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• LEDARE •

DE FLESTA AV VÅRA FÖRSAMLINGAR gör olika satsningar i termins-
starten för att dra igång hösten.. Det är härligt med uppstart av barn- och 
ungdomsgrupper men också sociala insatser för de som behöver upp-
muntran inför skolstarten. Det ordnas ledarupptakter med alla våra 
bärare i församlingarna, dopförrättningar och välkomnande av nya 
människor. Många av våra församlingar har ett riktigt fint momentum 
just nu och betjänar alltfler människor. Fler och fler hittar sitt hem i någon 
av våra församlingar och vi ser också att fler och fler församlingar söker 
vår gemenskap som Pingst. Men utmaningarna är också många och en 
del har nog inte den motivation man önskar.

Inför hösten har jag har upplevt att vi behöver mycket inspiration och 
värme i våra församlingar. När tidsandan alltmer använder skam som 
valuta för att bestraffa människor utan att visa på någon fortsättning 
behöver kyrkan vara det alternativa sammanhanget. Hårdhet, kyla och 
rädsla tillhör den ondes strategi. Värme, hoppfullhet och mod tillhör 
Andens folk. 

JAG ÄLSKAR EVANGELIETEXTEN när den lame mannen firades ner genom 
taket av sina fyra vänner och Jesus sa till honom att hans synder var för-
låtna. Inget sägs, vad vi vet, av hälsningsfraser eller frågor om det fysiska 
tillståndet. I stället kommer ett direkt konstaterande av den allra mest 
förlamande faktorn, synden, och dess möjlighet till förlåtelse genom Jesus 
Kristus. Kyrkan ska aldrig växla in på skammens område och ondgöra 
oss över människors förlamning. Vi behöver vara den plats där vi alltid 
minns vad Jesus har gjort, det väcker hoppet att han kan göra något också 
i dag. 

Vännerna i Kapernaum verkar ha förstått att något kunde hända om 
deras förlamade vän kom i direktkontakt med Jesus. Jesus får aldrig vara i 
bakgrunden, eller ett alternativ bland många, han är den som kan trans-
formera liv. I honom finns ingen fördömelse eller skam, i honom finns 
befrielse från skuld 

VI TROR PÅ TRE INSPIRERANDE ledardagar i höst med massor av red-
skap för församlingslivet. Temat för dagarna och titeln på en ny bok som 
har release på Pingst Ledare är: Tungotal, tänkande, tjänande. Det är ett 
försök att med dessa ord som bakgrund fortsätta i riktningen mot vår 
framtidsbilds förverkligande. 

Jag vill gå vidare i utvecklandet av en modern, utåtriktad och innerlig 
pingströrelse som alltid fokuserar Jesus. Då kan tungotalet, tänkandet 
och tjänandet betyda hela skillnaden. Med växande ensamhet och  
psykisk ohälsa på det personliga planet och klimatutmaningar och steg-
rande värderingsmässig polarisering på det övergripande planet behövs 
mer Jesus till folket precis som i Kapernaum en gång. 

Mer Jesus till folket

Jesus får aldrig 
vara i bakgrunden, 
eller ett alternativ 
bland många, han  
är den som kan 
transformera liv.

DANIEL ALM
Föreståndare Pingst FFS
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CAROLINE ELIASSON 
har i höst börjat en tjänst 
som ungdomspastor i 
Pingstkyrkan Jönköping. 
Hon kommer närmast 
från församlingstjänst i 
Kungsbacka.

AMANDA STEVENS är 
barnpastor i Borlänge 
Pingst  sedan november 
2018.

PETER ”PEPPE”  
ERIKSSON är ny pastor 
och föreståndare i pingst-
församlingen i Arvika. 
Han kommer från en 
pastorstjänst i Skellefteå. 

LILI-ANN KARPPINEN är 
sedan 1 augusti anställd 
som verksamhetsutveck-
lare på LP-verksamheten.

JOSEFINA OCH LUKAS 
GNISTE kommer från 
och med 1 januari 2020 
tjäna som föreståndare/
pastorer i pingstförsam-
lingen i Katrineholm. De 
kommer närmast från 
Pingstkyrkan i Västerås.

NICLAS COLLÉN vi-
karierar som pastor i 
Pingstkyrkan i Västerås 
på halvtid. Den andra 
halvtiden fortsätter han 
som fältansvarig för 
IBRA globalt.

PELLE HÖRNMARK är 
ny föreståndare i Ulriks-
bergs kyrkan i Växjö. 
Tjänsten ska kombineras 
med fortsatta missions-
uppdrag i Europa.

GUNILLA SEHLIN är 
föreståndare i Borlänge 
Pingstförsamling sedan 
förra hösten, 

ANDREAS HENRIKSSON 
har slutat som ansvarig 
för studier och utvärde-
ringar på PMU.

SAMUEL HECTOR bör-
jade i augusti som pastor 
i Bergakyrkan, Åkersber-
ga, på halvtid. På andra 
halvan fortsätter han att 
arbeta som musikkonsu-
lent för Pingst.

SARA JAKOBSSON har 
slutat som regionkoordi-
nator på PMU. 

JONAS FÅLLSTEN är ny 
regionkoordinator för 
Östafrika och Afrikas 
horn vid PMU:s fält-
kontor i Nairobi. Han 
efterträder Erik Sedig.

MATS SVANSTRÖM 
avslutar under hösten 
sin tjänst som Region-
chef för PMU:s Second 
Hand-verksamhet i södra 
Sverige.

SARA WILHELMSSON 
började i augusti en 
deltidstjänst i Aspnäs-
kyrkan med ansvar för 
ungdomsverksamheten. 

besökare deltog i kvälls-
mötena under årets 
Nyhems vecka. Det kan 
man jämföra med att sam-
manlagt 11 500 personer 
var publik till partiledare 
under årets Almedals-
vecka.

personer minst kommer 
att delta i detta läsårs 
Pethrus-akademi, en 
distansutbildning om att 
påverka samhället utifrån 
kristen tro. Den första 
samlingen hålls 20 - 21 
september på Pingst-
kontoret i Alvik.

ungdomar mellan 20 och 
30 år deltar i det nya 
Pingst Praktikant-program-
met. Fem stycken har 
valt inriktningen Develop-
ment track med fokus på 
globala rättvisefrågor, i 
samarbete med PMU. Två 
stycken har valt inriktning-
en Urban leadership track 
med inriktning på bland 
annat  lärjungaskap och 
entreprenörskap i samar-
bete med IBRA.

18 818

20

7
Ebba Busch Thor, KD-ledaren, i tidningen Dagen om sin relation till Lewi Pethrus. 

”
Lewi Pethrus var en 
stor förebild i att  
påverka samhället till 
det bättre.

• FOLK I RÖRELSE •

TACKA GUD!
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 • FOLK I RÖRELSE •

Årets samlingar för alla sorters ledare inom Pingst närmar 
sig. Temat i år är Tungotal, Tänkande, Tjänande. 

PINGST LEDARE är sammanhållande och 
hjälper oss också framåt som rörelse. Vi 
vill att dagarna ska vara progressiva och 
inspirerande i en atmosfär av mycket lov-
prisning, säger Daniel Alm, som hoppas 
att församlingarna ska skicka stora grup-
per av ledare till dagarna.

Daniel Alm har skrivit en bok med 
samma titel som temat för höstens Pingst 
Ledare och varje deltagare kommer att få 
ett exemplar av boken som en del av trä-
ningen. (Läs mer om boken på sidan 26.)

– Vi går vidare i en framtida riktning
för en nutida men ändå bibelförankrad 
pingströrelse genom att röra oss i karis-
matiken, men också i reflektionen och 
såklart i engagemanget.

Upplägget för Pingst Ledare är likadant 
i Umeå, Västerås och Jönköping, men 

talarna kan vara olika. I storsamlingarna 
kommer temat för dagen att behandlas 
och i nätverkssamlingarna kan de olika 
deltagande ledarna välja att möta andra 
verksamma inom områden som exem-
pelvis musik, barn och ungdom, omsorg, 
smågrupper och integration.

EN RAD OLIKA SEMINARIER kring allt 
från mötesledning, samhällspåverkan, 
ledarrekrytering till missionsinspiration 
och apostolisk och profetisk kyrka finns 
att välja mellan.

Innan ledardagen avslutas framåt 
halvsextiden på eftermiddagen hålls en 
avslutande gemensam gudstjänst.

För mer information och detaljer se 
www.pingst.se/ledare

Nu är det dags för Pingst Ledare

Förra året deltog 
cirka 2500 per-
soner på Pingst 
Ledare. Här ses 
några i Umeå. 

• Pingst Ledare hålls i
Umeå den 19 oktober, i
Västerås den 9 november
och i Jönköping den 16
november. Målgruppen är
alla slags ledare i pingst-
församlingar runt om i
Sverige.

• Anmälan görs via
www.pingst.se/ledare

• Deltagaravgiften är 300
kronor för alla över 25 år.
Ungdomar betalar 50
kronor. Priset inkluderar
lunch och fika.

FAKTA

Nr 3 • 2019
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En av filmerna under årets Världens Barn-gala speglar ett 
PMU-projekt i den avlägset belägna byn Mangri i 
Mugudistriktet i Himlaya. Här får både barn och lärare stöd 
för bättre hälsa och utbildning.

• Världens Barn är Radio
hjälpens största insam
lingskampanj och ett 
samarbete mellan  
Sveriges Television, 
Sveriges Radio P4 och 
14 svenska bistånds
organisationer, varav  
PMU är en. 

• Varje år beviljar  
Radiohjälpen medel till 
ett femtiotal projekt 
inom Världens Barn, ofta 
spridda i över 30 länder 
världen över. 

• Världens Barn utgår från 
att alla barn har rätt till 
hälsa, skola och trygghet.

FAKTA

Nr 3 • 2019

I VÄSTRA DELEN AV NEPAL, högt upp  i 
Himalayabergen, driver PMU med medel 
från Världens Barn och i samarbete med 
Smyrnaförsamlingen i Göteborg och den 
lokala partnern United Missions to Nepal, 
ett projekt som totalt når barn och lärare i 
16 byar i området. Syftet med projektet är 
att förbättra barnens utbildning och hälsa i 
en av de mest svårtillgängliga regionerna 
i Nepal.

Under Världens Barn-galan på Sveriges 
television den 4 oktober kommer en film 
från projektet i byn Mangri att visas. Film-
ningen är gjord av PMU-medarbetarna 
Johanna Litsgård Lebourne och Annelie 
Edsmyr och spelades in tidigare i år, 
men det är SVT som redigerat ihop 
tv-versionen. 

Att ta sig till Mangri tar tid. Först flyg 
från Sverige till Katmandu, sedan två 
inrikesflyg, därefter bil på snirkliga smala 
vägar längs bergskanter och till sist en hel 
dags vandring upp till byn som ligger på 
2 000 meters höjd.

Med på resan var två svenska flickor 
från Öckerö, Elina, 13, och Elicia, 10, som 
målmedvetet och under flera år samlat in 

pengar till Världens Barn. Nu fick de med 
egna ögon se arbetet på plats och deras 
upplevelser skildras i tv-inslaget.

– Vi fick vara med när det var hälso-
undersökning på skolan. De kollade syn 
och hörsel och gav avmaskningsmedel till 
de barn som behövde det, berättar Elina.
Hon och hennes syster fick också lära sig 
mer om barnens levnadsförhållanden och 
möjligheter.

– När vi pratade om vad vi brukar göra 
på fritiden insåg man hur fattigt och svårt 
barnen har det här, säger Elicia.

PMU HAR ARBETAT i distriktet i åtta år 
och projektet har bland annat bidragit till 
att förbättra klassrumsmiljön och utrusta 
skolorna med första hjälpen-material. 35 
lärare har fått träning i mer barnanpassad 
pedagogik och både föräldraföreningar 
och lärare har engagerats för att öka för-
ståelsen för vikten av utbildning.

Sammanlagt når projektet barn och lära-
re i 16 olika byar. Under det första året fick 
322 barn genomgå hälsoundersökningar 
och lokala hälsokliniker fick träning i hur 
de kan arbeta med skolhälsovård.

Världens barn-galan  
lyfter PMU-projekt

Text: Johanna Listgård Lebourne  •  Foto: Annelie Edsmyr



Kö till hälso-
undersökningen i 
skolan i Mangri.
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Världens barn-galan  
lyfter PMU-projekt



 • KRÖNIKA •

ATT VARA PROFET i Gamla testamentet var 
ingen dans på rosor. Budskapet var ofta 
obekvämt: de talade till Guds folk om dess 
synd och om vägen till frihet genom förlå-
telse, rening och upprättelse. Ordet profet 
förknippas idag ofta med någon som har 
ett budskap om framtiden, antingen per-
sonligt eller till ett sammanhang. Men det 
är oerhört intressant att närmare studera 
vad profetens uppdrag var under Gamla 
testamentets tid. 

Man kan dela in det i tre delar. Det första 
var att visa på avgudadyrkan och falsk 
religiositet hos folket och förkunna vägen 
ut ur detta: omvändelse och bekännelse 
av synd följt av förlåtelse och upprättelse. 
Det andra var att avslöja oärligt och orent 
gudstjänstfirande och visa på en väg ut ur 
det, baserat på den centrala förståelsen av 
Guds helighet. Det tredje var att peka på 
social orättvisa, att värna om den faderlöse, 
främlingen och änkan och ge dem sin rätt, 
även juridiskt. Kungen hade ansvar för 
dessa och profeten mätte kungens villighet 
att vandra med Gud i relation till hur han 
tog hand om dem. Oavsett rådande kultur 
och politik kom profeten med dessa tre 
budskap: uppdraget var detsamma oavsett 
hur omvärlden såg på det. 

HUR TOGS DÅ DESSA BUDSKAP EMOT? Det 
var sällan profeten var populär, han eller 
hon var snarare den som grät inför Gud 
på grund av den tyngd och ensamhet som 
uppdraget medförde. Bibeln nämner att 
det kunde gå 400 falska profeter på varje 

sann profet. Skillnaden mellan dem var att 
de falska profeterna kom med budskap om 
framgång och välstånd medan de sanna 
profeterna satte fingret på orättfärdighet 
och predikade renhet, omvändelse och 
dom, oftast med ett ”men om ni vänder om 
till Herren” med tillhörande löfte om nåd. 

DET ÄR INTRESSANT att se på profetens tre 
budskap i relation till vår egen tid, för det 
är tre aktuella områden även i dag. Vilka 
avgudar riskerar att ta över våra liv så att 
Jesus Kristus inte får huvudrollen? Hur in-
fluerade är vi egentligen av denna världens 
tankesätt och falska gudar? Hur påver-
kade är vi av denna världens värderingar 
kring vad som är viktiga ingredienser i en 
gudstjänst och vem den ska tillfredsställa? 
Och slutligen: hur hanterar vi som Guds 
församling, både enskilt och som kropp, 
de svaga i samhället som inkluderas i den 
faderlöse, främlingen och änkan? Finns 
det åsikter i samhällsdebatten som sätter 
sina spår i hur vi älskar och värnar dessa 
grupper? 

En allvarlig fråga är om vi vågar vara en 
profetisk röst i en samtid som inte kommer 
applådera det vi säger och gör. 

Vad kostar det att vara en profetisk röst 
i dag, både för oss som rörelse och för 
enskilda? Är det någon eller några som är 
villiga att betala priset som varje sann pro-
fet genom tiderna har fått betala? Kanske 
är det du som ska våga stå upp för Riket 
tvärtemot, Guds rike. Det är ingen dans på 
rosor i dag heller.

Vågar vi vara en 
profetisk röst?

MARIA GUSTIN
BERGSTRÖM 
Bor i Linköping,tjänstledig 
från sin pastorstjänst och 
läser på Akademi för Ledar-
skap och Teologi. 

Är det någon 
eller några 
som är villiga 
att betala  
priset som 
varje sann 
profet genom 
tiderna har fått 
betala?  

Nr 3 • 2019
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Barnen tar plats!
• i gudtjänst och andakt
• i sång och rörelse
• i bibelberättelse och bön
Annahanda erbjuder kurser, inspirationsmateiral 
och pedagogiska hjälpmedel med fokus på  
barns delaktighet.

Bönstenar
Sånger
Dockor

www.annahanda.se

Annahanda drivs av  
Anna Eriksson som har  

lång erfarenhet av kyrkligt 
arbete med alla åldrar. 

”Boken tar sitt avstamp i några av de 
vanligaste frågor angående Paulus  
person, brev och teologi som jag  
genom åren har stött på i min  
undervisning på teologiska seminarier, 
högskolor, institutioner och bibelskolor 
och i olika församlingssammanhang.” 
(Mikael Tellbe i bokens förord.)  

Ny utgivning
Paulus mot väggen  
Mikael Tellbe

Läs mer på www.libris.se                                  

Lita på att det ljusnar är Tomas tredje 
bok med krönikor och samlar 71  
texter om livet och att möta tillvarons 
mörker med hoppet om att vi omges 
av goda krafter, tankar, blickar och 
sammanhang. Boken riktar ljuset på de 
högst ordinära saker som omger oss 
och väcker tron på att vi själva kan få 
bli en plats av ljus, hopp och möjlighet 
för någon annan.

Lita på att det ljusnar
Tomas Sjödin

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



SKOGSPARTIET FÅR kappan att bättre 
synas på den norrländska landsvägen. 
Regnskyddets rosa blir en påtaglig kon-
trast mot det gröna. En skillnad lika tydlig 
som Helenas livsresa. Helena har gått från 
ångest till glädje, från missbruk till frihet.

– Det är rätt otroligt att jag berättar detta. 
Jag har känt en så stor skuld och skam 
över att inte fått ordning på livet, säger 
Helena. 

Dialekten avslöjar att hon inte är norr-
ländska, men Helenas historia skulle 
kunna ha utspelat sig varsomhelst.

– I hela mitt liv har jag sökt efter me-
ningen med livet. Det har varit väldigt 
mycket grubblerier om det existentiella 
och en tidig känsla av att inte passa in. Jag 
hade min första depression när jag var 13 
år, säger Helena när hon blickar tillbaka 
på sitt liv.

De regntunga molnen för Helena in i 
Husbondlidens lilla pingstkapell. Mötes
lokalen är tom. Helena sätter sig på 
estradens trappa och berättar hur hon 
trots en sjuksköterskeexamen vid unga 
år har känslan av att inte duga. Helena 
söker svar och finner något lugnande i 
alkoholen, men inget som består. Tvärtom 
framkallar alkoholen en djup ångest.

– Redan som 20åring förstod jag att 
alkoholen var onödig, men jag förstod inte 
hur man kunde leva sitt liv. Jag blev inte 
beroende förrän jag var 28 år, även om jag 
drack för mycket innan dess. 

Helena berättar hur hon kring millen-
nieskiftet flyttade till Spanien och bodde 
där ett par år innan hon kom tillbaka till 
Sverige. 

– In i det längsta kämpande jag för att 
kunna klara av livet. Men under sju år 
utvecklade jag ett beroende. Jag drack inte 
varje dag, men när jag väl drack kunde jag 
inte sluta. Det är så mycket skuld i detta 
att vara kvinna och inte kunna hantera 
livet och alkoholen.

LÄNGTAN EFTER ETT LIV utan alkohol är 
stark i Helenas liv. Hon söker upp organi-
sationen Anonyma Alkoholister som i sin 
behandlingsmetod bejakar människans 
andliga behov för att vara nykter, utan att 
erbjuda någon frälsning. Här upplever 
Helena något av en förbättring. 

– Samtidigt var det rätt nedbrytande att 
hela tiden påminna sig om det negativa 
och hur hemsk man varit, men jag kände 
mig inte som en hemsk människa, berättar 
Helena och beskriver sitt liv vid den här 

Gud gav svar 
i Norrland

Helena kämpade med ångest och sökte  
efter meningen med livet. Genom LP-verksamheten fick  

hon svar på sin bön och fann härlig gemenskap.

• PORTRÄTTET •Nr 3 • 2019
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Text: Marcus Jonsson  •  Foto: Mario Achi



Jag blir berörd av 
Gud. För första 
gången i mitt liv 
känner jag mig 
älskad.



tiden som en kamp i ett mörker fullt av 
destruktiva känslor och tankar.

– Det var ångest. Det var rädslan att inte 
lyckas och att inte vara älskad.

På ett möte för Anonyma Alkoholister 
träffar Helena en kvinna som uppmanar 
henne att knäppa sina händer och be till 
Gud. Uppmaningen bär Helena med sig 
och när hon känner att hon förlorar kam-
pen mot sitt mörker ber hon en bön. 

– Det var första gången jag bad. Jag trod-
de verkligen inte att jag skulle duga hos 
Gud, men nu knäppte jag mina händer.

Bönen blir ett rop på hjälp. 
– Jag hade bestämt mig för att ta ett 

återfall, men på vägen till Systembolaget 
träffar jag min dotter. Hon kom som en 
ängel sänd av Gud. Mötet med henne gav 
mig kraft att vända om och gå bort från 
Systembolaget.  

Helena åker hem till en nykter vän. Hos 
kompisen är hon med om en livsföränd-
rande upplevelse.

– Jag blir berörd av Gud. För första 
gången i mitt liv känner jag mig älskad, 
jag får en sådan värme i hela kroppen som 
jag aldrig tidigare upplevt. Det var som 
en passion, som om jag kunde flyga fram, 
säger Helena.

DRYGT TIO ÅR SENARE märks fortfarande 
glädjen i rösten och blicken. Nu när de 
uttalas i kapellet får orden en särskild 
inramning av det enkla träkorset som 
hänger på väggen snett bakom Helena. 
Där är symbolen för det hon talar om.

– Den stora förändringen är att jag som 
40-åring känner mig värdefull och älskad. 
En känsla som jag aldrig någonsin känt 
tidigare i mitt liv.

Efter gudsupplevelsen söker sig Helena 
till en kristen gemenskap. Till en början 
finns hon med i Svenska kyrkan men 
engagerar sig sedan i en Equmeniaförsam-
ling utanför Jönköping. 

Helena trivs i församlingen och livet går 
bra. Parallellt med arbetet som sjukskö-
terska går Helena en vidareutbildning för 
att bli enhetschef. Den nya befattningen 
innebär mer arbetsuppgifter och jobbet 
blir för tungt. 

– Det bryter ner mig totalt. Jag jobbar 
så fruktansvärt mycket och har vänt mig 

från Gud vilket gör att jag börjar söka i det 
ockulta.

 Helena beskriver hur hon under den 
här tiden lever med en fot i världen och en 
i kyrkan. Hon går både till medium och 
församlingen.

– Jag är vilsen igen. Jag försöker även 
med hjälp av psykologi att få ordning på 
livet, men det blir fel tankebyggnader.

I ETT FÖRSÖK att få en bättre livssituation 
börjar Helena arbeta som bemannings-
sjuksköterska. En sommarvecka 2018 får 
hon tjänstgöring i Laholm och just denna 
vecka har LP-verksamheten sitt sommar-
läger på Gullbrannagården. Helena har 
en kväll ledigt, hon känner sig trött och 
utarbetad men åker till LP-mötet.

– Där på mötet ber jag till Gud om kris-
ten gemenskap och befrielse.

Det är en uppriktig bön. Helena tycker 
att livet känns hopplöst. Kampen står åter 
mot de gamla känslorna och när höst-
mörkret kommer tar hon ett återfall efter 
en nykter period på tio år. Helena faller 
tillbaka i ett periodvis drickande. 

– När alkoholen går ur kroppen känner 
jag mig smutsig. Känslorna kommer att nu 
vill Gud inte ha med mig att göra. Men jag 
söker upprättelse, en väg ut.

I oktober samma år åker Helena till 
sjukhuset för avgiftning och där möter 
hon några representanter från den lokala 
LP-kontakten som berättar om Deborah-
huset, LP-verksamhetens arbete för kvin-
nor i Skellefteå.

– Det lät för bra för att vara sant.
Men det är sant och det blir bara bättre. 

Helena får en plats på motivations boendet 
i Norrland och här kommer svaret på 
sommarens bön. 

Samma kväll Helena kommer till 
Deborah huset får hon en hälsning, det är 
ett ord från Psaltaren kapitel 34 där det 
står: Jag sökte Herren och han svarade mig, 
han räddade mig från allt som skrämde mig. De 
som ser upp till honom strålar av fröjd, deras 
ansikten behöver inte rodna av skam. Här är en 
plågad som ropade, och Herren hörde honom 
och frälste honom ur all hans nöd.

Helena berättar att tiden på Deborah-
huset gav henne möjlighet till bön och 
undervisning.

RÖSTER OM
Helena Rydberg

Cathrine Lindh
Föreståndare, Debora-
huset

Ulrika Wadskog
regionledare för LP, 
Småland, LP-kontakt-
föreståndare i Södra 
Vätterbygden

– Helena kom till oss i 
oktober 2018, efter att 
fått veta om vårt motiva-
tionsboende  när hon var 
inlagd på beroende. där 
möte hon Lp-kontaktens 
representant.  Under 
Helenas period här på De-
borahuset har vi fått sett  
hennes personliga för-
vandling och utveckling. Vi 
är glada och tacksamma 
vad Gud har gjort.

– Det är fantastiskt roligt 
att se den resa Helena 
gjort i sitt liv detta år. Det 
är sån skillnad mot den 
första gången vi träffades 
och hur det är nu. Hon 
strålar!

Nr 3 • 2019
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– Jag fick tid att fördjupa min relation 
till Gud och i Skellefteå har jag träffat en 
fantastisk gemenskap. Jag har fått omge 
mig med mycket kärleksfulla människor 
som har Jesus i fokus. Jag har tagit ett 100 
procentigt steg för att följa Jesus, det hade 
jag inte tagit tidigare, och i mars döptes 
jag, säger Helena med ett leende.

HENNES LIV HAR förvandlats. Helena 
känner sig upprättad som människa och 
fylld av tacksamhet.

– Jag har fått glädje och hopp tillbaka. 
Jag tror att den här tiden har varit viktig 
för vila och läkedom. Även om det kom-
mer att storma har jag Gud Fader och nu 
människor i en fantastisk gemenskap.

Hon talar om sina väninnor från 
Deborah huset. En grupp kvinnor som 
funnit varandra och vars gemenskap 
blivit ett vittnesbörd i sig. 

– Jag är så tacksam för alla människor 
som jag har mött på vägen och som är del 
av att jag mår bra i dag. Livet med Gud 
är inte alltid lätt, men det går med Guds 
kraft och det är så viktigt att ha männ-
iskor runt om kring dig som bygger upp, 
säger Helena.

Utanför kapellet har regnet gett vika. 
Kvinnorna från Deborahhuset väntar och 
Helena ansluter sig till gruppen. På grus-
vägen förbi husvagnarna till sjön bakom 
det stora mötestältet berättar Helena att en 
dag tidigare, mitt under Lapplandsveckan, 
lät sig en av kvinnorna döpas här nere. 

– Vad är meningen med livet, frågar 
Helena retoriskt för att själv ge svaret: Ta 
emot Jesus. Människor får tycka vad de 
vill, för mig har det blivit viktigt vad Gud 
tycker.

• PORTRÄTTET •

HÄRLIG GEMENSKAP. Helena tillsammans med sina vänner från Deborahhuset i Skellefeå 
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Livet med 
Gud är inte 
alltid lätt, men 
det går med 
Guds kraft.



Numera har Pingst förutom en musikkonsulent också en 
nationell ledningsgrupp för området Pingst Musik.

– VI VILL TA ETT helhetsgrepp kring 
musik och kreativitet i Pingst, hjälpa för-
samlingarnas kreatörer och också finnas 
med på de olika konferenserna och vara 
med och bygga nätverk för sångare och 
musiker.

Det säger Samuel Hector, Pingsts musik-
konsulent, som sedan en tid tillbaka har 
en nationell ledningsgrupp för Pingst 
Musik att arbeta tillsammans med. Grup-
pen sattes samman i slutet av förra året.

Under både Nyhemsveckan och 
Lapplands veckan anordnades nätverks-
träffar för sångare och musiker och under 
höstens Pingst Ledare kommer det att 
anordnas seminarier för ledare inom det 
här området.

Ledningsgruppen har tagit initiativ till 
ytterligare en skiva med Ny musik i Pingst. 

Studioinspelningar av fler nya svenska 
sånger ska göras i höst och planen är att 
den tredje skivan ska släppas i samband 
med konferensen Kreativ20 den 20-22 mars 
nästa vår.

– Det är en ny konferens, där vi slagit 
ihop sång- och musikkonferensen MÖT 
med teknikkonferensen Swedish Gurus  
Conference till en samling för alla kreatörer 
av olika slag, som vill tjäna Gud med sina 
gåvor.  

LEDNINGSGRUPPEN för Pingst Musik ska 
tillsammans med musikkonsulent Samuel 
Hector verka för ett helhetstänkande kring 
sången och musiken i Pingst.

– Varje tid behöver sina uttryck och vi 
försöker hitta det som fungerar nu och i 
framtiden.

Ledningsgrupp för Pingst Musik

• Ledningsgruppen består 
av Bo-Göran Leckström,  
Anne-Jorid Ahgnell,  Julia 
Wilkander,  Josefina 
Gniste, Frida Guldstrand, 
Alfred Nygren, Eric Liljero, 
Elisabeth Åström och 
Samuel Hector

• Läs mer om nya  
konferensen här: 
kreativ20.se

Här är nationella 
ledningsgruppen för 
området Pingst Musik 
samlad.

FAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Höstnyheter

Böcker som inspirerar – för alla åldrar!

 *Klicka på ”Eventuell rabattkod” i kassans orderformulär, 
lägg till koden PINGST. Tryck aktivera. 
Koden måste anges för att rabatten ska gälla. Gäller vid köp över 
200:-, ej i kombination med andra erbjudanden, t o m 20191031.

Du får 50:- att handla för!* 

www.semnos.com



Under sommaren har tusentals personer besökt konferenser 
och läger och fått chansen att lyssna till undervisning, upp-
leva gemenskap med trossyskon och möta Gud tillsammans.

”FRIHET HAR ETT NAMN” var årets tema 
för LP-konferenserna, som liksom tidigare 
år hölls på Gullbranna utanför Halmstad 
och i Arjeplog i Lappland. LP-verksamhe-
tens 60-årsjubileum uppmärksammades 
förstås under båda konferenserna och på 
båda platserna hölls också dopförrättning-
ar. Sammanlagt valde tio av deltagarna att 
döpa sig.

GEMENSKAPSLÄGRET PÅ FURUBODA 
i Skåne hade i år temat  Självbild och 
världsbild och de cirka 50 deltagarna möt-
tes både i olika grupper och till gemen-
samma samlingar och aktiviteter.

UNDER ALMEDALSVECKAN anordnade 
Pingst ett torgmöte på Donners plats i 
Visby, där Daniel Alm predikade och 
Nina Eriksson delade med sig av sitt vitt-
nesbörd om livsförvandling. Pingst fanns 
också med i arrangemangen (G) som i Gud 

i krukmakarens hus tillsammans med 
Frälsningsarmén och tidningen Dagen.

LAPPLANDSVECKAN hade i år temat  
Smaka och se att Herren är god. På torsdagen 
var det stort 100-årsjubileumsfirande som 
avslutades med en Carola-konsert i tältet. 

NYHEMSVECKANS tema i år var Kom och 
följ mig! och handlade om kallelse, helgelse 
och överlåtelse. Veckan avslutades som 
vanligt med en programfylld midsom-
marhelg, som bland annat innehåll före-
ställningen Avslöjad med Egil Svartdahl 
och Samuel Ljungbladh.

SPORT FOR LIFE har under sommaren 
funnits med på konferenserna och hållt i 
en rad sportaktiviteter där och arrangerat 
golf-, hockey, fotbolls- och hockeyläger 
samt sportveckor både på Gullbranna och 
Löttorp.

Sommaren i bilder

• LP-konferenserna i 
Gullbranna och Arjeplog 
samlade sammanlagt 
omkring 550 personer.

• Nyhem och Lappis guds-
tjänster och seminarier 
besöktes av tusentals och 
åter tusentals personer.

• Sport for Lifes sport-
veckor på Gullbranna och 
Löttorp nådde samman-
lagt drygt 600 barn och 
ungdomar.

FAKTA

Nr 3 • 2019

16

Mer än 300 personer sprang 
under Nyhemsveckan för Sport 
for Lifes möjligheter att arrang-
era fler läger.

Daniel Alm predikar på Donners 
plats under Almedalsveckan.
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Dopförrättning i havet under LP:s 
Gullbrannakonferens. Nio perso-
ner valde att gå dopets väg.

LP-kontakten i Arvid-
sjaur invigdes i somras 
som avslutning på LP-
konferensen i Arjeplog. 
Therese och Håkan 
Nylander är förestån-
darpar där.

Här leder Erik Valier, Stock-
holm, lovsången under Nyhems 
inledande ungdomshelg. 

Sång och musik 
om det nya livet 
hör till en LP-kon-
ferens. Här är det  
Johanna Berger, 
Hans Wikström och 
Tomas Jönsson, 
som sjunger ut på 
Gullbranna.

Gemenskapslägret på Furuboda 
hölls i år på temat Självbild och 
världsbild. 

Barnen är viktiga på 
Lapplandsveckan och 
har egna anpassade ak-
tiviteter under namnet 
Barnens Lappis. Klart 
det ska vara många bal-
longer när konferensen 
firar 100 årsjubileum.

Sport for Lifes sommarläger     
samlade sammanlagt mer än 
1000 deltagare.     



Finns det hopp 
i miljöfrågan?

Nr 3 • 2019

Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner 
skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under 
tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund 
av honom som vållade det, men med hopp om att 
också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri  
under förgängelsen och nå den frihet som Guds 
barn får när de förhärligas. Vi vet att hela  
skapelsen ännu ropar som i födslo våndor. Och 
till och med vi, som har fått Anden som en första 
gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall 
göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet 
är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är 
inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? 
Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi 
uthålligt.

Rom 8:19-25
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Finns det hopp 
i miljöfrågan?

Rubriker och larmrapporter om klimatet 
har blivit mer eller mindre vardagsmat. 

Är det kört? Spelar det någon roll vad vi gör? 
Ska inte jorden ändå gå under? 



MILJÖ- OCH KLIMATFRÅGOR ligger högt 
på de flesta agendor idag. Hot om allt från 
smältande glaciärer, till effekterna av av-
verkad regnskog, rekordvärmeböljor och 
färskvattenbrist hör vi om nästan daglig-
dags. Somliga förnekar alltihop, kanske 
som en skyddsmekanism, andra blir 
klimataktivister där alla medel är tillåtna, 
även demokratins avskaffande. Åter an-
dra  tappar modet och blir deprimerade. 

Förr hände det att predikanter beskyll-
des för att predika om domedagen och 
undergången, nu är det andra ”profeter” 
som gör det.

Vad säger då den kristna tron och 
kyrkan om detta och särskilt den karisma-
tiska rörelsen, som Pingst i Sverige är en 
del av. Ja, läser man det teologiska nätver-
kets senaste skrift med titeln Gud, miljön 
och klimatet kan man notera ett betydligt 
mer holistiskt sätt att se på Guds fräls-
ningsplan än det som tidigare förkunnats. 
Och att människans ansvar för att förvalta 
Guds skapelse betonas.

”Vi tror att jorden är Herrens och att 
han också är den som till sist kommer 
att se till att hans skapelse blir återställd 
till det han tänkt från början”, skriver de 
bland annat. Och när Bibeln talar om att 
”Gud älskade hela världen och gav den 
sin ende son”, så menas verkligen hela 
världen. ”Inte bara människorna utan 
hela skapelsen är föremål för Guds kärlek 
och räddningsaktion”.

LIKNANDE TANKAR kan man hitta i 
avsnittet Anden gör det gröna grönare i 
pingstföreståndare Daniel Alms nya bok. 
Där skriver han bland annat så här: ”Jag 
tänker att om vi ser på skapelsen med ett 
karismatiskt öga motiveras vårt miljötän-
kande av gudsnärvaron. Jag tänker att om 
vi ser på frälsningen med ett perspektiv 
av Andens vind förstår vi att frälsningen 
är för oss för personligen men också för 
en hel värld.”

I det teologiska nätverket ingår bland 
andra Sören Perder, Örebro, numera pen-

sionerad pingstpastor. Han är den som 
skrivit den nya skriften, som dock har 
lästs, kommenterats och justerats av hela 
nätverket tillsammans, så att alla står för 
texten.

– Vi hade pratat länge om att skriva 
något om skapelsen, säger Sören Perder, 
och så landade vi i hotet mot skapelsen. 
Vi började jobbade med ämnet innan det 
blev så hett som nu, redan före förra årets 
extrema sommar.

Kanske har det brännande aktuella äm-
net bidragit till att skriften kommer just 
nu, men han ser det inte som en tillfällig 
våg eller någon slags anpassning till det 
som ligger i tiden.

– Nej, vi ser det mer som att det hand-
lar om en ny övertygelse, en fördjupad 
förståelse av frälsningens och skapelsens 
innebörd. Vi har blivit mer och mer över-
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Text: Ulrika Ramstrand 

Foto: Adobestock

Nr 3 • 2019

Ängslas inte, du åkerjord, 
utan jubla och gläd dig: 
Herren har gjort stora 
verk.  Ängslas inte, ni  
markens djur: utmarkens 
beten grönskar på nytt, 
träden bär sin frukt, fikon-
trädet och vinstocken ger 
rika skördar

Joel 2:21-22

Pastor

Sören Perder

I vår andliga 
tradition har vi 
nog förandligat 
frälsningen 
till att bara 
handla om 
den enskilda 
personen.
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världen. När helhetssynen kopplas ihop 
med karismatiken och nöd för andras 
frälsning då kan det hända saker, fortsät-
ter Sören Perder.

– Det kristna hoppet är ett viktigt bidrag 
till krisen, eftersom vi  tror att det finns en 
framtid för människorna och jorden och 
vårt uppdrag är att göra det vi var och en 
kan för att bidra till det.

– Vi vet ju vilka konsekvenserna av 
vårt sätt att leva är och vi behöver handla 
utifrån det.

Även pingstpastorn Sven-Gunnar Hult-
man, verksam i Grindtorpskyrkan i Täby, 
har på senare år engagerat sig både teolo-
giskt och praktiskt i frågor kring miljö och 
klimat.

– Jag tyckte att det var dags att hugga på 
det ämnet när vi förra våren planerade för 
bibelskola ABC här i Stockholmsområdet. 
Jag formulerade ett föredrag som jag höll 
kanske ett tiotal gånger och sedan ledde 
det i sin tur till ett seminarium på Pingst 
Pastor i vintras. 

Sven-Gunnar Hultman ingår också i 
SKR:s arbetsgrupp för klimat och hållbar 
utveckling och har också engagerat sig i 
föreningen God jord.

– Andra kyrkor har jobbat mycket längre 
än oss med de här frågorna, vi ligger efter 
eftersom vi i vår tradition framför allt 
fokuserat på den enskilda människan och 
inte tänkt så mycket på vad som händer 
på den här jorden.

Förvaltaransvaret var det första budet 
människorna fick, menar han och därför 
har vi var och en ett ansvar för hur vi 
lever och använder våra resurser.

– Jag gör det jag kan för att minska min 
klimatpåverkan, säger han. Nu kan vi ju 
inte längre skylla på att vi inte vet vad 
konsekvenserna blir.

Både han och Sören Perder vill dock 
undvika både skuld- och skam-begreppen 
kopplade till klimat och miljö. Det är en 
för stor fråga för att lägga allt ansvar på 
enskilda individer menar de, men det 
handlar om frihet under ansvar. De tycker 
båda att det är viktigt att också försöka 
påverka strukturer, politiker och andra 
beslutsfattare.

tygade om att Bibeln har något att säga 
om denna aktuella fråga, som alla brottas 
med.

I ARBETET MED bibeltexterna behöver 
man bearbeta och arbeta med både ska-
pelse- och framtidstexterna, menar han. 
Teologiska nätverkets skrift tar sin ut-
gångspunkt i Bibelns allra första kapitel, 
och  avslutas i Uppenbarelsebokens fram-
tidsvision och lyfter på vägen dit också  
syndaflodsberättelsen, profetrösterna och 
självklart Jesu avgörande försoningsgär-
ning.

– I vår andliga tradition har vi nog 
förandligat frälsningen till att bara handla 
om den enskilda personen, säger Sören 
Perder, men försoningen, befrielsen, 
handlar om upprättelse för allt och alla, 
inte bara om människorna utan om hela 

Gud, miljön och klimatet 
Teologiska nätverket. 
Finns på Pingsts webbshop

Teologi för hela skapelsen: 
En studie om teologiska 
grunder för engagemang i 
miljö och samhälle 
Finns på www.pingst.se 

Alla himlens fåglar har 
flytt, Profeten Jeremia i 
sin egen tid och i vår 
Peter Halldorf, Artos förlag

LÄSTIPS
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– Men hur jag äter och lever har bety-
delse. Vi kan alla ta små steg i rätt rikt-
ning utan att för den skull bli moralister, 
säger Sören Perder och lyfter människans 
uppdrag att förvalta skapelsen.

– Det  är något vi människor svikit. Vi 
behöver komma fram till det igen, att vi 
ska vara förvaltare, inte härskare.

– Om många tänker till kring köp och 
konsumtion så kan något hända, säger 
Sven-Gunnar Hultman. Vi måste göra vår 
del, ta hand om varandra och skapelsen, 
och det behöver egentligen inte vara mer 
komplicerat än så.

Han vill lyfta att det lilla var och en gör 
kan ha betydelse och att glädjen över att 
vara med och göra jorden bättre är viktigt 
och en mycket bättre drivkraft än skuld 
och skam.

Bibeltexterna om de yttersta tingen och 
framtiden är inte lätta att tolka och kristna 
kan komma till olika slutsatser. Teologiska 
nätverket konstaterar detta, men menar 
att det avgörande är vad man tror att det 
yttersta målet är; en flykt från jorden el-
ler en upprättelse av skapelsen. Varken 
Sven-Gunnar Hultman eller Teologiska 
nätverket tror att jorden bokstavligt ska gå 
under. 

NÄR BIBELN TALAR om en ny himmel och 
en ny jord menar de att det handlar om 
en upprättelse av skapelsen, där Gud och 
människan åter kommer att leva i har-
moni, så som det var tänkt från skapel-
sens början i Edens lustgård. Förbundet 
med Noa läses utifrån detta som ett löfte 
att Gud inte kommer att ödelägga jorden 
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Sven-Gunnar Hultman 

Om många 
tänker till  
kring köp kan 
något hända.



och utplåna alla levande varelser. Och 
när Gud tog  itu med ondskan på jorden 
genom Jesu död på Golgata, innebar det 
försoning för hela världen.

– Jag får ihop hela Bibeln av ett sådant 
tänkande och det ger mig goda skäl till 
att vara förvaltare och bidra till en så 
ren jord som möjligt, säger Sven-Gunnar 
Hultman, som hoppas att frågor kring 
miljö och klimat också ska leta sig in i 
kommande konferensprogram och att 
fler kyrkor och församlingar ska inse 
det signalvärde som ligger i att ta de här 
frågorna på allvar. 

– Om kyrkor exempelvis satsar på sol-
energi på taket så säger det något viktigt, 
tycker han.

Larmrapporter och undergångsrappor-
ter lär fortsätta och väldigt mycket åter-

står att göra och situationen är allvarlig,
– Vi blir irrelevanta för en yngre genera-

tion om vi inte tar tag i de här frågorna.  
Man måste ge svar på de frågor som 
finns. Vårt viktiga bidrag är att ha med 
hoppet om att världen kan räddas.

Eller som Teologiska Nätverket formu-
lerar saken: ”Om vi tror att Bibeln är en 
helhet, att Gamla och Nya Testamentet 
ska hållas samman, då kan det kristna 
framtidshoppet inte begränsas till en tro 
på ett andligt tillstånd i en annan värld. 
Då innefattar hoppet en vision om själva 
skapelsens upprättelse. Och hoppet blir 
en drivkraft! Vi kan agera för att bevara 
och återställa skapelsen därför att vi har 
ett hopp om att detta en dag ska ske ge-
nom Guds ingripande.” 

 • TEMA •
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Praktiska tips
• Sortera och lämna sopor 
till återvinning
•  Se över sina konsum-
tionsvanor
• Handla återbrukat och 
närodlat
• Äta mer vegetariskt
• Minska på resursslukande 
resor 
•  Värna biologisk mångfald

FAKTA

Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med 
alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda 
djur, alla som gick ut ur arken. Jag ska upprätthålla mitt förbund med 
er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens  
vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden. 

1 Mos 9:9-11



 • TEMA •

Varför har det varit så tyst om  
frågor kring miljö och klimat i pingst
förkunnelsen?

– Jag håller inte med om att det varit 
tyst, det tycker jag är orättvist. Jag skulle 
mer beskriva det som att det inte varit 
ett huvudtema. Gamla predikanter har 
varit på ämnet på olika sätt och jag tror 
inte att de undvikit det, säger Jack-Tommy 
Ardenfors.

– Exempelvis har Psaltarpsalmen 102 
varit en vanlig utgångspunkt för många 
äldre predikanter att tala om miljöfrågor 
och hur vi människor bidrar till förstörel-
sen av vår jord.

– Jag minns också en gång för många 
år sen när jag skulle tala om Johannes 
3:16 och i förberedelserna fick så klart för 
mig att Gud älskar hela världen och sen 
predikade om att Gud älskar människan, 
skapelsen och djuren.  Det var många som 
hörde av sig och tackade efter det. Samti-
digt är det viktigt att komma ihåg att den 
enskildes frälsning är helt avgörande. Det 
finns ingen kollektiv frälsning.

Hur tycker du det är nu då?
– Jag uppfattar att det fortfarande inte är 

något huvudtema, och kanske på ett sätt 
mindre motiverat som ämne nu efter-
som alla andra talar om det hela tiden. 

Domedags rösterna kommer numera från 
vetenskapsmän och forskare. Tyvärr 
använder de ofta ord som panik, vilket jag 
inte tycker är bra eftersom panik brukar 
leda tillhandlingsförlamning.

Kan predikanter förmedla något hopp?
– Visst kan vi det, men vi kan ändå inte 

hoppa över att Bibeln talar om stora kata-
strofer som ska drabba vår jord i samband 
med löftet om Jesu återkomst. Det finns en 
risk att man gör det lite väl enkelt för sig. 
Samtidigt menar jag att Bibeln säger att 
tusenårsriket ska äga rum här på jorden, 
så världen kommer inte att gå under 
innan dess. Men vad som händer sen och 
hur bibelorden om nya himlar och en ny 
jord kommer att förverkligas återstår.

Är det någon idé att ta hand om 
skapelsen då?

– Absolut. Det ligger en viktig poäng i 
att vårda Guds skapelse. Vi är en del av 
den och ska därför våra oss själva, vår 
hälsa, vår natur och vara rädda om resur-
serna. Jag och min fru vi gör det lilla vi 
kan, vi sätter upp fågelholkar och fågel-
bad i vår lilla radhusträdgård, och vi ratar 
alltid plastkassar när vi går och handlar, 
säger Jack-Tommy Ardenfors.
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Jack-Tommy 
Ardenfors

Vi kan ändå 
inte hoppa 
över att Bibeln 
talar om stora 
katastrofer 
som ska  
drabba vår 
jord.

En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av 
din hand. De skall förgås, men du består, de är plagg som 
slits ut, du byter ut dem som kläder och de är borta. 
Men du är densamma, dina år har inga slut.

Psaltaren 102:26-28



 • KRÖNIKA •

ALDRIG FÖRR HAR JAG som sommaren 
2018 upplevt vårt beroende av Gud i förhål-
lande till väder och vind, sol och regn. 
När bränderna hotade svenska skogar och 
åkrar och djurens överlevnad, kändes det 
naturligt att vända sig till den Gud som i så 
många poetiska bibelavsnitt låter bäckarna 
dansa, åkrarna vattnas och havet storma. 
Det är till honom vi skall be ”när vårreg-
nets tid är inne”.  Och när Jesus kom till 
jorden som hans Son kunde han huta åt 
stormen och låta vågorna lägga sig.

Nu har den globala uppvärmningen gått 
så långt, att extremväder av olika typ har 
blivit mycket vanligare och det leder till 
en skrämmande ökning av skogsbränder, 
ända upp i Arktis - där isarna smälter 
fortare än vi kunnat ana och permafrosten 
släpper sitt grepp. Vi fruktar den onormala 
torkan, de våldsamma tyfonerna och de 
katastrofala översvämningarna. 

Det är inte underligt att bibelläsarnas 
tankar går till profetiorna i Gamla testa-
mentet, till Jesu tal om den yttersta tiden 
och till Uppenbarelsebokens sigill, doms-
basuner och vredesskålar. Ändå är det inte 
från de kristna predikstolarna som olycks-
profetiorna hörs mest utan de kommer från 
varnande vetenskapsmän, som säger oss 
att tiden att rädda jorden är mycket kort.

SOM KRISTNA FÖRKUNNARE kan vi knap-
past med bibehållen trohet till Guds ord 
bortse från de många domsvarningarna 
i Bibeln, och den drabbar också den jord 
som vi bor på. I Upp 11:18 står det, att de 

tjugofyra äldste böjer sig inför den Gud 
som skall ”förgöra dem som förgör jorden”. 
Vi kan i Apokalypsen läsa om väldiga krig, 
katastrofer, hagelstormar och förstörda 
städer. Och i 2 Petr 3:10 står det om att på 
Herrens dag ”jorden och allt som männis-
kan gjort där kommer att förgås”.

 Jag har svårt att tro att detta betyder att 
all kontinuitet med den nya himmel och 
nya jord som vi läser om i Uppenbarelse-
bokens slutkapitel är bruten. Många menar 
att ”ny” här kan läsas som ”förnyad”. Och 
hur klarar vi nu av att leva i den dubbla 
väntan på Guds slutuppgörelse med 
ondskan och på mötet med en ny himmel 
och en ny jord. Jo, vi tar vara på Jesu löfte i 
missionsbefallningen att vara med oss alla 
dagar intill tidens ände (Matt 28:20). 

VI TROR PÅ EN GUD som märker sina tjä-
nare med Guds skyddande sigill och som 
samlar den oräkneligt stora vita skaran av 
frälsta människor framför tronen i him-
melen (Upp 7). Mitt i den antikristna tiden 
beskyddar Gud sina två vittnen (Upp 11) 
och bereder en tillflykt för kvinnan, som 
är en tydlig symbol för Guds förföljda folk 
i Upp 12. Också om klimatförstöringen 
skulle gå till sin spets är han fortsatt Herre 
över väder och vind, sol och regn och alla 
slags naturkatastrofer.

Vi kan inte veta vilka prövningar som 
ligger framför oss i den yttersta tiden. Men 
så länge Guds församling lever på jorden, 
inbjuds vi att tjäna våra medmänniskor 
som förebedjare och föredömen.

Gud är Herre över 
väder och vind

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

Jesu löfte 
i missions
befallningen 
att vara med 
oss alla  
dagar intill 
tidens ände.
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Anden i oss är 
en förvandlande 
faktor.

DANIEL ALM kommer nu i höst ut med 
sin femte bok, där han lyfter behovet av 
andligt liv kombinerat med reflektion 
och praktiska insatser.

Din nya bok har titeln Tungotal, 
tänkande, tjänande, som också är 
temat för höstens Pingst Ledare. 
Kan du kort beskriva grundtan-
karna bakom de tre orden?

– Det är tre ord som säger mycket 
av det jag vill betona för att vi ska 
kunna gå framåt som rörelse. Det 
handlar om behovet av andligt liv 
men också om behovet av att re-
flektera och att tron alltid behöver 
praktiseras genom engagemang.

Är det något av orden du  
särskilt tycker behöver lyftas fram 
i Pingst?

– Nej, egentligen inte, om man skulle 
lyfta fram något av orden på bekostnad 
av de andra. Alla tre behöver lyftas fram, 
de sammanfattar mycket av ett möjligt 
pentekostalt förhållningssätt till livet 
som kristen. En pentekostal syn på män-
niskan, skapelsen, församlingen, Bibeln 
och uppdraget att tjäna Gud innebär att 

man utgår från vad 
Andens närvaro inne-
bär i allt. Anden i oss 
och i uppdraget att tjäna 
Gud är den förvandlande 
faktorn.

Hur kommer temat att märkas 
på Pingst Ledare?

– Inledningen av Pingst Ledare 
kommer att lyfta de tre områdena 
med hjälp av olika talare som fo-
kuserar vart och ett av områdena. 
Det kommer också att prägla en del 
material vi delar ut och utställningar 
med mera.

Vilken målgrupp har du framför 
allt sett framför dig när du skrivit?

– Primärt har jag skrivit för de 
som kommer till Pingst Ledare men 
jag hoppas att boken ska spridas i 
långt större kretsar, kanske också 
utanför vårt land. Till Pingst Ledare 

kommer bärare i våra församlingar, 
det är människor jag uppskattar 
enormt mycket och jag vill ge dem 
så mycket uppmuntran och utrust-
ning jag kan. 

Hur många böcker har du gett ut 
hittills?

– Detta blir min femte bok. Jag har 
gett ut några bibelstudiematerial 
därutöver och också varit redaktör 
för antologin vi givit ut inom Pingst 
Pastor. 

 
Hur hinner du, med ditt intensi-

va schema, med att skriva böcker?
– Jag har nog utvecklat ett sätt att 

skriva som en del i det mesta jag gör. 
Det kan handla om att omvandla 
predikoutkast eller ledarundervis-

ning jag använt till texter. 
Sen handlar det om att 

ha system så man hela 
tiden noterar och 
sparar ner när man 
läst något man 
vill använda eller 
kanske till och 
med kommit på 
själv :-). Jag mailar 

mig själv ganska 
ofta och sen tar jag 

in det i det program 
jag använder.

 
Tycker du att fler pingst- 

pastorer borde skriva under- 
visningsböcker?

– Gärna det. Jag tycker att vi redan 
ser ett växande antal utgivningar 
från våra pastorer och jag brukar 
lyfta och promota det på en del pas-
torssamlingar, vi gjorde det senast 
i somras på Nyhem när pastorerna 
träffades där. Då lyfte vi fram fyra/
fem nya böcker utgivna av våra 
predikanter det senaste året.

 

Fotnot: Boken Tungotal, tänkande, 
tjänande ges ut på Libris förlag. Alla 
som deltar i höstens Pingst Ledare 
kommer att få var sitt exemplar.

• SJU FRÅGOR •
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Coachning blev nystart 

– HAN SA ATT VI SKULLE GRILLA MER korv tillsam-
mans, utbrister Benny, och alla runt bordet skrattar.

Församlingsledningen i Brunnsparkskyrkan har delat 
gemenskap under söndagseftermiddagen; ätit mat, 
druckit kaffe och pratat både högt och lågt. Gemenska-
pen är på sätt och vis nyfunnen. För ett par år sedan 
existerade församlingens styrelse och äldsteråd som två 
ganska separata grupper trots att man hade ett gemen-
samt uppdrag. Det var för att komma ett steg vidare i 
uppdraget som man anlitade församlingscoachen Anders 
Ahlenius.

Brunnsparkskyrkan i Tranås föddes påsken 1999 när 
Filadelfiakyrkan (EFK) och gamla Pingstkyrkan gick 
samman. Redan från början fanns planer på att bygga en 
ny gemensam kyrka vilken stod klar 2010.

– Vi hade ett väldigt stort engagemang under den här 
tiden. Alla hjälptes åt och det sattes väldigt många arbets-
timmar, berättar Mats. 
Samtidigt tog det förstås på krafterna. Många var trötta 
efter att ha arbetat hårt. Medelåldern i församlingen var 
relativt hög och många kände behov av en nystart.

– Vi kände att vi behövde bygga församling också, inte 
bara bygga kyrka, säger Markus.
Brunnsparkskyrkan med sina 480 medlemmar hade valt 
ett delat ledarskap med en styrelse som hanterar ekonomi 
och föreningsfrågor och ett äldsteråd som jobbade med 
församlingsfrågorna, men under den här tiden blev både 
ordförande- och föreståndarposten vakant. Dessutom var 
äldsterådet av olika skäl decimerat i aktivt antal.

– Vi kände behov av att få hjälp av någon som såg oss 
utifrån, berättar Stefan.

Och det var här frågan gick till Pingst centralt om att få 
hjälp med församlingscoaching. 

– Man kan tänka att det skulle vara ett svaghetstecken 
att be om hjälp, men det var Anders väldigt tydlig med 
när vi träffades: Det är en styrka att kunna be om hjälp, 
säger Stefan. 

Första mötet med coachen landade i en gemensam nu-
lägesanalys. Anders lyssnade och dokumenterade. Sedan 
bad han var och en att beskriva nuläget i ett personligt 
brev till honom. Då fick han plötsligt en helt annan bild 
av en ganska splittrad grupp där man egentligen inte 
ens kände varann. En grupp där man knappt hade varit 
hemma hos varann och fikat. Då är det inte så lätt att 
våga säga vad man tycker och tänker.

– De här breven blev en ögonöppnare. Vi kände verk-
ligen inte varann så väl som vi trodde. Och vi förstod att 
det kanske har påverkat vårt sätt att leda, säger Maria.

TIDIGARE HADE STYRELSEN träffats för sig en gång i 
månaden och äldsterådet för sig varannan vecka. Coach-
ingen blev starten på gemensamma träffar för hela led-
ningsgruppen varannan vecka.

– Det blev en enormt stor skillnad med så täta möten 
och med väldigt hög närvaro, berättar Markus.
Plötsligt började man dela livet på ett helt annat sätt. 
Skratta, prata och ha roligt. Tanken var att de täta gemen-
samma träffarna skulle pågå under det halvår som man 
hade hjälp av coachen, men utfallet blev så positivt att 
man bestämde sig för att fortsätta träffas så ofta. 
Carina berättar:

 • REPORTAGE •

Hur väl känner vi egentligen varandra? Och hur har det påverkat vårt 
sätt att leda? Det började Brunnsparkskyrkans församlingsledning 

fundera över när man tog hjälp av en församlingscoach. 
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– Världens bästa ledarskap räcker inte i en 
församling. Du måste också ha förmågan att 
kunna mobilisera församlingen för uppdraget – 
och verkligen få mandatet att leda.

Det menar Anders Ahlenius, församling-
scoach inom Pingst. När han möter en försam-
ling betonar han sin roll som medvandrare i en 
förändringsprocess. Han kommer som coach 
med sin erfarenhet för att hjälpa till att skapa 

struktur, kommunikation och rörelseenergi.
Ibland är det faktiskt svårare att leda i kyrkan, 
menar han.

– Det har blivit så demokratiskt i många av 
våra församlingar att det nästan har blivit fult 
om någon sätter ner foten. Men om ett ledar-
skap är förtroendevalt så måste man ju också 
få mandat att gå före och fatta ett beslut, säger 
Anders.

Anders hjälper ledarna att leda



– Jag vet en av gångerna när jag kom lite sent och hörde 
det här sorlet när jag kom in, hur flera skrattade och sko-
jade med varandra. Jag kände att här är jag hemma, här 
kan jag vara mig själv.
Mats instämmer:

– Vi är mycket tryggare i det vi gör nu, och vi vågar ut-
trycka våra åsikter på ett tydligare sätt.

Coachingen i ledningsgruppen har bland annat inne-
burit att man tittat på olika ledarskapsmodeller och även 
lärt känna varandra med hjälp av individuella personlig-
hetstest.

Mer och mer har man upptäckt värdet i en gemensam 
ledningsgrupp där man kommer med erfarenheter från 
vitt skilda områden. Här jobbar ambulanssjukvårdaren, 
produktionschefen, fastighetsmäklaren och den medi-
cinske forskaren sida vid sida för att leda församlingen 
vidare.

– Flera bitar har fallit på plats som gett oss andrum och 
riktning framåt, konstaterar Stefan.
Ett behov som blev synligt under coachingens gång var 
att tydliggöra ledarskapet – och ledningsgruppen – inför 
församlingen. 

– Anders utmanade oss att synas lite mer och det har vi 
försökt göra med enkla medel, säger Benny. 

Någon gång har man tillsammans delat ut nattvard 
till resten av församlingen, en annan gång tog man emot 
förbön tillsammans.

– Och så har vi börjat skriva ett veckobrev till medlem-
marna som ett sätt att öka kommunikationen, berättar 
Anette. 

UNDER RESANS GÅNG har flera frågetecken rätats ut. Den 
vakanta ordförandeposten har fyllts av Markus, som gått 
in och axlat den nya rollen. Och även föreståndarfrågan 
är på väg att lösas.

– Vi har tagit flera steg på vägen och jag är övertygad 
om att vi har stora utmaningar framöver. Ska vi klara av 
vårt uppdrag måste vi vara ett med varandra, konstaterar 
Benny.

Det är en enig församlingsledning som varmt rekom-
menderar andra församlingar att också ta hjälp av en 
coach för att komma vidare i sin utveckling. Och Benny 
drömmer vidare:

– Tänk om man till och med kunde gå in och jobba med 
coachning av enskilda ledare, vilken impact det skulle 
ge. Varför bara utvecklas i det lilla när vi kan hitta ännu 
mer av det Gud har lagt ner i oss?

 • REPORTAGE •

GEMENSKAP. Grilla mer korv tillsammans! Ett enkelt men effektivt råd som fick församlingsledningen i Brunnsparkskyrkan Tranås att 
börja lära känna varandra på ett nytt sätt.
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72 sidor med roliga labyrinter

Rean fortsätter: 
CD för 10 kr och
noter för 5 kr!

Läs mer på hemsidan
www.tomsing.se info@tomsing.se

0582-15757  0707-575357

Stipendier för  
forskning och studier
Stiftelsen C E Wikströms minne tillkännager 
att stipendier utlyses för vetenskaplig 
forskning och studier.
Stiftelsen utdelar stipendier till följande ändamål:
• Bidrag till forskning och vetenskapliga arbeten efter rekom- 
mendation av Frikyrkliga forskningsrådet, FRIFO. Forskning med 
relevans för frikyrkan och med anknytning till frikyrkliga forsknings-
miljöer ges prioritet. Information och ansökningshandlingar finns 
på www.skr.org/frifo 
Ansökan och frågor om denna skickas digitalt till: frifo@ths.se

• Bidrag till behövande studenter, i första hand medlemmar inom 
frikyrklig organisation. Egenhändigt  formulerad ansökan sänds till 
stiftelsens sekreterare, Mia Lövheim, Norra Agnegatan 34, 112 29 
Stockholm. Anvisningar för ansökan samt mall finns på stiftelsens 
hemsida.

Ansökan skall vara poststämplad senast 1 december 2019. 
Endast stipendiemottagare meddelas. Beslut om stipendier 
meddelas i mars 2020.

För vidare information, se i första hand
www.skr.org/cewikstrom 
eller e-post till mia.lovheim@gmail.com

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

Erica Lundholm
Annonsansvarig tidningen Pingst

090 – 71 15 22 

ANNONSERA 
   DU OCKSÅ!



Tyskland

Armenien

Grekland

Italien

Sverige

England

79%

59%

10%

12%

14%

26%

MINNESVÄRT

 • UPPFATTAT •

journalister och 
10 second hand-
butikschefer 
kommer i oktober 
och november att 
resa till Kenya i 
PMU:s regi. På 
programmen för 
resorna står bland 
annat besök i pro-
jekt mot kvinnlig 
könsstympning 
bland massajerna 
i Kenya. 

Filmen Amazing grace, en kornig inspelning 
från 1972 av en live-inspelning av Aretha 
Franklins gospelalbum med samma namn, i 
själva verket en gudstjänst i en svart baptist-
kyrka i Los Angeles, har fått svenska filmrecen-
senter i medier som Kulturnytt pi Sveriges Ra-
dio, DN, SvD, Expressen och Aftonbladet  att 
använda ord som Unik upplevelse, Gå och se!, 
Rörs till tårar, Magiskt, Innerligt och Intensivt. 

Joel Sjöberg om Sjöberg förlags satsning 
på att trycka upp Sebastian Staksets bok 
”Bara ljuset kan besegra mörkret” i 100 
000 exemplar för utdelning av försam-
lingar, företagare och privatpersoner.

KRITIKERNAS

FAVORIT

Fjorton procent av befolkningen i Sverige säger att de är säkra på att Gud finns. 
När det gäller den frågan hamnar Sverige på 26 plats av 34 länder i Europa. 

Här hamnar Armenien högst och Tyskland lägst, enligt en undersökning från Pew Research Center.

Vi planerar för den 
största tryckningen 

i förlagets historia.
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 • BÖCKER MED NOOMI LIND •     • MUSIK MED MARTIN THÖREWIK • 

Skön mix av gammalt och nytt

Känner du igen låtarna Hosanna 
och My Life Is In Your Hands? 
Låtskrivaren, arrangören och 
producenten Kirk Franklin är man-
nen bakom de låtarna som har 
används mycket av gospelkörer. 

Hans nya album är en musikaliskt bred 
gospelplatta med en skön mix av både gammal 
och ny gospel, influerad av bl.a. Motown, R&B 
och soul. Kören bjuder som vanligt på högklas-
sig stämsång. Spåret jag fastnar allra mest för 
är Love Theory, ett svängigt westcoastdoftande 
spår som proklamerar I don’t wanna love nobody 
but You.

Både avskalat och storslaget

Tredje albumet, Alla dagar, av Jea-
nette Alfredsson är en härlig lov-
sångsskiva som bjuder på främst 
avskalad och innerlig, men även 
storslagen lovsång. Hon säger 
själv: Med den här skivan vill jag 

dela med mig av sånger av skiftande karaktär. 
Texter för uppsträckta, utsträckta och knäppta 
händer. Här ryms både översättningar som bl. a 
Den ofattbara kärleken (Reckless Love) och egen-
skrivet material. En låt som jag speciellt tilltalas 
av är I stormen som handlar om att lovsjunga 
Gud i livets svårigheter.

Tung musik av Narnia

Narnia, med CJ Grimmark och 
Christian Liljegren i spetsen, 
som formades 1997 är tillbaka 
med nytt album. Här levereras 
teknisk, melodisk och symfonisk 
metal med grymma gitarriff och 

snygga keyboardmelodier. Texterna är, som 
vanligt, tydliga och raka om deras Gudstro. 
Gitarrvirtuosen CJ har många, om inte fler, 
strängar på sin gura och bjuder på det his-
nande solot efter det andra. Det bombastiska 
spåret A Crack In The Sky är en favorit plus 
den tunga och headbangsinbjudande Has The 
River Run Dry?

Trosstärkande om  
mirakler

För mig som kristen är det trosstärkande 
med så många mirakler dokumenterade 
och verifierade. För skeptiker och ateis-
ter är boken en hård nöt att knäcka med 
sina 50 fall av ”VOTEB” – vetenskapligt 
oförklarliga tillfriskningar efter bön. Ex-
empelvis långt framskriden cancer som 
oförklarligt försvann. Samtliga fall är 
underbyggda genom läkarutlåtanden och 
journaler. Detta är en mycket gedigen 
och oerhört välbehövlig bok idag.

En tro som håller

Hur bevaras tron genom händelser som 
skapar djupa sår. Den frågan tar sig 
Mikael Hallenius an utifrån sitt eget liv. 
Han försöker inte förklara det som inte 
går att förstå eller förneka sina känslor 
men visar hur han fann en väg framåt 
utan bitterhet, trots svåra svek i barn-
domen. Jag fastnar särskilt för orden; 
”Uppenbarelsen är inte fullständig. 
Somligt är, förblir och ska vara fördolt. 
Däremot är den tillräcklig. Nog för att 
rädda. Tydlig för att vägleda. Även de 
dagar allt går sönder.” 

Ett dubbelt svek – Om 
trons prövning
Mikael Hallenius
(Marcus Förlag)

Dokumenterade  
mirakler 
Micael Grenholm
(Sjöbergs Förlag)

Kirk Franklin
Long Live 
Love
(RCA Inspira-
tion)

Jeanette 
Alfredsson
Alla dagar
(David 
Media)

Narnia
From 
Darkness To 
Light
(Narnia 
Songs)

40 steg av tro – Det 
stora sker i det lilla
Anders Olsson
(Semnos förlag)

Texter att reflektera kring

I en vardag fylld av distraktioner är hjälp 
att finna stillhet och behålla sitt fokus 
viktig. Genom 40 korta kapitel som tar 
sin utgångspunkt i bibelordet, vägleds 
läsaren till ett djupare liv med Gud. Men 
förutom att förmedla sina egna tankar 
om tro så utmanar Anders Olsson till 
egen reflektion genom konkreta frågor i 
slutet av varje text. Detta gör boken till 
ett extra bra verktyg för personlig andlig 
utveckling.

ARKEN

40a n d e r s  o l s s o n

DET STORA SKER I  DET LILLA

40
steg

av
tro

Fel namn smög sig in i förra numret, rätt namn 
på musikskribenten är Martin Thörewik



Förra numrets vinnare
Ulla Rombo, Mora
Elsie Lager, Linköping
Kerstin Furingsten, Linköping
Daniel Höglund, Älvängen
Rune Conninger, Södertälje

Lösningen på korsordet i nr X 20XX
Skicka rätt svar till:
Tidningen Pingst
Box 15144
167 15 Bromma

Senast den 15 november behöver vi 
ha rätt korsordslöning. Fem personer 
vinner antingen en bok eller CD-skiva.

Jag vill helst ha:

Boken: 40 steg 
av tro 

Skivan: Bara Jesus

NAMN: ________________________________________________

ADRESS: ______________________________________________

ORT: __________________________________________________



• Vad är kyrkoavgiften?
År 2000 ersattes kyrkoskatten med en 
kyrkoavgift som kan ges till andra tros-
samfund än Svenska kyrkan.

• Hur många pingstvänner ger sin 
kyrko avgift till sin församling?
Knappt 1 av 10.

• Hur stor är kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften är 1 procent av din  
kommunalt beskattningsbara inkomst.

• Hur betalas kyrkoavgiften?
Det sker automatiskt när skatter och 
avgifter dras från din inkomst.

• Måste jag gå ur Svenska kyrkan 
för att ge kyrkoavgift till Pingst?
Nej, men du måste betala kyrko avgift 
till Svenska kyrkan så länge du tillhör 
den. Vill du undvika att betala dubbla 
avgifter måste du gå ur Svenska  
kyrkan. Det ska göras skriftligt senast 
31 oktober, till din församling i Svenska 
kyrkan.

Av 10 kronor fördelas 
SJU till din församling 

och TRE till Pingst FFS

Skriv på innan 
den 31 oktober!

• Kyrkoavgiften är ett passivt givande 
och  kräver inga återkommande  
gärningar. Allt som behövs är ett  
medgivande från dig, sedan sköter 
Skatteverket resten.

• Kyrkoavgiften kan inte ersätta  
de vanliga insamlingarna och den 
 konkurrerar inte med kollekten eller 
tiondet.

• Det är församlingen som bestämmer 
vad pengarna ska användas till. 

• Pingst FFS använder pengarna från  
kyrkoavgiften till att bland annat 
plantera  nya församlingar, ta fram ny 
musik i pingst och pastorsutbildning. 

20
kyrkoavgifter i 
din församling 
kan finansiera 
maten i ett sopp-
kök under nio 
månader. 

270 kyrkoavgifter kan 
finansiera en lokalt
anställd pastor i  
heltidstjänst.

Församling

Ort

Förnamn

Efternamn

Personnummer, 10 siffror

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-post

Datum

Underskrift

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

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

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

  

 MÅL I SIKTE
Vårt mål är att innan den 31 oktober 
få 2000 pingstvänner att ge kyrkoavgiften till Pingst. 

Den sista augusti hade 1444 skrivit på. Gör det du också!



För dig 
just nu

Dagen Digital för 79 kr/månad.
40 % rabatt i 6 månader på alla prenumerationsformer.

Beställ här:
www.dagen.se/pingsterbjudande
08-619 24 20
info@dagen.se

Beställ före 1 november.
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