Kristi tjänare. 
Alla tre visste om att Jesus som uppstån-
den från de döda hade öppnat apostlarnas 
sinnen till att förstå allt som i skrifterna var 
skrivet om honom (Luk 24:44-47).

”HÅLL ER TILL SKRIFTEN!” betydde för 
dessa urkristna förkunnare alltså först och 
främst: ”Håll er till Kristus!”. Så förblev 
det. Mot slutet av sitt liv inskärper Paulus 
i Timotheos: ”Stå kvar vid det du har lärt 
och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare 
du har haft och att du ända sedan dina 
barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de 
förmår ge dig den kunskap du behöver för 
att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. 
Varje bok i Skriften är inspirerad av Gud 
och till nytta när man undervisar, veder-
lägger, vägleder och fostrar till ett rättfär-
digt liv, så att den som tillhör Gud blir fri 
från sina brister och rustad för alla slags 
goda gärningar” (2 Tim 3:14-16). Och han 
fortsätter i början på kap 4: ”Jag besvär dig 
vid Gud och Kristus Jesus som skall döma 
levande och döda, jag besvär dig vid hans 
ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, 
träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrät-
tavisa, vädja – tålmodigt och med ständig 
undervisning”.

Ju närmre prövningen av förkunnarens 
livsverk kommer, desto närgångnare blir 
den här texten, fastän uppdraget är så fyllt 
av mening. 

Bibeltrohet och 
förkunnaransvar

OLOF DJURFELDT
Var medarbetare till Lewi
Pethrus och chefredaktör 
på Dagen 1974-96. 

Håll er till 
skriften 
betydde för 
dessa urkristna 
förkunnare 
alltså först och 
främst: Håll er 
till Kristus. 
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Pingströrelsen växer. Det visar statistik från den nya  
årsboken som kommer ut i oktober. Under 2019 ökade antalet 
medlemmar med 532 jämfört med året före.

TOTALT HADE Pingströrelsen den sista 
december förra året 435 församlingar med 
88 227 medlemmar, visar den senaste 
årsboken. Det innebär en ökning med 532 
medlemmar.

Antalet döpta var under 2019 totalt 1 
576 personer. Av dessa stod församlingen 
Hillsong Stockholm för 267 dop och Smyr-
na Göteborg för 71. Filadelfia Stockholm 
hade 57, Pingst Jönköping 46, Filadelfia 
Uppsala 40 och Pingstförsamlingen i Väs-
terås hade 37 dop.

Flera nya församlingar har också väl-
komnats inom Pingst, varav fem är egna 
församlingar och tre verkar i samarbete 
med andra samfund. 

De nya egna församlingar som bildats 
är Iglesia de Cristo Vida Nueva i Stock-
holm, Evangelical Church for All Nations 

i Stockholm, Generation Church Sweden i 
Jönköping, Soul Church Sweden i Västra 
Frölunda och SOS Church Malmö.

De nya gemensamma församlingarna 
är Långviksmons Missionsförsamling 
som verkar i samarbete med Equmenia, 
Församlingen Klippan i Bredaryd tillsam-
mans med Svenska Alliansmissionen, 
SAM, och Iranian Grace Church i Sol-
lentuna som även den verkar i samarbete 
med SAM.

De insamlade medlen uppgick till 378,7 
miljoner kronor i de 299 församlingar 
som lämnat statistik. Det innebär att varje 
medlem offrade i genomsnitt 5 602 kronor. 

Sammanlagt gick 54,8 miljoner kronor 
till mission från de 277 församlingar som 
redovisat denna andel. Det innebär i ge-
nomsnitt 842 kronor per medlem.

Fler blir pingstvänner i Sverige 

• Statistiken till årsboken 
framställs genom inrap-
portering från de olika 
församlingarna som ingår 
i Pingst 

• I underlaget ingår även 
det fulla antalet med-
lemmar från 64 gemen-
samma församlingar, det 
vill säga församlingar 
som tillhör mer än ett 
samfund. Tillsammans har 
de församlingarna 9 625 
medlemmar.

Bilden är tagen vid 
den dopförrättning 
som hölls under förra 
årets LP-läger på 
Gullbrannagården 
söder om Halmstad.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Programmet Pingst fisk och får finns nu till stöd för  
församlingar att starta om efter en vår och sommar med 
pandemin. Många har redan anmält sig för att använda det. 

SAMHÄLLET OCH församlingslivet har 
förändrats genom coronapandemin och 
det finns ett behov av stöd och riktning 
framåt. Därför möttes föreståndare inom 
Pingst i början av sommaren för samtal 
om hur församlingarna kan få hjälp att 
ta nya tag och gå vidare. Resultatet blev 
Pingst fisk och får, ett omstartsprogram i 
fyra delar.

NAMNET SYFTAR till att vi liksom Petrus 
ska vara människofiskare, men också her-
dar. Det handlar om att vinna, att vårda 
och att förmedla hopp till människor i en 
tid då många är ensamma och utsatta. 

Programmet är utformat för att genom-
föras på fyra månader och riktar sig till 
församlingsledningar och föreståndare 
Det lanserades i nätverket Pingst Pastor i 

augusti. Utifrån frågorna vem, varför, hur 
och vad tas ämnen som syfte, identitet, in-
riktning och framtid upp. Förhoppningen 
är att församlingarna inte bara ska återgå 
till situationen före pandemin utan att en 
förnyelseprocess startas.

 
GENOM ATT att anmäla sig via Pingsts 
webbsida får församlingsledare gratis 
tillgång till allt material, som finns online 
för nedladdning, och kan själva lägga upp 
hur det används. 

Varje modul innebär fyra steg. Den 
inleds med personlig läsning av texter 
och därefter ser man en video enskilt eller 
tillsammans. Nästa steg är samtal utifrån 
församlingens perspektiv med hjälp av 
givna frågor och modulen avslutas sedan 
med att skriva ner korta slutsatser. 

Hjälp att starta om i höst

• Du anmäler dig till pro-
grammet Pingst fisk och 
får på: pingst.se/ff

• I de fyra videor som 
gjorts medverkar Daniel 
Alm, Wivecka Ljungh, 
Albin Karlsson, Caroline 
Dunn, Josef Marti, Lili-Ann 
Karppinen, Anders Olsson, 
Stefan Sigfrids, Benjamin 
Edman, Oskar Lindén, 
Camilla Brolin och Mario 
Achi. 

• Texterna är skrivna av 
Daniel Alm, Anders Olsson 
och Staffan Hellström.

Nu finns hjälp till 
att hitta riktningen 
och gå vidare efter 
coronapandemin.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Är överväldigad 
av responsen jag 
fått på boken.

CAMILLA OLSSON, pastor och lärare, har 
skrivit boken Genom allt, som handlar 
om att leva med psykisk ohälsa och om 
att med Guds hjälp ta sig genom också 
de svåra och tunga dagarna.

Vad fick dig att skriva en bok om 
din personliga resa?

– Jag har genom åren delat mitt 
vittnesbörd i predikningar om hur jag 
i slutet på 90-talet gick igenom några 
svåra år av ångest och oro. Många har 
uppskattat att jag har vågat prata om det 
och vägen ut till frihet och glädje. Jag 
upplevde tydligt under förra året att jag 
inte kan vänta längre med att skriva om 
detta.

Andligt ledarskap och psykisk 
ohälsa anses väl oftast som en 
något tabubelagd kombination. Vad 
är din kommentar till det?

– Jag tror att många har föreställ-
ningar om att vi som predikar inte 
brottas med det som alla andra kan 
brottas med. Vi syns på estrader, talar 
tro och fungerar i våra gåvor och visar 
självklart inte allt vi brottas med hela 
tiden.  Kampen i att stå i en andlig och 
offentlig tjänst är stor. Människors 
förväntningar, våra egna förväntningar 

på oss själva och att 
möta både framgång 
och besvikelser kan ta 
mycket kraft från oss. 
Om vi pratar mer om detta 
kan det kanske förhindra att 
pastorer och ledare ger upp, utan 
fortsätter med lite samtals- och förböns-
stöd. Jag är så tacksam att jag inte har 
gett upp genom åren, utan har låtit Gud 
använda mig både när jag känner mig 
stark och svag. 

 
Finns det en risk att vi som 

kristna känner press på oss att må 
bra och inte vågar erkänna hur vi 
egentligen mår inuti? 
   – Andaktslivet är självklart grunden 
för ett hälsosamt kristet liv. Men en 
människas själ är komplicerad. Vi har 
alla gjort olika upplevelser i livet som 
kan skapa sår eller trauman i oss. Min 
erfarenhet av kristna psykologer är otro-
ligt positiv. Där har jag fått nycklar att 
förstå mig själv och kunna läkas.  

Vad har framför allt hjälpt dig 
genom de svåra dagarna? 
   – Att kunna be, läsa Bibeln och alla 
samtal och promenader med min man 
Anders. Dessutom har jag haft väl-
digt duktiga kristna psykologer som 
återkommit i mitt liv då och då. I slutet 
på 90-talet fick jag god hjälp genom 
St Lukas stiftelsen, på senare år har 
det funnit ytterligare någon terapeut 
som betytt mycket för mig. Dessutom 
har den profetiska dimensionen betytt 
mycket för mig.

Har du något bra förebyggande 
råd att dela med dig av? 
   – Jag tror att vi behöver leva ett helt 
liv, där vi är medvetna om att vi är 
ande, kropp och själ. Ibland jobbar vi 

enbart på vår andliga muskel, 
och glömmer bort att vi har 

en själ som behöver få bli 
tillfredsställd. Kroppen 

behöver dessutom få 
motion för att hel-
heten ska fungera. 
Man kan springa på 
väldigt fort i livet 
genom inspiration 

och motivation, men 
det håller inte alltid 

i längden. Jag tror att 
regelbunden ledighet är 

viktigt och att ha saker man 
älskar att göra.

Vad hoppas du att boken ska få 
betyda?

– Att vi ska våga prata om hur vi mår 
utan att vara rädda för att bli missför-
stådda. Jag hoppas också att pastorer 
och ledare ska hitta sätt att ventilera 
för att kunna fortsätta i tjänst och inte 
tro att man behöver sluta för att man 
brottas med ångest eller mörka tankar 
ibland. Jag hoppas vi en gång för alla 
kan släppa all tabu runt psykisk ohälsa. 

Hur har boken tagits emot hit-
tills?

– Jag är överväldigad över responsen 
jag har fått, där många känner igen sig 
och känner hopp och tröst. 

• SJU FRÅGOR •
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I begynnelsen var  
Ordet, och Ordet var 
hos Gud, och Ordet 
var Gud.

Joh 1:1
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Pingst uttrycker det så här i boken Trons 
hemlighet – Vägledning i de kristna grun-
derna:

”Om inte Gud hade avslöjat något om 
sig själv, vem han är och vilka tankar han 
har för oss, skulle vi famla i mörker. Vi 
hade då varit utelämnade åt våra egna och 
varandras spekulationer i vårt sökande 
efter svar på de stora frågor som bor och 
bänder i varje människas djup. Så hade vi 
varit dömda till att förbli främlingar, såväl 
i förhållande till Gud som till oss själva. 
Att Gud avslöjar sig öppnar en möjlighet 
för människan att nå visshet i frågor som 
vårt eget förnuft inte förmår tränga in 
i. Denna visshet grundar sig emellertid 
alltid på tro – tron att det är Gud som har 

HUR SER DU PÅ BIBELN? Står den i din 
bokhylla bland alla andra böcker för att 
bara tas fram vid särskilda tillfällen, eller 
finns den ständigt med dig i din vardag 
för att vägleda dig i de beslut du fattar? 
Vårdar du i den med stor försiktighet eller 
är den så väl läst och understruken så 
att dess sidor nästan faller sönder när du 
bläddrar?

Synen på Bibeln och hur den ska förstås 
och användas varierar mellan olika tros-
inriktningar, men gemensamt för kristen-
heten i stort är synen att Gamla och Nya 
testamentet är Guds Ord till oss och att 
den helige Ande vakade över Bibelns sam-
mansättning. 

– Bibeln är en fantastisk bok, den största 
berättelse som någonsin skildrats. Den 
innehåller egentligen alla stora existentiel-
la frågor och möter dem med en utgångs-
punkt från Guds själv som universums 
Skapare och Herre, säger Sam Wohlin, 
pastor i Pingstkyrkan Karlstad och bibel-
lärare.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst, be-
skriver i sin bok Tungota tänkande tjänande 
utgiven av Libris förlag, hur tilliten till 
Bibeln och tron att den helige Ande gör 
Ordet levande är grundbultar i en pente-
kostal bibelsyn:

”Pingstperspektivet handlar om respekt 
och kärlek till det gudsuppenbarade. 
Guds uppenbarelse i Gamla testamentet 
konfirmeras i det Nya testamentet och får 
sin förankring i nuet genom den ande-
utgjutelse som kom på pingstdagen.”

Vad betyder det då för mänskligheten 
att Bibeln finns? Teologiska nätverket i 
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Pastor

Sam Wohlin

Bibeln är en 
fantastisk bok, 
den största 
berättelse 
som någonsin 
skildrats. 

Dess äldsta delar 
skrevs för över 3000 år sedan. 

Ändå talar den rakt in i våra liv i dag.  
Tilliten till Bibeln och tron att den 
helige Ande gör Ordet levande är  

grundbultar i pingströrelsens bibelsyn.
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avslöjat något som tidigare var dolt för 
oss. Avslöjandet är som ett fönster mot en 
värld som våra sinnen inte kan blicka in i. 
Plötsligt ser vi vad inget öga sett.”

BIBELN ÄR ETT omfattande verk som 
innehåller 39 böcker i Gamla Testamentet 
och 27 i Nya Testamentet. Teologiska Nät-
verket skriver att ”så som Jesus är män-
niska och Gud i samma person, är Bibeln 
människors och Guds ord i samma skrift.” 
Bibeln kom alltså inte till genom diktamen 
från Gud själv, utan genom Andens inspi-
ration. Att människor skrev under inspira-
tion innebar att ordet färgades av deras 
egen stil och personliga sätt att vara, men 
källan och ursprunget förblev Gud.

Paulus, en av Bibelns många författare, 
beskrev synen på Bibeln och dess tillämp-
ning så här i Andra Timoteusbrevet 3:16:

”Varje ord i skriften är inspirerad av 
Gud och till nytta när man undervisar, 
vederlägger, vägleder och fostrar till ett 
rättfärdigt liv”.   

Gamla testamentet var de första kristnas 
bibel. Det var den hebreiska skriftsamling 
från Moseböckerna till Malaki som av den 
judiska synagogan erkänts som bäraren 
av uppenbarelsen. Nya Testamentet tog 
form i samband med att allt fler berät-
telser om Jesu liv började cirkulera och 
åsikterna gick isär om vilka som verkligen 
var skrivna av apostlarna och alltså var 
tillförlitliga. 
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Memorera bibelord
Att lära sig ord och 
verser ur Skriften utantill 
är ett sätt att ge Anden 
material att arbeta med. 
Vi samlar ett förråd inom 
oss, som kan plockas 
fram i olika situationer.

Be med Bibeln
Psaltarens ord är 
formade som böner, 
lovsånger och uttryck 
för tacksägelse. Vi kan 
både be Guds ord och 
låta ord och löften i Bi-
beln inspirera våra egna 
böner.

Inspireras av Bibeln
Guds skapande ord kan 
inspirera oss till att teck-
na, måla, dramatisera, 
skriva poesi eller sång 
och musik. Att skapa 
med våra händer kan till 
exempel vara ett sätt att 
uttrycka hur en bibelvers 
berört vårt liv.

Planera läsning
Det är naturligt att vi 
återvänder till de texter 
som har ett särskilt 
personligt värde för 
oss, men en bibelläs-
ningsplan kan vara ett 
bra sätt att också lära 
känna hela den mång-
fald av skrifter som 
Bibeln erbjuder oss.

Lev med BibelnDitt ord är mina fötters 
lykta och ett ljus på 
min stig.

Ps 119:105



Under nästan trehundra år samman-
ställdes dess skrifter. Det apostoliska ur-
sprunget måste kunna påvisas, de måste 
ha den samlade kristenhetens förtroende 
och överensstämde med den allmänna 
och från apostlarna överlämnade tron. 
Nya Testamentet erkändes nu av den sam-
lade kristenheten som en uppenbarelse 
likvärdig Gamla testamentet. 

HUR SKA VI DÅ TOLKA det som står i 
Bibeln idag? Hur blir de ord som skrevs 
för så länge sedan meningsfulla för oss 
troende i denna tid?

– Bibelns budskap är tidlöst eftersom 
det handlar om varför vi existerar och 
vad som är syftet med världshistorien, 
där vi har en del i storyn, eftersom vi är 
skapade av Gud. Texterna måste då tolkas 
utifrån hur de är skrivna och i vilket sam-
manhang. Det är ju Guds ord, säger Sam 
Wohlin.

I skriften Trons Hemlighet slås det fast 
att Gud har sagt oss allt som vi behöver 
veta i Gamla och Nya testamentet, men 
att vår förståelse för ordet växer hela tiden 
genom den Helige Andes uppenbarelse. 
På samma sätt som tron är en tillit som 
växer i mötet med Jesus Kristus, så öpp-
nar bibelordet upp sig bit för bit och ger 
oss nya insikter och ledning i livet.

”Bibeln är den plats där vi allra klarast 
hör hans röst, känner igen hans ansikte 
och förvandlas till hans likhet. Den är ett 
porträtt där vi skådar Gud. I de mångtu-
senåriga berättelserna växer bilden lång-
samt fram, för att så småningom stråla 
som klarast i Jesus av Nasaret, han som 
är den osynlige Gudens avbild,” skriver 
nätverket.

DANIEL ALM UTTRYCKER Pingsts förhåll-
ningsätt till Bibeln så här:

”Utan att göra anspråk på att helt förstå 
den, bär den andefyllda församlingen stor 
kärlek till Bibeln och håller den högt. Kär-
leken till den är större än våra anspråk på 
fullständig förståelse av den. Där tror jag 
att ett sunt förhållningssätt till Bibeln kan 
finnas. Så kan ödmjukhet inför den egna 
tolkningen och stark tilltro till de eviga 
sanningarna kombineras.”

Vår tro håller alltså genom alla tider. 
Dess innehåll är beständigt och tillförlit-
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Pastor

Daniel Alm

Bibeln och  
församlingen 
kan inte  
skiljas åt inom 
vår rörelse,  
församlingen 
blir ett  
på gående 
korrektiv till 
den egna bibel-
läsningen Ni ska lägga dessa 

mina ord på ert  
hjärta och ert sinne 
(...) och de ska vara 
som en påminnelse 
på er panna.

5 Mos 11:18
 



ligt. Bibeln kan i enlighet med detta inte 
tolkas godtyckligt från tid till tid eller från 
person till person. I stället bör vi i gemen-
skap med varandra tyda och tillämpa 
uppenbarelsen genom att leva i tro, överlå-
telse och bön. 

När det stormar omkring oss, när gamla 
traditioner ifrågasätts eller nya trender 
och tolkningar uppstår, behöver vi gå till-
baka till kärnan och fråga oss vad Bibeln 
egentligen säger:

”Varje andlig förnyelse i kyrkans 
historia, varje väckelse, har inneburit en 
förnyelse av bibelstudiet och tilliten till 
Bibeln som Guds ord”, skriver Teologiska 
Nätverket.

MEN VAD INNEBÄR DET då att läsa som 
det står? Ska varje mening tolkas och till-
lämpas bokstavligen? 

Det Teologiska Nätverket menar i sin 
skrift att uppmaningen ”att läsa som det 
står” inte utesluter en tolkning av Bibelns 
ord, snarare är det tvärt om.

”All läsning innebär att vi tolkar det vi 
läser, det vill säga att vi drar slutsatser 
om vad det vi läser har för innebörd. I 
mötet med Bibeln kan det ibland vara en 
grannlaga uppgift att komma åt innebör-
den, dels därför att Bibelns värld rymmer 
så mycket av bilder och liknelser, dels på 
grund av att en lång tidsrymd har förflutit 
mellan den tid då det skrevs och den tid i 
vilken de blir lästa.”

När bibelord rycks ut ur sitt samman-
hang och används som argument för olika 
åsikter kan det ställa till stora problem, 
liksom när vi förenklar det som står.

I stället för att fastna i enskilda sam-
manhang som kan vara svåra att förstå 
ska Bibeln ses en helhet där dess berät-
telser tillsammans bildar en väv med 
många trådar och djupa mönster. Vissa 
syns tydligt medan andra är svårare att 
se. ”Grundregeln är att tolka de dunkla 
orden i Bibeln i ljuset av de som rym-
mer en större klarhet,” skriver Teologiska 
Nätverket.

Daniel Alm framhåller vikten av att läsa 
Bibeln tillsammans med sin församling 
och vara med i en pågående process, men 
också att själva församlingen inte isolerar 
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sig utan ingår i en större gemenskap där 
teologin har sin förankring och där det 
finns ett karaktärsfast ledarskap. Annars 
kan felaktiga tolkningar uppstå och till-
låtas att bli fundament.

”Bibeln och församlingen kan inte 
skiljas åt inom vår rörelse, församlingen 
blir ett pågående korrektiv till den egna 
bibelläsningen”, skriver Alm.

ÄVEN SAM WOHLIN betonar betydelsen av 
den gemensamma bibelläsningen:

– Här finns kunskapen om Jesus Kris-
tus, Guds son och världens frälsare. Här 
finner vi hopp, mening, tröst och läkedom 
för våra liv. När vi läser tillsammans så 
bygger vi tillsammans upp vår tro och vi 
får förutsättningar att växa som kristna 
tillsammans.

Men även om tolkningen av bibelordet 
bör ske i gemenskap, så är den enskilda 
bibelläsningen en viktig del i varje troen-
des liv. Där, i vad som brukar kallas ”den 
andliga läsningen,” får vi uppleva hur vår 
tro upplivas, hur vårt hjärta renas och vår 
kärlek till Gud fördjupas.

– Denna läsning ger mening åt mitt 
vardagsliv. Att till exempel stämma in i 
Psaltarens böner eller läsa berättelserna 

om Jesus i evangelierna. Att få ta till sig 
urkyrkans berättelse i Apostlagärningar-
na eller Paulus, Petrus, Johannes och an-
dra texter inspirerade av den helige Ande. 
Det är att bli del av en större verklighet, 
säger Sam Wohlin.

 När vi läser Bibeln tillsammans med 
den helige Ande så blir den ett möte med 
en person snarare än en text. Då kan ord 
som skrevs för tusentals år sedan bli ett 
tilltal in i en helt annan situation i dag. 
Det innebär inte att en ny tolkning skapas, 
men att vi upptäcker fler bottnar i samma 
text. Samtidigt som Bibelns texter berät-
tar för oss om historien så har den alltså 
en andlig betydelse som kan vara djupt 
personlig, menar Teologiska Nätverket.

”Den stora berättelsen måste få definiera 
min egen bild i nuet av den, men den för-
tar inte Andens möjlighet att tala genom 
Bibeln till varje läsare på ett personligt 
plan,” skriver Daniel Alm.

Det finns alltid mer att upptäcka i dju-
pet av texterna, enligt honom:

”Gud har uppenbarat sig i historien och 
i detta finns också det mirakulösa som 
möjliggör tilltalet också idag. En pente-
kostal bibelsyn kan inte ta bort en aktiv 
Gud ur ekvationen.”
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Själva ska vi 
ägna oss åt  
bönen och åt 
ordets tjänst.

Apg 6:4
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 Varför hade ni denna 
kampanj?

– Det är en viktig tid när 
skolorna drar igång efter 
sommaren men också en 
känslig period. I år har det 
dessutom varit en väldigt 
speciell sommar. För barn 
och unga i familjer som 
inte är så stabila har det 
kanske varit extra svårt när 
de inte kunnat vara med 
på sommarläger och andra 
aktiviteter. För de elever 
som haft distansundervis-
ning länge så blir en redan 
tidigare tuff skolmiljö 
ännu tuffare. 

 Vad bad ni särskilt för?
– Vi uppmanade till bön 

för alla barn, ungdomar 
och de som möter denna 
målgrupp. Bland annat 
lyftes skolpersonal, utsatta 
barn och ungdomar och 
barn och unga som gjort 
gudsupplevelser – att deras 
tro får bevaras och växa. Vi 
bad för sköra familjer men 
också för trygga familjer, 

att de ska hitta vägar att 
stötta familjer i behov, samt 
för kristna skolgrupper, att 
de ska få växa i antal och 
kraft. Sista dagen lyftes 
särskilt alla barn- och ung-
domsanställda.

 Vad hoppas ni att böne-
kampanjen ska leda till?

– Vi vill uppmuntra för-
samlingar att se vad de kan 
göra för sitt samhälle och 
sitt område för att lindra 
det som är svårt. Vi önskar 
också att kristna ungdo-
mar ska få kraft att vara ett 
ljus i sitt sammanhang. Vi 
tipsade exempelvis om att 
packa en ryggsäck att dela 
ut i ett utsatt område eller 
att gå ihop som kyrkor 
och göra en ”välkommen 
tillbaka-satsning” i en eller 
flera skolor.

– Det är första året vi 
kör denna kampanj och vi 
vill gärna veta vad olika 
församlingar gjort så att 
vi kan vi sprida idéerna 
vidare.

JOHANNA BODE är ledare 
för Pingst ung, som 
satsade på bönekam-
panjen Skolstart2020 i 
augusti.

Bönekampanj 
för skolstarten 
i augusti.

www.semnos.com
0370-198 27

Romaner • Livsberättelser • Barn & ungdom 

Andaktsböcker • Själavårdande • uppbyggelse

Höstens
bästa läsning

Alltid 
inspirerande 
kristna böcker

Följ oss!

Fler än 20 boknyheter i höst

Mest efterfrågat just nu



Kyrkor i hela landet har förenats i korsvandringen  
Gå för Sverige, där 120 platser på fyra månader nås med 
evangeliet om Jesus.

FRÅN HAPARANDA i norr till Ystad i söder 
pågår korsvandringen Gå för Sverige, för 
att sprida budskapet om Jesus. 

Deltagarna stannar på olika orter för att 
be, möta människor och välsigna platsen. 
Ekumeniska samlingar hålls också.

– Vi har fått ett väldigt positivt gensvar 
både från människor vi mött och från 
media. Vi lyfter fram det vi gör som en 
kärlekshandling till vårt land och att kyr-
kan är en trygghets- och samhällsbärare 
i svåra tider som denna, säger evangelist 
Alf Lax, initiativtagare tillsammans med 
prästen Mats Nyholm.

EN AV DELTAGARNA är Ingvar Holmberg, 
pingstpastor och missionär i många år, 
som totalt avverkade 13 mil under sina sju 
dagars vandring. 

– Det känns så roligt med en helekume-
nisk satsning där vi tillsammans får be 
för Sverige och proklamera att korset inte 
främst står för död och begravning utan 
är en symbol för hopp, säger han. 

Atalet korsvandrare har fyllts på bra 
längs vägen och satsningen har lett till 
många meningsfulla samtal, berättar Ing-
var Holmberg.

EFTER SIN pensionering har han återvänt 
till sin hemstad Norrköping, som var 
startpunkten för hans sträcka. Vandringen 
på upp till 25 kilometer per dag avslutades 
i Tranås.

– Jag känner mig lycklig över att få gå 
genom mitt eget landskap med budskapet 
om frälsning, säger Ingvar Holmberg.

Korsvandring genom Sverige

• Gå för Sverige startade 
i Haparande måndag den 
1 juni och avslutas i Ystad 
söndag den 4 oktober.

• Totalt besöker korsvand-
rarna 120 platser och 
varje dagsetapp avslutas 
med en samling utomhus 
i samarbete med lokala 
sångare, politiker och 
kyrkligt aktiva.

• Vandringen är ett eku-
meniskt initiativ och den 
som vill delta anmäler sig 
på gaforsverige.se

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Foto: Siw
 Eriksson

David Sundell och 
Ingvar Holmberg 
på väg med kor-
set längs sträckan 
mellan Vikingstad 
och Mjölby.



Systersamfund i Grekland, Sri Lanka och Tanzania får  
500 000 kronor av Pingst. Detta är det första bidrag som betalas 
ut ur stödfonden som upprättats med anledning av Covid-19.

UTBROTTET AV COVID-19 har slagit hårt 
mot systersamfund runtom i världen.
Pingstförsamlingar i Grekland, en kris-
ten högskola i Sri Lanka och bibelskolor 
i Tanzania får nu tillsammans motta 500 
000 kronor ur Pingst stödfond.

– Vi har god kännedom om läget för 
kyrkorna i Grekland och vet att pengarna 
verkligen behövs. Vi ser en stor risk att 
församlingarna kan förlora sina byggna-
der, säger Madeleine Hansson, direktor på 
Pingst. 
 
DEN TEOLOGISKA högskolan Lanka Bible 
Collage har drabbats ekonomiskt genom 
studieavgifter som inte betalats in. Detta 
är en följd av att den ekonomiska situatio-
nen för studenter försämrats när hela Sri 
Lanka sattes i karantän i mars. Den totala 

nedstängningen av samhället upphävdes 
först i slutet av juni.

– Lanka Bible Collage startades av 
missionärer och har ett samarbete med 
Filadelfiaförsamlingen Öckerö som är en 
understödjande församling i arbetet. Det 
blir också denna församling som förmed-
lar pengarna till bibelskolan, berättar 
Madeleine Hansson.

BIDRAGET SOM går till pingströrelsen i 
Tanzania omfattar också stöd till bibelsko-
lor som kämpar med liknade problem som 
i Sri Lanka.

– Det känns bra att vi kan bistå här och 
vi har en lång relation till den tanzaniska 
pingströrelsen. Svenska pingstmissionärer 
kom redan år 1932 till landet, säger  
Madeleine Hansson. 

Stöd till systerkyrkor i världen

• Pingsts stödfond på 
tio miljoner kronor med 
anledning av Covid-19 
upprättades den 9 maj på 
Rådslaget.

• Inhemska och utländska 
Pingstförsamlingar samt 
organisationer som har 
drabbats med en försäm-
rad ekonomi kan vända 
sig till stödfonden och 
ansöka om hjälp.

 • Stödet till församlingar 
och organisationer ges 
antingen som gåva eller 
lån.

Studenter vid Lanka 
Bible College på 
National Day i år. 
Till följd av corona 
har många svårt att 
betala sina avgifter.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Gemenskap 
och mat i magen

PÅ GATORNA I CENTRALA Stockholm där det vanligtvis 
myllrar av människor är det nästan kusligt tomt denna 
kyliga torsdag i början av maj. Men utanför Citykyrkan 
på Adolf Fredriks Kyrkogata, har en grupp män i olika 
åldrar samlats. Detta är den enda kyrka som just nu hål-
ler öppet för de hemlösa i innerstaden.

   I den höga porten visar sig Pekka Liljeblom och hans 
medarbetare på LP City. De hälsar männen hjärtligt 
välkomna på coronasäkert vis, armbåge mot armbåge.  
Alla spritar sina händer innan de sätter sig vid de glest 
uppställda borden innanför dörrarna. 

   – Att svika våra hemlösa medmänniskor när de be-
höver oss som allra mest är inget alternativ för oss, säger 
Pekka, som är föreståndare för denna LP-kontakt. Många 
får inte ens hjälp från socialen just nu och är riktigt illa 
ute. Du kan heller inte be en hemlös att gå i karantän.

Han tog kontakt med Smittskyddsinstitutet och till-
sammans kom de fram till en lösning där församlingen 
kan fortsätta att bjuda in till soppa eller smörgås på 
onsdagar och torsdagar. I stället för att samlas i Citykon-
ditoriet några trappor upp som tidigare, så möts ett mer 
begränsat antal personer åt gången här i foajén.

Mikael har kommit hit regelbundet i tre-fyra månader, 
efter att ha blivit tipsad av ”djungeltelegrafen” som han 
kallar sitt nätverk av vänner ute på gatan.

– Det är få personer i hemlöshet som är rädda för co-
ronaviruset i sig. Vi exponeras för så mycket och är mer 
tåliga än många andra. I stället har vi andra problem som 
vi kämpar med, säger han. Det betyder otroligt mycket 
för oss att ha detta vattenhål att komma till, att det fortsät-
ter att hållas öppet även när andra har stängt. 

HAN GER ETT LUGNT och samlat intryck när han berättar 
om sin situation.

– Under vintern tillbringade jag nätterna på Centralsta-
tionen, där det var ganska stökigt. Nu på våren sover jag 
ute under bar himmel, vilket känns mycket tryggare.

Till skillnad från flera andra som är här, är Mikael inte 
missbrukare. Han vill lyfta fram att det finns fler pro-
blem än droger som kan mynna ut i ett liv på gatan. Ett 
tufft arbete inom industrin ledde för honom till sist till 
utbrändhet, där hela hans tillvaro rasade:

– Jag ville avveckla mig själv och först när jag valde att 
kliva av alla system så började jag tänka och känna igen. 
Jag upplevde en inre frid. I ungdomen hade jag tankar på 
Gud, men fick aldrig något riktigt fokus. Nu har jag sakta 
men säkert påbörjat min andliga resa igen.

De som kommit idag blir serverade vid borden men får 
själva hämta kaffe från fikavagnen. Även om volontärer-
na som är på plats är färre än i normala fall på grund av 

 • REPORTAGE •

Att slå igen porten för Stockholms hemlösa när coronapandemin 
bröt ut var inget alternativ för LP City. Pekka Liljeblom och hans 

team har fortsatt att bjuda in till soppa, smörgås och gemenskap 
under mer säkra former i Citykyrkans foajé. Ett vattenhål för 

samhällets mest utsatta människor. 
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Jag har lärt känna  
de människor som 
kommer hit och att 
jag kan vara med och 
göra något för dem 
är en väldigt skön  
känsla. 



smittorisken, så har flera slutit upp idag. Församlingens 
pastor Paul Orlenius kommer också förbi för att hälsa.

Dennis Johansson arbetade tidigare som kock. Han har 
gått församlingens bibelskola och valde att engagera sig 
i arbetet för missbrukare och hemlösa under sin praktik. 
Här kommer hans yrkeskunskaper väl till pass.

– Det är roligt att få laga mina egna soppor och de bru-
kar vara uppskattade, säger han och ler.

LÅGMÄLDA RÖSTER hörs i rummet men när Pekka ställer 
sig upp blir det tyst. ”Kom till mig alla ni som är tyngda 
av bördor,” läser han ur Matteus evangelium och låter sin 
blick vandra runt bland de församlade.

– Vi kan få uppleva vila mitt i coronastormen. Allt bör-
jar på insidan i våra hjärtan, när vi tar emot Jesus i våra 
liv. Då lyfter han av oss våra bördor.

Pekka har själv varit missbrukare och utslagen och 
känner väl till de svårigheter som personerna runt bor-
den brottas med. 

För att kunna bistå människor i utsatthet startade han 
tillsammans med församlingen Café Liv, som nu har fun-
nits i 25 år. Hustrun Mervi, som också är här idag, delar 

hans starka engagemang liksom parets barn. I en tid när 
antalet utsatta och hemlösa människor ökar i Stockholm 
behövs ännu större insatser och i februari öppnades en 
LP-kontakt. Att det skedde precis innan coronapandemin 
bröt ut, ser Pekka som en perfekt timing. 

– Citykyrkan har alltid varit en öppen församling med 
ett starkt samhällsengagemang. Vi känner totalt omkring 
120 hemlösa som är stamgäster här och ser oss som sin 
kyrka. De senaste åren har vi också fått be för närmare 
200 personer till frälsning, berättar han. 

EN BRICKA MED SMÖRGÅSAR går runt och volontären 
Goro Bertz bjuder alla att ta mer. Det finns ett särskilt 
skimmer i hans ögon. 

Jag får veta att hela hans tillvaro förändrades när han 
kom till tro dagen före nyårsafton förra året.

– Jag var bruten som människa. Det fanns ett mörker i 
mitt liv och jag kände ständig oro och rädsla inför fram-
tiden, säger Goro. Jag trodde aldrig att jag kunde bli fri, 
men sedan den dagen så är oron borta och såren de bara 
läkte. Förr vågade jag inte lämna det som var i världen, 
men nu vill jag inget annat.

 • REPORTAGE •

HOPPFYLLT BUDSKAP.Pekka Liljeblom tar fram Bibeln i början och slutet av dagens samling, för att förmedla budskapet om hopp 
och frihet. Han har själv ett förflutet som missbrukare och utslagen och känner väl till de problem som besökarna brottas med.

Nr 3 • 2020

30



När Goro fick veta att LP City skulle invigas blev han 
nyfiken och sedan fortsatte han att dras till dessa sam-
lingar. Att ta steget att hjälpa till som volontär kändes till 
en början som en plikt, men nu är det något han ser fram 
emot.

– Jag har lärt känna de människor som kommer hit och 
att jag kan vara med och göra något för dem är en väldigt 
skön känsla.  Först tänkte jag att de kom hit för att de var 
hungriga, men jag har insett att det är att få prata och 
känna samhörighet som är det allra viktigaste.

PEKKA RÖR SIG RUNT i foajén och samtalar med gästerna 
vid borden och med sina medarbetare. Han har nära till 
ett leende och till ord av uppmuntran, men hans ögon 
blir också sorgsna när han talar om de svåra tider som 
Stockholms hemlösa befinner sig i. 

Han och Mervi försöker hitta fler vägar till djupare 
gemenskap även under coronatiden och en av dem är att 
bjuda in några personer i taget till sitt hem.

– Man måste ge tid till människor, ta del av deras var-
dag, framhåller han.

När samlingen börjar gå mot sitt slut är det dags för 

Pekka att dela sin egen historia med de församlade. Ett 
hårt liv med droger redan som ung pojke tog tidigt ut sin 
rätt. 

Han glömmer aldrig hur han låg på sjukhus och läka-
ren sa att han skulle vara död inom två månader. Men 
någon kom dit och bad till Gud för honom, att han skulle 
bli fri.

– Då hände något märkligt. Jesus lyfte av mig bördan 
av sjukdom och när min skalle röntgades så kunde de 
tidigare hjärnskadorna inte längre identifieras.

Pekka får en större skärpa i rösten när han fortsätter:
– Det är på allvar. Det handlar om liv och död, men det 

behöver inte gå så långt för dig som det gjorde för mig. 
Om du är bunden så kan Gud sätta dig fri.

   Han ber en bön om frihet från oro, att Jesus ska 
komma med sitt himmelska suddgummi och radera bort 
allt mörker från de närvarandes sinnen.

När männen lämnar kyrkan och ger sig ut på gatan 
igen så bär de med sig Pekkas ord om att det aldrig är 
kört. Det finns ett hopp som bär oavsett vad som händer 
i livet.

SMÖRGÅSAR ELLER SOPPA. Även om antalet volontärer på plats är färre på grund av smittorisken så har flera slutit upp idag. 
Från vänster Gudrund Peters, Goro Bertz, Daniel Simonsson och Anton Sundström.
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Psaltaren 
292 min

1:a Moseboken
211 min

Uppenbarelseboken
70 min

Johannes 2:a brev
2 min

Matteus
141 min

MINNESVÄRT

 • UPPFATTAT •

hundra tusen 
kronor sam
lades in under 
Pingsts sommar
konferenser 
Nyhemsveckan 
och Lappis, som 
detta år sän
des digitalt på 
grund av corona
pandemin.

Pingstkyrkan i Umeå arrangerade i september 
för femte året i rad loppet Go for Eti. Målet var 
att springa  lika långt tillsammans som det är 
mellan Umeå och Addis Abeba och samla in 
pengar till drabbade av corona.

Bosse Gustafsson, journalist, berättar 
i Expressen om hur förre nazistledaren 
Anders Högström i boken Extremisten 
väljer att göra ett bokslut, att vara 
sann rakt igenom om det som plågat 
honom.

8262 KM FÖR 

ETIOPIEN 

Så här lång tid tar det att läsa olika böcker i Bibeln, enligt organisationen Crossway. 
Jämförelsevis lägger 59 procent  av 11 000 läsare 30 minuter eller mer varje dag på tv.

Han är ju 
idag medlem 

i pingstkyrkan så 
tron har nog
gjort en del.
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 • BÖCKER MED NOOMI LIND •   • MUSIK MED MARTIN THÖREWIK • 

Hoppfulla sånger

Med en härlig EP innehållande 5 
låtar i en modern singer/songwri-
terstil är Michael Jeff Johnson 
tillbaka med ny musik. Denna 
gång har Viktor Olofsson suttit 
bakom producentspakarna och 

även varit med och arrangerat hela ski-
van. Det är hoppfulla sånger med ett sound som 
är lika avkopplande och lågmält som starkt och 
upplyftande. Sista melodin Han väljer dig är min 
favorit som handlar om Faderns förtröstan och 
som även bjuder på ett riktigt läckert synthsolo..

Vispop med countrytouch

Längs vägen så fann jag den; en 
tro som visar oss vägen hem lyder 
titelspårets refräng på Roland 
Utbults nya platta. Det är härlig 
vispop med en countrytouch vilket 
inte är så konstigt då albumet är 

inspelat i countryns huvudstad Nashville. 
Spåret jag fastnar allra mest för är den sköna 
och softa gospeldoftande I Jesu armar som Eve-
lina Gard gästar på. 
När man köper den fysiska skivan kommer den i 
ett snyggt nothäfte med alla låtar.

Mer stillsam lovsångssamling

Detta är en samling sånger för 
lovsång & tillbedjan som endast 
innehåller nyskrivna och nyöver-
satta sånger framförda av olika 
sångare, både bekanta och nya. 
Skivan har en mer stillsam fram-

toning än vad nya lovsångsskivor ofta har, vilket 
är uppfriskande. Det finns även sånger som 
byggs upp till mäktiga låtar och en modern dan-
cepoplåt. Albumets sista spår är den perfekta 
avslutningen, nämligen den svenska versionen 
av The Blessing.

Från droger till frihet

Det finns hopp, oavsett hur illa du farit 
i tillvaron. Jennie valde drogerna före 
sina barn. Lili-Ann (som vi berättade 
om i förra numret av denna tidning), 
försökte hoppa från Finlandsfärjan flera 
gånger. Följ sex personers väg till Gud 
och upprättelse. ”Precis som i Bibelns 
tid kastas fortfarande samhällets så 
kallade ”bottenskrap” vid Jesu fötter 
och förvandlas till de mest växande och 
vackraste blommorna i Guds trädgård”, 
skriver Sebastian Stakset så starkt i sitt 
förord om varför han älskar LP.

En kärleksull pappa

Så många människor bär på sår inom-
bords som bottnar i att de inte känt 
sig älskade av sina föräldrar. Detta gör 
det svårt för dem att se Gud som en 
kärleksfull far. I denna välbehövliga 
nyutgåva av en tidlös klassiker berättar 
Floyd McClung på ett enkelt och insikts-
fullt sätt om Guds sanna karaktär och 
det helande som finns i att lära känna 
honom utifrån hans olika egenskaper. 
Berättelser om olika personer som han 
mött gör budskapet konkret.

Gud är din pappa
Floyd McClung
Semnos förlag

Vägen hem
Lnda Wall
Sjöbergs förlag och LP

De tre nycklarna
Carl-Erik Sahlberg
Semnos förlag

Nycklarna till livet

I denna bok summeras på ett kärnfullt 
sätt vem Gud är och vad frälsningen och 
livet med honom innebär. Carl-Erik Sahl-
berg skriver att han ser den som något 
av sitt andliga testamente. Budskapet 
föddes ur ett samtal med sjuåriga Karin 
om varför Jesus måste dö. Där svarar 
hon själv att det var för att ta tillbaka 
nycklarna. Vi får läsa om hur Gud gett 
oss tre nycklar; god gemenskap med 
Gud, evigt liv och auktoritet i Jesu namn. 
Frågor om varför inte alla människor 
blir kristna, tas också upp i de sista 
kapitlen.
.

Främlingshem

Michael Jeff

Johnson 

(Studio Edith

 Records.)

Längs vägen

Roland Utbult

(Utbult 

Produtions)

Hela jorden

sjunger ut

Blandade 

artister 

(David Media)



 • KRÖNIKA •

I HELGEN VAR JAG på missionsarbetar-
kurs och vi fick i uppgift att meditera över 
texten där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. 
Det är en text som jag ofta brottats med. 
Som ”duktig flicka” vet jag en del om att 
klä mig i en tjänares gestalt. Jag vet hur jag 
ska offra mig själv för andra.

När jag gick på bibelskola fick jag lära 
mig att en sann ledare städar på toaletten, 
alltid plockar upp och städar efter andra, 
inspirerat av den här texten. Så det har jag 
gjort, för jag vill ju vara en sann ledare och 
kristen.

En kväll på kursen besökte vi en bad-
strand som var full av människor som ba-
dade, åt middag och njöt av den underbara 
sensommarvärmen. När sällskapen gick 
lämnades spår efter dem. Det var tombur-
kar, godispåsar och halvätna kebabrullar. 
Jag kunde inte låta bli att ta en runda och 
plocka upp deras skräp innan också jag 
gick vidare hemåt.

TEXTEN HAR FORTSATT beröra mig men 
jag brottas samtidigt. I ljuset av ”black lives 
matter”-demonstrationerna behöver vi 
fundera på de maktförhållanden vi har och 
vad det innebär när vi säger att vi ska ha en 
tjänares inställning. För en som i generatio-
ner lidit nederlag av en annans privilegier 
blir den här texten brännande på ett annat 
sätt än för den som tillhör en priviligerad 
kultur. Hur kan vi mötas i ett ömsesidigt 
tjänande som inte blir till utnyttjande? För 
att det ska ske behöver vi se och erkänna 
de olika roller vi spelar. Vi lever alla med 

olika villkor och omständigheter som på-
verkar vår livsberättelse.

Det är särskilt ett stycke som stannat 
kvar hos mig. När Jesus kom till Simon 
Petrus blev han stoppad. Han säger ”Herre, 
skall du tvätta mina fötter?” och Jesus 
svarar: ”Du förstår inte innebörden nu men 
kommer göra det senare”. Simon Petrus 
fortsätter motsätta sig: ”Aldrig någonsin 
får du tvätta mina fötter” och då säger 
Jesus: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen 
gemenskap med mig”. Vad händer här 
egentligen? 

JESUS BJUDER IN till gemenskap, han som 
hade ställningen som Messias kliver ned 
från alla tänkbara höjder för att mötas i en 
intim och mycket smutsig handling. Han 
vill gå oss till mötes där livets vandringar 
visar sin verkliga sida. I den situationen 
gör Jesus sig sårbar genom att ikläda sig 
en tjänares gestalt, men för att det ska bli 
ett sant möte dem emellan förutsätts att 
också Simon Petrus släpper in där han är 
som mest sårbar. Vi förstår att det är vad 
som händer på Simon Petrus svar: ”Herre, 
tvätta inte bara mina fötter utan också hän-
derna och huvudet”.

Jesus bjuder in till gemenskap. För att 
acceptera denna närhet måste jag erkänna 
hur trött jag är på att vara en duktig flicka 
som städar upp efter andra hela tiden. Och 
medan jag häver ur mig allt tvättar Jesus 
bort allt damm och visar hur också han 
delar min frustration och vill sätta punkt 
för orättfärdigheten.

Möte i livets verklighet

 JOSEFIN 
LENNARTSSON

Pionjärpastor i  
Gnestaortens krets. 

Han vill gå oss 
till mötes  
där livets 
vandringar  
visar sin  
verkliga  
sida.
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Vad behöver min församling göra?
Erbjudandet från Pingst gäller alla pingstförsamlingar i 
Sverige, men för att just din församling ska få ta del av 
denna evangelisationsinsats behöver ni samla in kyrko
avgiftsmedgivanden under september och oktober. Den 
församling som får in minst tio nya medgivanden och 
gör den största procentuella ökningen får ta emot  
evangelisationssatsningen.  
Detta betyder att en liten församling har en lika stor 
chans som en större församling. Den 7 november på 
Pingst Ledare presenteras de tre utvalda församlingarna, 
en vardera från Norrland, Svealand och Götaland.

Om evanglisationssatsningen
Församlingen får 100 000 kronor till evangelisations
satsning i församlingens kommun eller hemort. Hela 
satsningen genomförs av den lokala församlingen ihop 
med Pingst Sverige. Två av talarna är Daniel Alm, före
ståndare i Pingst, och riksevangelist Tigleth Malkey. 
Utöver de 300 000 kronor som Pingst ger till de utvalda 
församlingarna, satsar vi ytterligare 200 000 kronor för 
att få bra ljud och ljusutrustning och kunna komma 
med ett evangelisationsteam till de tre platserna.

Den utvalda församlingen kommer tillsammans med 
Pingst att jobba fram ett lokalt anpassat upplägg, men 
för att ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut kan 
du föreställa dig följande: Tänk dig en vecka som börjar 
med bön, undervisning och förberedelser som mynnar 
ut i en festival för både stora och små, ja alla i er stad 
eller kommun. Här har vi ordnat med hoppborg, ansikts
målning, sockervadd som kombineras med barnmöten 
och för ungdomar och vuxna har vi väckelsemöten.

De tre insatserna planeras att ske under augusti 2021, 
förutsatt att det inte finns några restriktioner som 
begränsar genomförandet. Om några förbud mot större 
sammankomster skulle finnas, kommer vi att senare
lägga evangelisationssatsningarna.

Varför gör Pingst denna satsning?
Vi är en väckelserörelse med en tydlig vision:  
Mer Jesus till folket. Under det här året har vi sett ett 
ökat intresse för andlighet och vi vill möta den längtan 
efter Gud som finns. Med denna satsning vill vi också 
väcka evangelisations glöden i våra församlingar, tända 
nya evangelister och blåsa liv i gamla gåvor.

Den här satsningen på evangelisation är också kopplad 
till en kampanj för att fler ska ge sin kyrkoavgift till sin 
pingstförsamling. Genom kyrkoavgiften får den lokala 
församlingen och Pingst centralt en kompletterande 
intäkt. På så vis kommer alla församlingar som deltar i 
den här kampanjen att gynnas ekonomiskt. Genom de 
ökade intäkterna till din församling kan ni själva genom
föra behov och drömmer som ni har.  
Av de pengar som fördelas av kyrkoavgiften går 70 
procent till den lokala församlingen och 30 procent till 
Pingst centralt. Vår evangelisationssatsning på en halv 
miljon kronor är genomförbar tack vare pengar från 
kyrkoavgiften.

För mer information om kyrkoavgiften se 
www.pingst.se/kyrkoavgift.

Församling

Ort

Förnamn

Efternamn

Personnummer, 10 siffror

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-post

Datum

Underskrift

Pingsts personal har tystnadsplikt.  
Skattemyndigheterna har 70 års sekretess på  
uppgiften om vilket trossamfund du stöder.

Använd din smartphone och QR-koden
för att ge digital, eller gå in på 
www.pingst.se/kyrkoavgift

SKICKA TILL:
Kyrkoavgift, Pingst
Box 15144, 167 15 Bromma

• I DETTA NUMMER • 

FOLK I RÖRELSE

NYHETER FRÅN PINGST
Digitalt Pingst Ledare i år

NYHETER FRÅN PINGST
Nyhem och Lappis över nätet

PORTRÄTTET
Professorn som räknar med Gud 

SJU FRÅGOR
Pastorn om psykisk ohälsa

NYHETER FRÅN PINGST
Med korset genom Sverige

KRÖNIKA
Josefin Lennartsson

KORSORD

4

5 

6-8

10-13

17

26

34

35

Nu finns omstartsprogrammet Pingst 
fisk och får  som ger församlingar hjälp 
att ta nya tag och gå vidare efter en 
tuff vår och sommar med pandemin. 
Genom att anmäla sig via Pingsts 
webbsida får församlingsledningen 
gratis tillgång till allt text- och video-
material som är upplagt i fyra moduler.

Sid 16

Det finns alltid mer att upp-
täcka i Bibeln. Dess budskap 
är lika aktuellt dag som för 
3000 år sedan.

TEMA BIBELSYN 18 - 23

Pekka Liljeblom och hans fru 
Mervi delar engagemanget för 
missbrukare och hemlösa i 
Stockholm och välkomnar till  
LP-kontakten i Citykyrkan. 

REPORTAGE 28–31
Splittrarna såg inte faran av att ställa 
predikanterna mot varandra. De var ju 
ense om budskapet men de hade olika 
gåvor.

Sid 14

En tidlös bok

Soppa i kyrkan

Tidningen Pingst ges ut av 
Pingst – Fria församlingar i 
samverkan 
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Telefon

E-post

Adressändring

Ansvarig utgivare
Redaktör

Omslagsbild
Art Director

Grafiker

Medverkande 
i detta nummer

Annonsförsäljning

Tryckeri

Tidningen Pingst
Box 15144
167 15 Bromma

08 – 619  25  39

tidningen@pingst.se

08 – 619  25  52

Daniel Alm
Noomi Lind
Namn Efternamn
Marcus Jonsson
Noomi Lind

Ulrika Ramstrand
Olof Djurfeldt
Martin Thörevik
Josefin Lennartsson
Lars Fridestig
Rickard L Eriksson
Anders Hällzon
Siw Eriksson
Levi Sunesson
Elsa Olsson
Sara Svahn

Erica Lundholm
Display Umeå
erica.lundholm@
tidningarinorr.se
090 – 71  15  22

V-TAB, Vimmerby
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Lösningen på korsordet i nr 2 2020 Skicka rätt svar till:
Tidningen Pingst
Box 15144
167 15 Bromma

Senast den 26 oktober behöver vi ha 
rätt korsordslöning. Fem personer  
vinner en bok.Jag vill helst ha:

De reste sig och 
gick vidare, av 
Birger Thureson

I andens vind, av 
Olof Djurfeldt
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i ekvationen

Medlemstidning med uppbyggelse från 
Pingst – Fria församlingar i samverkan Nr 3 • 2020

FÅ EN EVANGELISATIONSSATSNING 
I DIN STAD, VÄRD 100 000 KRONOR

#merJesustillfolket

vänd för mer information

Provläs GRATIS!

  

Svarspost
Kundnummer 901204700
758 00 Uppsala



Namn ............................................................................................................................................................................................................................. 

Adress ........................................................................................................................................................................................................................... 

Postnummer......................................................................................................................................................................................................... 

Postadress ...............................................................................................................................................................................................................

Telefon..........................................................................................................................................................................................................................

E-post.............................................................................................................................................................................................................................

www.varldenidag.se

Erbjudande:

Världen idag 

GRATIS!

Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-12-31 för hushåll i Sverige som inte haft tidningen de senaste sex månaderna.  
Prenumerationen avslutas automatiskt när provmånaden gått ut.
Du kommer då att kontaktas av en av våra säljare för erbjudande om fortsatt prenumeration.
För våra prenumerationsvillkor samt vår personuppgiftspolicy, se www.varldenidag.se/kundtjanst

P
in

g
st.se

En tydlig, saklig och varm kristen röst i mediebruset

Välkommen att anmäla din provmånad  
via talongen, på prova.varldenidag.se, via tel: 018-430 40 50,  
e-post: kundtjanst@varldenidag.se eller på vår webbplats. 
Uppge att det gäller Pingst.se-erbjudandet om du ringer eller mailar in din anmälan.

www.varldenidag.se

q Jag beställer en gratis provmånad på Världen idag 4

Genom människors berättelser från församlingar är tidningen  
en röst för förnyelse och väckelse inom kristenheten.

Tidningen har en ambition att förmedla bibeltrogen folkbildning  
om  kristen tro och kristet tänkande. 

Världen idag bedriver en aktiv och orädd nyhetsjournalistik  
tillsammans med en tydlig  opinionsbildning.
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Vad behöver min församling göra?
Erbjudandet från Pingst gäller alla pingstförsamlingar i 
Sverige, men för att just din församling ska få ta del av 
denna evangelisationsinsats behöver ni samla in kyrko
avgiftsmedgivanden under september och oktober. Den 
församling som får in minst tio nya medgivanden och 
gör den största procentuella ökningen får ta emot  
evangelisationssatsningen.  
Detta betyder att en liten församling har en lika stor 
chans som en större församling. Den 7 november på 
Pingst Ledare presenteras de tre utvalda församlingarna, 
en vardera från Norrland, Svealand och Götaland.

Om evanglisationssatsningen
Församlingen får 100 000 kronor till evangelisations
satsning i församlingens kommun eller hemort. Hela 
satsningen genomförs av den lokala församlingen ihop 
med Pingst Sverige. Två av talarna är Daniel Alm, före
ståndare i Pingst, och riksevangelist Tigleth Malkey. 
Utöver de 300 000 kronor som Pingst ger till de utvalda 
församlingarna, satsar vi ytterligare 200 000 kronor för 
att få bra ljud och ljusutrustning och kunna komma 
med ett evangelisationsteam till de tre platserna.

Den utvalda församlingen kommer tillsammans med 
Pingst att jobba fram ett lokalt anpassat upplägg, men 
för att ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut kan 
du föreställa dig följande: Tänk dig en vecka som börjar 
med bön, undervisning och förberedelser som mynnar 
ut i en festival för både stora och små, ja alla i er stad 
eller kommun. Här har vi ordnat med hoppborg, ansikts
målning, sockervadd som kombineras med barnmöten 
och för ungdomar och vuxna har vi väckelsemöten.

De tre insatserna planeras att ske under augusti 2021, 
förutsatt att det inte finns några restriktioner som 
begränsar genomförandet. Om några förbud mot större 
sammankomster skulle finnas, kommer vi att senare
lägga evangelisationssatsningarna.

Varför gör Pingst denna satsning?
Vi är en väckelserörelse med en tydlig vision:  
Mer Jesus till folket. Under det här året har vi sett ett 
ökat intresse för andlighet och vi vill möta den längtan 
efter Gud som finns. Med denna satsning vill vi också 
väcka evangelisations glöden i våra församlingar, tända 
nya evangelister och blåsa liv i gamla gåvor.

Den här satsningen på evangelisation är också kopplad 
till en kampanj för att fler ska ge sin kyrkoavgift till sin 
pingstförsamling. Genom kyrkoavgiften får den lokala 
församlingen och Pingst centralt en kompletterande 
intäkt. På så vis kommer alla församlingar som deltar i 
den här kampanjen att gynnas ekonomiskt. Genom de 
ökade intäkterna till din församling kan ni själva genom
föra behov och drömmer som ni har.  
Av de pengar som fördelas av kyrkoavgiften går 70 
procent till den lokala församlingen och 30 procent till 
Pingst centralt. Vår evangelisationssatsning på en halv 
miljon kronor är genomförbar tack vare pengar från 
kyrkoavgiften.

För mer information om kyrkoavgiften se 
www.pingst.se/kyrkoavgift.

Församling

Ort

Förnamn

Efternamn

Personnummer, 10 siffror

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-post

Datum

Underskrift

Pingsts personal har tystnadsplikt.  
Skattemyndigheterna har 70 års sekretess på  
uppgiften om vilket trossamfund du stöder.

Använd din smartphone och QR-koden
för att ge digital, eller gå in på 
www.pingst.se/kyrkoavgift

SKICKA TILL:
Kyrkoavgift, Pingst
Box 15144, 167 15 Bromma

• I DETTA NUMMER • 

FOLK I RÖRELSE

NYHETER FRÅN PINGST
Digitalt Pingst Ledare i år

NYHETER FRÅN PINGST
Nyhem och Lappis över nätet

PORTRÄTTET
Professorn som räknar med Gud 

SJU FRÅGOR
Pastorn om psykisk ohälsa

NYHETER FRÅN PINGST
Med korset genom Sverige

KRÖNIKA
Josefin Lennartsson

KORSORD

4

5 

6-8

10-13

17

26

34

35

Nu finns omstartsprogrammet Pingst 
fisk och får  som ger församlingar hjälp 
att ta nya tag och gå vidare efter en 
tuff vår och sommar med pandemin. 
Genom att anmäla sig via Pingsts 
webbsida får församlingsledningen 
gratis tillgång till allt text- och video-
material som är upplagt i fyra moduler.

Sid 16

Det finns alltid mer att upp-
täcka i Bibeln. Dess budskap 
är lika aktuellt dag som för 
3000 år sedan.

TEMA BIBELSYN 18 - 23

Pekka Liljeblom och hans fru 
Mervi delar engagemanget för 
missbrukare och hemlösa i 
Stockholm och välkomnar till  
LP-kontakten i Citykyrkan. 

REPORTAGE 28–31
Splittrarna såg inte faran av att ställa 
predikanterna mot varandra. De var ju 
ense om budskapet men de hade olika 
gåvor.

Sid 14

En tidlös bok

Soppa i kyrkan

Tidningen Pingst ges ut av 
Pingst – Fria församlingar i 
samverkan 
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