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• LEDARE •

JAG TÄNKER ATT vår förmåga att be gör oss till de människor vi är 
skapade till att vara och ger oss värdighet. Att alla kan be är en mänsklig 
rättighet möjliggjord genom att Jesus kom till oss och gav oss frälsning. 
Varje människa har ett unikt värde, ett egenvärde, ett lika stort värde och 
ett evighetsvärde. Det finns en evighet placerad i dig. Du kan vara dig 
själv i bönen, du behöver inte prestera bön utan kan leva i bön, ingen vär-
deras efter sina många böneord och bönerna ska följa dig in i evigheten. 

Ibland funderar jag över frågan hur långt pingstdagens andeutgjutelse 
räcker? Även om jag är tacksam för alla våra församlingar är jag helt över-
tygad om att den räcker långt utanför våra pingstkyrkor och kapell. 

Det är också så att vi vet att syftet med att Anden är given över allt kött, 
leder till det särskilda, nämligen att dra alla till Jesus Kristus. Samtidigt 
kan detta med andeutgjutelsens räckvidd också spränga en del tankeba-
nor hos oss.   
   
SANNA PINGSTVÄNNER är inte rädda utan vet att vinden blåser precis 
vart den vill och i varje människas värde oavsett bakgrund ligger också 
möjligheten att en dag börja be till Gud i namnet Jesus. Kanske är det 
bönemöjligheten som kommer öppna den sekulära själen för evangeliet?

Jag är så oerhört tacksam för vad jag sett av pingstförsamlingarnas 
omställningsförmåga under coronatider. Jag är stolt över alla som bevisat 
trohet till sina församlingar och sett till att gudstjänst, själavård, diakoni 
och evangelisation fungerat mitt i denna svåra tid. Och alla goda insatser 
behövs för nöden är verklig, pandemin har lett till stor sorg och många 
släckta drömmar. 

Mitt i allt detta verkar fortfarande Anden och väcker ett gensvar så vi 
börjar be. När oron sprider sig är det skönt att veta att bönen stiger upp 
till en som ger oss frid. Jag tror bönen är det bästa för att komma rätt i 
livet före, under och efter corona. Man kan begränsas i möjligheten att ha 
fysiska möten men bönen kan ingen begränsa.

MITT I ALLT HAR vi haft digitalt rådslag och jag konstaterar med glädje 
att det gick så väl att genomföra. Jag vill uttrycka mitt stora tack för för-
nyat förtroende att förestå det gemensamma Pingst ytterligare fyra år och 
hoppas vi ska få se mycket expansion men också värme. Vårens unika si-
tuation har också lett till att jag nu ger ut en ny bok vilken jag hoppas ska 
bli till tröst och inspiration för många. Jag törs säga att jag tror boken kan 
bli till stor välsignelse. Bokens överskott är tänkt att gå till det stödpaket 
vi ordnat för att hjälpa församlingar och organisationer som står oss nära 
genom denna tid. Bokens titel är densamma som denna ledares rubrik: 
Alla kan be!

Jag hoppas du ska få en underbar sommar mitt i allt. Men hur än just 
din  kommer bli kan du alltid be. Viska eller ropa hans namn, tala med 
Gud var du än är och hur du än har det. Han älskar att lyssna till din bön 
för han älskar dig och värderar dig så högt att han gav frälsningen.

Alla kan be

Jag tror bönen är 
det bästa för att 
komma rätt i  
livet före, under 
och efter corona. 

DANIEL ALM
Föreståndare Pingst FFS
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SAMUEL KLINTEFELT
blir från och med höstter-
minen ny rektor på Mari-
annelunds folkhögskola. 
Han har de senaste tio 
åren varit föreståndare i 
Mälarökyrkan i Ekerö.

GABIELLA DAHDOUH
är sedan 1 februari hel-
tidsanställd som pastor 
med inriktning ungdom 
i Pingstförsamlingen i 
Avesta.

JEANETTE 
INGEMARSSON
är sedan i vintras an-
ställd som familjepastor 
i Hillsong Stockholm. 
Tjänsten är på 80 procent.

STEFAN SIGFRIDS
har börjat som ledare för 
Bibelskola Stockholm, 
som församlingar i 
Stockholm och Västerås 
står bakom i samar-
bete med Kaggeholms 
folkhögskola.  Tjänsten 
är på 80 procent och den 
resterande tiden kom-
mer Stefan Sigfrids att 
arbeta med coachning 
och träning av unga 
ledare. Han har tidigare 
arbetat i Finska Filadelfia 
i Stockholm.

JOHAN BÄCKRUD
avslutar i sommar sin 
tjänst som föreståndare 
i pingstförsamlingen i 
Visby. Han tillträder den 
1 september som direktor 
för Lepramissionen.

ANDREAS ARDENFORS
blir från och med 1 okto-
ber ny pastor och före-
ståndare i Pingstkyrkan i 
Södertälje. Han kommer  
närmast från en tjänst 
som verksamhetsledare 
för Pingst Nationellt.

ERIK VALIER
avslutar i sommar sin 
tjänst som ungdomspas-
tor i Filadelfiaförsamling-
en i Stockholm. Han har 
haft tjänsten i fyra år.

ANTON FUST 
inleder i höst en halv-
tidstjänst som pastor 
med ansvar för ungdom i 
Katrineholms pingstför-
samling. Han efterträder 
Sara Mårtensson.

ULRIKA RAMSTRAND
går i och med det här 
numret i pension efter 
16 år som redaktör för 
tidningen Pingst.  
 
I förra numret av tidningen 
smög sig ett par fel in. Här 
kommer korrigeringarna: 

ERIK EKSTRÖM  
har avskilts som LP-före-
ståndare i Säffle.

GLENN ANTONSSON
är ny social pastor i 
pingstförsamlingen i 
Säffle.

personer lyssnade till  
Sveriges Radios guds-
tjänst på Palmsöndagen, 
då Pingsts föreståndare 
Daniel Alm predikade på 
temat Alla kan be. Det är 
100 000 fler än en vanlig 
söndag.

pingstförsamlingar blev 
i och med årets Rådslag 
nya medlemmar i Riksför-
eningen och Trossamfun-
det Pingst. 

nya sånger från Pingst 
finns på nya skivan Vägar 
vidare, som släpptes den 
20 mars. Det är den tredje 
skivan med nya sånger 
som Pingst står bakom. 
Skivan finns att köpa på 
Pingsts webb-shop och är 
även tillgänglig på musik-
plattformarna Spotify och 
Multitracks. 

285 000

8
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Carolina Klintefelt i en debattartikel i tidningen Dagen med rubriken Varför skulle just 
bilden av Gud som mor vara fel? 

”
Erfarenheten av 
modersrollen kan 
vara någonting som 
fördjupar insikterna 
om Guds karaktär.

 • FOLK I RÖRELSE •

TACKA GUD!
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 • FOLK I RÖRELSE •

Den här sommaren blir det inga konferenser på plats bland 
Nyhemstallarna eller i Husbondliden. Inte heller blir det  
någon medverkan i Almedalsveckan.

KONFERENSKÄNSLA på distans och över 
nätet ordnas dock både från Nyhem och 
Lappis. 

Under midsommarveckan kommer det 
att finnas barnprogram och en podd-vari-
ant av Bible Boost för ungdomarna att ta 
del av via www.nyhemsveckan.se

Och det blir livesändningar av både 
kvälls- och nattmöten. Dessutom kommer 
det att kunna gå att följa livesända sam-
talsprogram på eftermiddagarna tisdag, 
onsdag och torsdag kring ämnena Skapel-
sen, Själen och Samtiden. 

ONSDAGSKVÄLLENS MÖTE är tänkt att 
man ska kunna kombinera med lokala 
grillkvällar och på torsdagen ligger fokus 
på evangelisation i Sverige.

   Lappis planeringsgrupp sätter siktet på 
nästa års konferens och utmanar kon-
ferensdeltagare att bli Lappissupportrar 
och både bidra med pengar och praktiskt 
arbete på området inför nästa år. 
    
BIBELSTUDIER kommer att spelas in i för-
väg och sändas via Lappis hemsida under 
vecka 28. Åtta Norrlandsförsamlingar 
bidrar med inspelningar av kvällsmöten. 
Det kommer även att finnas länkar på 
www.lappis.se till material för barn och 
unga.

LP -konferensen Syd, som skulle hållits 
veckan efter midsommar har även den 
ställts in, medan planerna på en LP-konfe-
rens i Arjeplog fortgår under förutsättning 
att restriktionerna släpper.

Annorlunda konferenssommar

Restriktionerna 
med anledning av 
Corona har radikalt 
förändrat konferens-
sommaren.

• Nyhemsveckan satsar 
på att erbjuda en rad olika 
program via webben. Håll 
utkik på hemsidan  
www.nyhemsveckan.se

• Även Lapplandsveckan 
kommer att erbjuda digitalt 
material på sin hemsida 
www.lappis.se

• LP-konferensen Syd, som 
skulle hållits veckan efter 
midsommar planerar också 
för att sända visst material 
digitalt. För mer informa-
tion besök hemsidan: 
www.lp-verksamheten.se 

FAKTA

Nr 2 • 2020
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Ett virus och en pandemi har den här våren tvingat alla till 
stora förändringar. Den 11 mars kom regeringsbeslutet om 
att förbjuda samlingar med fler än 500 deltagare. Drygt två 
veckor senare ändrades gränsen till 50. Ledorden för  
församlingarna blev att ställa om, inte ställa in. 

Kreativitet och omsorg har flödat runt om i 
landet. Även församlingar utan tidigare vana 
vid att sända sina gudstjänster digitalt kom 
snabbt igång med detta. Förmodligen har det 
aldrig tidigare funnits så många gudstjänster 
och predikningar att ta del av på olika nätplatt-
formar. Här kommer ett litet axplock på andra 
omställningsinititativ under en tid helt präglad 
av Corona.

JÖNKÖPING 
Coronahjälpen i Pingst Jönköping servar seniorer 
+70 med att till exempel gå ärenden och att 
handla mat. ”Tillsammans sprider vi hopp, med-
känsla, glädje och håller drömmar vid liv!”, säger  
Camilla Liljeqvist, som samordnar hjälpgruppen, 
som består av omkring 30 volontärer.

KARLSKRONA
Onsdagskvällarnas bönemöten har flyttat ut och 
blivit bönepromenader. Alla som är friska och 
inte tillhör en riskgrupp är välkomna att komma 
med och be under gemensam vandring. En 
timme tar bönepromenaden och deltagarna ber 
både för inskickade böneämnen och för strate-
giska platser i stan som man passerar.

HÄSSLEHOLM
Second Hand-butiken som Pingstkyrkan driver i 
samarbete med PMU erbjuder numera möjlighet 
för kunderna att handla vissa av varorna on line. 
Man får ringa eller mejla och komma och hämta 
en vardagsförmiddag inom en vecka. 

JÄRFÄLLA
I Aspnäskyrkan har man anordnat digitalt kyrk-
fika varannan söndag. De som vill delta anmäler 
sig i förväg och blir sedan indelade i mindre 
grupper, som ”träffas” efter gudstjänsten och 
pratar om den och livet i allmänhet. ”Det funkar 
bra och är väldigt uppskattat”, säger en av del-
tagarna, Johan Valinder.

VÄSTERÅS
Västerås Pingstkyrka är en av många försam-
lingar som också tänker på den unga publiken 
när söndagsskola och andra barnaktiviteter 
inte kan hållas som vanligt. Varje söndag läggs 
programmet Söndagskul ut på församlingens 
Youtubekanal. Cirka 15-20 minuter med många 
olika agerande.

ÖRNSKÖLDSVIK
Här samarbetar Pingstkyrkan och kommunen för 
att hjälpa stadens 70-plussare. Detta efter ett 
möte med kommunledningen, där församlingens 
pastorer informerade om sin vilja att hjälpa och 
också berättade att de ber för och välsignar 
kommunledningen. 
   Kommunen hänvisar till kyrkan för de som vill 
ha hjälp med att handla mat och Pingstkyrkan 
samarbetar i sin tur med stadens andra kyrkor 
för att tillsammans verka för stadens bästa.  
Kyrkan har ett journummer och även  ett for-
mulär som man kan fylla i på hemsidan för att 
anmäla sina önskemål om hjälp och även fylla i 
om man önskar förbön och eller vill bli kontak-
tad för ett samtal eller hjälp med annat ärende.

Omställning i Corona-tider
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ÄNGELHOLM
En kväll i april packade församlingen ihop 350 
kassar fyllda med godsaker, hygienartiklar och 
tidningar med vittnesbörd till personalen på 
vårdboendena i Ängelholm. ”Vilken glädje att få 
göra något för någon annan”, skrev man på sin 
Facebooksida om insatsen.

KARLSHAMN
Två  förmiddagar i veckan mellan 9.00 och 
12.00 har kyrkan varit öppen för gymnasieelever 
som behövt lugn och ro för att kunna bedriva 
sina studier på distans. Parallellt är kyrkan 
öppen för spontana samtal. Församlingen har 
också erbjudit en dygnet runt-öppen jourtelefon 
för existentiella samtal och praktisk hjälp för att 
kunna ta sig till ett läkarbesök eller handla mat.

STOCKHOLM
Hillsongförsamlingen uppmanade på Lång-
fredagen sina medlemmar att fira nattvard i 
hemmet, framför skärmen. Omkring 40 000 
personer loggade in till sändingen och försam-
lingens pastor Andreas Nielson tror att kanske 
10 000 personer deltog i det ovanliga nattvards-
friandet. 
   Även en rad andra pingstförsamlingar inbjöd 
till digitalt nattvardsfirande i samband med 
påsken. 

SOLNA
Pingstkyrkans barnpedagog Charlotte Ström 
startade Facebookgruppen ”Öppna förskolan 
hemma”, som samlar barnsånger, lekar, pyssel 
och andra kreativa idéer som småbarnsföräldrar 
kan göra gemensamt med sina barn. De två 
första dagarna hade över 130 personer sett den 
första inspelade videon. Gruppen ligger under 
kyrkans Facebooksida för att visa kopplingen till 
Solna pingstförsamling. Samtidigt är tanken att 
både kristna och personer utan kyrklig bakgrund 
ska känna sig lika välkomna att vara med. 

Omställning i Corona-tider

• Varje torsdag morgon  
sedan restriktionerna 
infördes har nätverket 
Pingst Pastor mötts till 
webinar ledda av Daniel 
Alm, där olika frågor tagits 
upp. 

 • Praktiska frågor och 
tips kring olika nätverks-
plattformar och rättigheter 
kring att sända sång och 
musik har behandlats.

• Andra ämnen som varit 
uppe är till exempel: Hur 
kan ett omsorgsarbete 
fungera i coronatider? 
Går det att genomföra ett 
församlingsmöte digitalt? 
Hur ska man tänka kring 
begravningar nu?  
 
• Information och länkar 
till resurser med anledning 
av coronapandemin finns 
på  www.pingst.se

 • NYHETER FRÅN PINGST •

FAKTA



 • KRÖNIKA •

VALBORG ÄR VANLIGTVIS en stor grej för 
mig som studentpastor. Studentbrassets 
sorgelösa parad genom centrum, sångarna 
som sjunger vårsånger vid Borggården 
med tal, pompa och ståt. Festen i stads-
parken, som ger vän av ordning spontana 
utslag. Studenter som ligger utspridda i 
ett jämt lager, huller om buller på parkens 
grönyta, lite som en myrstack som tagit 
siesta. Det enda som var utspritt i parken i 
år var hönsskit... 

Festeriet hade bett oss om att hålla i en 
vattenstation i parken i år och vi såg fram 
mot det. Vi ville vara kärleksfullt närva-
rande. Vad skulle Anden leda oss in i för 
samtal och möten?

När jag i år väl tog på mig min bleknade 
studentmössa och besjöng “Studentens 
lyckliga dag”, och “hoppet är vår vän och 
vi dess löften tro”, så var det i ensamhet 
framför min grill. 

Alla har vi fått händelser inställda som 
vi har sett fram emot den här våren. En av 
min familjs stora sorger är att vi inte kom-
mer kunna åka till Nyhem.

    
VI FÅR VÄNJA OSS VID att ha fest i för-
skingring. Det kan synas som att futtiga 
substitut inte är värt något. Men det är inte 
sant, små saker och handlingar kan ha 
stort värde. 

Det är nämligen inte bara det lilla i sig 
själv som ger mening utan det som det 
pekar mot, den riktning det ger våra liv.  
   I tider av undantag får vi göra vad vi kan, 
när vi inte kan göra det vi vill.  Den som lä-
ser Bibeln vet att Guds folk är vana att fira 
under tillfälliga omständigheter, medvetna 

om att det inte är fulländat, men med hopp 
och tro om att det en dag ska bli det.

Tänk på Guds ord till de deporterade 
i Babylon (Jer.29), om blomstring och 
framgång trots förskingringen. Om Guds 
avsikter, “välgång inte olycka”. Det finns 
ett hopp som är slitstarkt och tåligt för det 
har sina rötter i Guds löften och nåd.

Visst är det också så med nattvarden? 
Det kan synas vara en rätt futtig fest, sett 
som måltid i alla fall och inget man bli mätt 
av direkt. Ändå mättas vårt hopp för “Var 
gång ni äter det brödet och dricker den bä-
garen förkunnar ni alltså Herrens död, till 
dess han kommer.” I nattvarden minns vi 
vad Jesus gjorde, men även att nattvarden 
pekar mot den fulländade festen.

FÖR MÅNGA UNGA VUXNA upplevs det nu 
som att festen helt blev inställd. De kom-
mer gå sina första steg ut i vuxenlivet i 
konjunkturens motvind. Vad gör det med 
deras självbild? 

Ändå finns det hopp i själva nedstäng-
ningen. Den vittnar om människovärde. 
Eller vore inte “människoovärderligheten”, 
ett bättre ord? Från marknadens perspektiv 
är tomma köpcentrum oförståeligt. För den 
som älskar sin nästa är det mer logiskt. 

Det judiska folket har blivit något av 
experter på att upprätthålla modet och 
identiteten som löftets folk. Varje påsk, har 
judar i förskingring sagt “next year in Jeru-
salem”. Det finns hoppfullhet i det bristfäl-
liga som vi gör. Ta del i det, låt det ge dig 
riktning, det pekar mot något fulländat 
och större. 

Next year in Nyhem!

Fest i förskingringen

MATTIAS 
SENNEHED
Mattias Sennehed är 
studentpastor i Linköping 
och Pingsts Unga vuxna 
konsulent 

I tider av 
undantag får 
vi göra vad vi 
kan, när vi inte 
kan göra det vi 
vill.  

Nr 2 • 2020
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Hur känns det att bli omvald som före-
ståndare för Pingst?

– Jag är tacksam för förtroendet och det 
stöd som jag känner från rörelsen. Det 
betyder så mycket att det finns många som 
ber för mig och min familj. 

Du har varit föreståndare i fyra år, hur 
skulle du beskriva ditt föreståndarskap?

– Jag har kämpat för att gräva upp de 
andliga brunnarna, sätta fokus och bygga 
utifrån det. Jag har försökt att lyda Andens 
maning, det jag har känt att jag ska göra 
har jag gjort. 

– Jag hoppas att jag kan bli allt mer fri-
modig och göra mer. Men jag har kämpat 
på så hårt och gott jag kunnat och hoppas 
att det kan vara till Guds ära. 

Vad är du mest tacksam för?
– Om jag får nämna fyra saker är jag väl-

digt tacksam för tillströmningen av nya 
och yngre predikanter. Ett annat glädje-
ämne är att det har döpts väldigt många 
människor de här åren. Det tredje är att vi 
stärkt de internationella relationerna. Det 
fjärde, och det är det mest personliga, är 
boken Tungotal, Tänkande och Tjänande som 

jag känner har betytt ganska mycket för 
rörelsen, jag är glad att jag lyckades skriva 
den. 

Finns det något som du skulle säga 
att du ångrar eller som du önskar skulle 
kunna ha varit annorlunda?

– Det finns enskilda konflikter och 
relationer där allt inte kunnat lösas och 
kanske har jag vissa gånger tagit i för hårt. 
När det kommer över en viss gräns blir jag 
ganska digital och blank, då finns det en 
risk att jag stänger vissa dörrar även om 
jag inte tror att någon relationsdörr blivit 
helt stängd under den här tiden. 

Vilka svårigheter har du mött som 
föreståndare? 

– Situationen med församlingen United 
som med sin ledning gick över till EFS 
satte fingret på vår dopsyn, församlings-
syn och i viss mån människosyn när det 
gäller synen på arvsynd. Här tycker jag att 
vi har gjort vad vi har kunnat, men jag tar 
en del lärdomar med mig. 

– Sedan har Knutby åter aktualiserats.
Men när det gäller Knutby har vi något 
som är svårt att relatera till, inte männis-

Daniel Alm ser 
ljust på framtiden

På rådslaget omvaldes Daniel Alm som föreståndare. 
Läs om hur han ser på sina fyra första år 

och vad han tror om framtiden.

• PORTRÄTTET •Nr 2 • 2020

10

Text: Marcus Jonsson  •  Foto: Sandra Lagestrå



Jag har kämpat 
för att gräva 
upp de andliga 
brunnarna.



korna, utan det som medier och andra vill 
göra av det i sina uttydningar. 

– En helt annan utmaning är att vi 
som kristna har påverkats av det poli-
tiska klimatet. Det som var så mycket 
av medmänsklighet och värme 2015 har 
under åren vänts och även inom kristen-
heten finns det en spricka här. Vi inom 
kristenheten måste kämpa för solidaritet 
och varje människas lika värde utifrån en 
biblisk övertygelse. När jag tagit ställning 
för en mer solidarisk flyktingpolitik har 
jag fått ganska mycket kritik från enskilda 
personer som tycker att man ska sätta 
Sverige och svenskarna först.  

Om vi ser till vad du ville när du först 
valdes till föreståndare 2016, då deklare-
rade du att fokus skulle ligga på kopp-
lingen mellan det gemensamma och 
församlingar. Hur har det gått?

– Detta har jag försökt personifiera själv, 
jag är kvar i en lokal församling som före-
ståndare i Västerås och vill att Pingst ska 
genomsyras av att vi jobbar med försam-
lingar, är själva en del av församlingar och 
vill att det vi gör centralt ska vara till nytta 
för församlingarna så långt det går. Jag 
hoppas att jag kan vara ett föredöme för 
de som jobbar centralt på Pingst när det 
gäller att hela tiden ha den lokala försam-
lingen som utgångspunkt för allt vi gör.

Du sa även att du ville ge stöd till små 
församlingar. Hur har det sett ut?

– Jag älskar den lilla församlingen och 
tror på den. Samtidigt vet jag att det ofta 
är lite kämpigt, man kanske jämför sig 
med den stora församlingens nischade 
utbud och inser att man själv inte har 
det. Under de här fyra åren har vi försökt 
utveckla en del resurser som vi delar 
inom rörelsen, grafik, bönesatsningar och 
bibelundervisning. Just nu jobbar vi under 
Coronakrisen med webinarier där vi även 
digitalt delar information för att försam-
lingar ska kunna använda det. 

– Jag har försökt att resa mycket till de 
små församlingarna, jag har inte gjort 
någon skillnad mellan stora och små 
församlingar eller att resa utomlands eller 
i Sverige. Jag har försökt att vara den lilla 
församlingens representant.

Du var likaså tydlig med att du ville 
gjuta mod i rörelsen. Kan du ge exempel 
på det?

– Det kan man sammanfatta med min 
bok Tungotal, Tänkande Tjänande. Pingst
andligheten är ett särskilt bidrag till Kristi 
kropp. Vid sidan av det ortodoxa, katolska 
och protestantiska väller det pentakostala 
fram på en global arena. I Sverige kan vi 
ha en ganska begränsad uppfattning av 
vad det är att vara pingstvän, att vi bara 
är en del av en frikyrkorörelse, men vi är 
ett folk som är präglat av den erfarenhets-
baserade teologin, du kan möta Gud och 
erfara honom. Vi betonar att frälsningen 
alltid är framåtsyftande och anden är ett 
axiom som ger den sanna bilden av vem 
Jesus är. 

– Vi får akta oss för elitism, vi äger inte 
vinden för den blåser vart den vill, men vi 
kan betona detta. Jag har försökt att lyfta 
detta med andliga nådegåvor och karis-
matik. Den sunda djupa väckelsefåran 
är frisk och levande. Pingstteologin är en 
teologi av möten.

Har vi pingstvänner haft ett dåligt 
självförtroende?

– Det kan säkert ha pendlat mellan lågt 
och högt självförtroende. Ibland kan vi 
säkert ha uppträtt elitistiskt som att det 
är vi som är unika, men det är Andens 
verk som är det speciella och unika i allt 
Guds folk. Men sedan har vi haft en del 
problem, bristande tillväxt och svåra saker 
som hänt i vår rörelse som gjort att vi haft 
ett stukat självförtroende under många 
år. Vi är många som kämpar för att vi ska 
återfå en varm identitet som ger en positiv 
självbild.

Hur ser du på framtiden i stort?
– I grunden har jag en positiv livssyn. 

Gud gav den Helige Ande för att hjälpa 
oss och det är ett bevis för att Gud inte 
lämnat oss ensamma, därför har jag en 
positiv Gudsbild och därmed en positiv 
framtidsbild. Samtidigt har jag inga dubier 
kring att det ibland går snett, utan det 
tillhör livet här och nu. 

– Jag tror att coronapandemin skyndar 
på sekulariseringens trendbrott, nu kom-
mer folk att börja ta del av gudstjänster 

RÖSTER OM

Daniel Alm

Karin Wiborn
Generalsekreterare,  
Sveriges Kristna Råd

Felicia Ferreira
VD och Chefredaktör,
Dagen

– Daniel har ett viktigt bi-
drag in i ekumeniken och 
är en god samarbetspart.  
Jag ser fram emot sam-
arbetet med honom som 
ordförande för Sveriges 
kristna råd. 
 

– Jag uppskattar att 
Daniel har en så ekume-
nisk och samhällstillvänd 
hållning i sitt arbete 
kombinerat med att han 
som jag uppfattar det har 
ett stort förtroende, inte 
minst hos de lite mindre 
pingstförsamlingarna, runt 
om i landet.
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och andligt utbud. Pandemin visar att 
människan inte kan kontrollera allt, fram-
för allt kan vi inte kontrollera döden, utan 
vi är beroende och svaga behöver någon 
annan hjälp än den vi själva kan skapa. 
Sedan har vi mörka moln. Klimatomställ-
ningarna, krig, flyktingströmmar, det mer 
diktatoriska och populistiska visar på att 
församlingen behövs som aldrig förr.

Mer specifikt, hur ser du på utveck-
lingen inom kristenheten?

– Sverige är ett av världens mest sekula-
riserade länder, kyrkan behöver på något 
sätt leva upp och mer av den Heliga Ande. 
Den svenska åkertegen är hård, men jag 
har gott mod och tror att vägen framåt är 
diakonal och karismatisk. Sedan är jag 
rädd för liberal teologin där man redu-

cerar bibeltexterna till att bli mänskligt 
förklarbara, men jag är också rädd för 
fundamentalismen där man alltid har rätt 
i sin tolkning, där man älskar sin upp-
fattning mer än Ordet och där menings
motståndare demoniseras. Det här är två 
diken som inte är bra för kristenheten, 
framför allt inte för pingströrelsen. Kris-
tenheten behöver Anden och Ordet. 

Hur vill du att de kommande fyra åren 
ska vara?

– Jag känner tillförsikt. Om fyra år 
hoppas jag att vi har tagit oss över 100 000 
medlemmar igen, att vi har ett större inter-
nationellt nätverk idag, att vi har planterat 
flera nya församlingar och att vårt diako-
nala engagemang är större än idag. Jag vill 
maximera det vi gör idag.

• Daniel Alm är född 
1971 i Björköby i  
Vetlanda kommun, gift 
med Susanne och de har 
tre barn. 
• Är sedan 2016 före-
ståndare för Pingst – Fria 
Församlingar i Samver-
kan. Den 9 maj omvaldes 
han för en andra mandat-
period. 
• Sedan 2006 är Daniel 
Alm föreståndare i pingst-
församlingen i Västerås.

FAKTA

• PORTRÄTTET •

PÅ VAKT. Daniel Alm är vaksam mot både liberalteologin där man reducerar bibeltexterna till att bli mänskligt 
förklarbara och fundamentalismen där man älskar sin uppfattning mer än Ordet.
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I mars följde många pingstförsamlingar uppmaningen till 
mer bön för folket och bad varje vecka för samma högaktu-
ella böneämnen.

BÖNEÄMNENA stämde precis in på läget 
och passade så bra in i våra bönesam-
lingar.

Det säger Tomas Höglund, pastor i 
Pingstkyrkan Kumla, som var en av de 
församlingar som valde att låta mars må-
nad få temat Mer bön för folket.

I församlingen hålls alltid många olika 
bönesamlingar varje vecka, på tisdags- 
och torsdagsmorgnar, onsdag förmiddag 
och onsdagskvällar och en dag i månaden 
är det bönedag.

– Vi har många i församlingen som drar 
i bön, så det var verkligen inte svårt att 
passa in detta i vår normala verksamhet.

Samhörigheten och vetskapen om att 
många ber för samma sak, var en styrka 
med satsningen, tycker Tomas Höglund.

Även i Pingstkyrkan i Västra Frölunda bad 
man varje vecka för de olika böneämnena.

– Vi har bönekväll på onsdagarna och i 
de samlingarna lyfte vi varje veckas böne-
ämne, men bad också för alla punkterna 
varje vecka. säger pastor Mats Särnholm.

– Att vi visste att många bad för samma 
sak och kände att vi var del av något 
större gav en styrka. 

MATS SÄRNHOLM SÄGER att han fått 
många positiva kommentarer om böne-
satsningen, också från människor helt 
utanför kyrkans värld, som säger att ”vad 
bra att ni tror och ber”.

– Just nu  upplever jag att det är superlätt 
att tala om tro och livsfrågor. Det har blivit 
ett helt annat tonläge. 

”Superlätt att tala om tro nu”

Böneämnen för varje 
söndag i mars:
• Be för gudsmöten som 
förvandlar liv.
• Be att det i våra försam-
lingar tänds ny kärlek till 
Jesus och våra med-
människor
• Be om en kyrka som 
förmedlar hopp 
• Be för hållbart liv och ett 
sunt politiskt ledarskap i 
en polariserad värld
• Be att de personer våra 
församlingar är i kontakt 
med fylls av Guds kärlek,
hoppfullhet och framtids-
tro i sina liv.

Bönekampanjen Mer 
bön för folket lanse-
rades under årets 
Pingst Pastor.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Är du förvånad över att 
över 400 000 personer 
tittat på programmet 
om man räknar både 
sändningstillfället och på 
svtplay.se? 
 – Nej, jag hade föreställt 
mig en stor grupp av tittare 
med frikyrkobakgrund. 
Men det är roligt att så 
många tittade på doku-
mentären när den sändes, 
omkring 200 000 personer, 
men också att så många 
hittat till den via svtplay.
se, där den finns kvar till 
11 oktober. 

Vilka reaktioner har 
programmet fått? 
– Kulturredaktionen, som 
jag gjorde programmet för, 
säger att de aldrig har fått 
så mycket reaktioner på ett 
program. 

 – Även till mig har 
väldigt många hört av sig. 
Det är glada och positiva 
reaktioner, man tackar för 
programmet och tycker 

att det var intressant och 
roligt och en härlig nostal-
gitripp.

 – En del har förslag på 
innehåll till fler program, 
andra ställer frågor om-
kring varför någon viss 
person eller musikgrupp 
inte var med.

 – Det är väldigt roligt 
att få så mycket  gensvar. 
Jag är också glad för att så 
många säger att de tyckte 
programmet hade en rätt 
ton. Att många som inte 
alls kände till frikyrko-
musiken också tyckt det 
varit intressant, roligt och 
folkbildande, uppskattar 
jag också. 

Blir det någon uppföl-
jare till programmet?        
–  Jag ville ju göra tre 
program från början, men 
blev glad att få göra ett. Nu 
diskuterar vi om det ska bli 
någon uppföljning. Jag har 
flera idéer, och hoppas få 
igenom någon.

ANN-SOFIE CARRINGER 
gjorde programmet om 
frikyrko-musiken, som 
sändes i SVT2 i påskas 
och fick rekordmånga 
reaktioner.

Stort intresse för  
Frikyrkans
Musikunder.

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.



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

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

RINGIUS Fastighetsbyrå

Anlita det fristående personliga
mäklaralternativet med lång erfarenhet
av landsbygdsfastigheter.

Humant Arvode!
För mer information vänligen kontakta mig.

Sälja Gården, Lantstället eller Fritidshuset?

Carl-Magnus Folke
Tel 0515-151 75, 070-673 18 32
www.ringius.se

Näs Grevagården 1, 52191 Falköping

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

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.



Har stor respekt 
för att leda i tid 
av förändringar.

MIKAEL SAMUELSON  valdes på Råd-
slaget till ny ordförande för Styrgrupp 
Internationell. Ett uppdrag han ser fram 
emot och tycker är både ansvarsfullt 
och spännande. 

Hur känns det att bli vald till 
ordförande för Styrgrupp Interna-
tionell?

– Det känns bra, det känns spän-
nande men det är med stor respekt för 
uppdraget, komplexiteten, historien och 
ansvaret att leda vidare i en viktig tid. 

Vilka erfarenheter har du av 
det internationella arbetet inom 
Pingst? 

– På nationell nivå egentligen ingen, 
men jag har varit församlingsledare i 
Jönköping i nästan 30 år och det har 
inneburit att jag levt nära de internatio-
nella frågorna, under vissa tider mycket 
nära, under andra mindre. 

– Jag har funnits i vårt internationella 
ledningsteam under några år, bland an-
nat som dess ordförande. Som försam-
lingens ordförande under ett antal år i 
början på 2000-talet och under mina år 
som administrativ chef i församlingen 
fanns de internationella frågorna stän-
digt aktuella. 

Vad hoppas du 
bidra med till styr-
gruppen?

– Erfarenhet av ledar-
skap både i församling och 
arbetslivet. Nya ögon om det 
behövs och en stor portion av inspi-
ration och glädje i att ha fått förtroendet 
för detta uppdrag. 

Organisationen av det interna-
tionella arbetet inom Pingst är ju 
under förändring. Hur ser du på att 
vara med och leda under en sådan 
process?

– Min absoluta övertygelse är att 
förändring är positiv. Att bara behålla 
det man har är alltid första steget på av-
veckling. Men utveckling och föränd-
ring måste alltid komma ihåg historien 
och vad man kommer ifrån. Jag tror 
att jag är bra på att se framåt men 
samtidigt ha respekt för det som varit. 
Gud satte inte ögonen i nacken när han 
skapade oss. Vi ska se framåt, alltid med 

ambitionen att göra bättre idag än igår. 
I det perspektivet ser jag fram emot att 
vara med i förändringsarbetet. Men 
åter igen, att kasta en blick över axeln, 
ha koll på det som ligger bakom är 
enormt viktigt. Vi ska inte förändra för 
förändringens skull, vi ska förändra för 
att på ett ännu bättre sätt göra vår del i 
missionsbefallningen.

Varför är det internationella 
arbetet viktigt? 

– Det är en stor fråga med många 
svar, beroende på infallsvinkel. I grun-
den handlar det om uppdraget försam-
lingen fick i Apostlagärningarna, gör 
alla folk till Jesu lärjungar, ända till jor-
dens yttersta gräns. Vi hör ihop, vi har 
ett ansvar. Vi behöver varandra. Bibeln 
ger oss vägledning i att ”ge som gåva 

det vi fått som gåva” – alltså att 
dela med oss av det vi kan 

och har. 

Tror du att 
Corona-pandemin 
varaktigt kommer 
att påverka det?

– Absolut, vi ska 
finnas ute i världen, 

i alla de projekt och 
arbeten vi är mitt 

uppe i. Det är i sig alltid 
förknippat med risk, men 

vi har ett ansvar för dem vi 
sänder ut, vi ska vara kloka och 

förståndiga och så långt det är möjligt 
undvika risker. Att i dag säga när vi kan 
lägga Covid-19 bakom oss tror jag ingen 
kan. 

Vad gör du när du inte leder 
styrgruppen? 

– Jag jobbar som begravningsråd-
givare på Klarahill Begravningsbyrå 
och ansvarar för våra två kontor i Hus-
kvarna och Jönköping. Är adminis-
tratör och församlingsledare i Pingst-
kyrkan och  engagerad i flera delar av 
församlingens verksamhet, däribland 
det internationella arbetet. Är även ord-
förande i Nyhemsveckan. Borde träna, 
äta mindre och gärna ta grönt kort i golf 
men det får nog vänta ett tag till.  

• SJU FRÅGOR •

17



Har alla 
samma värde?

Nr 2 • 2020

FRÅGAN OM MÄNNISKANS ursprung och 
mål har engagerat och engagerar människor 
överallt. Men svaren varierar. Somliga tror att 
vi är ett resultat av slumpen, av den starkares 
överlevnad eller endast en del av ett evigt 
kretslopp.  Men som kristna är det naturligt 
att söka sig till Guds ord  och Guds avsikt 
med människan för att möta de här frågorna.

Pingsts Teologiska nätverket formulerar det 
i inledningen av sin skrift Människan så här: 

”Vi söker alla svaret på den gåta och gåva 
det är att vara människa. Det svar som 
framträder i Bibeln låter oss ana människans 
oändliga potential. Hon är tänkt att vara en 

Text: Ulrika Ramstrand 

Illustrationer: Marcus Rynningsjö

Världen rangordnar och värderar människor olika. 
Men tron på skapelsens och frälsningens Gud kastar ljus 

över människans gåtfulla väsen. Som skapad av Gud har alla 
människor samma oersättliga värde. 



 • TEMA •

boning åt Gud, himlens och jordens skapa-
re. Skapad till Guds avbild är hon ämnad att 
likna honom. Inget som existerar kan därför 
mätas med hennes storhet. Människans 
värde är oersättligt.”

Det är alltså inte är slumpen som styr, 
utan:  ”Människan, liksom djuren och hela 
naturen, är skapad av Gud i ett speciellt 
syfte och leds av honom mot ett mål. Gud 
ville, och vill, människan.”

Människovärdet ges som en gåva i ska-
pelsen, inte som svar på något vi presterat, 
konstaterar Teologiska nätverket, och fort-
sätter: ”Människan lever inför Guds varma 
och kärleksfulla blick. Ur den vissheten 
växer sund självkänsla, liksom respekt för 
och omsorg om våra medmänniskor.

Denna syn på människan måste ligga till 
grund för våra etiska ställningstaganden. 
Vi får aldrig glömma att människan, oav-
sett förmåga och förutsättningar, är Guds 
avbild. Hennes värde är inte förhandlings-
bart.”

I kristen tro har människovärdet sin 
grund i människans vara, i själva existen-
sen. ”Hon är skapad till Guds avbild och 
likhet. Hon äger sitt värde i den hon är, inte 
i det hon gör. Men som Guds förvaltare bär 
hon ansvar för sitt liv och sina handlingar.”

EN GOOGLING PÅ begreppet Människovärde 
resulterar i ett oräkneligt antal träffar. På 
Wikipedia hittar jag de här utgångspunkter-
na för begreppet: Den kristna principen att 
vi alla är lika inför Gud och den humanis-
tiska principen att vi är lika inför varandra. 

Och statens etiskt-medicinska råd for-
mulerar sig så här om människovärdet: 

”Människo värdet innebär att alla männ-
iskor har vissa fundamentala rättigheter 
som ska respekteras och i dessa avseenden 
är ingen förmer än någon annan. Det är 
nämligen med avseende på människovärdet 
som alla människor är lika. Människovär-
det är alltså inte bundet till våra egenskaper 
utan är knutet till varje enskild människa 
oberoende av prestationer.”

Det teologiska nätverket konstaterar att 
”Den kristna helhetssynen på människan 
som kropp, själ och ande utgör dessutom ett 
skydd mot tendensen att reducera männis-
kan till en produkt av arv och miljö, eller 
till en maskin, ett socialt väsen, en summa 
av språk, varseblivning och biologi. Här går 
kristendomen hand i hand med humanis-
men. Däremot väljer den inte att som huma-
nismen placera människan i centrum.”

– Människovärdesfrågan är den viktigaste 
av alla frågor just nu, säger Alf Svensson, 
tidigare partiledare för Kristdemokraterna, 
bistånds- och människorättsminister och 
EU-parlamentariker.

– Inte minst i diskussionerna kring vilka 
som ska väljas bort för intensivvård. 

När vi talas vid befinner vi oss mitt i 
corona pandemin och Alf Svensson är upp-
bragt över inställningen till äldre patienter.

– Jag förstår att det måste finnas gränser 
för intensivvårdsinsatser, säger han, men 
jag häpnar över respektlösheten för äldre 
och det sätt man talar om ålder på.

Han menar att vi i Sverige är oerhört 
fixerade vid ålder och vid yrkesliv och att 
identiteten är så starkt ihopkopplad med 
jobbet. 

När jag ser din 
himmel, som 
dina fingrar  
format, månen 
och stjärnorna 
du fäste där, 
vad är då en 
människa att 
du tänker på 
henne,en dödlig 
att du tar dig an 
honom? 

Psaltaren  8:4-5



– Vad jobbar du med är så gott som alltid 
den första frågan man ställer till någon man 
inte träffat förut.

”Vem är du?” är en bättre fråga om man 
vill visa respekt för människans värde 
tycker han.

ALF SVENSSON EFTERLYSER  ”förkunnare” 
av alla de slag, inte bara från kyrkans värld, 
utan också politiker och journalister, som 
lyfter fram människovärdesfrågor.

– Vad betyder det till exempel att den 
demente gamle personen har samma män-
niskovärde som en professor eller ingenjör? 
Man måste grubbla på det och röra sig i det 
spänningsfältet och rådbråka sig själv.

Att människovärdet är viktigare än penning-
värdet är ett uttryck som många kopplar till 
Alf Svensson och något de allra flesta håller 

med om idag, åtminstone i teorin.
– Jag tycker att vi i kristna kretsar borde 

lyfta fram detta mer och tala om hur vi kan 
leva upp till det. 

Teologiska nätverket är definitivt inne 
på samma spår: ”I en tid när människans 
värde reduceras utmanar oss vår kristna tro 
att träda upp till människans försvar.”

Människovärdesdiskussionen kan inte 
kopplas bort från kristendomens rötter, 
menar Alf Svensson. 

– Oavsett om man tror eller inte så måste 
man ändå erkänna att vår civilisation och 
själva grunden för människovärdet vilar på 
den kristna grundsynen om människans 
unika värde. 

Det gäller även för FN-förklaringen om 
Mänskliga rättigheter från 1948, där både 
människans värde och rättigheter slås fast.
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Gud skapade  
människan till sin 
avbild, till Guds 
avbild skapade han 
henne. 

Första Moseboken 1:27

Politiker

Alf Svensson

Människo
värdesfrågan 
är viktigast av 
alla frågor just 
nu.



 • TEMA •

Alf Svensson vill också, särskilt i dessa 
tider, poängtera att människovärdet inte 
begränsas av nationsgränser. 

– Attityden just nu är inte precis att vi 
skulle  kunna göra mer, även om vi vet att 
vi inte kan göra allt. Osund nationalism 
lurar runt hörnet i både EU och USA inte 
minst i spåren av corona, varnar han.

SAMTIDIGT SOM BIBELNS budskap ger 
människan ett unikt värde så utmanar den 
också den kultur som vill sätta människan 
i centrum. ”Dess rättfärdighetsperspektiv 
framstår i befriande kontrast till vårt pre-
stationssamhälle. Allt liv skyddas, främst 
det svaga, utsatta, skadade och bristfälliga. 
Kommersialism och maktutövning utmanas 
i grunden... Här finns inget utrymme för 
diskriminering, förtryck eller förnedrande 

språkbruk. Den nya människan i Kristus 
omfattar hela livet – och förebådar hela 
samhällets restaurering”, skriver Teologiska 
nätverket. 

”Rikedom, berömmelse och framgång ger 
inga privilegier inför Gud. Bibelns omvända 
perspektiv ger utsatta grupper – fattiga, 
ensamma, föräldralösa och invandrare – en 
särskild plats i Guds omsorg. Församlingen 
är kallad att gestalta den rättfärdighet som 
flödar från Guds hjärta.”

Utifrån synen att människan är Guds 
skapelse så är vi också skapade för att ha 
gemenskap med Gud. Eller med Teologiska 
nätverkets ord: ”Gud står alltid på män-
niskans sida. Vi bär alla Guds bild inom 
oss. Den som skadar en annan människa, 
syndar därför mot Gud. Den som gör väl 
mot sin nästa, vinner Guds välbehag.”

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
Att ingen annan är som du.

Sångtext av Ingemar Olsson

Hur påverkar  
människans unika 
värde din syn på:
• Livets början
• Funktionsvarianter
• Relationer
• Sjukdom
• Yrkesliv
• Åldrande
• Livets slut
• Rättvisa
• Migration
• Fattigdom

TÄNK PÅ



LILI-ANN VÄXTE UPP i Finland, hade en 
barnatro, gick i söndagsskola och när hon 
var på ett kristet barnläger bestämde hon 
sig för att bli frälst och ville bums låta 
döpa sig. Något som dock hennes mamma 
stoppade, eftersom hon trodde att vuxna 
låg bakom beslutet.

Kanske hade livet tagit en annan vänd-
ning om Lili-Ann fått döpa sig, det kan 
man bara spekulera kring, men kort efter 
detta började det gå riktigt illa för henne.   
Hon var bara 12 år när hon blev full första 
gången.

– Och det på riktig sprit, berättar hon.
Lili-Anns pappa var alkoholist så det 

fanns sprit hemma att få tag på och det 
var heller aldrig några prblem att få äldre 
att köpa ut. Det dröjde inte länge förrän 
hasch och tyngre droger följde.

Lili-Ann lämnade Finland för Stock-
holm som 20-åring. Utan att ha vare sig 
bostad eller jobb ordnat.

– Jag bodde på Plattan och på vindar 
och var som helst. Jag såg hur folk tittade 
på mig och undvek mig och det påverkade 
mig såklart negativt och ledde till att jag 
såg ännu mer ner på mig själv.

VID DEN HÄR TIDEN träffade hon den tio 
år äldre Kari, som också var missbrukare. 
En av de kalla 80-talsvintrarna bodde de i 
en bil vid en bensinmack.

– Jag var bara skinn och ben och hade 
inga tänder kvar, summerar Lili-Ann.

Hennes mamma ordnade ett radhus 
i norra Sollentuna, där de fick bo och 
socialen betalade hyran. Under den här 
tiden gifte de sig också i den närbelägna 
kyrkan, men ordning på livet de levde 
blev det inte.

Lili-Ann beskriver sig som sjuk, både i 
kroppen och i själen, hon hade hallucina-
tioner och bar alltid kniv. Ångest och obe-
räknelighet var ständiga följeslagare och 
det hände många gånger att Kari skickade 
henne till psykakuten.

Sommaren 1986 var hon ensam hemma, 
när Kari var ute på en turné för att skaffa 
pengar, sprit och droger.

– Då tänkte jag ta mitt liv, berättar Lili-
Ann. Nu skulle det lyckas, jag hade för-
sökt att hoppa från Finlandsfärjan en gång 
men blev stoppad. Nu tog jag upp min 
kniv för att skära upp mina handleder när 
nånting i rummet förändrades.

   
ÄVEN OM DET VAR mitt i sommaren hade 
rummet varit fyllt av mörker och tyngd. 
Nu försvann det.

– Jag såg Jesus stå där och bara utstråla 
kärlek. Och så sa han ”Här är jag!” Inget 
mer.

Kniven ramlade i golvet och Lili-Ann 
föll ihop, grät och bad Jesus hjälpa henne 
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Text: Ulrika Ramstrand

När Lili-Ann Karppinen började lära känna Jesus  
växte hennes känsla av människovärde. 

– Nu kunde jag se på mig själv med andra ögon, säger hon.

Hon fann 
sitt människovärde 
i mötet med Jesus

Jag såg Jesus 
stå där och bara 
utstråla kärlek.



och där och då hände något. När hon till 
slut sätter sig upp vet hon bara att hon 
måste börja läsa Bibeln.

– Jag började från början och läste och 
läste och fattade ingenting. Men Guds ord 
kom in i mig ändå.

När Kari kom hem ville Lili-Ann inte ha 
någon sprit och så klart blev han förvå-
nad, men samtidigt glad, nu fick ju han 
desto mer.

– Jag visste inte hur jag skulle berätta 
för honom, tänkte att han skulle skicka 
mig till psyket igen.

Lili-Anns mamma, som under en tid 
brutit med paret, kom i alla fall hem till 
dem i den här vevan och när Lili-Ann be-
rättade för sin mamma vad som hänt satt 
Kari med och till slut utbrast han:

– Fattar du inte att du har mött Jesus!
På underliga vägar kom de en kväll till 

LP-stiftelsens möte på Nalen. På estraden 
stod sångarna och sjöng ”Han har öppnat 
Pärleporten”.

– Då kände jag att jag kommit hem, 
säger Lili-Ann. Den sjöng vi på barnlägret 
jag varit på.

Den kvällen var det Kari som föll i gråt, 
blev frälst och nu kunde deras nya liv 
börja på riktigt.

LILI-ANN MINNS SÄRSKILT hur en 
person kom fram till dem och hälsade på 
dem.

– Jag var så van vid att folk vände un-
dan blicken och vek undan när  vi kom. 
Men den här personen såg rakt på oss 
och måste ha sett förbi det vi såg ut som 
och sett oss som vi skulle komma att bli.

Lili-Ann och Kari fick komma till LP:s 
familjebehandling på Venngarn och 
sedan har de båda två fortsatt att arbeta 
inom LP-verksamheten på olika sätt.

– Jesus älskar alla lika oavsett om-
ständigheter och därför finns det hopp 
för alla, säger hon.

Hon vill bemöta människor hon möter 
som unika personer, inte som missbru-
kare. 

– Jag vill se människor, finnas till för 
dem, bekräfta dem och deras värde som 
människor och se bortom allt det där 
andra, lyssna och i handling visa på Jesu 
kärlek. 

Att se på andra och sig själv med Jesu 
ögon rymmer så mycket sanning, säger 
hon. Inte minst om att varje människa är 
unik och värdefull.

 • TEMA •
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Jag såg Jesus 
stå där och bara 
utstråla kärlek.



Årets Rådslag, som hölls digitalt, fungerade prickfritt, och 
hade mer än 400 anmälda deltagare, varav många använde 
sig av chatten för att kommentera och ställa frågor.

GODMORGON-HÄLSNINGAR från många 
olika församlingar och orter i Sverige 
fyllde chatten inledningsvis och utgjorde 
ett slags digitalt mingel.

Om det funnits tvivel om möjligheten 
att göra sin röst hörd, ställa frågor etcetera, 
så skingrades de snabbt, då deltagarna 
hade möjlighet att skriva in meddelanden 
och frågor i chatten.    

Dessutom skrevs en rad glada tillrop 
in allteftersom de olika redovisningarna, 
verksamhetsplanerna och valen gjordes.

Röstningen gick också smidigt med ja- 
eller nejsvarsmöjlighet.

Efter omvalet av Daniel Alm skrev Ola 
Gustafsson till exempel: ”Sitter här med 
tårar. Tänk att distansering inte stoppar 
vad Gud gör. Gud välsigne Daniel och 
Pingst för fyra nya år.”

Tekniken var också på Rådslagets sida 
hela tiden och kommentarer typ ”Funkar 
såååå bra!” och ”Bra jobbat hela gänget”, 
”Ni gör det strålande!”, ”Imponerande att 
hålla tiden såhär bra!” och ”Särskilt tack 
till teknikerna och bildproducenten som 
var strålande” gick att läsa i chatt-fältet.

 
ÅRETS PRESIDUM bestod av Hans-Erik 
Bylund, Botkyrka, och Camilla Brolin, 
Söderhamn.

– Jag tyckte det fungerade bra med all 
teknik, säger Camilla Brolin, som såg det 
som en stor utmaning att sitta i presidiet 
eftersom det var något helt nytt för henne

 – Men det finns så mycket duktigt folk 
inom vår rörelse, och de hade förberett 
allt. Det är roligt att se allt jobb bakom och 
att få vara med i förberedelserna. Så våga 
säg ja till utmaningar!

– Rådslaget blev ju inte på samma sätt 
en folkfest i år där man kan mötas, men 
samtidigt visade det att vi fortsätter jobba 
på, att allt inte står stilla och skjuts upp. 

 
UNDER RÅDSLAGET välkomnades åtta nya 
församlingar som medlemmar i Riksför-
eningen och Trossamfundet.

Daniel Alm omvaldes enhälligt till 
föreståndare för ytterligare fyra år och 
Styrgrupp Internationell fick en ny ordfö-
rande, nämligen Mikael Samuelsson från 
Jönköping, som efterträder Stefan Claar.

Parallellt med Pingsts Rådslag hölls 
också årsmöten för Pingst Ung och Sport 
for Life. Frida Igefjord valdes till ny 
ordförande för Pingst ung efter Gustaf 
Nyström.

Daniel Alm kunde presentera  namn på 
två av sex regionsekreterare, som utgör en 
del av den nya samverkan inom Svensk 
Pingstmission. Ruth Hasselgren, Eskilstu-
na, får ansvar för Europasamarbetet och 
Oscar Lindén, Botkyrka, för Mellanöstern/
Nordafrika.

Together to get there, som beslutades om 
2019, är namnet på den nya missionsorga-
nisationen, som utgår från fyra tematiska 
spår; De minst nådda, De mest utsatta, 
Missionärerna från Sverige och Relationer 
i världen och teologi.

Innan Rådslaget avslutades informerade 
Daniel Alm och Madeleine Hansson om 
en hjälpfond för församlingar som Pingst-
styrelsen beslutat om med anledning av 
Corona-pandemin.

I midsommarveckan ger Daniel Alm 
också ut en ny bok, vars intäkter kommer 
att gå till den fonden.

Rådslag över nätet i år  

Styrelsen för Pingst – fria 
församlingar består efter 
Rådslaget av  
följande personer:

• Thomas Wilhelmsson, 
Vrigstad
• Lennart Edström, 
Stockholm
• Daniel Alm,
Västerås
• Pernilla Olsson, 
Västerås
• Mikael Samuelsson, 
Jönköping
• Stefan Beimark, 
Örnsköldsvik
• Johannes Magnusson, 
Göteborg
• Frida Igefjord,  
Stockholm
• Niklas Piensoho, 
Stockholm
• Anna-Carin Rabnor, 
Jönköping
• Monica Söderqvist, 
Linköping
• Stefan Claar, 
Norrköping
• Pernilla Öman, 
Trollhättan

FAKTA
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Hans-Erik Bylund, 
Botkyrka, och Camillla 
Brolin, Söderhamn, 
utgjorde årets  
presidium.

Inspelningen av årets Rådslag 
gjordes i Pingstkyrkan, Västerås. 
Omkring 30 personer fanns på 
plats.

Foton: Lucas Burenfjäll

Johanna Bode re-
dovisade verksam-
hetsåret i PIngst 
ung.

Blommor till 
Susanne och 
Daniel Alm 
överlämnades 
av direktor Ma-
deleine Hans-
son efter omval 
av Daniel Alm.

Thomas Wilhelmsson, styrelsens ordförande, 
fanns med via länk, och  öppnade årets 
Rådslag.
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Roger Stenzelius, sammankallande i  
valberedningen, presenterade deras förslag.



LÅT OSS SOM ÄLDRE stå i gapet för att 
bringa förändring för denna generation 
och nästa. Låt oss löpa det bästa lopp vi 
kan för vid målet finns en belöning som 
väntar. Låt dig inte tröttas. Du kan krypa, 
men stanna inte. Det viktiga är att du full-
följer loppet. Det är bara denna kropp som 
blir gammal, hjärtat blir aldrig gammalt. 
   Atmosfären är laddad när Florence 
Kashaa predikar, tolkad av Maud Anders-
son. Det är cafémöte på dagtid i Botkyrka 
Pingstförsamling, som denna gång har 
långväga besök från massajområdet i 
Kenya. Bara några dagar senare kommer 
äldre att uppmanas att stanna hemma. 
Alla större samlingar ställs in på grund 
av Corona. Men trots att oron redan är 
påtaglig över viruset, så är uppslutningen 
stor denna dag i början av mars.

Det är första gången i historien som två 
kvinnor fått mandat av det kenyanska 
pingstsamfundet Free Pentecostal Fel-
lowship in Kenya, FPFK, att själva resa 
till Sverige för att representera landet som 
talare i en missionskonferens. 

Trots att årets Sänd i Alingsås senare ska 
bli inställd, så hinner de uträtta mycket 

under sitt besök i Sverige.
Emily Mayiani är nationell ledare för 

kvinnoarbetet inom FPFK sedan ett år till-
baka. Hon är också pastor i församlingen 
Jerusalem tillsammans med sin man John 
Kilolo. Paret har två döttrar och en son.

Emily ger ett mjukt och eftertänksamt 
intryck och hennes uppdrag kräver mål-
medvetenhet och tålamod för att stärka 
och bygga upp kvinnor. Namnet på den 
konferens dit hon förra året samlade över 
1000 kvinnor; ”Wise Women Conference”, 
vittnar också om att detta är ett arbete som 
kräver visdom.

INOM FPFK FINNS över 100 000 kvinnor, 
vilket innebär en enorm potential. Men så-
väl inom kyrkan som hos massajfolket och 
landet i stort så hindrar diskriminerande 
traditioner och attityder ofta kvinnor från 
att växa.

Förutom att resa över hela landet och 
uppmuntra kvinnor till tjänst, så driver 
Emily lokalt en förskola och en inkomst-
genererande verksamhet. Kvinnor får 
bland annat lära sig att göra tvål, baka och 
tillverka smycken för att förbättra sin eko-

Nu tar Kenyas 
kvinnor plats

Nu reser sig kvinnorna upp och tar plats i den kenyanska 
pingströrelsen och samhället. Emily Samante Mayiani och 

Florence Kashaa tror på en stark väckelse i sitt land, 
där kvinnor spelar en huvudroll genom sin styrka, 

hängivenhet och smörjelse.
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Text och foto: Noomi LInd

PINGSTFÖRKUNNERSKA. 
Florence Kashaa, kenyansk 
pastor och kvinnoledare, 
levererar ett starkt och träff-
säkert budskap om att full-
borda sitt lopp för att vinna 
en segerkrans som varar 
för evigt. ”Även om grunden 
skakar är vi trygga och säkra 
i vår Herre”, säger hon. 

• INTERVJUN •



Vi vill predika  
att Jesus är  
enda vägen till 
Gud, det är vår  
övertygelse, och 
den ger vi inte upp.

PINGSTFÖRKUNNERSKA. 
Florence Kashaa, kenyansk 
pastor och kvinnoledare, 
levererar ett starkt och träff-
säkert budskap om att full-
borda sitt lopp för att vinna 
en segerkrans som varar 
för evigt. ”Även om grunden 
skakar är vi trygga och säkra 
i vår Herre”, säger hon. 

• INTERVJUN •



nomi och se till att barnen kan gå i skolan.
Innan Florence predikar inleder Emily 

dagens möte, utifrån Domarboken 4:19.
– Debora reste sig upp för att rädda Is-

raels Nation. Vår kultur låter oss inte resa 
oss upp, predika och leda. Kvinnor känner 
att de inte har någon plats i samhället. 
Men vi har rest oss upp och nu är vårt 
stora uppdrag att dra upp andra kvinnor 
också, för att tjäna landet och låta alla veta 
att Gud finns.

En av de stora utmaningarna i hennes 
område är kvinnlig könsstympning, en 
tradition som hindrar många flickor från 
att utbilda sig och stärka sin position i 
samhället. Men även praktiska problem 
som att de inte har tillgång till bindor, 
tvingar flickor att sluta skolan, stanna 
hemma, gifta sig i tidig ålder och få barn.

– Även om många av våra kvinnor kry-
per nu så kommer allt fler att gå och sedan 
springa. Här i Sverige ser vi män som är 
föredömen genom att betjäna andra. Vi ser 
hur de kommer med brickor och serverar 
kaffe vid borden. Ert stöd till oss är en stor 
välsignelse, säger Emily. 

FLORENCE KASHAA ÄR tillsammans med 
sin make Jackson Solonka, sedan 15 år 
tillbaka pastor i Door of Hope Church 
i Narok, Kenya. Församlingen har 15 
utposter och driver även en förskola samt 
en grundskola som Florence är adminis-
trativt ansvarig för. Hon är också ansvarig 
för församlingens kvinnoverksamhet med 
en årlig konferens under namnet ”Women 
of Valor.” Dess tema är att kvinnor kan 
förändra historien.

Florence och hennes man har fyra barn.
Hon levererar ett väl förberett och träff-
säkert budskap om att det finns en viktig 
uppgift, även för de som är äldre. Att de 
inte ska låta sig tröttas eller vara rädda, 
utan löpa för att vinna en krans som varar 
för evigt. 

– Även i kampen mot Corona är vi 
övervinnare. Vi har en Gud i våra liv som 
kämpar för oss. Även om grunden skakar 
är vi trygga och säkra i vår Herre, säger 
Florence.

Efter samlingen är det många som vill 
tacka Emily och Florence eller få förbön 
av dem. Sedan berättar de mer om sina 
intryck av Sverige och om sitt arbete. 

– Vi har mött människor här i försam-
lingarna som är hängivna i sitt andliga 
uppdrag och som ger mycket av sin tid 
och sina resurser i insatser för andra, 
säger Florence.

De vill särskilt tacka Botkyrka Pingstr-
församling som bland annat stöttat Wise 
Women Conference. Att så många deltog 
var historiskt och detta arbete ger ringar 
på vattnet.

– Det var första gången som kvinnorna 
i FPFK själva predikade i en konferens. 
Genom det budskap som förmedlades 
så insåg kvinnor att de har en viktig roll 
och ett uppdrag att i sin tur upprätta och 
stärka andra kvinnor, säger Emily.

Maud Andersson, som följt deras arbete 
under många år, nickar instämmande:

– När kvinnor i Afrika reser sig upp, 
då finns det inget som kan hindra deras 
framgång, säger hon.

EMILY HAR EN TYDLIG strategi för sitt 
arbete som nationell ledare:

– Mitt viktigaste uppdrag är att förändra 
kvinnors syn på sig själva från inget till 
något, från ingen till någon. Jag samlar 
kvinnor till konferenser på olika platser 
för att sprida budskapet över landet och 
rusta kvinnor till tjänst. Jag satsar också 
på att ha individuella samtal med så 
många kvinnor jag kan, för att uppmuntra 
och bygga upp dem som medarbetare.

Detta är ett arbete som kräver många 
resor och en stor utmaning är att få in 
resurser som täcker kostnaderna för alla 
resor och konferenser.

– För att vi ska bli självförsörjande i 
detta arbete så jobbar vi mycket med att 
skapa inkomstgenererande verksamheter, 
berättar Emily.

JUST NU PÅGÅR arbetet med att designa 
en klänning som ska säljas och bäras av 
kvinnor inom rörelsen, med deras egen 
slogan ”FPFK – Strong Women Together” 
i trycket.

– Vårt mål är varje kvinna ska köpa en 
egen klänning och när vi bär dem tillsam-
mans så stärker det vår gemensamma 
identitet, vår enhet och vår kärlek till var-
andra. Samtidigt får vi in medel till vårt 
arbete, säger Emily.

De kan se att även männens inställning-

Nr 2• 2020

28

När kvinnor 
i Afrika  
reser sig 
upp, då finns 
det inget som 
kan hindra  
deras fram-
gång.



till kvinnor och deras roll inom kyrkan 
börjar att förändras genom deras påver-
kansarbete. Kvinnor får fler ledarroller 
i församlingarna, även om det går lång-
samt.

I DAGSLÄGET FINNS INTE en enda kvinna 
i den nationella styrelsen för FPFK, men 
dess nya konstitution kräver från 2021 att 
30 procent av medlemmarna i styrelser 
ska vara kvinnor i enlighet med landets 
konstitution.

– Vårt mål är att styrelsen längre fram 
ska bestå av 50 procent kvinnor, säger 
Emily. 

Även om den väg de har att gå är så 
mycket längre, så tror de att de har en del 
att lära kvinnor i svenska församlingar. 
Inte minst genom sin starka hängivenhet 
till Gud i bönen.

– Kenyanska kvinnor offrar allt för att 
kunna be och fira gudstjänst. De kan be i 
timmar och deras kärlek till Gud är kom-
promisslös. Den är enorm, säger Florence.

MAUD ANDERSSON håller med:
– De delar Guds ord på ett sätt som 

utmanar oss. De har ett annat sätt att 
predika och ett annat böneliv. Under Wise 
Women-konferensen gjorde Gud något 
som vi inte sett förut. Den var som gamla 
tiders väckelse.

Innan Florence och Emily åker vidare 
efter dagens möte överlämnar de en gåva 
till pastor Hans Erik Bylund. 

Det är en traditionell massajklädnad 
som de draperar över hans axlar som ett 
tack för hans och församlingens stora 
engagemang i deras arbete.

Även om 
många av 
våra kvinnor 
kryper nu så 
kommer allt 
fler att gå 
och sedan 
springa. 

• INTERVJUN•

KOMPROMISSLÖS KÄRLEK TILL GUD.  ”Vi har rest oss upp och nu är vårt stora uppdrag att dra upp andra kvinnor också, för att 
tjäna landet och låta alla veta att Gud finns”, säger Emily Samante Mayiani och Florence Kasha från den kenyanska pingströrelsen. 
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 • KRÖNIKA •

BARNEN I KYRKAN ÄR oerhört viktiga! 
Tänker vi på det, borde vi tänka mer på 
det… Absolut!

Har vi inte många barn i barnkyrkan, har 
vi snart inte heller några ungdomar och i 
förlängningen inga presumtiva medlem-
mar, som ska bära upp allt det en försam-
ling vill uträtta här på jorden. Det som 
händer nu påverkar vår framtid.

Det är alla föräldrar och församlingar väl 
medvetna om. Allt som är möjligt görs för 
de barn som kommer till kyrkan.

Men kommer barnen till kyrkan? Den 
verksamhet vi har för våra barn och ung-
domar har en stark motståndare - idrotten. 
Hur ska kyrkan kunna tävla med inneban-
dy, ishockey, fotboll, tennis… Träning och 
tävlingar ligger ofta på den tid som både 
kyrkan och idrotten paxat för – nämligen 
söndag förmiddag.

VILKET BARN ELLER UNGDOM vill vara 
kanske det enda, som inte spelat match 
eller varit med i hejaklacken, när det kom-
mer till skolan på måndag morgon. Jag vet 
hur roligt det är att se barnbarnsbarn spela 
match en tidig söndagsmorgon. Jag gläds 
när det går bra.

Visst gör idrotten mycket gott för våra 
barn och ungdomar. Där skapas kamrat-
skap, laganda, identitet formas… Det mesta 
är bra fram till den dag då de bästa ska 
vaskas fram. Några blir efter.

Kyrkans budskap är annorlunda och helt 
unikt. Jesus sorterar inte ut de bästa. Han 
älskar alla lika mycket. Erbjuder en Hjäl-
pare för hela livet. Om det måste vi berätta.

Men hur nå barnen, när barnkyrkan och 
idrotten tävlar om samma tid?  Kanske 
det är barnkyrkan som ska ändra dag och 

tid. Flytta på jätten idrott är sannolikt inte 
möjligt.

Här kanske varje församling ska tänka 
efter. Vad är möjligt för oss? En annan tid, 
en annan dag kanske passar bättre för våra 
barn? Många församlingar har redan gjort 
förändringar. På en del platser har det 
varit möjligt att samarbeta. Här kan säkert 
Pingst ung vara till hjälp med idéer. Sprid 
det som varit lyckosamt.

I VÅRA KYRKOR OCH församlingar jobbar 
många engagerade och hängivna barn- och 
ungdomsledare. Vi behöver dem så inner-
ligt väl.  De bör uppskattas och inte bara 
med ord. De är värda sin vikt i guld. Min 
bön är att Gud kallar och utrustar ännu 
fler barn- och ungdomsledare att gå in i 
arbetet. De behövs i dag mer än någonsin i 
kampen för våra barn. 

Knappast någon förföljs för sin kristna 
tro i Sverige i dag, men våra kristna barn 
och ungdomar undgår inte glåpord och 
hån i skolan. Enligt en undersökning till 
och med av sina lärare.

Jag har i samtal med muslimska tonår-
ingar förvånats över deras stolthet över att 
vara just muslimer. Vi har all rätt att vara 
stolta! Kristen tro är inte lik någon annan 
tro. Vi brukar säga att ”kristendomen är 
inte en religion, den är en relation” och det 
med Gud själv! Det måste barnen få veta…

Sviktande ekonomi i våra församlingar 
får inte hindra satsning på barnen och ung-
domarna. Coronaviruset har gjort många 
kyrkbänkar tomma. Särskilt vi äldre drar 
oss för folksamlingar.  Men i dag kan även 
den som sitter hemma i soffan vara med i 
offergången. 

Mer Jesus till barnen!

Mer Jesus till barnen!

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

Hur nå barnen 
när barn-
kyrkan och 
idrotten  
tävlar om 
samma tid? 
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www.semnos.com
0370-198 27

Romaner • Livsberättelser • Barn & ungdom 

Andaktsböcker • Själavårdande • uppbyggelse

Sommarens
bästa läsning

Superlåga
kampanjpriser 
t o m augusti

Följ oss!

Naturliga material och
genuint hantverk…

Vi på Lövsta Trähus vill skapa hus med genuin hemkänsla, 
med design som sträcker sig från det traditionellt eleganta till det 

djärvt moderna. Materialet till husen är valda med omsorg och känsla 
för kvalité. exempelvis använder vi råspont (massivt trä) i alla 

inner- och ytterväggar samt yttertak. Huset blir genuint och rustikt, 
en investering för flera generationer.

Välkomna till oss med dina husplaner!

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



I år erbjuder Akademi för Ledarskap och Teologi för första 
gången sommarkurser. Kurserna ges som högskolekurser 
och har möjliggjorts av särskilda resurser från regeringen.

NIKLAS HOLMEFUR, rektor på ALT, berät-
tar att sommarkurser efterfrågats tidigare, 
men att man då saknat resurser och tid för 
det.

– Men i år ser det annorlunda ut och på 
grund av Corona-tider kommer vi inte fin-
nas med på konferenser och andra som-
marengagemang så därför vill vi gärna 
vara med och erbjuda möjligheter att ta 
del av god undervisning i denna situation. 

Kurserna ges som högskolekurser efter-
som ALT tilldelats särskilda anslag från 
regeringen för detta denna sommar. 

ALT har dock inte velat begränsa möjlig-
heten att ta del av kursutbudet endast till 
dem som väljer att fullt ut läsa en högsko-
lekurs och har därför även gjort en del av 
kursmaterialet tillgängligt på sin hemsida. 

– Vi kommer alltså att ge möjlighet även 
för den som bara vill ta del av god under-
visning och fördjupning att delta, utan 
att för den skulle läsa en hel kurs, säger 
rektor Niklas Holmefur. 

På www.altutbildning.se finns informa-
tion om de föreläsningar som går att ta del 
av under sommaren. 
   
FÖR DEN SOM ÄR SUGEN på att till hösten 
läsa olika ALT-kurser utan att studera på 
heltid finns möjlighet att gå en lördags-
kurs. I höst kommer en kurs i Gamla 
Testamentet och en i Kyrkohistoria att 
finnas tillgänglig genom alla de olika stu-
diecentren. Ansökan är öppen ända till 10 
augusti. Även här finns mer information 
på www.altubildning.se

ALT satsar på sommarkurser

• Akademi för Ledarskap 
och Teologi (ALT) är en 
teologisk ledarutbildning 
med inriktning på tjänst 
som pastor, församlings-
ledare eller missionsar-
betare. 

• ALT finns på sex orter 
i Sverige; Örebro, Jönkö-
ping, Göteborg, Malmö, 
Stockholm och Umeå.

• Medlemsorganisationer 
i ALT är Evangeliska frikyr-
kan, Pingst och Svenska 
Alliansmissionen.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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 • BÖCKER MED NOOMI LIND •   • MUSIK MED MARTIN THÖREWIK • 

Sånger som siktar framåt

Pingst har än en gång, med ett 
stort och starkt uppbåd av låt
skrivare, sångare och musiker, 
skrivit nya lovsånger. Temat på 
skivan är sånger som siktar framåt 
mot framtiden. Hela albumet har 

ett enhetligt skönt och modernt sound 
som är fylld av innerlighet. Min personliga favorit 
är den lite mer elektroniska sången Du är så 
god med den starka textraden Du, min Gud, Du 
är mycket större än alla bekymmer som ligger i 
framtiden.

Viktig hiphop/rap av Stakset

Sebastians tredje soloskiva, 
sedan hans omvändelse, är en 
platta med mer hiphop/rap än 
hans tidigare soloplattor. Det 
är tuffa, allvarsamma och bitvis 
jobbiga men samtidigt så viktiga 

texter. Dessa har bakgrund från hans tidigare 
liv och hur andra har det just nu, där allt 
landar i att Gud kan rädda vem som helst. Jag 
blir så berörd av många låtar men jag fastnar 
mest för Kallt land som handlar om hemlösas 
och tiggares situation. På låten sjunger  
Sebastians dotter Sadie.

Lovsång från Nordirland

Nya albumet från nordirländska 
bandet Rend Collective, som be
sökte Sverige sommaren 2019, 
har temat att välja lovsång trots 
omständigheterna. De bjuder 
på peppande och glädjefylld 

akustisk pop med inslag av irländska ton
gångar, som främst kommer fram i Behold He 
Comes och Wholehearted. De låtarna jag gillar 
mest är titelspåret som med sin text och 
melodi växer för varje lyssning. Den andra är 
den lugna Unconditional om Guds villkorslösa 
kärlek.

Skepp lastat med Biblar

Med en last ”mer värdefull än guld” 
anländer ett skepp till hamnen och 
under en natt levereras en miljon 
biblar till Kina. Grace, som suttit 
vaken om nätterna och kopierat bibel
texterna för hand, får nu en egen bi
bel, liksom tusentals andra längtande 
kristna. Open Doors insats 1981 har 
beskrivits som ”den största opera
tionen i sitt slag i Kinas historia”. 
Händelserna och miljöerna tecknas 
effektfullt och vi får slutligen en sum
mering av de sju trossteg som gjorde 
det omöjliga möjligt. 

Om källan till frihet

Bundenhet i rädsla bottnar i en förlorad 
kontakt med vår sanna identitet. Det 
menar Tommy Hellsten, som här lyfter 
fram sanningen och kärleken som verk
lighetens grundpelare och källan till fri
het. ”Om jag är närvarande i stunden är 
jag på en plats som öppnar sig uppåt” 
och ”Den som lever i ögonblicket lever 
i själva verket i evigheten”, är formule
ringar som jag särskilt berörs av.  Detta 
är en bok om att ta vår innersta längtan 
på allvar och leva i tillit och överlåtelse. 
Då finner vi frid och livsglädje genom 
allt. 

Jag är inte längre rädd 
– En bok om kärlek
Tommy Hellsten
Libris förlag

Miraklernas natt
Paul Estabrooks
Sjöbergs förlag

Kroppsnöjd och 
själsstark
Cajsa Tengblad
Marcus förlag

Kropp och själ i samspel

Det finns ett tydligt samspel mellan 
kropp och själ. När vi blir vän med 
våra kroppar stärker vi också vår 
psykiska hälsa, visar Cajsa Tengblad 
i denna bok. Hennes konkreta råd 
bottnar i en egen lång kamp mot 
ätstörningar. Till de tio värdefulla 
livsstrategier som hon förmedlar hör 
att vara sann mot sig själv, att fylla 
sig själv med det som är nyttigt och 
att förlåta sig själv och andra. Detta 
är en bok jag med glädje ger till mina 
tonåringar, som motvikt till de snabba 
tips för snygga kroppar som de följer i 
sociala medier.

Vägar vidare
Pingst 
(Pingst)

Livet efter 
döden
Sebastian 
Stakset
(Universal 
Music) 

Chosen to 
worship
Rend Col-
lective
(Rend Family 
Records)



MINNESVÄRT

 • UPPFATTAT •

miljoner kronor 
har PMU beviljats 
av Sida/SMR 
för att genom-
föra human itära 
insatser i Jemen, 
Burundi,  
Mauretanien och 
Sydsudan under 
perioden april 
2020 till mars 
2021. 

Sångerna från Pingsts senarste album Vägar 
vidare har sedan de kom ut streamats över 
450 000 gånger på Spotify. Totalt har sång-
erna från Pingsts tre skivprojekt streamat över 
åtta miljoner gånger.

Jonas Helgesson råder sina läsare i en 
krönika i Dagen att skaffa en hobby som 
inte har med corona att göra och att luta 
sig mot det som är säkert när så många 
saker är osäkra.

NYINSPELADE

SÅNGER

De fem populäraste nya Pingst-sångerna på Spotify när denna tidning gick i tryck.

Vi får inte  
låta detta virus 

döda vår tro på  
framtiden!
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Det går en väg 
mot framtiden

Namnet Jesus Låt det vara 
Jesus

Herre vi vill 
ge dig ära
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Förra numrets vinnare
UllaBritt Hagström, Skövde
Gun Henriksson, Vetlanda
Ulla Rombo, Mora
Ulla o K-E Johansson, Skara
Eivor Claesson, Åsarp

Lösningen på korsordet i nr 1 2020
Skicka rätt svar till:
Tidningen Pingst
Box 15144
167 15 Bromma

Senast den 8 augusti behöver vi ha 
rätt korsordslöning. Fem personer vin-
ner antingen en bok eller CD-skiva.

Jag vill helst ha:

Boken  
Genom Allt.

Skivan  
Vägar vidare.

NAMN: ________________________________________________

ADRESS: ______________________________________________

ORT: __________________________________________________



Sommarerbjudande!Teckna  ett helår från99 kr/mån,få tre premier!

Beställ en helårsprenumeration på 

Världen idag DIGITAL
Erbjudandet har 12 månaders bindningstid. Efter ett år har du möjlighet att avbryta 
prenumerationen, i annat fall övergår den i en tillsvidareprenumeration till ord. pris, 
tills du säger upp den.

och få dessa tre premier

nuBibeln slimline – svart, cabraskinn

Svarspost
Kundnummer 901204700
758 00 Uppsala

Namn________________________________________________________________________________________________ 

Adress_______________________________________________________________________________________________ 

Postnummer________________________Postadress_________________________________________________

Telefon_______________________________________________________________________________________________

E-post________________________________________________________________________________________________

Gör ditt val genom att kryssa ett alternativ:

Posta talongen kostnadsfritt eller kontakta oss via tel: 018-430 40 50 eller e-post: kundtjanst@varldenidag.se

1 148 kr (Helårsfaktura, ord. 1 548 kr)

99 kr/mån (Autogiro, ord. 129 kr)

Världen idag DIGITAL  

Erbjudandet gäller i Sverige så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 2020-09-30 Erbjudandet gäller nya prenumereranter eller dig som under senaste året inte prenumererat på Världen idag.  För våra prenumerationsvillkor samt vår personuppgiftspolicy, se www.varldenidag.se/kundtjanst

Droger, självmordsförsök, överdoser och resor till och från akuten och psykakuten. Linn var för sjuk för beroendevården och för drogberoende för psykiatrin. En omskakande bok om en ung människas trasighet, men framför allt en hoppfull bok om Guds kärleks förvandlande kraft.

Totalt 
värde 
717 kr

nuBibeln är en ny svensk översättning från grundtexten, som är både läsvänlig och texttrogen. Översättningen är framtagen av Biblica, Inter nationella Bibelsällskapet, en världsvid organisation som under 200 år hjälpt människor att ta del av Guds ord.

40 steg av tro av Anders Olsson

 q 

Nu vill jag leva av Linn Lindeman med Joel Sjöberg

En andaktsbok över 40 dagar där Anders delar sina erfarenheter av hur bönen och Bibeln kan bli verktyg för ett spännande liv. 40 steg närmare Jesus, samtidigt som vi utforskar vad Bibeln, bön och vad det fördolda livet handlar om. I varje avsnitt finns det några frågor som man kan reflektera över för att växa i sin tro. 

Du får tillgång till vår e-tidning fyra dagar i  
veckan och allt på varldenidag.se samt vårt  
nyhetsbrev som distribueras via e-post. q 
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