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• LEDARE •

VI KÄNNER AV pandemin och dess eff ekter i hela samhällskroppen just 
nu. Mänskligheten upplever en situation som är helt ny och okänd för 
många. Kyrkans gensvar kan inte vara förnekelse inför smitt ans verklig-
het och vi kan inte heller stänga ner.  

Det församlingarna bär och gör är evighetsnytt iga aktiviteter. Vi lever 
med begränsningar och mycket ställs in och många av oss är slitna och 
trött a inför den kommande vintern. När mycket ställs in avgörs det mesta 
av vår inställning. . 

I DETTA NUMMER av vår tidning lyfter vi glädjen i och behovet av att  
leva evangeliet och dela livet med dem som ännu inte tror. En bra in-
ställning nu handlar inte om att  få kyrkan att  se ut som en del av en fi n 
utställning. Istället handlar den om att  berätt a om evangeliernas Jesus 
och att  dela erfarenheter av vårt eget behov av frälsning. 

Genom pandemin tror jag vi får se det personliga vitt nesbördets och 
de små gemenskapernas renässans. Den lilla församlingen bevisar sig 
starkare än vad många trott  och tillsammans med de mångas berätt else 
kan vi förmedla hopp när optimismen tagit slut. 

I Lukasevangeliet 15 hitt ar vi de tre liknelserna som alla slutar på 
samma sätt . Det är tre liknelser om syndaren som vänder om men också 
tre liknelser med tre olika tillvägagångssätt  – att  söka efter och bära hem, 
tända ljuset och sopa huset, vänta in och välkomna. Slutsatsen i liknel-
serna är den samma, vi ska glädja oss tillsammans, glädja oss som Guds 
änglar gläder sig när en syndare vänder om. Kan vi mitt  i trött heten få 
hitt a glädjen genom evangelisationen?

 
VI ÄR INTE ALLA evangelister men vi kan alla dela evangeliet. Din om-
givning behöver det Gud gjort i ditt  liv, oavsett  om du själv tycker det är 
stort eller litet. 

Kanske blir advents- och jultiden i år något alldeles extra. Kanske 
behövs den klassiska julpsalmens bönestrof bätt re än någonsin: ”I varje 
hjärta armt och mörkt, sänd du en stråle blid”. Kanske den trött a folk-
själen skulle må bäst av att  inte bländas utan istället få vara med om 
något milt, en blid ljusstråle?

 
ÄVEN OM VI inte känner oss som stora evangelister kan vi ändå bära 
större hjärtan. Jag tror på en mild pingströrelse genom adventstiden, en 
rörelse som inte söker konfrontation utan som med sin inställning visar 
att  Guds ljus i oss inte används för att  blända utan för att  vägleda.

Stort tack för allt kämpande i församlingarna så att  evangeliets lykta 
kan hållas brinnande, tack alla som ber och ger. Vi kommer att  få be oss 
genom pandemin men låt oss också vara vitt nesbörd, ett  milt ljus som 
visar på evigheten hos Gud. 

Församlingen är evighetsnytt ig!

Låt oss vara milda 
ljus som vägleder

Genom pandemin 
tror jag vi får se 
det personliga 
vittnesbördets 
och de små ge-
menskapernas 
renässans.

DANIEL ALM
Föreståndare Pingst FFS
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NICLAS COLLÉN är ny 
verksamhetsledare inom 
Pingst med ansvar för det 
särskilda internationella 
arbetet som kallas De 
minst nådda. Han övertar 
även ledningen för IBRA 
och Pingst Media efter 
Pontus Fridolfsson.

Niclas Collén har varit 
missionär i Asien och  
Europa och regionledare 
för IBRA i Mellanöstern. 
Han har också arbetat 
som pastor i Pingstför-
samlingen i Höör och i 
Pingstkyrkan i Västerås. 
De senaste åren har han 
varit fältansvarig på 
IBRA. 

Pontus Fridolfsson 
kommer att  blir kvar i 
olika uppgifter  i den le-
darväxling som nu sker.

IDA KARLSSON är ny 
föreståndare i Gränna 
Pingst efter 2,5 år som 
ungdomspastor. Hon 
efter träds av Moa Eriks-
son som blir ungdomsle-
dare. 

ERIK VALIER är ny 
pastor i Mälarökyrkan, 
Ekerö. Han efterträder 
Samuel Klintefelt som är 
rektor för Mariannelunds 
folkhögskola. .

FRIDAH HOLGERSSON

har avslutat sin tjänst 
som pastor med inrikt-
ning ungdom i Pingst-
kyrkan Kumla. Hon är 
nu bibelärare på Marian-
nelunds Folkhögskola.

BENJAMIN ÖRNÉUS är ny 
ungdomspastor i Pingst-
kyrkan Kumla.

GHAZAL ZEKAVAT är ny 
ungdomspastor i Pingst-
församlingen Borås. Hon 
är även regionledare för 
Teamträningsskolan Väst 
på deltid.

ANDREAS ARDENFORS

har gått  in som pas-
tor och föreståndare i 
Pingstkyrkan, Södertälje. 
Han kommer närmast 
från tjänsten som verk-
samhetsledare för Pingst 
Församling.

LEIF NEWMAN blir efter 
årsskiftet ny program-
chef för PMU, då Ove 
Gustafsson går i pension. 
Leif Newman har arbetat 
i Rwanda, Sydafrika och 
Kenya. Han har också 
varit biträdande ge-
neralsekreterare och 
Sverigechef för Diakonia 
och senast global chef på 
Naturskyddsföreningen.

DAVID SIRVIÖ är ny pas-
tor i Pingstförsamlingen 
i Borås. Det närmsta året 
kommer han att  kombi-
nera tjänsten med studier 
på ALT. Därefter blir han 
föreståndare på heltid. 
David Sirviö kommer 
närmast från en förestån-
dartjänst i Wesleykyrkan 
i Limhamn, Malmö.

församlingar har gjort den 

största ökningen i kyrko-

avgiftsmedgivanden under 

hösten och får därmed en 

evangelisationskampanj. 

De är Christ Church Umeå, 

Södertälje Internatio-

nella Kyrka och Korskyrkan 

Götene. Nästa år tar vi 

Revive My City till er! 

Totalt kom det in 716 nya 

medgivanden som ger en 

kompletterande intäkt till 

församlingen lokalt och till 

Pingst centralt.

kvinnor är nu föreståndare 

i svenska pingstförsam-

lingar. För tio år sedan 

var antalet 22 och 1993 

fanns det bara 9 kvinnliga 

föreståndare inom Pingst.

personer runtom i lan-

det anmälde sig  Pingst 

Ledare i år. En del av dem 

deltog digitalt hemifrån. 

Andra samlades lokalt i 

kyrkor från norr till söder.
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Caroline Dunn pastor i Stockholm Community Church, till Pingst Ledare.

”
Jag öppnar dörren 
så att när människor 
vill ha samtalet om 
tro och hopp så 
vet de att de inte 
behöver knacka. 

 • FOLK I RÖRELSE •
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•

Andens tilltal, redskap i uppdraget, fördjupning i bönen och 
uppmuntran i tjänsten kommer att prägla Pingst Pastor. 
Pastorskonferensen hålls på sju platser nästa år.

DEN STORA NATIONELLA pastorskonfe-
rensen kommer enligt planen att  ersätt as 
med sju regionala samlingar i januari 
2021. Dett a på grund av de restriktioner 
som coronapandemin medför.  

Kallelse, bekräftelse och överlåtelse är 
grundbultar i nätverket Pingst Pastor och 
kommer att  stå i fokus även denna gång. 

UNDER FÖRMIDDAGEN blir temat Vad 
säger Anden i församlingen? 

Eftermiddagens ämnen är Att  leda hela 
vägen genom pandemin - coachande, 
planerande, genomförande, redskap samt 
Pastorns böneliv. 

– Vi vill alltid stött a våra pastorer i kal-
lelsen, ge redskap och inspiration. Dett a 
sker också i den ömsesidiga överlåtelsen 

där mötet predikanterna emellan är något 
av det viktigaste, säger Daniel Alm, före-
ståndare för Pingst.

– Vi står i en fas där vi behöver ett  ord 
från Herren, fl er redskap för att  kunna 
leda vidare, fördjupning i bön och en 
glädjerik gemenskap. Vi tror att  det som 
nu är möjligt att  genomföra också kommer 
att  bli till stor nytt a och välsignelse från 
Gud.

MEDVERKANDE under Pingst Pastor är 
Daniel Alm, Richard Svensson, Andreas 
Wessman, Pelle Hörnmark, Mats Särn-
holm, Dan Salomonsson, Patrik Hellström 
och Ulf Sundkvist samt övriga pastorer 
och lovsångare från regionerna.  

Fokus på att leda genom pandemin 

Pingst Pastor är 

ett viktigt forum 

för att mötas och 

stötta varanda i 

tjänsten.

• Pingst Pastor riktar sig till 

alla medlemmar i nätver-

ket Pingst Pastor.

• Plats och datum för de 

regionala samlingarna är: 

Malmö 11/1, Växjö 12/1, 

Trollhättan 13/1, Uppsala 

14/1, Finland 18/1, Väs-

terås 20/1, Umeå 21/1.

• Anmälan görs till den 

region där du kommer att 

delta.

FAKTA

Nr 4 • 2020
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• LP-verksamheten grun-

dades 1959 och fi ck sitt 

namn efter Lewi Pethrus.

• Idag fi nns ett behand-

lingshem, sju stöd- och 

motivationsboenden samt 

öppen verksamhet på 

omkring 75 orter.

• Cirka 50 procent av de 

som fått behandling var 

fortfarande drogfria tre år 

senare visade studien ”En 

oas där man får växa,” 

vid Umeå Universitet. Ett 

långsiktigt socialt stöd 

sågs som en nyckelfaktor.  

FAKTA

Nr 4 • 2020

Johanna Berger är 

tillförordnad verk-

samhetschef på LP 

Källan i Tyresö.



 • NYHETER FRÅN PINGST •

LP KÄLLAN LGGER lugnt och lite avsides, trots 
närheten till Tyresö Centrum. Dett a är en till-
fl ykt för män och kvinnor som behöver ro att  
samla kraft och ta nya tag i livet. 

Huset ser ut som en vanlig familjevilla med en 
välkomnande förstukvist, en kamin vars lågor 
ger ett  mysigt sken i vardagsrummet och en 
inbjudande korg med frukt i köket.
Stödboendet drivs på entreprenad, där LP vann 
den kommunala upphandlingen i konkurrens 
med en rad andra aktörer. 

– Vi har ett  gott  och väletablerat samarbete 
med kommunen genom vår LP-kontakt i Tyresö 
och dett a nya grepp känns väldigt positivt säger 
Johanna Berger som är tillförordnad verksam-
hetschef. 

Hon arbetar tillsammans med Lili-Ann 
Karppinen, regionledare för LP-verksamheten, 
och framhåller att  de båda vill se fl er insatser 
i Stockholmsområdet, där behoven är mycket 
stora.

Vid ett  av borden sitt er Susanne Skarin som är 
socialsekreterare på kommunens vuxenenhet, 
med ansvar för placering på boenden.

– För människor i hemlöshet och under avgift-
ning är dett a en bra landningsplats. Jag är glad 
att  LP har tagit över, tillsammans kan vi jobba 
från grunden, säger hon. Det är personerna som 
gör stället. Att  människor blir varmt välkomna-
de på boendet och känner sig sedda och trygga 
är avgörande.

Källan är uppdelat i två avdelningar, ett  med 
tolv platser och helpension och ett  med ått a lä-
genheter där de boende lever mer självständigt. 
Det fi nns personal tillgänglig dygnet runt. 
De 20 platserna är fullbelagda vilket inte är 

någon slump, menar Johanna Berger. Corona-
pandemin har resulterat i ett  ökat missbruk. 
Isolering och ensamhet har lett  till att  det dricks 
mer och våldet i nära relationer har ökat. Många 
som redan var sårbara har förlorat sina arbeten 
och därmed fallit tillbaka i missbruk.

– Dett a är en chans att  få hjälpa människor i 
oerhört svåra situationer. Att  få ge kärlek, med-
mänsklighet och stöd är en fantastisk uppgift 
och det är en förmån att  vi får driva dett a hem, 
säger hon.

Personerna som bor på Källan får sin behand-
ling och arbetsträning via kommunen. Några av 
dem är sysselsatt a på PMU Second hand, som 
ligger i närheten. Det hålls inga andakter på 
boendet, men de som vill är välkomna på guds-
tjänst i Pingstkyrkan.

EN KVINNA sitt er och titt ar på tv och en man fyl-
ler på sin mugg ur kaff emaskinen. Annars syns 
inte så många till denna sena eftermiddag. Pla-
nen är att  införa fl er aktiviteter och att  de boende 
ska äta tillsammans på bestämda tider. 

– Vi vill jobba för mer gemenskap på hemmet, 
att  vi kan sitt a och prata och umgås under målti-
derna, säger Johanna Berger.

Det var den sociala dimensionen som fi ck 
Bosco Odur att  jobba kvar på boendet när LP tog 
över. Han värdesätt er de grundvärderingar som 
fi nns.

– Jag har fått  ett  jätt ebra bemötande och det 
känns rätt  att  fortsätt a. Att  LP satsar på mer 
kontakt med människan och mer tid för männis-
kan känns väldigt bra. Det tar lång tid att  bygga 
upp tillit. För mig är dett a inte bara ett  jobb utan 
relationer som ger mycket glädje.

I en tid när många boenden läggs ner satsar LP-verksamheten på att 
nå fler utsatta människor i Stockholm. LP Källan i Tyresö togs över 
den 1 september och pandemin bidrarar till att hemmet är fullbelagt.

LP når ut till fler med 
nytt boende i Tyresö



 • KRÖNIKA •

DE FLESTA GÅR till Vårdcentralen då och 
då. Vi äldre kanske en gång per år för kon-
troll, som jag. Jag har gått  till samma vård-
central i 54 år och samma läkare i drygt 15 
år. Inte alla har den förmånen. 

En höst, för nu ganska många år sedan, 
satt  jag som vanligt i besöksstolen. Plöts-
ligt, mellan provsvar och undersökningar, 
säger han: ”Vilket vackert kors du har! ” 
Överraskad svarar jag att  jag är troende 
kristen och har gärna uppståndelsekorset 
på mig. Han fortsatt e med frågor - vilken 
kyrka går du till, vad heter pastorn och så 
vidare.  Då ställer även jag frågor och han 
berätt ar att  han är Messias-troende, född av 
judiska föräldrar, och fi rar gudstjänst med 
en grupp med samma tro på Jesus. 

Nu får jag plötsligt lust att  berätt a om 
mitt  stora intresse för Israel, att  jag prenu-
mererar på både Israels vän och Shalom, 
samt följer det mesta som fi nns att  läsa om 
Israel.  Det blir tyst en stund, sedan säger 
han· ”Intresse är bra, men det viktigaste är 
att  judarna blir frälsta…”  

Jag gick nerför trapporna den dagen med 
förundran och glädje, men också lite skam-
sen. Det var min läkare som visste vad som 
var viktigast, inte jag. 

NU HAR MÅNGA år gått  och varje höst har 
jag med tacksamhet sutt it i hans besöks-
stol. Varje gång har det blivit lite småprat 
om andliga frågor, inte bara om eventuella 
mediciner. 

Förra hösten berätt ade han att  han skulle 
ta pension på halvtid. Han ville få mer 
tid att  ”tjäna Gud”, som han utt ryckte det. 
Men, tack och lov, han skulle ha kvar sina 
gamla patienter.

Till gamla patienter hörde jag! 

Nu har ännu ett  år gått  och jag har fl ytt at 
till en annan stadsdel, men beslöt att  ha 
kvar samma vårdcentral. Jag ringde för 
att  beställa en ny tid. Sjuksköterskan som 
svarade berätt ade att  min doktor tyvärr gått  
i pension. Sjukdom hade gjort att  han änd-
rat sitt  beslut. Jag beklagade mig och det 
gjorde hon också: ”Vi i personalen saknar 
honom så mycket!” 

HUR SKULLE JAG göra nu? Jag ville ju ha 
kvar ”min” läkare. Läste i 1 Petrusbrevet 
5:7: ”Och kasta alla bekymmer på honom, 
för han har omsorg om er.” Beslöt att  lita på 
det. Nu var jag tvungen att  byta läkare, då 
kunde jag lika gärna byta vårdcentral.  

En morgon letade jag upp telefonnumret 
till vårdcentralen nära mig, bad Gud om 
ledning och slog numret.  En sjuksköterska 
svarade. Jag sa mitt  namn och min öns-
kan att  på grund av fl ytt  byta vårdcentral. 
Plötsligt ropar hon till: ”Men… här ser jag 
namnet på din tidigare doktor. Honom 
känner jag och arbetade tillsammans 
med för många, många år sedan. Mycket 
omtyckt läkare, jag förstår att  du saknar 
honom.”   

Ett  långt samtal följde, där vi båda lovor-
dade min tidigare läkare. 

Det slutade med att  jag bad henne välja 
ut en av deras läkare, som skulle kunna 
ersätt a honom. Och det gjorde hon. 

OM TVÅ VECKOR har jag tid hos min nya 
läkare. Spännande! 

”Tjäna Gud” var min tidigare läkares 
högsta önskan. Ber att  det har blivit möj-
ligt! 

 

Guds omsorg på 
vårdcentralen 

BIRGIT ERIKSSON

Under många år 

redaktionssekreterare på 
Evangelii Härold och se-

nare på tidningen Petrus. 

Det var min 
läkare som 
visste vad 
som var 
viktigast, inte 
jag.

Nr 4 • 2020
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En ny svensk 
barnbibel!
Biskop Sören Dalevi och illustratören 
Marcus-Gunnar Pettersson har till-
sammans skapat en unik barnbibel.  
Ett 40-tal bibelberättelser, samt böner 
och psalmer har valts ut, som kan föra 
det kulturarv som bibeltexterna är, 
vidare in i vår tid.

Barnens Bästa Bibel
Inbunden, 190×260 mm, 280 sidor

Beställ på order@votummedia.se  
eller 054-15 16 18. Se alla våra böcker på  
www.votummedia.se. 

1 ex 219:-/st

2-10 ex 198:-/st

11-49 ex 190:-/st

50-100 ex 185:-/st

Pris inkl. moms. Frakt tillkommer. 
För ett större antal, begär offert.

Votum_BBB_95x130.indd   1 2020-10-28   12:55:58



HANS VARMA LEENDE trotsar det grå-
dimmiga vädret när vi möts en höstdag 
i Alvik. Elias Knudtz on är en trebarns-
pappa, ungdomspastor och tv-producent 
som en gång hade helt andra planer för 
sin framtid. I dag bär han på ett  starkt 
vitt nesbörd om att  Gud inte ger upp och 
slutar älska oss, hur många gånger vi än 
sviker honom.  

Glädjen i Elias ögon blandas med ett  
stråk av smärta när han berätt ar om ton-
årstidens dubbelliv. 

– Jag önskar att  unga som växer upp i 
kristna familjer ska slippa den kamp jag 
hade, att  deras väg till en personlig om-
vändelse ska vara mer enkel och självklar, 
säger han med händerna runt kaff ekop-
pen.  

Elias föddes i Göteborg där föräldrarna 
var aktiva i en friförsamling. Själv tyckte 
han inte att  han passade in i kyrkan. Han 
var för busig. 

– Jag var också väldigt rädd för att  bli 
utstött  i skolan. Jag visste att  elever kunde 
bli grovt mobbade i högstadiet och min 
största rädsla var att  bli utpekad som 
kristen.  

Samtidigt såg han Gud i allt som hände. 
Han var på konferenser dit det kom buss-
laster med sjuka som blev friska. Även 
hemma var tron väldigt levande och Elias 

fi ck också uppleva mindre fysiska helan-
den som barn. 

– Det är sådant som gjort att  jag alltid 
vetat att  Gud fi nns. 

Men trots en trygg barndom så började 
det gå utför i tonåren. Hans skola hade 
rykte om sig att  vara värst och man fi ck 
inte förlora en fi ght med de andra högsta-
dierna.  

– Jag kunde aldrig tacka nej till slagsmål 
eftersom jag var mer rädd för att  bli kallad 
fegis. 

DET SOM ANDRA kunde se som pojkstreck 
var för Elias steg in ett  mer kriminellt liv. 

– Jag pratade gärna stort men var alltid 
rädd när det skulle genomföras. Men en 
gång skulle vi göra inbrott  i en kiosk och 
jag klev fram och blev avgörande för att  vi 
lyckades. Det blev stort för mig. 

På gymnasiet fi ck Elias nya kompisar 
som höll på med grövre brott  och det gick 
allt sämre i skolan. Hemma var han en 
mästare på att  ljuga.

– Jag hade två helt olika språk. Med 
kompisarna svor jag som en borstbindare, 
men hemma blev jag en kyrkopojke. Jag 
mådde samtidigt väldigt dåligt. Jag bru-
kade be Gud om förlåtelse varje kväll när 
jag kom hem. 

Till sist kände Elias att  det var dags att  

 Avväpnad av
Guds kärlek

Han hade valt brottets väg för att slippa ett svenssonliv. 

Men en hälsning från Gud avväpnade Elias Knudtzon. 

Nu tjänar han ärliga pengar men ser varje dag som 

ett spännande äventyr.

• PORTRÄTTET •Nr 4 • 2020
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Jag brukade 
be Gud om 
förlåtelse  
varje kväll när 
jag kom hem. 



sluta hyckla. Han bestämde sig för att  sluta 
be Gud om förlåtelse. En dröm om att  bli 
rånare föddes, för att  slippa ett  svensson-
liv och få vara fri.  

En dag blev han erbjuden att  köpa just 
en sådan silverfärgad revolver med trä-
handtag som han önskat sig. 

– Jag var inte så biffi  g och skräckinja-
gande så jag tyckte att  jag behövde något 
mer för att  kunna råna.  

När priset också visade sig vara rimligt 
så tänkte Elias: ”Nu väljer jag mitt  liv.” 

DET VAR FREDAGEN före sportlovet. Han 
hade inte varit i kyrkan på fl era år, men 
visste att  det var dags för en skidresa till 
Trysil och han älskade att  åka snowboard. 
Säljaren gick med på att  hålla pistolen i en 
vecka tills han kom hem.  

Församlingens pastor Margareta Mahl 
hade betytt  mycket för Elias och fl era 
gånger vaknat och bett  för honom mitt  i 
natt en.  

– Jag kunde alltid se att  det fanns ett  
syfte med det, vi var mitt  i ett  bråk eller 
liknande men det blev aldrig så allvarligt 
som det hade kunnat bli.  

I Trysil presenterade hon Elias för en 
kille som hett e Andreas. Hon sa att  Gud 
talade mycket till honom i bilder. 

Under samlingarna satt  Elias på vinden 
och drack och spelade kort. Men sista 
kvällen bad Margareta hans äldre bror att  
ordna en musiktävling. 

– Han hotade med stryk om jag inte 
kom, säger Elias. 

På väg till andakten gick Elias ut för att  
röka. Han tänkte igenom sitt  liv och insåg 
att  han inte längre kunde komma och gå 
mellan två världar. 

– Jag sa rakt ut till Gud: ”Jag vet att  du 
fi nns men jag har satt  mig i en situation 
där jag inte tror att  du kan hjälpa mig. Jag 
väljer pistolen.”  

MOT SLUTET AV samlingen smet några 
andra iväg för att  spela kort, men Elias 
bestämde sig för att  stannar kvar sin sista 
gång i en kyrka. Han hörde Margareta 
säga: ”Jag upplever att  någon får ett  tilltal 
från Gud, som du inte delar. Gud säger att  
det är jätt eviktigt att  du gör det.” 

Då gav sig Andreas till känna: ”Jag ser 
en bild och den är till Elias, men jag för-

står den inte. Det är en förbudsskylt med 
en pistol och ett  rött  streck över.” 

Elias hade inte berätt at för någon om 
pistolen men såg nu sitt  dubbelliv raseras. 
I själva verket visste ingen annan vad 
det handlade om. När de bad för honom 
kände han sig lätt ad och upplyft och inom 
sig började han se syner. Han såg Gud 
hålla honom i sin famn som en liten baby. 
Sin ögonsten. 

– Varenda fi ber vibrerade av kärlek och 
jag tänkte: ”Om dett a är du Gud, då vill 
jag leva för dig.” 

När han sedan såg på sitt  liv och allt 
han gjort, fi ck han ännu ett  tilltal: ”Jag ska 
förlåta dig sju gånger 77 gånger.” 

– Jag tänkte först att  jag begått  fl er syn-
der än så. Sedan förstod jag att  det är ett  
evigt tal, att  Gud förlåter mig för allt. 

Nu såg Elias sitt  pojkrum. Där väntade 
Gud på att  han skulle berätt a om sin dag, 
men istället kom kvällen när Elias sa att  
han inte tänkte be om förlåtelse mer. 

– Då brast Guds hjärta. Han hade redan 
förlåtit mig för allt som jag gjort, men att  
jag tog avstånd från honom, det var att  
förlora sitt  livs kärlek. 

Senare såg han en väg genom öknen. 
Den var krokig och sprucken men plöts-
ligt kom en hand in från sidan och gjorde 
den spikrak och platt . Elias kände sig hög 
på kärlek men visste samtidigt att  han 
måste ”komma ut” som kristen innan han 
föll tillbaka in i sin rädsla. 

NÄR ELIAS KOM hem ringde han till en av 
sina bästa kompisar. Hans mamma hade 
alkoholproblem och de satt  ofta hemma 
hos honom och drack.  

– När jag gick förbi vardagsrummet, 
där hon satt  och nästan hade somnat för 
att  hon druckit så mycket, titt ade hon upp 
och sa: ”Elias är inte du kristen?”  Min 
kompis skulle just rädda mig, men jag fi ck 
bryta in och säga: ”Jag ÄR kristen”. 

– Det betydde otroligt mycket för mig att  
tidigt få stå upp för det jag hade varit med 
om och ta ställning som kristen.  

Elias kände en stark längtan efter mer 
av Gud och sökte honom i bön och fasta. 
Han började också jobba med ungdomar 
i kyrkan, kommunen och  skolvärlden. 
Senare gick han bibellinjen på Kagge-
holms Folkhögskola. Intresset för fi lm och 

RÖSTER OM

Elias Knudtzon

Anders Wisth
General manager, TBN

Christopher Fränberg
Huvudpastor, SOS
Church Stockholm 

– Jag är väldigt berörd 

över Elias hängivenhet i 

sin tro på Jesus och i sin 

vilja att leva ut sin kal-

lelse. Detta i kombination 

med hans professionella 

hantverkskunnande gör 

honom till en oerhörd 

resurs för oss inom TBN 

och hela kristenheten..

– Elias är en man med ett 

enormt stort hjärta för an-

dra människor och Guds 

rike. Han är alltid redo att 

på kreativa sätt presen-

tera Jesus för människor 

han möter.
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tv ledde till slut in honom på den banan 
och idag är han anställd hos den kristna 
tv-kanalen TBN Nordic. 

– Sedan jag tog emot Gud har jag upp-
levt allt jag gjort som en kedja av förbe-
redda steg, och att  jobba med dett a är 
inget undantag. Gud kallar verkligen fl er 
personer till mediebranschen.  

Elias och hans fru Julia är idag medlem-
mar i SOS Stockholm, där de tjänar som 
ungdomspastorer. 

– Jag är så otroligt tacksam för det liv 
jag har. Utåt sett  är det ett  svenssonliv 
som jag föraktade förr, men ändå inte. 
Jag lever med den helige Ande vilket är 
världens äventyr. Jag älskar min fru och 
mina barn, jag tjänar ärliga pengar och 
känner ingen ångest eller oro längre. Jag 
vet så väl att  annars hade jag sutt it med 
en spruta i armen om jag ens hade levt.  

Även om allt som han planerade hade 
lyckats, så hade han aldrig känt sig riktigt 
fri. Det vet Elias nu. 

– Jag brinner för att  Gud ska bli så verk-
lig för andra som han blev för mig. Att  
denna kärleksexplosion ska träff a män-
niskors liv.  

Han blev själv frälst genom kunskapens 
ord och ber att  fl er ska komma till tro 
genom denna gåva i funktion. Att  Gud ska 
få tala rakt in i människors liv, sådant som 
ingen annan vet. 

Elias vill använda fi lm och tv för att  
skildra gudsmöten som inte går att  ifråga-
sätt a. 

– Svenskar är inte oandliga, vi är nyfi k-
na. Men vi är väldigt intellektuella. Många 
gånger är det ett  oförklarligt mirakel som 
kan spränga den barriären och öppna dör-
ren till tron. 

• Elias Knudtzon är gift 

med Julia och de har 

döttrarna Isabelle 5 år, 

Olivia 3 år och Esther 8 

månader. 

• Han är ungdomspastor 

i SOS Church Stockholm 

och fi lm- och tv-producent 

för TBN Nordic. 

• Fritidsintressena är fi lm, 

tv och sport.

• PORTRÄTTET •

VAPENFÖRBUD. Ingen visste att han var på väg att köpa ett vapen, men i en syn visade Gud en förbudsskylt med en 

pistol för en av dem. Nu ber Elias Knudtzon att fl er ska komma till tro genom kunskapens ord rakt in i livssituationer.
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Hjärtat, hjärnan 
och handen 
speglar det jag 
vill ta med mig.

RICHARD SVENSSON är ny verksamhets-
ledare för Pingst Församling. Han har 
arbetat i 30 år inom Pingst som pastor, 
föreståndare och mentor för ledare och 
församlingar i Sverige och Europa.

Hur skulle du beskriva dig själv 

Richard?

– Jag är öppen, spontan, målinriktad 
och en inspiratör. Jag värderar att jobba 
i team och driva saker framåt för att se 
resultat. Och jag gillar humor. 

Hur känns det att gå in i den nya 

tjänsten?

– Det är ett enormt förtroende. Det 
är oerhört spännande och roligt att få 
komma in i en stor rörelse som växer 
lokalt, regionalt och nationellt och att få 
jobba tillsammans med härliga, kompe-
tenta och drivna människor.  De första 
veckorna har varit utmanande och 
inspirerande. Jag känner mig taggad att 
få bygga vidare på det fantastiska jobb 
som Andreas Ardenfors gjort.

Vad ser du som ditt främsta 

bidrag in i uppdraget?

– Jag tänker på Psalm 78:72. David 
var en herde med ett rent hjärta som 
ledde med förståndig hand. Hjärtat, 

hjärnan och handen 
speglar det jag vill ta 
med mig. Hjärtat står 
för de mjuka värdena, 
för kärleken till Gud och 
människor. Det handlar inte 
bara om vad vi gör utan också om 
hur vi mår som pastorer, ledare och 
församlingar. Hjärnan står för det teolo-
giska och strategiska, att tänka kreativt 
och nytt inför vad som är nästa steg. 
Handen står för hur undervisningen, 
kreativiteten och passionen omvandlas 
till konkret handling, att kraft en kom-
mer i backen helt enkelt.  Detta ser jag 
som mitt främsta bidrag att fortsätta 
utveckla och fokusera på.

Din bok ”Brev till en ledare” kom-

mer ut nu i november. Varför skrev 

du den?

– När jag läst Timoteusbreven har 
jag tänkt på hur Paulus är den erfarne 
mentorn och Timoteus den unge leda-
ren. Det fi nns i dag många unga mellan 

18-25 år som ska ta över. Jag skriver för 
Timoteusgenerationen och ser min egen 
24-åriga son framför mig. Jag lyft er 
fram områden som jag tycker är viktiga 
och tar med mina egna erfarenheter. 
Det handlar bland annat om ledarens 
liv och uppdrag, synen på församlingen 
och nästa generation.

Behöver vi fler församling-

scoacher inom Pingst?

– Ja, absolut. Varje församling som 
vi coacher jobbat med har sagt att detta 
är något som alla borde ha. Vi är fria 
församlingar och det är bra, men vi 
behöver de extra ögonen och öronen 
utifrån för att få perspektiv och se döda 
vinklar. Det behövs någon som följer 
med kontinuerligt. Det handlar inte om 

att komma in som besserwisser 
utan att uppmuntra försam-

lingarna att tänka nytt, 
utanför boxen,  oavsett 

läge, eft ersom vi blir 
hemmablinda.

Vilka är dina tre 

främsta råd till en 

pastor som går in 

i sin första tjänst?

– För det första att 
se tjänsten som din 

kallelse från Gud och inte 
som ett arbete. För det andra 

att ha en mentor som du kan vända 
dig till kontinuerligt. För det tredje att 
älska och tjäna alla men ge din bästa 
energi och kraft  till dem som vill ledas 
och vill bygga, som ger och som ber. Jag 
har sett så många som slits ut för att de 
vill vara allt för alla.

Var vill du se de över 400 för-

samlingarna inom Pingst om 10 

år?

– Jag vill se oss som hälsosamma, att-
raktiva, växande församlingar som tän-
ker expansion, som har fokus på dem 
som behöver evangelium och som vågar 
ta risker. Vi är församlingar som plante-
rar nya församlingar. Vi äger en stolthet 
i Gud, i vilka vi är och i vårt uppdrag. 
Detta ska genomsyra allt vi gör.
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Världens onådda människor finns mitt ibland oss. Kairos 
är ett verktyg för att väcka varje kristen till insikt om sitt 
missionsuppdrag här och nu.

NAMNET KAIROS syftar till att  Guds tid att  
använda sin församling är nu. Kursen går 
ut på att  inspirera, utbilda och utmana alla 
kristna att  leva missionella liv.

– Guds plan för vår värld är ett  stort 
pussel där alla har en bit att  bidra med, 
säger Mika Kosonen, kursansvarig och 
missionsmobiliserare i Pingstförsamling-
en Borås. Vi har haft deltagare som är från 
15 till 80 år.

Kairoskurs Sverige står bakom arbetet 
tillsammans med Pingstförsamlingarna 
i Borås, Eskilstuna, Luleå och Linköping. 
Vikten av att  nå folkgrupper som ännu 
inte har nationella inhemska församlingar 
betonas, men även att  återevangelisera 
Europa och nå invandrare med evangeliet.

– Vi har människor från onådda folk-
grupper hos oss här i Sverige. Från Afgha-

nistan kommer exempelvis många haza-
riska fl yktingbarn, säger Mika Kosonen.

Mariana Lillqvist, medlem i Pingst-
kyrkan i Eskilstuna berätt ar att  kursen har 
gett  henne ett  helt nytt  perspektiv på sin 
plats i Guds rike:

– Jag har förstått  att  Gud sänt männ-
iskor hit till oss för att  vi ska nå dem med 
evangeliet. Jag har insett  hur bönen öpp-
nar upp möjligheter och engagerar mig nu 
i församlingens språkkafé.

NÄSTA ÅR planeras kurser i tio kyrkor.
– Potentialen i våra församlingar är 

enorm och dett a är ett  viktigt verktyg för 
att  tända fl er kristna. Vi tror på att  få se 
en rörelse i vårt land där allt fl er hitt ar sin 
plats i Guds plan för världen, säger Mika 
Kosonen.

Tid att vinna onådda i Sverige

• Över 100 000 människ-

or i 100 länder har hittills 

gått en Kairos-kurs 

• Det är en allkristen kurs 

som funnits i Sverige i 

två år.

• I undervisningen lyfts 

ett bibliskt, ett historiskt, 

ett strategiskt och ett 

kulturellt perspektiv på 

uppdraget att nå ut.

• Kairos hålls som en 

kvällskurs en gång i 

veckan i nio veckor, som 

en intensivkurs under fyra-

fem dagar eller under två 

helger.

• Läs mer: kairoskurs.se

Kairoskurserna 

samlar deltagare i 

alla åldrar. Bilden 

är före Corona från 

en av kurserna som 

hållits i Pingstkyrkan 

i Borås.

FAKTA
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Jag brinner för 
att vi ska bli 
ännu bättre på 
undervisning.

JOHANNES MAGNUSSON är ny 
verksamhets ledare för Pingst Utbildning. 
Han har tidigare varit pastor i Pingst-
kyrkan i Sundsvall och pastor och 
verksamhetsledare i Smyrna Göteborg.

Har du själv gått i någon av 

Pingsts skolor?

– Ja, jag gick teamträningsskolan 
Team Action direkt eft er gymnasiet, 
innan jag läste vidare till pastor vid 
Metodistkyrkans Teologiska Semina-
rium. Under teamträningsskolan fi ck 
jag tillfälle att pröva kallelsen och nu 
är jag ju här, 25 år senare. Det var en 
defi nierande period i mitt liv. Senare har 
jag även varit föreståndare för Bibelskola 
Väst och bibellärare där.

Vad lockade dig att tacka ja till 

denna tjänst?

– Det är en byggsten som vi behöver 
som församlingsrörelse och som kristna 
och som kändes väldigt inspirerande 
att få jobba med. Jag tycker mycket 
om undervisning, och hade det som 
ansvarsområde i min tidigare pastors-
tjänst. Jag brinner för att vi som rörelse 
ska bli bättre på undervisning, gräva 
djupare. Sen fi nns det så många spän-
nande människor att jobba ihop med, 

lära av och utvecklas 
tillsammans med, 
exempelvis rektors-
gruppen för skolorna 
och verksamhetsledningen 
inom Pingst.

Vad har du med dig i bagaget 

som styrka i det nya uppdraget?

– Jag är van vid att leda i stora sam-
manhang. Smyrna är vår näst största 
pingstförsamling. Jag har arbetat mycket 
med undervisning men också varit pas-
tor på golvet och fått möta människor 
som brottats med problem och fått sina 
liv förvandlade. Det har gett insikter om 
vad som behövs. Jag har varit en del av 
rörelsen i många år och har en förståelse 
som kan bidra till att skolorna verkligen 
på djupet blir våra skolor.

Hur ser du på Pingstskolornas 

betydelse?

– Den går inte att överskatta. Så 
många av våra medlemmar och pre-

dikanter har fått en grund på våra 
bibelskolor där tron fördjupats och 
stärkts. Genom våra allmänna linjer 
har människor med ett svårt förfl utet 
kunnat komplettera sina betyg och fått 
en andra chans till ett hållbart liv. Även 
vårt stora utbud av yrkesutbildningar är 
en styrka. Många som idag är verksam-
ma inom den svenska mediesfären har 
fått sin utbildning hos oss. Jag vill även 
lyft a fram styrkan hos ALT, Akademi 
för Ledarskap och Teologi, genom dess 
kombination av teologi och ledarskap, 
där människor både får en förankring i 
ordet och frigörs till tjänst.

Hur har corona påverkat er?

– De fl esta av våra elever kunde 
slutföra vårterminen på distans. Nu kör 

vi våra utbildningar fullt ut, genom 
kreativa lösningar och sche-

maförändringar. I folk-
bildningens tanke är det 

personliga mötet så 
viktigt och att börja 
en termin på distans 
blir tufft  . Därför är 
vi glada att få mötas, 
men med vissa 
förhållningsregler. 

Vi har gott söktryck 
på de fl esta av våra 

utbildningar.

Vilka utbildningar ligger 

dig varmast om hjärtat?

– Vi har drygt 40 olika utbildning-
ar vilket är imponerande. Ju mer jag 
reser runt och upptäcker dem, desto 
mer småförälskad blir jag i dem alla.

Hur ser din vision ut för skolorna 

framöver?

– Jag vill att  vi ska få fortsätt a att  
vara det vi är, men göra det ännu 
bätt re och ännu mer. Jag vill se en 
högre kvalitet och stärkta strukturer 
som skapar en bra miljö. Vi är fem 
skolor som kan bli större o påverka 
fl er. Jag vill också att  vi som skolor 
ska närma sig församlingsrörelsen 
allt mer.

• SJU FRÅGOR •
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Vart tog evangelisten vägen?
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ATT TA EMOT GUD I SITT LIV är det störs-
ta och viktigaste som en människa kan 
uppleva. För några är det en dramatisk 
omvändelse från natt svart mörker till ljus. 
För andra är det en vårbäck 

som söker sin väg fram 
till ett  stilla och överlagt 
beslut. Gemensamt för oss 

alla är att  vi först måste få 
budskapet förmedlat till oss 

och sedan har ett  ansvar att  
dela det vidare.
”Det större syftet med våra liv 

klarnar i steget utåt när vi spri-
der evangeliet och frimodigt 
delar det med omgivningen,” 

skriver föreståndare Daniel Alm 
tillsammans med en rad andra 

ledare inom Pingst i tidningen 
Dagen i början av dett a år. Budska-

pet är tydligt. Det är dags att  
vara kyrka utanför kyrkan, 
att  återta gatorna och ge 
Jesus till folket.

Samma drivkraft fanns 
hos Lewi Pethrus när han 

1949 skrev boken Gå ut på 
gator och gränder och hans ord 

är lika aktuella idag: ”Den blinde 
tiggaren, som reser sig och föres till 

Jesus, är en slående symbol för den 
värld, som lever omkring oss. Den 
behöver de kristnas barmhärtig-

het och hjälp. Den behöver en vänlig och 
öm hand, som leder den fram till Jesus.” 

Men vad innebär evangelisation i prak-
tiken i vår tid? När frågor ställts till per-
soner i olika åldrar och med varierande 
perspektiv så fi nns det skillnader i vad de 
betonar, men grundsynen är gemensam. 
Vi är beroende av bönen och den helige 
Ande för att  förmedla budskapet om fräls-
ning.

 I Apostlagärningarna 1:8 står det: ”Men 
när den helige Ande kommer över er ska 
ni få kraft och bli mina vitt nen.”

– Det är Anden som leder våra samtal 
med människor och vi får lyssna in hur 
Jesus vill möta dem, säger Andreas Cucca, 
pastor i Bott naryd Pingst och engagerad 
i missionsorganisationen Gå Ut Mission. 
Ibland får vi profetiska tilltal in i livssitua-
tioner utan att  vi ens vet om det själva.

RIGMOR HOLST ÄR EVANGELIST i Tida-
holm Pingst och har varit verksam inom 
sin kallelse i 48 år. Hon minns hur det var 
när hon som ung inledde sin tjänst. 

– I början av 1970-talet var det helt öppet 
att  berätt a om Jesus i skolorna, men från 
slutet av 80-talet började det dras åt och 
förändringarna i Skolplanen har bidragit 
till ett  minskat utrymme. Men nu blir det 
allt lätt are att  nå fram igen, säger hon.

Förr var det torgmöten och traktater. 
Men hur är det idag? 

Möt dagens evangelister som berättar 
om ett Sverige som är öppet för evangelium 

och en ny generation som växer upp 
utan att veta vem Jesus är.

Text: Noomi Lind  •  Illustrationer: @Printoteket
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vill vara hemma och älskar att  baka kan 
vägen till att  förmedla tron vara att  bjuda 
grannen på kaff e och bullar.

Under en skogspromenad mött e hon en 
kvinna som frågade vad hon arbetar med.

– Jag sa att  jag försöker få människor 
att  tro på Jesus och hon svarade: ”Vad 
kul att  möta en som inte är rädd för att  
prata om andliga saker.” Fler än vi anar är 
intresserade av vårt budskap. 

Vikten av att  vara inkännande lyfts fram 
i samtalen, att  låta människor får berätt a 
om sina liv och att  vinna deras hjärtan 
före diskussionen.

– Många tror att  de måste ha alla svar. 
De blir taggiga och går till försvar. Men 
jag säger: ”Tagga ner, det gör inget om du 
inte har det. Lyssna och önska allt gott ,” 
säger Rigmor. 

KANALER SOM YOUTUBE, facebook och 
instagram har i många fall ersatt  äldre 
tiders traktater och ger viktiga ingångar 
till samtal.

– Frågan är om det som syns är att  jag 
följer Jesus, eller matbilder. Vi når ut till 
massor av människor via sociala medier 
och vi borde använda dem mycket mer för 

Ove Jonsson, engagerad inom Bussmis-
sionen, möter människor i alla åldrar och 
situationer när han kommer med Cafébus-
sen till olika centrum och torg.

– Vi märker att  det sedan 4-5 år tillbaka 
har blivit mycket mer öppet att  prata 
om Jesus. Det är en kortare startsträcka. 
Människor känner att  det måste fi nnas nå-
got mer. Framför allt ungdomar, de skådar 
igenom det materiella, säger han.

Sekulariseringens baksida blir allt 
mer uppenbar i dagens samhälle, menar 
Tigleth Malkey, som är riksevangelist för 
Pingst.

– Människor vill ha något att  stämma av 
sitt  liv mot och jag lindar inte in mina ord. 
Gud behöver inte den hjälpen. I en otydlig 
värld där det inte längre fi nns något rätt  
och fel vill människor ha raka rör - svart 
och vitt  med kärlek.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN VÄXER det upp 
en generation i Sverige som inte vet vem 
Jesus är. Det innebär en utmaning men 
också en möjlighet, framhåller Rigmor.

– Dagens unga har inte med sig de för-
domar som äldre kan bära på, utan är mer 
öppna. Men vi behöver börja från scratch 
och tänka över vilka ord vi använder, så 
att  de förstår.

För människor från många andra länder 
och kulturer är det mer naturligt med 
andlighet och att  ha en tro på Gud. 

– Att  vi har så många nysvenskar 
runtom oss idag innebär därför att  det 
har blivit mer politiskt korrekt att  ha en 
tro och lätt are att  stå upp för sin tro, säger 
Tigleth.

Det är tydligt att  även ett  allt hårdare 
samhällsklimat med större utsatt het och 
social misär, gjort människor mer mott ag-
liga för evangelium, liksom coronapande-
min som lett  till mycket oro och ensamhet. 
Många har fått  en sorts paus i livet, som 
också väckt frågor om dess mening och en 
längtan efter någon att  samtala med.

Evangelisten är en av de fem tjänstegå-
vor som vi kan läsa om i Efesierbrevet 4. 
Men vilket ansvar innebär denna spe-
cifi ka tjänst och vad gäller för resten av 
församlingen? 

– Vår kallelse går först och främst ut på 
att  nå de människor som ännu inte har fått  
höra om Jesus, säger Lili-Ann Karppinen, 

regionledare och evangelist för LP-
verksamheten. Denna längtan brinner 
i evangelisten. Men vi är också kallade 
att  utrusta, inspirera och uppmuntra 
församlingen för dett a uppdrag. Visst 
behöver medlemmarna vara i kyrkan för 
att  få mer av Guds ord, men vi får det för 
att  gå ut och ge det vidare.

Albin Karlsson, ungdomspastor i 
Pingstförsamlingen, Västerås, beskriver 
evangelisation som att  dela med sig av den 
största gåvan i livet:

– Det fi nns bara en väg till Gud men 
tusentals vägar till Jesus och det är 
fascinerande hur vi genom våra olikheter 
och våra talanger knyter an till de 
människor vi möter, säger han.

Stora kampanjer och möten på gator 
och torg var vanliga förr och även i dag 
behövs större, planerade satsningar. Det är 
de alla överens om. 

- Kampanjer stärker Kristi kropp och 
visar vad vi kan göra tillsammans, säger 
Tigleth och berätt ar att  dett a är visionen 
för Pingsts kommande satsning Revive 
my city.

– Vi behöver skapa forum för väckelse 
och den börjar med ett  återupplivande 
av oss själva. Men vi vill också vinna 
nya människor för Gud och vi tror på en 
dopfest i slutet på de tre kampanjer som 
ska hållas nästa år.

DET FINNS MÅNGA SÄTT att  rikta sig utåt 
på, där vi behöver vara kreativa och våga 
tänka nytt .

– Vi hyrde exempelvis ett  badhus som vi 
bjöd in till för att  skapa kontaktytor. Det 
kom 500 ungdomar varav många aldrig 
brukar gå i kyrkan, säger Albin. 

Undersökningar visar dock att  
majoriteten av alla som kommer till 
tro gör det genom det personliga 
vitt nesbördet i vardagen.

– Evangelisation är 24 timmar om 
dygnet. Jag är inte en person på torget 
under sångstunden och en annan på 
jobbet. Det handlar om att  ta vara på de 
tillfällen som ges, men inte få kramp utan 
vara äkta och naturlig, framhåller Ove.

Ibland tänker människor för stort, 
menar Rigmor. De tror att  de måste åka 
iväg och ta kontakt med okända personer, 
vilket tar emot. Men för den som helst 
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Gå därför ut och 
gör alla folk till 
lärjungar!

Matt  28:19



att  posta kristna budskap, menar Tigleth.
Han berätt ar att  många som sett  klipp 

med honom i sina mobiler sedan kommer 
till kyrkan för att  få höra mer.

I Bibeln liknar Jesus evangelisation 
vid att  fi ska, där metoden, platsen och 
tajmingen är viktiga faktorer för resultatet.

– Det fi nns många sorters drag i en 
fi skelåda, för olika typer av fi ske. Pilkning 
av torsk kräver stort tålamod men till sist 
hugger den. Vi behöver också anpassa 
oss efter vilka vatt en fi skarna trivs i och 
när det är störst chans att  få napp säger 
Albin. Vi når ut på olika sätt  beroende på 
om vi befi nner oss på Rinkeby torg, på 
universitet eller i en hockeyhall. 

Att  vara lyhörd för vad som behövs i 
varje situation är viktigt, liksom att  känna 
in när läget är det rätt a. 

Andreas lyfter fram hur den helige 
Ande leder oss fram till människor som 
har specifi ka behov, exempelvis av ett  
helande.

– En gång på Espressohouse upplevde 
jag att  en tjej två bord bort hade problem 
med sin axel. Jag var trött  och tänkte: ”Inte 
nu Gud”. Men jag fi ck ingen ro förrän jag 
gick dit och frågade henne. Det visade 
sig att  hon hade ramlat och slagit axeln 
och jag fi ck be för henne. Många gånger 
missar vi tillfällen för att  vi stänger av 
eller fegar ur.

INTRESSET FÖR HOCKEYKORT 
leder honom ofta till 
samtal med andra sam-
lare via sociala medier.

– Under en missions-
resa skrev en samlare i en 
facebook-grupp att  hans dott er 
hade hög feber. Jag sa att  vi skulle 
be för henne. Sedan fi ck jag ett  med-
delande att  hon var helt frisk.

Vårt allra främsta uppdrag är dock 
att  vinna de människor som vi har 
närmast oss - våra vänner, vår 
släkt, våra grannar och vår 
gata, menar Andreas. Det 
handlar om ett  ärligt och 
långsiktigt relationsbyg-
gande.

– Vi vill leva efter 
devisen: Öppna hem, 

öppna hjärtan, öppen himmel. Det är 
viktigt att  våra egna liv är öppna och att  vi 
vågar berätt a om de problem vi har, men 
också att  vi vet att  Jesus hjälper oss.

Lili-Ann möter många utsatt a personer 
i sitt  arbete och hon betonar den sociala 
dimensionen av evangelisation – att  visa 
kärlek i handling. Det räcker inte att  vi är 
goda medmänniskor för att  vinna männ-
iskor för Gud, men det kan vara inkörs-
porten.

– Hur ska människor orka lyssna om 
de är hungriga. Först måste de få mat i 
magen, sedan kan vi predika evangelium. 
De som redan hade det svårt har blivit 
ännu mer utsatt a och isolerade på grund 
av corona. Genom vårt praktiska arbete, 
där vi bland annat delar ut matkassar, 
har vi nått  väldigt många människor med 
evangelium. Vi kan se att  det öppnats upp 
enormt.

Lili-Ann framhål-
ler att  vi måste 
följa upp alla 
de kontakter 
och se till att  de 
människor som 
kommer till tro 
fi nner ett  sam-
manhang där de 
kan växa vidare.

– Vi blir glada när människor tar emot 
Gud men kan ibland missa denna förank-
ring. Det fi nns en enorm styrka i försam-
lingsgemenskapen, säger Lili-Ann.

Vikten av beredskap för att  ta emot 
förstagångsbesökare och nyomvända i 
församlingen lyfts fram även av de andra. 
Det handlar både om bön och om prak-
tiska förändringar.

– Ett  par som ska få barn förbereder sig i 
nio månader. Våra invanda mönster bryts. 
Själva gudstjänstordningen kan behöva 
ändras så att  kyrkan blir mer tillgänglig 
och välkomnande, säger Tigleth.

I samtalen växer bilden fram av hur vi 
hitt ar vårt personliga sätt  leda människor 
till tro och hur det kan vara både natur-
ligt, självklart och enkelt. Samtidigt fi nns 
det ett  motstånd och en kamp som Lewi 
Pethrus bland annat gav utt ryck för i or-
den ”Det är där ute bland människorna i 
synd och nöd som vår kristendom sätt s på 

sitt  slutgiltiga prov.”
– Det kan vara ett  ytt re motstånd i form 

av lagar och regler, men även ett  inre 
motstånd som egoism, individualism och 
materialism, säger Albin. Det är en kamp 
kring vår egen bekvämlighet, att  leva ett  
större liv än vårt eget, som vi behöver 
jobba med.

DEN ANDLIGA KAMPEN om människors 
själar påverkar oss också och bönen är 
avgörande för att  kunna se klart och ta 
rätt  steg.

Slutligen kan rädsla och osäkerhet 
hindra många människor. Vi luras av 
lögner om att  vara för unga, för gamla, för 
upptagna, eller att  inte ha något att  ge.

– Det är viktigt att  betona att  det är Gud 
som gör arbetet, vi är bara kanaler och 
vi kan tjäna Gud just nu där vi är i livet, 
oavsett  omständigheter, säger Albin. Det 
är också viktigt att  ge varandra praktisk 
vägledning, exempelvis i hur man ber 
frälsningsbönen med någon, så att  det 
känns mindre nervöst.

Tigleth menar att  det hos många råder 
en missuppfatt ning om själva vitt nesbör-

det.
– Människor har sagt till mig att  

det är lätt  för mig att  vitt na efter-
som jag har ett  så mörkt förfl utet. 

Men måste du ha syndat mycket 
för att  ha något att  säga? Jesus 
syndade inte en enda gång men 
hans vitt nesbörd var så starkt 

att  det fi ck marken att  skälva. 
Vi kan alla tala om korset. Ett  
bra vitt nesbörd handlar till 20 
procent om hur livet var förr 

och till 80 procent om hur det är 
nu tillsammans med Jesus.
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Albin Karlsson
1. Du ska veta att du 
har ett uppdrag från 
Gud, att det ligger på 
Guds hjärta.
2. Lev ett större liv, 
genom dina handlingar 
och ord varje dag. 
Det är att vara 
vardagsmissionär.
3. Var frimodig men 
bemöt människor med 
respekt och se till 
att vinna hjärtan före 
debatten.

Lili-Ann Karppinen
1. Ta utifrån Apg 1:8 
steget ut ur din egen 
svaghet och in i kraften 
som behövs. 
2. Berätta om Jesus 
utifrån din egen 
upplevelse, då blir det 
enkelt och trovärdigt. 
3. Möt alltid människor 
med Jesu barmhärtighet 
och kärlek. Det är 
nyckeln till att nå fram 
med budskapet.

Tigleth Malkey
1. Uppdatera din själv-
bild – det är avgörande. 
Se dig som det vittne du 
är i Kristus. 
2. Bryt ner det och börja 
försiktigt. Använd klipp 
på instagram och dela 
dem till vänner.
3. Bjud i nästa steg med 
dem till kyrkan. Där är 
det viktigt att gudstjäns-
ten är genomtänkt för 
att kännas tilltalande.

Andreas Cucca
1.Var medveten om att 
den helige Ande är med 
dig och att evangeliet 
alltid fungerar. Våga 
dela det.
2. Var lyhörd för Gud 
och för de människor du 
möter.
3. Våga ställa frågan: 
”Vill du ta emot Jesus?”

Ove Jonsson
1. Be en enkel bön: 
”Gud led mig, använd 
mig och gör mig till väl-
signelse för någon.” 
2. Få inte kramp utan 
var äkta och naturlig och 
ha roligt.
3. Dela ditt personliga 
vittnesbörd, det håller. 
Och ha en bra bok 
till hands med en 
livsberättelse, som gåva. 

Rigmor Holst
1. Be Gud om vishet, var 
lyhörd för individen och 
lyssna till henne. Våga 
fråga om du får be till 
Gud för människor och 
skapa relationer.
2.  Ta med dig personen 
över målsnöret. Våga 
fråga om hon vill ta 
emot Jesus.
3. Se till att människor 
tas om hand, blir döpta 
och kommer in i en 
församlingsgemenskap. 

Så börjar du 

evangelisera



VI LÄSTE BIBELN så att  biblarna blev 
utslitna i sina blad. Vi stod på knä i bön så 
att  byxorna blev utslitna vid knäområdet,” 
skriver Stanley Sjöberg på sin facebook-
sida. Under sina många år som evangelist 
har han lärt sig vikten av att  arbeta meto-
diskt och långsiktigt.

I höst var det 70 år sedan Stanley Sjö-
berg inledde sin evangelistgärning, bara 
15 år gammal. Det första fältet var områ-
det runt Alfta och Edsbyn i Hälsingland, 
där han tillsammans med sin bror Kjell 
Sjöberg och pastor Lars Grip samlade ful-
la hus. Han minns hur de några timmar 
varje dag cyklade ut till byarna, besökte 
hem och inbjöd till samlingar. 

Med sig hade han sin fars predikoutkast 
och Kjell hade böcker med predikningar 
av 1700-talets främsta gestalter. ”Han 
översatt e till svenska och jag läste på och 
höll predikningar genom att  lära mig 
utantill,” skriver Stanley Sjöberg. 

HUR SER HAN då idag på den tjänstegåva 
som han själv verkat inom så länge?

– Evangelistens tjänst går enligt mig ut 
på att  förklara och försvara kristen tro för 
de människor som helt saknar tro på Gud. 
Jag tänker på bland andra John Hedlund 
och Billy Graham. Många som kallar sig 
evangelister är i själva verket mer upp-
byggelsepredikanter.  

Han har varit engagerad i många stora 
väckelsekampanjer genom åren och 

minns särskilt de som riktade sig helt 
till de oomvända. Här nämns folksam-
lingarna på Juliaden i Stockholm och på 
andra håll i världen:

– Vi har mycket att  lära av våra afri-
kanska och asiatiska vänner, som vet hur 
man förklarar evangeliet så att  muslimer, 
buddister och ateister förstår.

Marken måste också förberedas för att  
det ska bli väckelse, framhåller Stanley 
Sjöberg. Han tror på kampanjen som 
metod för evangelisation, men ser det som 
allra viktigast att  det fi nns en tydlig och 
långsiktig strategi. 

– När jag började arbeta i Sundbyberg, 
en av de mest sekulariserade stadsdelarna 
i Stockholm, ordnade jag så att  vi ringde 
varje telefonabonnent i området. Vi sam-
lade ett  team där en person ringde, en an-
nan satt  bredvid i bön och noterade vem 
vi pratade med. En tredje var beredd att  
åka iväg till den adressen med en bok som 
vi delade gratis, berätt ar Stanley Sjöberg, 
som grundade Centrumkyrkan 1986.

DET BLEV 30-40 personliga samtal per 
dag och tog lång tid. De bjöd sedan in till 
vad de kallade en diskussionsgrupp, men 
som sedan blev en bibelstudiegrupp.

– Vi startade med en tom kyrka, tog 
ett  lån till bänkar och hade snart fullsatt . 
Om man arbetar genomtänkt, metodiskt 
och regelbundet så ger det resultat. Det är 
viktigt att  inte bara ha ett  samtal utan att  
bjuda in till att  träff as igen.  Vi brukade 
välkomna till en vackert dukad trerät-
tersmiddag. Under denna tid fi ck vi be för 
och vägleda många människor till person-
lig tro. 

Han framhåller att  det runtom i värl-
den idag fi nns församlingar som vinner 
oerhört många människor för Gud genom 
mycket bön och många samtal:

– Många enskilda blir ju massor. 

24

Stanley Sjöberg: 
Förbered marken för väckelse



 • TRE FRÅGOR •

Ni kvinnliga förestån-

dare har ökat från 24 till 

49 på sex år. Vad tycker 

du om det?

– Det är fantastiskt att  
det jämnas ut, att  alla som 
har kallelsen får tjäna i 
den. Vi behövs allihop.

För 20 år sedan kunde 
jag med enkelhet räkna de 
kvinnliga kollegorna, men 
det som var extraordinärt 
då är naturligt idag. Inte 
minst i den yngre genera-
tionen. Det är glädjande.

De kvinnor som gått  före 
har fått  bryta ny mark och 
nu behöver vi inte kämpa 
så hårt längre.

Det fi nns plats vid bordet 
för både kvinnor och män 
vilket ger mig hopp.

Hur är det att vara 

kvinnlig föreståndare 

inom Pingst idag?

– Under min första tid 
som förkunnare, i slutet av 
1990-talet, fanns det perso-
ner som valde att  gå ut när 
jag predikade. 

I dag tycker jag att  jag 

möter respekt och en kolle-
gial värme i alla samman-
hang som jag kommer till.

Jag tycker inte att  jag 
särbehandlas. I en del sam-
manhang där det tidigare 
mest funnits män, kan en 
grabbighet dröja sig kvar 
i jargongen utan några 
medvetna avsikter. Den 
försvinner snabbt.

Hur ska vi få andelen 

kvinnor att öka ännu 

mer?

– Ju fl er kvinnor som 
syns och har en självklar 
plats, desto enklare är 
valet. Det är lätt are att  välja 
en kvinnlig föreståndare 
när man ser goda exempel 
på det. Sen ska vi alltid 
välja den person som är 
mest lämplig för uppdra-
get.

Under en tid var det 
viktigt att  medvetet pusha 
kvinnor. Fler behövs 
fortfarande, men resan är 
enklare nu när det fi nns 
många kvinnor att  ta rygg 
på.

ELLOISE NORDKVIST pastor 

och föreståndare i Pingst-

kyrkan Helsingborg, om att 

de kvinnliga föreståndarna 

fortsätter att öka inom 

Pingst. 

Det är fantastiskt 
att det jämnas ut.

www.semnos.com
0370-198 27

Alltid 
inspirerande 

kristna bocker

Folj oss!

Fler än 20 boknyheter i host20

Vittnesbörd från 
läsare av boken 
Jesus kallar på 
dig och om hur 
andaktsboken 
kom till.

De fascinerande 
bibliska 
kopplingarna till 
världshändelser 
i vår tid samt till 
pandemin.

Författaren till 
När själen inte 
mår bra skriver 
om att förstå sig 
själv och sin 
omgivning bättre.

Julens
bästa läsning



Stor uppgift i liten skala

NORMALT ÄR VÄSTERÅS en av de tre stora värdförsam-
lingarna för Pingst Ledare, men i år blev det ett  annat 
upplägg.

Att  det skulle vara möjligt att  samlas fysiskt var inte 
alls självklart. Men det märks på stämningen att  det var 
gott  att  faktiskt få samlas vid fi kaborden igen och även 
om inte alla kunde vara på plats fanns det möjlighet att  
delta i både samtal och lovsång online.

– Det är bra ordnat, även om inte alla kan ses på plats 
så kan alla vara med på något sätt  ändå, säger Monna 
Ridderström styrelsemedlem i Hallstahammar Pingstför-
samling. 

En mindre konferens har också sina fördelar, menar Tia 
Holm från Västerås. 

– Nu när vi inte är så många är det lätt are att  ta plats 
och vara en del av samtalet, säger hon.

Under förmiddagen lyssnade deltagarna till Daniel 
Alm och Ruth Hasselgren som undervisade från en stu-
dio i Stockholm. De målade upp visionen av ett  ledarskap 
som tillber med skorna av, som ser sig själva genom Kris-
tus och som villigt tvätt ar andras fött er. I en utmanande 
tid som denna ser vi ledarskapets renässans, menade 
Daniel Alm. 

Mer Jesus till folket, var konferensens tema. Undervis-
ningen och samtalen handlade kanske inte så oväntat om 
utmaningarna som temat för med sig. Erika Nilson är 
styrelsemedlem i Sala Pingstförsamling och hon upp-
levde att  dagens tema var välbehövligt. 

– Undervisningen och samtalet behövs bland oss 
ledare. Hur hitt ar vi nya vägar nu när vi inte kan ses på 

samma sätt ? Just nu tror jag att  människor behöver bli 
sedda även om man sitt er ensam, säger hon. 

Under gruppsamtalen lyfts just relationer fram som en 
sak som församlingarna generellt behöver bli bätt re på. 

– Det blir lätt  att  man förlitar sig på kyrkan, att  försam-
lingens verksamhet bygger relationer. Men jag tror att  vi 
behöver tänka mer ”Mitt  närområde, mitt  ansvar”, säger 
Lars Holm, från Västerås.

GÄVLE VÄLKOMNAR MED sol och från Hedvigslunds-
kyrkans öppna dörrar hörs ljudet av lovsång. Uppåt 30 
personer i alla åldrar är samlade.

Stolarna är glest utplacerade i den rymliga och ljusa 
foajén och under förmiddagens gemensamma program 
antecknas det fl itigt i de häften som tagits fram för 
Pingst Ledare. Förutom församlingens egna ledare är 
deltagare från pingstförsamlingarna i Järbo, Hofors och 
Sandviken på plats.

– Det känns väldigt viktigt att  vi får mötas idag. 
Förmiddagen har varit utmanande, inspirerande och 
stärkande. Att  vi träff as så här i mindre skala svetsar 
oss samman som församlingar, säger Hanna Hägglund, 
ledare i Vallhovskyrkan, under lunchpausen. 

Hedvigslundskyrkans visionen är tydligt formulerad i 
tre S – Sport, Socialt och Student. Själva gudstjänstloka-
len är byggd runt en idrott shall, församlingen driver ett  
härbärge och man arbetar för att  nå de tusentals studen-
ter som går i stadens högskola.

– Alla gävlebor måste få en rimlig chans att  följa Jesus, 
säger Fredrik Arwehed, föreståndare och pastor.

 • REPORTAGE •

Omkring 2 200 personer runtom i landet deltog i 

ett annorlunda men uppskattat Pingst Ledare den 7 november. 

Följ med till Västerås, Gävle och Ljungby,

tre av de församlingar där man möttes i mindre skala.
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Söndags mötena 
hålls normalt i 
idrott shallen som 
är planerad så att  
den i framtiden kan 
göras större och inrymma minst 600 personer, berätt ar 
han. 

Under eftermiddagen lyfts de utmaningar som fi nns i 
samhället av olika ledare. Jan Myléus, som är kommunal-
råd för Kristdemokraterna i Gävle, berätt ar att  självmor-
den ökar bland unga liksom våldsbrott en. Det används 
mer droger och kriminaliteten blir allt grövre även bland 
de riktigt unga.

– Jag tror att  mycket går att  förändra i familjen. Vi behö-
ver gå in i och vara hos de trasiga familjerna där barnen 
fortfarande lyssnar på mamma och pappa, säger han.

Men det kommer även glädjerapporter om hur Gud 
verkar och människor kommit till tro och döpts mitt  un-
der coronapandemin. Efter varje ämne som tas upp följer 
mycket tid för bön. Dagen slutar som den började, i toner 
som stiger uppåt till Gud. Flera utt rycker sin tacksamhet 

över att  få lovsjunga tillsammans även i en tid 
som denna.

TILLRESANDE FRÅN grannförsamlingar valde 
att  stanna hemma men inspirationen i Pingst-

kyrkan Ljungby går inte att  ta miste på. 
– Vi brinner för Jesus och vi ger inte upp!
Visste du att  Kronobergs län består av hela 72 procent 

skog? Och att  det i denna tätbevuxna region fi nns 11 
pingstförsamlingar?

– Många av de här församlingarna är ganska små. Här i 
vår församling har vi historiskt sett  haft många utposter, 
ett  20-tal som mest. Många har fått  hämta kraft här, och 
än idag ska vi fortsätt a att  styrka och hjälpa varandra, sä-
ger Christian Andersson, pastor i Pingstkyrkan Ljungby.

Att  pingstförsamlingarna har minskat i antal i regionen 
och att  inte mer än cirka 1,3 procent av kronobergsborna 
totalt sett  är medlemmar i en frikyrkoförsamling över-
huvudtaget sänder en tydlig signal, menar Christian. Vi 
behöver verkligen ge mer Jesus till folket.

– Vilken fantastisk utmaning vi har, och vad viktiga ni 
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är som sitt er här som ledare. Jesus sände ut tolv lärjungar. 
Tänk vilken enorm skillnad de gjorde. Här är vi cirka 20 
idag. Om vi går ut med det Gud har gett  oss kommer det 
att  ge eko i hela vårt län.

Familjepastor Karin Eriksson tar vid och delar sina 
tankar om lokala och regionala utmaningar. Utmaningar 
som för med sig stora möjligheter att  ge mer Jesus till 
folket när vi berätt ar varför vi fi rar jul och påsk, när vi 
fi nns med som församling på de lokala hälsomässorna, 
när vi möter alla barn som kommer till församlingens 
fritidsgård.

– Coronaläget är en utmaning, men samtidigt ger det 
oss som församling mer tid till bön och förberedelse 
för det som ska komma. Jag upplever att  Gud defi nitivt 
använder den här pandemin till att  öppna människors 
hjärtan, säger Karin.

Hon har själv tidigare jobbat inom psykiatrin och kon-
staterar att  psykisk ohälsa inte bara ökar generellt, men i 
Kronobergs län mår unga vuxna också sämre än genom-
snitt et i landet.

– Det är anmärkningsvärt. Vad kan vi göra för att  ge 
dem hopp och tro? Vi behöver ge mer Jesus till folket.



MINNESVÄRT

 • UPPFATTAT •

Bön för Sverige 
online pågår vecka 
47-51 under 2020 
och vecka 1-4 un-
der 2021, dygnet 
runt. Bönepassen 
vandrar runt mellan 
församlingar över 
hela landet och 
man kan delta via 
zoom.

Vid årsskiftet lanseras podcasten Pingst 
Relationer. Där tar Christine Viklund, Pingst 
Omsorg, upp ämnen som kan vara känsliga 
men är viktiga att sätta ord på. Läs mer på 
instagramkontot @pingst_relationer.

Artisten Frank Ådahl säger till tidningen 
Dagen att om du har en levande tro på 
Jesus kommer det att märkas, inte bara 
när du “evangeliserar”, utan även när du 
byter vinterdäck.

NY PODCAST

PÅ GÅNG 

De julsånger som önskas av fl est lyssnare på Andliga sånger i P2. Sänds söndagar kl 06.03, eller sverigesradio.se/andligasanger

Jag tror att vi ofta 
begränsar Gud till 

en viss form, det kan 

jag inte köpa. 
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O helga natt Stilla natt Koppången Jul, jul, 
strålande jul
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 • BÖCKER MED NOOMI LIND •   • MUSIK MED MARTIN THÖREWIK • 

Avskalat med stråk

En liveinspelad skiva med Josefi na 
Gniste som innehåller förutom 
sånger från hennes tidigare reper-
toar även andra lovsånger som 
den helt nyskrivna I Din närvaro. 
Varje sång bjuder in till lovsång 

i ett avskalat arrangemang kryddat 
med härligt stråk. Många ljuvliga lovsånger fyller 
denna skiva, men jag tipsar om att lyssna lite 
extra på Varde frid där även Frida Guldstrand 
sjunger solo. Albumet ges ut i samarbete med 
den kristna fadderorganisationen Compassion 
Sverige.

Instrumentalt och bibelläsning

Amerikanen Michael W Smith 
bjuder på en helt unik release där 
han lägger sången åt sidan för 
att istället läsa ur Bibeln på ett 
fridfullt sätt till vacker egenkompo-
nerad instrumentalmusik. Det är 

sparsmakad stillsam musik med Michaels piano 
i förgrunden. Skivan är uppdelad i fem delar 
där han läser till trivsam musik. Dessa stycken 
kommer även som helt instrumentala versio-
ner utan tal för egen böne- och bibelstund. Jag 
tycker detta är en inspirerande och uppfriskande 
albumidé.

Metal som visar vägen

The Waymaker, bestående av 
Christian Liljegren (Narnia) och 
paret Jani och Katja Stefanovic, 
bjuder på en kraftfull debut-
platta. De har knopat ihop några 
riktigt energifyllda, drivande och 

melodiska metalalster med raka texter som inte 
går av för hackor. Förutom egenskrivet fi nns här 
även en grym version av Strypers låt Soldiers Un-
der Command. Den sköna blandningen av manlig 
och kvinnlig sångröst vill jag slå ett extra slag för 
plus alla tunga gitarriff.

Tystnad som ger helhet

Att ta del av Tomas Sjödins kloka 
betraktelser över livet och gudstron är 
alltid balsam för själen. Här lyfter han 
fram vikten av medveten tystnad, för att 
lyssna in och fi nna en helhet och rikt-
ning. Det handlar om att öppna upp sig 
och genom bönen nå fram till det som vi 
längtar efter i en värld fylld av distraktio-
ner och oro. Boken är författarens egen 
personliga berättelse, men vi får också 
med oss andra människors tankar om 
tystnad, lyssnande och bön.  

.

Från islam till Kristus

Som barn drömde Hormoz Shariat om 
att genom vetenskapen uträtta stor-
verk. Men Gud lät hans vision förverkli-
gas på ett helt annat sätt. Här berättar 
han om sin omvändelse från islam till 
Kristus och om överlåtelsen till att föra 
en miljon muslimer i Iran till frälsning. 
Han har kallats för Irans Billy Graham 
och förutom att dela sitt eget starka 
och spännande vittnesbörd så utmanar 
han läsaren till viktig refl ektion över sitt 
liv och sin kallelse.

Irans stora väckelse

Dr Hormoz Shariat

Sjöbergs Förlag

Ljudet av tystnad

Tomas Sjödin

Libris Förlag

Inspirationsbibeln

nuBibeln

Sjöbergs Förlag

Bibel för kreativ 
läsning

När jag växte upp älskade jag 
att stryka under och skriva 
i marginalerna på min bibel, 

så som jag såg att min pappa 
gjorde. Därför blev jag väldigt glad när 
jag fi ck Inspirationsbibeln i min hand. 
Förutom att vara ett konstverk i sig så 
uppmuntrar den just till ett kreativt 
läsande av Guds ord. På bokens sidor 
fi nns gott om utrymme för egna anteck-
ningar och särskilt tänkvärda verser och 
ord som kan färgläggas.
Den perfekta julklappen!

Still, Vol 1

Michael W Smith 

(Rocketown 

Records)

The waymaker

The Waymaker

(Melodic Passion 

Records)

Josefi na Gniste 

Live

Josefi na Gniste 

(David Media)





Förra numrets vinnare
Folke Säll, Nässjö
Birgitta Vasiliadou, Västerås
Märta-Greta Halldorf, V:a Frölunda
Klas-Göran Magnusson, Enköping
Ann-Mari Ahlenius, Gävle

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

Senast den 11 januari behöver vi ha 
rätt korsordslöning. Fem personer vin-
ner antingen en bok eller CD-skiva.

Jag vill helst ha:

Boken: En minut om dagen

Skivan: Hela jorden sjunger ut

NAMN: _________________________________

EFTERNAMN: ___________________________

ADRESS: _______________________________

________________________________________

ORT: ___________________________________



 • KRÖNIKA •

JAG SITTER PÅ kaff estället vid centrum i 
Motala för att  hämta inspiration och skriva 
den här texten. Väl här översköljs jag av 
minnen, jag inser att  mina tankar om vad 
och hur evangelisation är har utvecklats 
genom åren.  

Jag var 20-nånting och hade samlat ung-
domar från hela Östergötland till evangeli-
sationssatsningen som vi kallade “Bulldo-
zerhelg - invasion Motala”. Vi skulle driva 
ondskan på fl ykten genom att  fylla torget 
här bredvid mig med gospelkör, backklätt -
ring, gratis fi ka och hundratals fl yers med 
inbjudan till kvällens gudstjänst.  

Det fi nns delar jag skulle gjort annorlun-
da idag, som ett  annat namn på satsningen. 
Men viljan att  väcka uppmärksamhet och 
ge människorna anledning att  uppmärk-
samma kyrkans inbjudan var det inget fel 
på.  

ATT VILJA DELA med sig av det goda är en 
naturlig respons på mötet med Gud. När 
lärjungarna drog sig undan i väntan och 
bön på Pingstdagen ändrades allt när An-
den föll. Det blev inget introvert eftermöte, 
de gick ut på torget. Inte för att  Jesus hade 
sagt så utan för att  det föll dem naturligt.   

Som tonåring tänkte jag att  evangelisa-
tion var en gruppaktivitet. Som ung vuxen 
insåg  jag att  det också angår mig enskilt.   

Det var fredagskväll och stadsfestival i 
slutet av sommaren. Jag och min fl ickvän 
Linnea, som är min fru nu, hade bestämt 
oss för att  haka på “Jesusbussen” för första 
gången. Enda problemet var att  bussen 
tydligen inte skulle ut den här kvällen. Vi 
gick ut ändå. 

Så stod vi till slut där tillsammans vid 
torget med en pumptermos kaff e och en 
påse bullar vi hitt at i kyrkans frys. Spända 
på vad som skulle ske.  

Det gick inget vidare först, men så mött e 
vi en kille som vi kände igen från kyrkan. 
Han hade inte varit med på fl era år men vi 
hade varit på läger tillsammans som barn. 
Vi började prata med varandra, han var be-
rusad och vi kom att  tala om livet och tron.  

En stund senare hade han bestämt sig för 
att  börja bibelskola med oss några dagar 
senare. Gud hade dragit i hans hjärta hela 
kvällen och vi fi ck bli en liten del i Guds 
sätt  att  visa omsorg om honom. 

SENARE I LIVET har jag lärt mig att  evang-
elisation inte bara är en aktivitet jag plane-
rar in, det är en del av min identitet. Jag är 
bärare av evangelium, alltså är evangelisa-
tion en del av vad det är för mig att  vara 
människa.    
 Jag är övertygad om att  Jesus är det bästa 
som kan hända vem som helst och det 
fi nns en ständig inbjudan till frälsning, liv 
och kärlek från Gud.   

Jag litar på att  Gud formar mig och min 
person på ett  sätt  så att  himmelrikets dna 
är min spontana reaktion och handlings-
sätt  mitt  i livet. 

Visst, Herren har en hel del svarvande 
kvar att  göra på min karaktär, men jag tror 
att  “vardagsevangelisation” ändå kan vara 
just så okonstlad och spontan som att  bara 
försöka leva ärligt utifrån de vi verkligen 
är. Sen får evangeliets skatt  glimra i livets 
åker.

Bärare av evangelium

MATTIAS 

SENNEHED

Ledare för YA! och Pingsts 

Unga vuxna konsulent 

Evangelisation 
är inte bara en 
aktivitet jag 
planerar in, det 
är en del av 
min identitet. 
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Nyheter från Artos
Pekka Mellergård
Jag tror för att förstå

”Pekka Mellergård har skrivit den ’apologi’ som saknats … en 
övertygande skrift, driven av sanningslidelse men aldrig påstridig. 
Jag tror för att förstå är mer än något annat en bok om hur tron får 
världen att vidga sig.” / Peter Halldorf, pastor och författare

www.artos.se | info@artos.se | Tel: 076 779 35 03

”Ellen Merete Wilkens Finnseth blottlägger den personliga nerven i 
de tidiga kyrkofädernas sökande efter svar på frågan om vem Jesus 

är, en fråga som är lika aktuell i vår tid. Därmed skapar hon ett möte 
genom tid och rum som inte lämnar någon oberörd.” 

/ Patrik Hagman, docent i politisk teologi vid Åbo akademi235:- 225:-
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