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Pingst.nu ges ut av Sveriges pingstförsamlingar genom riksföreningen
Pingst – fria församlingar i samverkan

Pingst – ett
starkt varumärke

P

ingst.nu har i drygt ett och ett halvt
TIDIGARE I ÅR VAR JAG INBJUDEN till en
år samarbetat med tidningen Nya
ledarskapskonferens inom New Wine-rörelsen i
Dagen. Nu går det samarbetet in i
England. Konferensen som samlade cirka 700
en ny fas – det märker ni bland
präster hölls i Liverpool. New Wine (nytt vin)
annat på tidningens format. I och
har blivit det samlande namnet för den väckelse
med förändringen vill vi också hälsa Michael
som pågår inom den Anglikanska kyrkan i
Jonsson välkommen som redaktör för
England.
tidningen.
Det mest fascinerande var att möta unga
Vi ser fram mot ett spännande år i pingströpräster som varit med om att förvandla etablerade
relsen, och då är det viktigt att också spetsa
och formaliserade kyrkor med mycket få gudsinformationen.
tjänstdeltagare, till väckelseförsamlingar. Flera
Pingst.nu är Sveriges i särklass största frikyrkoav dem berättade om hur de för att kunna ta
ägda tidning med en upplaga på 35 000 ex.
emot alla som vill vara med på gudstjänsterna
”De som hade samlats (hans
Största frikyrkotidningarna får hålla tre och fyra gudstjänlärjungar) frågade Honom
ster varje söndag. Dessa präster
Pingst.nu*
35 000 ex
(Jesus): ’Herre, är tiden nu inne Nya Dagen
anger en huvudorsak till den
19 200 ex
då du skall återupprätta Israel
tillväxt och utveckling som de
Hemmets Vän 15 000 ex
som kungarike?’ Han svarade:
står mitt i, nämligen att de fått
Sändaren
13 800 ex
’Det är inte er sak att veta vilka
kraft genom den Helige Ande.
Stridsropet
11 000 ex
EFK-direkt*
8 500 ex
tider och stunder fadern i sin
6 400 ex
makt har fastställt. Men ni skall SAMband*
DET FINNS FRÅGOR man måste
Trons
värld*
6
000 ex
få kraft när den helige Ande
ställa sig när man möter
Världen idag
6 000 ex
kommer över er och ni skall
präster/pastorer och församling* Ej TS-kontrollerad.
vittna om mig i Jerusalem, och i
ar som lever i ett starkt
hela Judéen och Samarien och ända till jordens
väckelseskeende samtidigt som man själv inte
yttersta gräns’. ”
Apg.1:6-7
gör det. Finns det nycklar som jag/vi inte har
eller inte använder? Är förutsättningarna
annorlunda för dem än för oss?
BEGREPPET PINGST ÄR ETT VARUMÄRKE, och
Varför sker det där och inte här? Under
också skyddat som ett sådant. Hur starkt det
sådana omständigheter är det lätt att förlora
varumärket blir handlar om vad vi ger det för
modet och fokusera på sin egen otillräcklighet.
innehåll. Historisk sett och i ett internationellt
Det uppmuntrande som sker när man uppperspektiv är varumärket mycket starkt. Även
riktigt börjar analysera vad som är orsaker till
om det finns krafter som medverkar till att
utebliven väckelse, är att lösningen finns i en
förytliga och misskreditera vad begreppet står
förnyad upplevelse av dopet i Den Helige Ande.
för finns ett bakomliggande stort förtroende.
Det betyder att min insats begränsar sig till att ta
I det ovan refererade samtalet mellan Jesus
emot den hjälp som Herren ger.
och hans lärjungar kommer den alltid lika
Pingstväckelse utan den helige Ande blir bara
aktuella frågan om tidsläget och var i den
ett tomt skal. Att försöka vara pingstväckelse
profetiska historien man befinner sig. Jesus
utan den Helige Ande blir bara skrammel. Men
avfärdar inte lärjungarnas fråga på ett sådant
en genuin förnyelse och
sätt att han säger att de sysslar med oväsentligupplevelse av den Helige Ande
heter, men han hjälper lärjungarna med hur de
skapar nytt liv och tillväxt i våra
skall prioritera. I deras situation var en fråga
församlingar.
viktigare än någon annan. Frågan om att få kraft
genom den helige Ande!
I vår rörelse och i vårt land uppfattar jag att
läget är identiskt med hur det var för lärjungarna. Vi borde lägga all energi på att ge
LARS-IVAR NILSSON
TF ORDFÖRANDE I PINGST – FRIA FÖRSAMLINGAR
varumärket Pingst ett innehåll som motsvarar
I SAMVERKAN, FÖRESTÅNDARE I PINGSTFÖRSAMLINGEN
TROLLHÄTTAN OCH TILLTRÄDANDE ANSVARIG UTGIVARE
den nytestamentliga förebilden.
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■■ ”Att vara kristen är ingen garanti för en god relation”
Lena Karlsson börjar vid årsskiftet en tjänst som relationspastor. Möt också pingstvännerna Karin och Johan som skilde sig, och Victoria och Tobias som snart gifter sig.

■■ Pingstvännerna sponsrar Svenska kyrkan med miljoner
Så här många miljoner ger Sveriges pingstvänner till Svenska kyrkan varje år – i så
kallad kyrkoskatt. Nu vill allt fler kunna ge pengarna till sin egen kyrka istället.

■■ Barnarbetet ger en massa kontakter – men till vad?
Eva-Maria Javerud är barnarbetare i Skåne, och får mängder med kontakter
med människor som normalt inte går i kyrkan. Och sedan då...

Hej, alla pingstvänner.
Var ärliga nu – känns det bra
att bli kallad pingstvän?
Det borde det.
För vi som får den här
tidningen tillhör en av Sveriges
största folkrörelser, sett till
antalet medlemmar (89 321).
Och en av Sveriges mest handlingskraftiga. Inte för vår egen
skull, utan för andras.
Det där man inte alltid tänker
på. Att pingströrelsen har startat:
 En av Sveriges största
biståndsorganisationer (Sidas
näst största biståndsmottagare).
 En av världens största radiomissionsorganisationer.
 Sveriges fjärde största politiska parti.
 Den dagstidning som förra
året ökade mest i svensk dagspress.
Och mycket, mycket mer...
Inte för att skryta och slå oss
för bröstet. Men man kan ju få
känna sig lite stolt.
Har du något som du tycker
är riktigt bra, något du är stolt
över? Mejla oss och berätta.
Välkomna till nya Pingst.nu.
Hoppas ni hittar något att läsa
som ni blir stolta över.
MICHAEL JONSSON
REDAKTÖR PINGST.NU
redaktionen@pingst.nu

■■ Här är våldtäkter en del av krigets grymma vardag
Ett ”vapen” i krigets Kongo är våldtäkter på unga kvinnor. Enda räddningen
för många av dem är pingstmissionens sjukhus. Möt Francine.

Läs mer på www.pingst.nu

■■ ”Därför lämnade vi församlingen på 50-talet”

Nyheter, debatt, länkar och mycket
annat hittar du på www.pingst.nu

Berne Wilhelmsson undrade vart alla kompisar från 30-, 40-, 50-, och 60-talet tog
vägen – det kom 600. Några berättar varför de lämnade kyrkan.

■■ Undervisning – bland KG Hammar och liberalteologer
”Man utgår helt enkelt från att Gud inte är större än det mänskliga förståndet”,
skriver Ulf Sundkvist, och ifrågasätter liberalteologerna.

■■ Lars-Ivar Nilsson skriver: Därför behöver vi Pingst
”Jag har svårt att förstå varför det skulle vara mer bibliskt att bilda en förening
än ett trossamfund”, skriver Pingsts nye tf ordförande.

■■ Kort & gott – Staffan Swahn skriver om böcker
Staffan Swahn, Pingst.nu:s förre redaktör, förtsätter att skriva i tidningen.
Främst om litteratur. Han tipsar om böcker som inte lämnar dig oberörd.

■■ Kort & gott – Niklas Ekberg skriver om musik
Niklas Ekberg är musikpastor i Västra Frölunda. Läs vad han skriver om sångoch musikkonferensen. Om du vågar...

WEBB-FRÅGAN

Vill du ge din kyrkoskatt
till Pingst i stället för till
Svenska kyrkan?
Vad tycker du? Gå in och svara på
www.pingst.nu Läs också vad
webbpanelen tycker på sidan 30.
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TILLSAMMANS – F
Det händer
17 januari

Hälften av alla äktenskap
slutar med skilsmässa.
55 000 barn är varje år
med om en separation.
Vad kan kyrkorna göra?
Om drygt en månad
startar kampanjen
”Tillsammans”.
Allt fler relationer kraschar, även
inom kyrkorna.
– Människor har det jobbigt i
sina relationer, eller lever med havererade förhållanden. Vi vill ge församlingarna verktyg för att kunna
hjälpa, säger Roger Stenzelius, projektledare för Pingstkampanjen
”Tillsammans”.
Den 17 januari hålls första träffarna – samtidigt på fem platser:
Malmö, Jönköping, Örebro, Uppsala och Umeå.
Träffarna kommer att ledas av
professionella kristna relationsexperter och någon av församlingens pastorer.
– Vi hoppas att så många församlingar som möjligt skickar ledare,
som sedan kan driva frågorna i sina
hemförsamlingar, säger Roger Stenzelius. Kanske två, tre par som
känner ett engagemang.
Materialet till kampanjen ”Tillsammans” kommer att bestå av sex
huvudpunkter:
 Bibelns syn på relationer.
 Omvärldesanalys.
 Tips för äktenskapsskolor.
 Att vara förälder.
 Att vara tonårsförälder.
 Församlingen som stöd.
I början av 2004 kommer också
en ny webbsajt att öppnas.
MICHAEL JONSSON

GIFTER SIG OM EN MÅNAD. Victoria och Tobias planerar för ett helt liv tillsammans. Här berättar de
hur de tänker, och hur de ska göra om problemen kommer. Efter bröllopet reser de till andra sidan jorden.

FAKTA KAMPANJEN ”TILLSAMMANS” – DET HÄR HÄNDER
Januari 2004:
Startskottet för
kampanjen på fem
platser den 17
januari.

Mars 2004:
En grupp jobbar
fram material.

April 2004:
Utbildningsdagar
för kontaktpersoner.

Maj 2004:
Det nya utbildningsmaterialet skickas
till församlingarna.

Juni 2004:
Inspiration och
information under
Nyhems- och
Lapplandsveckan.

q

2003

NUMMER 8

5

PINGST.NU

– FÖR HELA LIVET?

ch
nder

kan.

Victoria och Tobias om
hur kärleken ska hålla
Fler och fler äktenskap går i
graven.
Även inom kyrkan.
Hur vågar man ta steget
att gifta sig och vad är
receptet för ett lyckligt liv
tillsammans?
Pingst.nu har träffat Tobias
Andersson och Victoria Frelin
som gifter sig om en månad.

Under fem intensiva månader ska de fördjupa sina bibelkunskaper på
Foto: SOFIA GUSTAVSSON
en Australiensisk bibelskola.

September 2004:
Församlingarna
presenterar sina egna
planer för vintern
2004–2005.

Våren 2005:
Utåtriktade lokala
manifestationer för
familjen.

Sommaren 2005:
En stor gemensam
manifestation i
Stockholm.

Det är snart dags för deras
efterlängtade bröllop.
– Vi gifter oss den tionde
januari i Falköping, säger
Victoria och fyrar av ett sprudlande leende.
Victoria, 22, som är med i
pingstförsamlingen i Tyresö,
och Tobias, 24, som är med i
Sonstorps missionsförsamling,
träffades för drygt ett år sedan.
Vänskapen växte till kärlek
som ledde till förlovning.
– Efter ett halvår förstod jag
att Tobbe gav mig det jag ville
ha i ett förhållande och att det
skulle fortsätta fast åren går. Då
bestämde vi oss för att gifta oss,
berättar Victoria som liksom
Tobias har förhållanden bakom
sig.
– Victoria är full av kärlek,
vilket jag tror är grunden för ett
kristet liv. Det pratar ju Jesus
om, att kärleken är störst.
Sedan har hon det lilla extra
som gör att jag älskar henne.
Lika nöjd är Victoria. Med
sin Tobias.
– Efter Gud kommer han på
första plats. I allt han gör så ser
jag att jag vill vara med honom
hela livet, att det är min man.
Men sen då, om problemen
hopar sig och känslorna man en

gång kände känns avlägsna?
– Då, säger Tobias och
Victoria, är kommunikation a
och o. Låt aldrig en irritation
ligga emellan er. Tala alltid ut.
Om än högljutt.
– Vi döljer inget för varandra, säger Victoria.
– Dessutom tänker vi inte
hålla vårt äktenskap för oss
själva. Eftersom vi tror på fullständigt öppna relationer och
vill vara ett föredöme för
öppenhet i församlingen är vi
beredda att ta hjälp från församlingen, föräldrar och andra
med erfarenhet.
Skälet till att skilsmässor också har letat sig innanför kyrkans
väggar tror Victoria och Tobias
beror på att många stänger
dörren om sitt äktenskap och
försöker lösa problemen själva,
istället för att släppa in bönegruppen eller församlingen.

Också ett viljebeslut
– Äktenskapet är inte bara ett
känslobeslut utan även ett viljebeslut. Självklart tror jag på den
äkta kärleken som alltid
kommer att finnas där, men
livet kan innehålla perioder då
viljan måste vara starkare än
känslorna. Liksom i livet med
Jesus, säger Tobias som tillsammans med Victoria försäkrar att beslutet om att gifta sig
är väl genomtänkt.
– Vi säger inte att man måste
gifta sig så tidigt som vi, men
när det känns rätt så måste man
våga ta steget fullt ut. Låt bara
Gud vara med i processen,
säger Tobias.
SOFIA GUSTAVSSON

Så reagerade församlingen när Karin och Johan skilde sig – vänd
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FÖRSAMLINGEN
Pingstvännerna Karin
och Johan skilde sig
För några år sedan skilde sig
Karin och Johan.
Reaktionen i församlingen
blev chock, tårar, förvirring
och – tystnad.
Ingen visste hur man
skulle agera och reagera.

mycket allvarligt sätt förstörde
familjelivet.
– För barnens skull valde jag
ändå att hålla ihop äktenskapet,
även om skilsmässa mer och
mer blev den enda utvägen.
När Karin väl hade tagit steget blev reaktionerna bland
släkt, vänner och i församling
När Karin mötte drömblandade.
mannen med vilken hon gifte
En del hade anat, hade fått
sig i 20-årsåldern, var det med
signaler och förstod. Andra
föresatsen att det var för livet.
blev chockade och grät.
Uppvuxen i kristet hem och i
– Hela tiden kände jag att
en pingstförsamling var ordet
Jesus var med mig, men från
skilsmässa inte något man tog i
vännerna i församlingen hörde
sin mun.
jag inget, med undantag av en
Men redan efter en kort tid
av ungdomarna.
upptäckte Karin att äktenska– Efteråt har jag förstått att
pet inte motsvarade hennes
de inte tog parti för någon av
förväntningar och drömmen
oss. De visste bara inte hur de
om mannen blev snart en marskulle agera. Det hade ju aldrig
dröm.
hänt förut.
– Jag längtade efter det småTrots skilsmässan känner
prat och den närhet jag hade
Karin det inte som ett misslycksett i mitt föräldrahem, men
ande.
upptäckte snart att vi inte hade
– Om jag levt kvar i förhållnågot att prata om.
landet och blivit en bitter
Men fortfarande var skilsgammal kvinna, hade det inte
mässa inget alternativ.
varit ett större misslyckande?
Några år gick. Barnen födKarin summedes. Utåt sett verkade allt bra, men FAKTA KARINS 5 RÅD rar livet efter
skilsmässan.
i sitt inre bar Vid en skilsmässa:
– Jag känner
Karin på en stor  Ta inte parti för någon.
sorg: ”Var det  Visa kärlek och omtanke, att jag har haft
Gud med mig
bara detta?”
ring och fråga hur det
står till.
och har inget
Åren gick och
förhållandet
 Försök inte pressa fram dåligt samvete.
samtal.
Jag vet att Jesus
makarna emellan
fortsatte gå på  Bygg upp ett förtroende. vet om hur jag
Prata sen.
har haft det.
sparlåga. Och inte
Hennes
förblev det bättre  Observera 100 procent
tystnad. Berätta inte för hållande till förnär hon upptäcknågon vad du får veta.
samlingen då?
te att mannen
Gäller särskilt pastorer
– Mycket bättägnade sig åt aktioch andra ledare.
re än tidigare.
viteter som på ett

BILDEN
publiceras endast
i papperseditionen

Hon funderar på hur det
hade blivit om församlingen
valt att utesluta henne.
– Jag hade nog inte lämnat
Gud. Istället hade jag gått till en
annan församling.
Att församlingar väljer att
anställa pastorer med uppgift

att arbeta med äktenskap och
relationer tycker hon är fantastiskt.
– Det skulle varje församling
behöva.
Fotnot: Karin och Johan heter
egentligen något annat.
LASSE VÄCKLÉN
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BLEV CHOCKAD

Lena blir relationspastor – hjälper
medlemmarna med äktenskapen
Efter nyår börjar ett nytt
livsavsnitt för Lena
Karlsson, Ängelholm.
Då går hon in i en
deltidstjänst som
relationspastor.
– Jag har burit på en
kallelse att arbeta i
församling, och nu när
det blivit möjligt vill
jag satsa på
människovård och
relationer, särskilt
äktenskapen, säger
Lena.

FÖRVIRRING. När Karin och
hennes man Johan skilde sig
reagerade församlingen med
chock, tårar och stor osäkerhet.
”De visste inte hur de skulle
agera, det hade ju aldrig hänt
förut”, säger Karin.
Foto: FREDRIK FUNCK
Bilden är arrangerad

Hon nämner äktenskapskursen ”Gifta för
livet” som en möjlighet,
huvudsaken är att dessa
frågor hålls levande i församlingen.
Och 17 januari drar
pingströrelsens familjekampanj ”Tillsammans”
igång.
– Vi behöver ett forum
för samtal omkring dessa
frågor utan att man
känner sig utpekad, och
Foto: LASSE VÄCKLÉN vi måste bli bättre på
”Att vara kristen är ingen garanti för en god relation. konflikthantering
och
konfliktlösning. Och det
Lena är sedan många Det behövs mer”, säger Lena Karlsson som kommer
att arbeta som relationspastor i församlingen.
gäller inte bara äktenskaår bofast i Skåne. Här
pen, understryker Lena.
utan att man känner sig som en
har hon sin man och sina barn,
Det finns klyschor som inte
sämre människa. Den som visar
sitt arbete, sina studier och sitt
stämmer. ”Tiden läker alla sår”
sin sårbarhet måste mötas med
hus. Och sin församling.
är en sådan.
kärlek och värme.
Hon är engagerad i barnar– Det innebär bara att man
När man talar om relationer
bete, i sången och en hel del
kapslar in sig. En öppen och rak
är temat skilsmässa oundannat som krävs av den som är
dialog är en bättre väg.
vikligt. Det som för tjugotalet
medlem i en liten församling.
Gång på gång återkommer
år sedan var otänkbart, eller
Lena får frågan vad hon
Lena till församlingens betyåtminstone sällsynt, är idag
kommer att göra i den nya uppdelse. Kärleken och tron till
vardagsvara. Även i församlinggiften. Hon funderar länge.
denna, av andra kritiserade förarna. Även i den församling där
– Egentligen handlar det nog
eteelse, finns där stark.
Lena snart ska arbeta. Det vet
inte om att jag ska göra en
Men en god
också Lena och
massa. Det handlar mer om att
församlingsrelanär temat nämns FAKTA LENAS 5 RÅD
vi i församlingen blir bättre på
tion kommer inte
blir hon tyst en Till församlingarna:
att ta hand om varandra.
av sig själv. Det
lång stund.
– Vi måste ha den öppenheten
 Dölj inte problemen.
handlar om att
– Jag varken  Leta inte efter fel, utan
att vi vågar tala om våra progöra saker tillkan eller vill
blem. Alla har problem, även
efter goda sidor.
döma
någon.  Visa kärlek och omsorg. sammans också
med relationer. Det värsta är om
utanför
kyrkVisst vet jag vad  Skapa ett öppet forum
vi sopar allt under mattan.
väggarna.
Bibeln säger, men
För att understryka vad hon
för samtal kring rela
– Att vara
jag ser också att
just sagt citerar hon en
tioner.
kristen är nämlikärlek och barm-  Tänk på att det uppstår
sångstrof som talar om ”att visa
gen ingen garanti
härtig går före.
vår sårbarhet”.
många sår och känslor
av svek vid en skilsför goda relatioHur ska tren– Det är inget som vi uppmässa, både hos makar- ner. Det behövs
den vändas? I
muntras till i samhället, men
na, men också hos barn mer.
Ängelholm? Och i
just därför borde det vara möjoch medlemmar.
LASSE VÄCKLÉN
Sverige?
ligt i en församling, och detta
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SPONSRAD AV PINGSTRÖRELSEN. Ärekebiskop KG Hammar och hela Svenska kyrkan kan tacka Sveriges pingstvänner för det ekonomiska stödet.

Pingst ger 90 milj
till Svenska kyrkan
Sveriges pingstvänner offrar
varje år 90 miljoner kronor
till Svenska kyrkan.
I kyrkoskatt.
Många utan att tänka på det.
Det är Peder Nordin, ekonomichef på Svensk pingstmission, som räknat ut hur
mycket pingstvännerna varje år
sponsrar Svenska kyrkan med i
kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som
det numera egentligen heter.

Drygt 90 miljoner kronor.
Om pengarna i stället skulle gå
till pingströrelsen. Vad skulle de
kunna användas till?
– Både i Sverige och stora
delar av världen har folk inte
hört budskapet om Jesus. Där
finns mycket att göra, säger
Peder Nordin.
Missionskyrkan har en fördelning av kyrkoavgiften som
ger de lokala församlingarna 70
procent och det gemensamma

arbetet 30 procent. Samma fördelning skulle betyda 63 miljoner direkt till församlingarna.
Peder Nordin är äldste i
pingstförsamlingen i Örnsköldsvik med 1 253 medlemmar.
Ni skulle som mest kunna få 1,3
miljoner extra. Vad skulle ni göra
med så mycket pengar?
– Vi skulle satsa dem på
barn- och ungdomsarbetet. Det
är ändå där vår framtid finns.
Och så borde vi satsa på några

som kan evangelisera Norrlands inland, där det i dag inte
finns pengar för att anställa
pastorer.
Skulle man som exempel
dessutom räkna in de 25 procent som inte är med i Svenska
kyrkan i dag skulle pingstvännerna maximalt kunna
betala 120 miljoner kronor till
sitt eget samfund – i ”skatt”.
Fotnot: Läs mer på sidan 30.
MICHAEL JONSSON
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Filadelfia Stockholm föreslår
”Pingstkyrkan” i nytt förslag
”Vi kan äntligen byta ut föreningsmodellen mot ett verkligt bibliskt begrepp”
”Pingstkyrkan” i stället för
samfund.
I övrigt stöder Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
Uppsalaförslaget.
– Vi ser så många viktiga
fördelar, säger församlingens föreståndare StenGunnar Hedin.
UPPSALAFÖRSLAGET. Försam-

Så mycket får
samfunden in
i kyrkoskatt
Samfund

Miljoner

Svenska kyrkan
1 200
Romersk katolska
72
Missionskyrkan
25
Evangeliska Frikyrkan 8
Frälsningsarmén
2
Baptistsamfundet
1,9
Alliansmissionen
1,8
Metodistkyrkan
0,9
Pingströrelsen
0
Så räknades summan fram
Uträkningen utgår ifrån Svenska missionskyrkans underlag,
och bygger på att Sveriges
89 321 pingstvänner tjänar lika
mycket och därmed betalar
lika mycket i kyrkoavgift, i snitt
1 875 kronor per år. Sedan
räknar man bort 25 procent
medlemmar som är barn eller
pensionärer som inte betalar
skatt. Och de 25 procent som,
enligt den senaste undersökningen, inte är med i Svenska
kyrkan. Summa: 94,2 miljoner.

I förra numret av Pingst.nu
kunde vi berätta om pingstförsamlingen i Uppsala som i
en motion till det extra rådslaget 24 januari föreslår att riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan ska
registreras som trossamfund.
Stockholm skriver en motion
som är i princip likadan.
– Det var självklart för oss att
skriva motionen, säger StenGunnar Hedin.
– Vi anmälde oss redan år
2000, då det blev möjligt att
registrera trossamfund – på
predikantveckans vädjan.
Av praktiska skäl, för att
kunna skydda namnet Pingst.
Så Filadelfiaförsamlingen i
Stockholm har egentligen varit
ett samfund i snart fyra år.
Men Sten-Gunnar Hedin gilllar inte ordet trossamfund, det
ord som staten valt att använda.
– Personligen skulle jag
önskat att det istället för
begreppet ”samfund” kunde
fått vara ”Kyrka” som registreringen gällde. Pingstkyrkan.
– Jag tycker att ordet samfund är belastat, det för tankarna till något som är förlegat
och hämtar sin struktur från en
gånget sekel, , säger han.
– Ordet Kyrka, vilket det ju
egentligen avser, har dessutom
numera en förankring i den
svenska Bibeln. Det svenska

lingen föreslog i en motion att
Pingst ska bli ett trossamfund.

Nya testamentet har två ord för
det grekiska ordet ekklesia,
nämligen ”kyrka”, när man
avser en grupp församlingar i
en region eller i hela världen
och ordet ”församling” när
man avser en lokal församling.
Ordet kyrka betyder något så
vackert som ”hör Herren till”.
Dessutom så hänför vi ofta vår
tillhörighet till; ”jag tillhör
Pingstkyrkan, Filadelfiakyrkan,
Smyrnakyrkan etc”.
– Dessutom är begreppet
”registrering” belastat, det leder
tanken till kommunistiska
Sovjet eller Kina. Även om vi
vet att lagen om ”registrering av
trossamfund” inte innebär att
enskilda medlemmar eller lokala församlingar registreras utan
endast samfundets namn, stadgar och styrelse så finns känslan
av övervakning där. Vi behöver
tänka på denna viktiga skillnad
för att inte hindras av orden.
Sten-Gunnar Hedin har fyra
huvudskäl till att han vill ha en
registrering:
1) En kyrka: – Vi borde registrera oss som ett trossamfund och därmed i juridisk och
reel mening vara ”kyrka”!
– Det var för sin övertygelse
som våra baptistiska trosfäder
lät sig fängslas och sattes på

fångkärror i kampen för friheten att få tro och praktisera sin
övertygelse på det sätt som de
ansåg Bibeln beskriva det. De
ansåg sig vara den verkliga
”kyrkan”, Guds församling.
Tyvärr har det dröjt ända till
den nya lagen som gäller från år
2000 innan vi fick möjlighet att
byta ut ”föreningsmodellen”
mot ett verkligt bibliskt begrepp.
2) Sektstämpeln: – Vi får inte
glömma att vi är en del av EU,
och vi är medvetna om att det
finns krafter som vill införa
begränsningar att verka fritt för
så kallade sekter. Fortfarande
finns den föreställningen starkt
utbredd i centraleuropa att pingströrelsen är en sekt. Redan 1916
samlade Lewi Pehtrus ledare för
den europeiska pingströrlesen i
Berlin för att tydliggöra att
pingstväckelsen inte var en sekt.
När vi nu har möjlighet att med
den svenska lagstiftningens hjälp
kunna komma våra trossyskon
till hjälp borde vi göra det.
En officiell ”Pingstkyrka” i
EU-landet Sverige skulle ge inte
bara oss tydlighet utan tillsammans med till exempel den
finländska pingströrelsen (som
är registrerad trossamfund)
stärka det ofta föraktade sydeuropeiska pingstväckelsen.
3) Strukturen: – En större tydlighet mellan de många olika
verksamheter församlingarna
har skulle behövas.
4) ”Kyrkoskatten”: – Den som
vill borda ha möjligheten att ge
kyrkoavgiften till sin egen kyrka.
– En pingstvän kan idag
tyvärr inte utnyttja denna medborgerliga möjlighet att ge obeskattade medel till sin egen församling och sin egen rörelse.
MICHAEL JONSSON

q

10

PINGST.NU

NUMMER 8

2003

SVERIGE

Hallå där...
...StenGunnar
Hedin,
föreståndare i
Filadelfia
Stockholm,
före detta
ordförande i Pingst – fria
församlingar i samverkan.
Lars-Ivar Nilsson,
föreståndare i
pingstförsamlingen
i Trollhättan, kan
bli ett namn som
diskuteras?

Dan Salomonsson,
föreståndare i Filadelfiaförsamlingen
i Uppsala, kan bli
ett namn som
diskuteras?

Allan Ekstedt,
föreståndare pingstförsamlingen i
Eskilstuna, kan bli
ett namn som
diskuteras?

Jack-Tommy Ardenfors, föreståndare i
Smyrnaförsamlingen
i Göteborg, kan bli
ett namn som
diskuteras?

Sten-Gunnar Hedin,
föreståndare i Filadelfiaförsamlingen
i Stockholm, kan bli
ett namn som
diskuteras – igen?

Vem tar över?
Lars-Ivar Nilsson stannar – till i vår
Lars-Ivar Nilsson sitter kvar
som ordförande i Pingst till i
maj, föreslår valberedningen.
Men vem tar över sedan?
Ett namn som diskuteras
är – Sten-Gunnar Hedin.
Den 24 januari kommer ett
extra rådslag att hållas i riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan.
En av två huvudfrågor är vem
som ska bli ny ordförande efter
Sten-Gunnar Hedin, som lämnade ordförandeskapet med
omedelbar verkan 15 oktober.
Valberedningen vill alltså att
Lars-Ivar Nilsson sitter kvar till
det ordinarie rådslaget 7-8 maj,
för att Pingsts styrelse ska få tid
att jobba med förutsättningarna för ordförandeuppdraget.
– Man måste hitta ett annat
upplägg, säger Larsolof Egbäck,
valberedningens ordförande.
Sten-Gunnar Hedin har
under sin tid varit arbetande
styrelseordförande och talesman för pingströrelsen på 25
procents tjänst. Det är orimligt,
enligt Larsolof Egbäck.

– Förväntningarna på Pingst
har varit så mycket större än de
resurser som skapats.
– Håller man fast vid vad
som sagts, att Pingst ska vara en
plattform för församlingarna
och en spjutspets i samhället
för återkristnandet av Sverige,
så måste man skapa resurser,
säger han.
– Vill man ha Pingst så måste
det få kosta.

Comeback av Hedin?
Larsolof Egbäck bekräftar att
det har kommit namnförslag på
tänkbara ordföranden. Men
valberedningen har valt att inte
diskuterat konkreta namn
innan rådslaget 24 januari.
– Riktlinjerna som dras upp
där avgör personvalet, säger
han.
Enligt vad Pingst.nu erfar
finns det inom det ledande
skiktet i pingströrelsen en
utbredd uppfattning att ingen
i dag kan fylla luckan efter StenGunnar Hedin. Varken internt
inom pingströrelsen eller som
spjutspets i samhällsdebatten.

– Inget namn är uteslutet.
Definitivt inte Sten-Gunnar
Hedins, säger Larsolof Egbäck.
Själv säger Sten-Gunnar
Hedin:
– Nej, det är inte aktuellt.
Vad skulle kunna få dig att tacka
ja till en ny period som ordförande, om du blir föreslagen och
vald?
– I så fall måste förutsättningarna förändras. Både personligt och organisatoriskt.
Hur då?
– Mot bakgrund av det uppdrag som Pingst har och det
stora, överraskande stora,
behovet om hjälp av olika slag
från de lokala församlingarna
är de ekonomiska resurserna
för Pingst så små att det näst
intill blir omöjligt att utföra
uppgifterna.
– Med de resurser jag personligen besitter blir det mot
denna bakgrund omöjligt att
utföra det arbete som både
avgående direktorn utför och
samtidigt klara av det som förväntas av ordföranden.
MICHAEL JONSSON

Hur mår du?
– Jag mår ganska bra just
nu. Jag blir bättre och bättre, även om krafterna inte
räcker till som förr.
Vad lider du av?
– Jag har svårt att behålla
maten och tillgodogöra
mig näringen.
– Det har att göra med
en gammal skada i magen
som jag haft sedan jag var
barn, visade det sig.
– Men nu när det, efter
mängder av undersökningar, konstaterats att det inte
finns någon annan bakomligande sjukdom så håller
jag på att lära mig att leva
med näringskomplement.
Och det går bättre och bättre och sedan några veckor
arbetar jag nu på heltid
igen.
Du har väl gått ner i vikt?
– Ja, jag tappade 26 kilo.
Hur sjuk var du egentligen?
– Det var som värst runt
Nyhemsveckan i somras, då
var jag rätt nedgången.
– Jag hade då ständig värk
och dessutom svårt att
komma ihåg saker, och att
koncentrera mig. Jag hittade
ibland inte dit jag skulle och
hade rena tankeluckor.
– Det visade sig att det
berodde på näringsbristen.
Var sjukdomen livshotande?
– Nja, hade jag inte fått
rätt läkarhjälp hade den
nog varit det. Jag vägde
som minst 48 kilo.
MICHAEL JONSSON
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100000 biblar till Kina
BIBELUTDELNING.
Bilden är från en
tidigare utdelning
där kvinnan som
representerar den
lokala kyrkan får ta
emot biblar på
kinesiska. Nu
kommer 100 000
nya biblar att
tryckas och delas
ut i landet, om det
nystartat insamlingsprojektet lyckas
samla in en miljon
kronor.
Foto: SVENSKA
BIBELSÄLLSKAPET

Pingstpastor kan
åtalas för predikan
Pingstpastor Åke Green, Borgholm på Öland, kallades
nyligen till polisförhör på
grund av en predikan han höll
i somras, efter att åklagaren
hade beslutat att inleda en
förundersökning.
Predikan handlade om
homosexualitet och polisanmäldes av RFSL:s länsordförande i Kalmar, som välkomnar det första steget mot en
prövning av nya hetslagen.
– Jag har lyssnat igenom
inspelningar av predikan. Det
finns en hel del där som man
kan tänka sig är hets mot
homosexuella, säger åklagare
Kjell Yngvesson till Nya Dagen.

Stenkastning mot
svensk Pingstkyrka

100 000 biblar till Kina.
För det behöver man samla
in en miljon kronor.
Det är första steget för
pingströrelsens nya bibelspridningsprojekt.

möter rätt behov, säger han.
För bara tio kronor per bibel
bekostas både tryckning och
distribution. Svenska Bibelsällskapet har genom sitt samarbete med United Bible
Society UBS erfarenhet av
bibelspridning i Kina sedan
1987.
– Det tryckeri som vi nu ska
använda har tryckt drygt 30
miljoner biblar på uppdrag av
UBS. Vi vet alltså att vårt samarbete relaterar till en gedigen
erfarenhet. För svenska gåvogivare är detta oerhört viktigt,
att vi kan garantera att biblarna
kommer fram till rätt mottagare, säger Hasse Olofsson.
Svenska Bibelsällskapet gör
denna insamling till Kinabiblar
också till sitt projekt och
utnyttjar
sina
etablerade

insamlingskanaler. Bibeln är
inbunden med en pärm av pvcplast.

Kinabibel – årets julklapp?

Nu lanseras insamlingsprojektet i samband med årets
predikantvecka lagom till jul.
Pingströrelsen startar en ny
– Visst hoppas vi på en stor
insamlingsverksamhet för bibeluppslutning för bibelprojektet,
spridning, som Pingst.nu skrev
många vill säkert vara med att
i förra numret. Första fokus
ge ett antal biblar i julklapp till
ligger på en insamling för
våra syskon i Kina.
biblar till Kina.
– Vi tror att många pingstDe tre pingstförsamlingarna
församlingar med traditioner
Filadelfia Stockholm, Pingst
bakåt i tiden för Kinamission
Eskilstuna samt Pingst Värnavill vara med när vi nu får dessa
mo arbetar tillsammans med
möjligheter. Samtidigt är det
Svensk Pingstmission, SPM,
många församlingar som tidioch Svenska Bibelsällskapet.
gare inte arbetat med Kina som
Tio kronor per bibel
vill haka på, säger Hasse
Olofsson.
Hasse Olofsson är direktor
Att samla in en miljon kroför SPM media, där PIL, som
nor till biblar kräver
ska administrera insamlingen till Kinabiblar, FAKTA JULINSAMLING TILL KINABIBLAR naturligtvis en ordentlig
Du som vill delta i insamlingen gör så här:
insats
och
projektet
ingår.

Sätt in pengarna på postgironumret till PIL:
kommer att vara igång
– Vi känner en stor
15 15 85-7, märk talongen Kinabiblar.
hela 2004. Olika insaminspiration för arbetet

Mer information ger Hasse Olofsson, på SPM:
lingsaktivteter kommer
och samarbetet med
Telefon 08-608 96 49. Mobil: 070-34 24 730.
att användas.
Svenska Bibelsällskapet
E-post: hans.olofsson@ibra.se
STAFFAN SWAHN
garanterar att biblarna

Pingstkyrkan i Umeå utsattes
för en attack efter en Israelkväll med den kände profilen
Siewert Öholm, som talade
över ämnet ”Är Israel boven i
Mellanöstern?”.
Ett antal demonstranter,
några maskerade, skanderade
”Sharon mördare”, ”Siewert
lögnare” och försökte också
hindra mötesdeltagare att gå
in i kyrkan.
Och på natten krossades ett
kyrkfönster värt 20 00 kronor
med en sten och slagord
målades på väggen: ”Det ska
kosta att hålla rasistmöten”.

Så köper du kristna
böcker på nätet
Libris Media har lanserat sin
nya internetbokhandel
www.librisbokhandel.se, där i
stort sett alla kristna förlags
böcker samt skivor, noter, DVD
och mycket annat presenteras
för internetkunderna.
På öppningsdagen fanns
ungefär 3 000 artiklar i
internetbokhandelns sortiment.
Det kommer sedan att
successivt fyllas på.
– För alla som bor på orter
där det inte finns någon
kristen bokhandel, kanske inte
någon bokhandel överhuvudtaget, blir detta som att ha en
egen bokhandel tillgänglig i
sitt hem, säger Sören
Liljedahl, VD för Libris Media.
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FAKTA SÅ HÄR GÖR MAN
Eva-M
Maria tips för att starta
spädbarnsmusik:
 Kontakta BVC (barnavårdscentralen). Då kan de i sin tur
tipsa föräldrarna.
 Många säger ”jag kan inte
sjunga” och tror därför att de
inte behövs. Viktigast av allt
intresse för människor.
 Fikastunden är viktig.
 Bilda har en studieplan för
barnmusik och det kan vara
studiecirkel. Man behöver inte
vara proffsmusikutbildad.
 Se till att det praktiska fungerar. Ordna skötbord, barnstolar
och mikro att värma barnmat i.

MUSIKLEKIS. En grupp mammor och deras barn kommer varje vecka till Elimkyrkan i Simrishamn för att träffas och sjunga.

Foto: JANA ELDH

’Hobbybarnen’ återvänder
– nu med
ARTIKELN

”Fikastunden kan
Barnmusik ger glädje, fantasi,
skaparlust – och kontakter.
– Vad vill vi i församlingarna göra med det? frågar
Eva-Maria Javerud.
Hon är barnmusikledare i
Simrishamn och Ystad, där
pingstförsamlingarna erbjuder:
 Spädbarnsmusik (0-12 månader och föräldrar)
 Musiklekis (1-6 år, från 4 år
utan förälder)
 Barnkör (6 år och uppåt).
– Många som har med sina
små, har själva gått i söndagsskola och hobbygrupper som
barn.

publiceras endast
i papperseditionen

– De verkar ha positiva
minnen, eftersom de nu tar
med sina barn.
Musiken bryter fördomar
mot kyrkan och skapar kontakt, något som känns igen av
fler i seminariet om barnmusik
vid Rikskonferensen för barnoch ungdomsledare i Södertälje.
Om det är kristna sånger
eller inte, är inte så avgörande,
tycker Eva-Maria. I Simrishamn kommer de kristna sångerna först med barnkören.
Däremot ges budskapet i juloch sommarfest.
– Jag arbetar mest på Öster-

len där endast 0,1 procent är
kristna. Föräldrarna vet att församlingen ordnar och att jag
som leder är kristen. Men blir
det för mycket på en gång finns
risken att de låser sig. Vi vill
först bygga förtroende och relationer, sen får de själva ta ställning. Vårt mål är att det här är
den blivande församlingen.

Skapar kontakt
Bakom
spädbarnsmusik
finns mycket teori om att bygga
vidare på intryck och minnen
från fostertiden, att ge kroppskontakt, närhet, rumskänsla
och avslappning.

Också små barn känner igen
sig och lär sig, rörelser och rytmer.
Dessutom ger det här en viktig social kontakt för föräldralediga.
– Fikastunden kan det vara
allt från blöjprat till Gud, konstaterar Eva-Maria.
Annika Nilsson, barnpastor i
Eskilstuna, håller med.
– Spädbarnsmusiken skapar
kontakt med föräldrar och barn
som vi inte skulle möta annars,
säger hon.
– Ibland undrar vi hur vi ska
få kontakt. Här får vi just det.
HELÉN WINDARP

”Vi har tappat 20 000 barn de tio senaste åren”
– Vi har tappat 20 000 barn
under de senaste tio åren.
Det sa Ingrid Svanell, barnoch familjepastor i Södertälje.
Under Rikskonferensen för
barn- och ungdomsledare i
Södertälje i Allhelgonahelgen

predikade Ingrid Svanell om de
”tappade” barnen:
– Det är allvarligt. Inte för
bidragens skull, utan för barnens. Planterar vi gudsordet
hos barn idag? Är det viktigt för
oss?
– Jag tror på en församling

för alla. Hur många tappar vi
inte i övergångarna, mellan
sådd, vattning och skörd, och
mellan verksamhet för olika
åldersgrupper?
Hon manade att på nytt satsa
på barn och ungdomar. De är
framtiden, men de är också nu.

Om vi tror vi på att det är viktigt, varför satsar vi inte mer?
Cirka 450 ledare möttes till
seminarier, undervisning, bön
och lovsång.
Rikskonferensen återkommmer nästa gång år 2005.
HELÉN WINDARP
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rekrytering
chefsstöd
karriärplanering/
outplacement
verksamhets- &
kompetensanalys

Behöver du
din tidning
på kassettband?
Taltidningen >
Kundtjänst 08-619 24 20

08-619 24 13
talent@dagen.com
http://talent.dagen.com

Nya Dagens Taltidning levereras samma
dag som papperstidningen kommer ut.

vi står för en kristen värdegrund .
respekt . omtanke . hederlighet

Julens böcker och musik ﬁnns hos Libris Bokhandel

TMU

Roland Utbult

Bengt Johansson

DIN ÄR ÄRAN

SMÅ NYCKLAR

PSALM

DAVCD22, Pris: 185:-

UPCD016, Pris: 195:-

PHRD006, Pris: 195:-

LIBRIS LÅGPRIS:

LIBRIS LÅGPRIS:

LIBRIS LÅGPRIS:

155:-

159:-

159:-

men
Välkom
tbutik!
interne
r
å
v
ll
ti
l.se
khande
librisbo
den
rbjudan
Speciale
cka!
varje ve
TOMAS SJÖDIN

Eftervärme
9170852723, Pris 257:LIBRIS LÅGPRIS:

215:-

KNUT TVEITEREID

LEE STROBEL

Minutbibeln

Fria eller fälla?

9171956344, Pris: 177:-

9171956573, Pris: 257:-

www.librisbokhandel.se | Postordertel 019-17 44 55
(Öppet må-fre 10-17) order@libris.se | Butik Storgatan 23, Örebro

LIBRIS LÅGPRIS:

219:-

BESTÄLL SENAST 15/12
FÖR SÄKER LEVERANS FÖRE JUL!

Tanka med hjärtat
Skaffa OKQ8-kort du också!
Varje gång du tankar stöder du Nya
Dagens barn- och ungdomsprojekt med
8 öre/liter. Själv erhåller du återbäring
på 16 öre/liter bensin (enligt återbäringsnivå 2002) samt 2,5 % på övriga
inköp på OKQ8-stationerna.

Skaffa OKQ8-kort du också!
För ansökan kontakta OKQ8 kundtjänst tel 020-65 65 65
eller läs på webbsidan www.dagen.com/okq8
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MED VÅLDTÄKT S
FÅR HJÄLP. Bilden är från ett seminarium, där de
våldtagna kvinnorna får undervisning kring personlighetsträning, hur man handskas med trauman, relationer
och mänskliga rättigheter. Arbetet drivs av pingströrelFoto: MÄRTHA GRETA HALLDORF
sen i Kongo.

Kvinnorna får chansen till ett nytt liv
Kvinnorna behö- verksamheten.
ver stöd. På
En grupp i
Panzi-sjukhuset
pingstförsami Bukavu i
lingen i Bukavu
Demokratiska
republiken
Kongo, som
stöds av PMU
InterLife, får
kvinnorna den
medicinska och
psykologiska
hjälp de så desperat behöver.
Genom ett
EU/Echofinansierat pro- Francine med sitt
jekt hoppas man lilla barn på pingstnu kunna utöka missionens sjukhus.

har också startat
en organisation
för våldtagna
kvinnor, Dinahsystrarna.
Genom seminarier och yrkesutbildning hjälper de kvinnorna
att återanpassa
sig i samhället.
Drivkraften:
att kvinnor som
Francine en dag
ska kunna
försörja sig
själva och ge
sina barn en
ljusare framtid.

På pingstmissionens
sjukhus får krigets
oskyldiga offer hjälp
Kvinnorna i lever i skräck.
Sexuella övergrepp hör till
vardagen i östra Kongo.
Vissa hjälporganisationer
beräknar att var tredje kvinna
har blivit våldtagen.
I det här kriget, som i så
många andra, är det kvinnorna och barnen som får betala
det högsta priset.
Francine var 14 år och äldsta

barnet i en stor familj. När
hennes pappa dog skickades
Francine iväg för att bo hos en
faster. Där skulle hon hjälpa till
med det vardagliga hushållsarbetet. Fastern var inte kristen,
men Francine hade fått vänner i
den lilla pingstförsamlingen på
platsen.
I närheten fanns en militärförläggning. Francine hade sett
hur soldaterna gick förbi huset,

men hon hade aldrig varit rädd,
det fanns det ingen anledning
till, tyckte hon.
En förmiddag kom en
ledande militär till huset. Han
visade tydligt vad han ville, han
vräkte ner Francine på sängen,
rev sönder hennes kläder och
stoppade en tygtrasa i hennes
mun. Francine var nära att kvävas, hon kunde inte skrika och
det var lönlöst att göra mot-

stånd. När Francines faster kom
hem fann hon flickan svårt
chockad och blödande.
De stridande grupperna i DR
Kongo har förvandlat våldtäkt
till ett huvudvapen i kriget.
Våldtäkter används som ett sätt
att förnedra fienden och förstöra det civila livet.
Genom att med skrämseltaktik hindra kvinnorna från att
bruka jorden, samla ved och
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SOM VAPEN

VÅLDTAGEN. För

snart två månader
sedan våldtogs 21åriga Yvette Bakuru
av sex soldater. ”De
slog först min man
med machete så att
han föll. Sedan tog
de mig." Yvette har
fortfarande ont men
någon hjälp har hon
inte fått. Grannarna
tog henne till kliniken i byn, men där
fanns ingen medicin. "De sa åt mig
att åka till sjukhuset i Bukavu,
men hur ska jag
kunna ta mig dit?”
Foto: ERIK STERING,
DAGENS NYHETER

BILDEN
publiceras endast
i papperseditionen

FAKTA KONGO
 Kriget i Demokratiska Republiken
Kongo har pågått
sedan 1998.
 Kriget har krävt
3,5 miljoner liv.
 Våldtäkter och
övergrepp har
använts av så gott
som alla stridande
parter och har blivit
ett vapen i kriget.
 Sedan mars har
cirka 900 kvinnor
kommit till Panzisjukhuset i Bukavu
för att få vård.

hämta vatten kan förbanden
själva få kontroll över de
knappa resurserna. I ett Kongo
som saknar fungerande rättsväsende, så har ingen enda blivit
straffad.
Tack vare att det fanns ett
sjukhus i staden kunde
Francine få behandling. Men
det dröjde länge innan skadorna hade läkts.
När skadorna väl hade läkts

kom nästa chock. En växande
mage – Francine väntade barn.
– Mina släktingar ville att jag
skulle göra abort, men det ville
inte jag, berättar Francine.
Utslängd av sin faster tvingades Francine återvända hem
till sin familj, där hon födde
barnet.
– Hur skulle jag kunna känna
kärlek för barnet? Det hade ju
tvingats på mig.

Vändpunkten kom under en
bibellektion.
En lärare talade om Jesu kärlek, om förlåtelse och om hur
Jesus inte fördömer den som
råkat illa ut.
– Jag förstod att barnet hade
en militärledare till far, men det
hade också en mor. Min bön
blev att lära mig vara den
modern. Nu är allt förändrat.
HANNA TOORELL

En missionär
som uppmuntrar
– och avskräcker
RECENSION

VATTENKRIGET
Berthil Åkerlund
(Libris)

DET ÄR INTE varje år det

kommer ut en bok om en
svensk pingstmissionär. Men
nu har det hänt.
Det är journalisten Berthil
Åkerlund som har skrivit om
missionären Leif Zetterlund i
boken Vattenkriget.
En thriller, säger baksidestexten. En spännande dokumentärroman om en svensk
biståndsarbetare som går sina
egna vägar.
Och spännande är den,
historien som börjar på en svårframkomlig väg i södra Sudan
1983. Men det mest nervkittlande är egentligen inte
själva spänningen utan vetskapen om att boken är sann. Att
allt detta verkligen har hänt en
och samma person.
Nu är Leif Zetterlund med
största sannolikhet inte regeln
utan undantaget. En missionär
som inte räds någonting. Han
är inte en biståndsarbetare i
vanlig mening. Han äventyrare
och entepreneur. Runt omkring
honom kan det mesta hända.
Och mycket riktigt är boken
tillägnad ”alla som inte ser
några gränser”.
VATTENKRIGET handlar om
just detta – kampen att förse
ett fattigt och lidande folk med
vatten. Trots gerillakrig, stora
flyktingströmmar, synnerligen
enkla levnadsförhållanden och
en stor portion pionjäranda.
Men boken handlar också
om en svensk familj – som
väljer att leva under mycket
påfrestande omständigheter.
Helt enkelt för att det livet är
det enda de kan tänka sig.
FÖR VARJE missions- och
biståndsintresserad är detta
den ultimata berättelsen. Min
gissning är att ni som går omkring med tankar på att arbeta
med mission och bistånd
antingen blir kraftigt uppmuntrade – eller helt avskräckta.

GUNILLA HJELMÅKER
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Pastor misshandlad
under Gudstjänst
Kristna förföljs och trakaseras
i den indiska delstaten Karnataka, rapporterar Ibra. En
pastor blev under en gudstjänst utsläpad av en mobb på
cirka hundra hinduer, avklädd
naken och misshandlad, och
tvingas nu leva gömd. Kristna
familjer har också blivit
tvångsomvända genom att
släpas till templet och tvingats
tillbe hinduiska gudar.
En av Ibras medarbetare
och hans församling har också beskyllts för att vara centrum för kristen omvändelseverksamhet. 35 hinduiska
advokater uppvaktar tjänstemän och politiker för att
stoppa församlingen.

Första församlingen i
muslimsk studiestad
Nära staden Say, i Niger, känd
världen över för sitt muslimska universitet dit studenter
kommer från hela Afrika,
Europa och arabvärlden, har
det nyligen grundats en liten
församling. En 38-årig man
som blivit frälst några år tidigare fick några grannar och
vänner att börja lyssna på Ibra.
I dag har tre män tagit emot
Jesus. Tillsammans samlas
den lilla gruppen troende till
gudstjänst varje söndag.

Pastorer i radio – för
första gången i Kina
Kristna kinesiska ledare kan
för första gången tala till
befolkningen i landet – via
radio. Nyligen startade Ibras
nya undervisningsprogram,
som sänds en halvtimme
varje kväll på huvudspråket
mandarin. Sedan tidigare
sänder Ibra två timmar
kristna program om dagen.

Ny kristen tv-kanal
sänder i Mellanöstern
Nyligen startades en ny kristen TV-kanal, Life Channel,
med sändningar på arabiska
för hela Mellanöstern. Och
den har redan, efter två
månader, väckt stort intresse.
Under oktober månad kom
totalt 1600 mejl och brev.
Kanalen är ett samarbete
mellan flera kristna organisationer, bland annat Ibra.

Kristen tv-kanal
i Turkiet – med
svensk hjälp
Turk-7 är den nya kristna
tv-kanalen i Turkiet som
ska få vinden att vända för
landets kristna.
99,9 procent av Turkiets
70 miljoner invånare är
muslimer.
– Men nu öppnas dörrarna för oss kristna när
Turkiet är på väg in som
medlem i EU, säger Kamil
Moussa, ordförande i
styrelsen för tv-kanalen,
Foto: ARNE WINERDAL
som nyligen bildats av 22 Kamil Moussa, ansvarig för nya tv-kanalen.
kristna organisationer.

turkiska manusförfattare,
producenter och projektledare för kristen tv-produktion. Sedan hoppas vi på
att få igång egen programproduktion på turkiska.
Sat-7 kommer att bistå
den nya tv-kanalen med
material från olika delar av
världen, som använts i
arabvärlden och som nu
kan dubbas till turkiska.

Hårdhänt behandling

Det har lagts ned stora
missionsinsatser genom
 Det finns totalt 150 miljoner människor
åren på Turkiet utan att
Kamil Moussa är ett
som talar turkiska. Knappt hälften bor i
något större genombrott
känt namn inom pingströTurkiet, cirka 70 miljoner.
har kommit. Hittills har
relsen i Sverige. Sedan bör Mindre än 0,1 procent av dem är kristna.
 För 100 år sedan var nästan var fjärde
myndigheterna behandlat
jan av 1980-talet har han
invånare i Turkiet kristen (22 procent). Sedan
de kristna ganska hårdproducerat kristna radiodess har miljontals kristna flytt landet - de
hänt.
program för Ibra i Turkiet.
som stannat kvar har behandlats hårdhänt av
Men när Turkiet nu förDessutom ansvarar han för
myndigheterna.
handlar om inträde i EU
en två-årig bibelskola i lan Många kyrkor är idag ombyggda till
sätter hela västvärlden ett
det.
muslimska moskéer.
 Turkiets regering ligger nu i slutförhandlingstörre tryck på landet och
– Vi är glada över att
ar med EU om medlemskap. Från EU:s sida
kräver att mänskliga rättTurk-7 nu har bildats. Men
ställer man dock bestämda krav på att landet
tigheter och religionsfrihet
det återstår mycket jobb
måste tillämpa religionsfrihet i större grad.
får en starkare roll i
innan vi kan sända kristna
 Svensk pingstmission arbetar i Turkiet bl a
Turkiet.
tv-program över hela
genom Ibra och utsända missionärer. Faluns
pingstförsamling leder land-au för Turkiet.
– I dag kan man inte sänTurkiet.
da tv-program via satellit
– Vi har fått löfte om ett
bland
annat
Evangeliska
över Turkiet, eftersom det finns
starkt stöd från den kristna tvFrikyrkan och finska lutherska
kontrollsystem i landet som förkanalen Sat-7 i Mellanöstern.
kyrkan finns med från början.
hindrar detta. Men vi hoppas så
Dess ledare Terry Ascott ingår
– Min förhoppning är att
småningom att kunna nå hela
nu i vår styrelse för att dela
TV-Inter
och
Svensk
landets befolkning.
med sig av sina erfarenheter
Pingstmission ska bli viktiga
– Första steget blir att börja
från kristen tv-verksamhet,
partners för oss när vi nu sätter
sända på regionala tv-stationer,
säger Kamil Moussa.
igång, säger Kamil Moussa.
som vardera når cirka en milTurk -7 blir redan från bör– Första steget är att utbilda
jon tittare.
ARNE WINERDAL
jan ett ekumeniskt projekt, där

FAKTA KRISTNA NÄSTAN UTPLÅNADE
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Foto: CARL-JOHAN SÖDER och LINN PERSSON

SCHLAGERSTJÄRNORNA. Pernilla Wahlgren, Björn Skifs och Charlotte Nilsson var några av alla artister
som drog in pengar i Världens barn-galan. Bland annat till pingstmissionens arbete i Armenien (lilla bilden).

Artist-schlaget
– gav nio miljoner kronor till pingstmissionen
Festyra och underhållning
blandat med djupaste allvar.
Det fick två miljoner tvtittare vara med om under
årets galakväll för Världens
barn.
Över hela landet fylldes
insamlingsbössor och tvpubliken ringde in pengar.
Sammanlagt 104 miljoner
kronor, varav nio går till
svensk pingstmission.
– Målet var att de två insamlingsdagarna till Världens barn,
den 7 och 8 november, skulle
föra oss över 100 miljonerstrecket, berättar Världens
barn-kampanjens projektledare
Peter Hjukström.
Och det gjorde de, med råge.
För när kamerorna släktes i

Studio 1 i tv-huset i Stockholm
visade siffrorna att hela 104
miljoner kronor hade samlats in
till Världens barn hittills i år.
Och Öckerö kommun gjorde
succé – i år igen!
I kommunen samlade man in
dryga tjugo kronor per invånare – mest i landet. Öckerö
utsågs återigen till Världens
barns Vänkommun.

Stjärnspäckad artistgala
Årets gala var stjärnspäckad.
Här fanns artister som
Markoolio, Fame, Tomas Ledin,
Andres Esteche, Robert Wells,
Anna Sahlin …
Och som spindlar i nätet satt
Kattis Ahlström och SVT:s nöjeschef
Hans
Rosenfeldt.
Duktiga programledare som

inspirerade hela Sverige att vara
med och ge pengar till Världens
barn. För mitt i artistuppbådet
och festligheterna stod världens
barn i centrum.
Barn som drabbas av
hiv/aids, barn som tvingas till
slavarbete, barn som tvångsrekryteras att bli soldater, barn
som dör helt i onödan av botbara sjukdomar och barn som
inte har något annat val än att
prostituera sig för att försörja
sin familj.
– Innan årets slut hoppas vi att
insamlingen är uppe i 130 miljoner, säger Peter Hjukström.
Det blir nytt rekord för
Världens barn-insamlingen, i år
igen. Och med det – nya möjligheter för världens barn.
GUNILLA HJELMÅKER

...och hit går
pengarna
Nio miljoner till det
arbete Sveriges pingstförsamlingar gör runt om
i världen, genom PMU
InterLife.
Och så här ska pengarna fördelas.
Nio miljoner
kronor från
Världens barninsamlingen till
svenska
pingstförsamlingarnas
arbete bland
barn! Men vem
får del av
pengarna och hur?
– Vi har avsatt 2,5 miljoner
till de församlingar som varit
engagerade i Världens barn,
säger Maud Andersson,
direktor på PMU InterLife,
som är en av elva organisationer som arbetar tillsammans med Världens barn.
– Dessa församlingar har
just i dagarna fått besked att
vi måste ha deras ansökningar med projektbeskrivningar senast den femte
december. Detta är Radiohjälpens regler.
Resten av de nio miljonerna finns det andra planer
för. Stor del kommer att gå
till två olika skolprojekt i DR
Kongo. Ett är ett grundskoleprojekt, det andra ett sekundärskoleprojekt. Dessa kommer
att drivas tillsammans med
CEPAC, PMU Inter Lifes samarbetspartner i DR Kongo.
– CEPAC svarar för mycket
av den skolutbildning som
finns i DR Kongo idag, och
dessa båda projekt kommer
att beröra 90 000 elever och
en mängd lärare och skolledare, säger Maud Andersson.
I årets Världens barnkampanj har PMU InterLife
speciellt fokuserat ett projekt
i Armenien. Det handlar om
allt ifrån kunskaps- och kompetensutveckling för sjukhuspersonalen på Hayks Medical
Center i huvudstaden Jerevan
till vård av barn och ungdomar med olika svåra sjukdomar.

GUNILLA HJELMÅKER
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Tillbaka
UNGDOMSSTRÄNGMUSIKEN.

”Jag är ung och jag är glad...”
sjöng de gamla ungdomarna, som förutom några gråa hårstrån inte hade
Foto: ANNE-KATHERINE MATTSSON
förändrats alls – sa de i alla fall.

Berne samlade 600 gamla
församlingsmedlemmar
Vad hände med alla gamla
kompisar från 30-, 40-, 50och 60-talet?
Berne Wilhelmsson, som
själv spelade i blåsorkestern
på 50-talet, undrade.
600 kom från hela Sverige
för att få svar på samma
fråga.
I söndagsskolan var det 500
barn, i ungdomssträngmusiken
var det under åren flera hundra
deltagare. I gosskören var det
ungefär 160 gossar som var
med under åren, och ett 30-tal
tjejer var med i mandolinorkestern. Därtill har 160 blåsare
någon gång varit med i blåsorkestern under ledning av Birger
Burman.
Det blev en hel del kära återseenden under Allahelgonahelgen i Filadelfiakyrkan i
Stockholm.
– Jag har länge funderat över
vart de tog vägen. En del blev
uteslutna av de mest bisarra
andledningar. Jag tror att de
flesta har en gudstro kvar, även
om man valt att stå utanför ett

församlingsliv, säger Berne
Wilhelmsson.
Under
Allahelgonahelgen
samlades ungefär 600 av dem.
Berne Wilhelmsson funderar
redan över att bjuda in de som
fanns i Filadelfiakyrkan under
60-, 70-, 80- och 90-talet.
Under helgen blev det god
mat, mycket sång och musik
och tal om gamla tider. På lördagkvällen var det stor festkväll
då de olika körerna och orkestrarna spelade.
På lördagen var det också ett
panelsamtal med rubriken
”Förr och nu – skillnader och
likheter” ledd av tv-journalisten
Ingela Agardh med Sven Lidman JR, Sten-Gunnar Hedin,
Monica Wienerdal, Urban
Ringbäck, Martin Tornell och
Christina Wåhlin.
Syftet med helgen var att alla
skulle känna sig välkomna och
ha roligt i kyrkan. Vilket var ett
löfte som infriades med råge.
Alla som Pingst.nu talade
med sa om helgen:
– Det är stort, det här.
CECILIE FRÖDÉN

50-TAL. Blåsorkestern 1951, under ledning av legendariske Birger Burman,

40-TAL. Mandolinorkestern – som egentligen kallades ”knäppen”.

man,
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som startade 125 blåsorkestrar över hela Sverige. Berne Wilhelmsson, mannen bakom återträffen, är den lille killen trea från vänster på övre raden.

60-TAL. Ungdomssträngmusiken, som under många år fyllde estraden.

70-TAL. Berne tar över efter Birger Burman, som här spelar saxofon.

Därför lämnade de församlingen – vänd
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’’Jag lämnade när
Febe Hallberg, 68, Älta:

Marianne Rehnlund, 58, Fiskebäck, Göteborg:

Gunnar Lamin, 65, Sollentuna:

Under vilken period fanns du med i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm?

– Jag döptes 1947 och var med här till
1973-1974. Det var en helt fantastisk tid.
Kyrkan var mitt andra hem under den här
tiden. Jag var med i ungdomssträngmusiken. Det ordnades läger som man såg
mycket fram emot. Där var det många som
blev frälsta och andedöpta, även om inte
jag blev det.

– Jag var bara tio månader när min far
fick kallelse av Lewi Pethrus att bli redaktör
för Evangelii Härold och Den kristne (en
liten tidskrift reds. Anm.). Jag trivdes
jättebra i församlingen. Det var lika
naturligt som att borsta tänderna.

– Jag växte upp här i församlingen och
gick i söndagsskolan. Ända tills jag var 1213 år. Då fick jag en bibel. Jag var med i
gosskören och i ungdomssträngmusiken.
Men jag tyckte, redan som 12-åring, att det
fanns ett andligt mentalt tryck. Ett krav att
hela tiden säga "ja" och inte ifrågasätta. Jag
kände mig rätt ensam om jag inte delade
åsikten.

– Som nioåring fick jag en kallelse till att
bli missionär i Tanzania. När jag gifte mig
flyttade vi först till Falun och sedan till
Malmö. Min man var evangelist. Sedan blev
vi missionärer i Tanzania.

– När jag var 15 år gjorde jag ett
ställningstagande och gick med i Svenska
kyrkan i stället. Pappa hade en aktiv roll här
i Filadelfiaförsamlingen. Jag tror att han
blev väldigt besviken, men han sa aldrig
något om det. Jag lämnade aldrig Gud, utan
kände att jag ville vara kristen. Jag
vuxendöptes in i Svenska kyrkan.

– När vi kom hem från Tanzania för två
år sedan köpte vi min makes föräldrahem i
Fiskebäck. Men flyttade vi till Stockholm
skulle jag absolut vara med här. I helgen
har jag träffat gamla vänner som jag inte
sett på 30-40 år och det känns fortfarande
som att vi har en samhörighet.

– Jag tror inte att jag kan komma tillbaka.
Nu är jag väldigt aktiv i Svenska kyrkan i
Sollentuna och känner att jag hör hemma
där. Jag är dock glad över att jag har min
bakgrund här, därför att vi i Sollentuna har
ett ekumeniskt samarbete med Pingstförsamlingen som är mycket bra.

Varför lämnade du församlingen?

– På grund av skilsmässa. Min man och
jag gick skilda vägar. Det blev skandal,
eftersom min familj var synliga i församlingen. Då kändes det inte längre som att
jag kunde vara kvar. Allt det där har jag lagt
bakom mig nu, det var ju så på den tiden.

Kan du tänka dig att komma tillbaka?

– Jag tror inte att jag skulle kunna gå
tillbaka nu. Jag är med i Södermalmskyrkan och är lärare på Södermalmskyrkans kristna skola, trots att jag är
pensionär.
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r vi skilde oss’’
Lennart Silén-A
Alfredsson, 65, Mölle:

Inga Widén, 83, Bagarmossen:

Tord Malmberg, 70, Hedemora:

Under vilken period fanns du med i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm?

– Farmor och farfar var med om att
starta församlingen på Upplandsgatan. Så
jag växte upp i församlingen och var med i
blåsorkestern, som leddes av Birger
Burman. Det var mycket ungdomar och
stor aktivitet. På söndagarna var det två-tre
möten. Vi satt på andra läktaren högst upp.
Jag minns att vaktmästarna var väldigt
vänliga och brukade krama om oss och
hälsade välkomna.

– Jag döptes 1929. Jag trivdes jättebra här
och det har alltid varit mitt andliga hem.
Mina föräldrar visste hur de skulle ta oss
barn. De var ganska stränga, men det var
inget som gjorde ont.

– Jag är uppvuxen i församlingen. Jag var
musikant och var med här mellan 1946 och
1993. Jag har trivts väldigt bra och fått min
andliga uppfostran. Jag fann en meningsfull
uppgift och har fått vara med om att sprida
evangeliet på olika sätt. Härifrån har jag
också fått ett fantastiskt stöd och hjälp i
min svåraste tid.

– Jag flyttade med min man. När vi gift
oss flyttade vi till Boden och bodde sedan i
Västerås, Växjö och Malmö.

– Jag flyttade till Hedemora när min
första fru dog, eftersom jag fann min
nuvarande fru där.

– Nu bor jag här och är med i den här
församlingen. Här trivs jag så bra.

– Om vi flyttade till Stockholm skulle jag
vara med här. Men vi har rotat oss nu i
Hedemora.

Varför lämnade du församlingen?

– Det finns en del tunga saker i bagaget,
som att jag gått igenom en skilsmässa. Då
mötte jag en kyla från många medlemmar.
Jag blev inte utesluten, men jag visste vad
församlingen tyckte om skilsmässa. Det
kändes bättre att gå ur själv. Jag var djupt
deprimerad över det och gick i självmordstankar. Men så mötte jag en bilförsäljare
som sa att han var lika besviken som jag,
men att han hade mött Gud.
Kan du tänka dig att komma tillbaka?

– Nu är jag med i Pingstförsamlingen i
Helsingborg. Men rötterna finns ju här.
Skulle jag flytta till Stockholm igen, så
skulle jag säkert gå med här.

CECILIE FRÖDÉN

Pastorerna berättar om uteslutningarna – vänd
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Det här ångrar vi
Bo Hörnberg, pastor, 83,
Göteborg:
Var pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1954–1967. ”Jag trivdes alldeles utomordentligt i
Stockholm. Toppenbra, som man säger nu. Våra pojkar växte upp där och formades där. Min fru
känner sig också som Stockholmare fastän hon kommer från Göteborg.” På bilden ovan står han
bakom Lewi Pethrus under en bibelutdelning i församlingen.

Harry Bähr, 73,
Sollentuna:
Gick en månad i bibelskola 1950. Evangelist och ungdomspastor i 7-8 år.

Lars Grip, pastor, 71,
Katrineholm:
Kom med i församlingen när han var 16
år. Gick sedan
bibelskolan 1951.

– Jag arbetade
med erfarna
föreståndare som
lärde mig otroligt
mycket.

– Församlingarna
har varit utsatta för
förändringar och
kanske har jag inte
kunnat hänga med i
allt. Jag vill inte
döma, men jag
anser att församlingens böneliv var
starkare förut och
har en särskild
betydelse. Men det
är bra nu att det
förs en öppen
dialog om svåra
saker.

– Jag tycker att
det är tragiskt med
alla uteslutningar
från den tiden. I de
stora församlingarna tror jag att vi
borde ha tagit hand
om varandra bättre.
– Jag har varit
med om att utesluta, men jag har
alltid betonat att
det alltid finns en
väg tillbaka.

– Jag har försökt
leva med församlingen och inte
bara komma med
pekpinnar.

Vad saknar du mest från den tiden?

– Det fanns en väldigt varm gemenskap i
Filadelfiakyrkan då som jag saknar nu. Det
kan förstås bero på att jag inte längre arbetar
i församlingen och att det är så många av
mina kollegor som har flyttat hem till
Herren. Men jag upplever det som att vi var
mer församlingsförankrade då med
församlingsmöten varje måndag. Där togs
det upp väsentligheter och oväsentligheter.
– Det fanns en familjekänsla i arbetet
som var enorm. Vi var nära 7 000
medlemmar då, så de fanns överallt. I
politiken och i affärsvärlden. Överallt som
jag mötte dem hälsade de mig med "Frid,
broder Hörnberg".
– Församlingsmedlemmarna var aktiva.
De fungerade som att det var de som skulle
vara med om att bygga upp församlingen.

Det fanns ett personligt ansvarstagande
oavsett om man var direktör eller
hushållerska. Jag uppfattar det inte som att
det är så i dag. Jag tror att församlingen är
mindre aktiv nu.
– Jag är rädd att församlingen håller på
att bli en ö i samhället och inte en tillgång
för samhället. Vi isolerar oss. Vi hörs inte.
– På den tiden var det naturligt att vi var
ute och evangeliserade. I pauserna på
biosalongen Rigoletto. Och när det inte
gick någon film hade vi möten där och
drog fulla hus. Topsy Lindblom, som var på
Nalen, ringde när det blev för stökigt och
bad oss komma dit och sjunga så att det
skulle lugna ned sig. Vi bad alltid för
människor. Det var vårt mål att föra
människor till Gud.

Är det något du skulle ha gjort annorlunda i dag?

– Tyvärr var jag med om att utesluta
människor från församlingen. Så skulle jag
inte ha gjort i dag.
– En människa som har mött Jesus är
märkt för livet. Om en människa inte lever
efter församlingens eller Guds regler, så
rättar det till sig självt.
– Som till exempel det med att man inte
fick gå på bio. Nu har vi ju bio hemma
allihop.
– Men jag var med om att hindra
uteslutningar också. Det kunde vara att
man i någon av tidningarna gick hårt åt
församlingsledningen och då ville

församlingen utesluta honom. Man måste
få ha tankefrihet och yttrandefrihet i en
församling. Medlemmarna menade väl när
de sa att de ville ha rent i församlingen.
– Sen skulle jag ha sparat mig, inte köra
så hårt som jag gjorde. Jag arbetade ofta sju
dagar i veckan. Började klockan åtta på
morgonen och arbetade till efter sista
mötet på kvällen. Jag försökte komma hem
till lunch och ha andakt med familjen.
Familjen har alltid varit viktig för mig.
– Men jag har inte vårdat min hälsa. Jag
brände ljuset i båda ändar, men roligt var
det.

CECILIE FRÖDÉN
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Var Jesus Gud –
Om inte är kristendomen och hela den bibliska beskrivningen falsk – och att som

V

ar Jesus Kristus från Nasaret
verkligen Gud?
Och var han verkligen en
människa?
Frågorna är befogade. Om
den Jesus som bibeln talar om verkligen var
Gud i mänsklig gestalt besvaras många svåra
frågor för människan. Frågan om vem Gud
är, vad livet har för mening, om det finns
frälsning, vad som är rätt och fel? Helt
enkelt grunden för alla våra relationer och
allt mänskligt liv.
En viktig och intressant notering är att
frågan under de första århundradena inte
var om Jesus från Nasaret verkligen var Gud
– det var det ju så många som
kunde vittna om. Man ställde
istället frågan hur det över huvud
taget kunde vara möjligt för Gud
att anta mänsklig gestalt. I det
senaste årets samtal i denna fråga
verkar man nästan glömt bort det
perspektivet. Nåväl.
Om denne Jesus inte var Gud i
mänsklig gestalt är Kristendomen
och hela den bibliska beskrivningen falsk. Det skulle med ett enda
slag fälla kristendomens san nningsanspråk (Milne ”En handbok
i kristen tro”).
Även om bibeln innehåller god etik faller
även den platt till marken om dess främsta
företrädare visade sig vara en lögnare. Tron
att människan genom Jesu försoning på
korset verkligen kan möta Gud mister också
helt sin grund. Om Jesus inte var Gud kan
människan inte veta mycket om Gud och
ännu mindre hoppas på frälsning.
Problemet kan beskrivas så här:
Några säger: Med Jesus kom Gud till
jorden. Genom Jesus visar Gud sitt verkliga
ansikte utan slöja. Så resonerar och tror

man inom ramen för en klassisk kristen tro.
Det vi idag skulle kunna beskriva som
huvudfåran i kristen tro. Egentligen inte
särskilt konstigt. Här räknar man med
uppenbarelsen. Man tänker sig Gud som
större än det mänskliga förståndet, Gud
som Gud helt enkelt.
Andra säger: Jesus var visserligen en av de
mest starka, kärleksfulla och inflytelserika
personerna i mänsklighetens historia, men
det är allt. Jungfrufödelsen diskuteras bort
som ovetenskaplig. Lukas och Matteus
skildringar beskrivs som teologiska
konstruktioner. För att få sin teologi att gå
ihop skiljer man mellan trons Jesus – han

’’

teologiska högskolor. Kanske är det inte så
märkligt att många andliga ledare tvekar i
sin tro? Istället för att böja sig för mysteriet,
att Gud är Gud och kan göra vad han vill,
reser man sig i trotsigt mänskligt högmod
och ropar: Vi vet mer!
Men kanske den klassiskt kristna tron att
Jesus både var Gud och människa ändå är
en framkomlig väg även i det upplysta
norden? En av dessa paradoxer i livet som vi
inte kan leva utan. Jag tror det. Låt oss ta det
från början.
BAKGRUND: Gamla Testamentet (GT)
inleds med skapelseberättelsen och
syndafallet (1 Mos 1-3). I
berättelsen om syndafallet ser vi
hur det påverkar människan i alla
hennes relationer. Genom synden,
som närmast kan beskrivas som en
önskan att bli oberoende, skadas
relationen till Gud – hon blir rädd
för sin skapare, till medmänniskan
– hon tar inte sitt ansvar och
erkänner sitt fel (hon skyller hon
ifrån sig), till sig själv – hon döljer
sig med kläder, till naturen och
skapelsen – marken blir förbannad. Denna händelse, som bibeln
beskriver som historisk, det vill säga att den
har hänt i verkligheten vid en viss tidpunkt,
leder till ett behov av en frälsare.
I samma andetag som Gud låter
människan ta konsekvenserna för sin synd
utlovar han frälsning (1 Mos 3:15).
Genom GT växer bilden av en frälsare
fram. Det måste vara en ”Gudamänniska”
(se till exempel Jes 9). Gud själv måste
återställa ordningen, men det måste ske
genom en människa. Vilken paradox!
Kravet på en frälsare är alltså gudomliga.
Människan kan helt enkelt inte frälsa sig

Man utgår helt enkelt från
tanken att Gud inte är
större än det mänskliga förståndet. För att hålla samman sin
teologi utgår man från en liberal
bibelsyn – en bibelsyn som inte
sällan råder på våra statliga
teologiska högskolor.
som gjorde under, gick på vattnet och
uppenbarade Gud – och historiens Jesus, det
vill säga han som var en människa född av
Maria.
Så resonerar man med en inomvärldslig
och mänsklig syn på bibelordet och djupast
sett på Gud.
Man utgår helt enkelt från tanken att Gud
inte är större än det mänskliga förståndet,
ännu mindre hans ord – Bibeln.
För att hålla samman sin teologi utgår
man från liberal, fri bibelsyn - En bibelsyn
som inte sällan råder på våra statliga
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– och människa?

m

KG Hammar devalvera Jesu under är tyvärr ren och skär villolära

själv, ännu mindre frälsa andra på grund av
sin inneboende synd och ondskan utanför
henne, världen och djävulen. Samtidigt krävs
det av en frälsare att han har en mänsklig
natur. Där är ju människan som har syndat.
Därför måste människan ta konsekvenserna.
JESUS – EN MÄNNISKA: Jesu mänskliga
natur inte är svår att se. Han föddes av en
kvinna, Maria (Luk 2). Hon ammade honom
och tog hand om honom som man gör med
barn. Han växte upp i en vanlig judisk familj
med släkt och syskon (Matt 1). Han åt,
drack, sov, gladde sig, sörjde och tog del av
allt som människor i allmänhet tog del av på
denna tid. Dessutom kom han att, under sitt
relativt korta liv, konfronteras med
människors svek och isande kall ondska.
Han var verkligen människa av kött och
blod precis som du och jag.
För oss ter sig fornkyrkans fråga om Jesus
verkligen kunde vara människa ganska
avlägsen. Människan Jesus syns så tydligt i
evangelierna.
JESUS – EN GUD: Men Bibeln visar också
att Jesus var gudomlig i dess yttersta
betydelse. Han var verkligen Gud både i
kunskap och makt.
När fattiga och sjuka i ett sista hopp om
hjälp vände sig till Jesus berördes han i sitt
innersta. Men han gav inte bara sin sympati
och sin tid, han förmedlade hopp och läkedom. När sjön gick hög och stormen höll på
att ta fiskarnas liv reste han sig upp i båten.
Med ett: ”Tig, håll tyst” fick tom naturkrafterna underordna sig (Mark 4:35-41).
Att som ärkebiskop KG Hammar skriver i
sin bok ”Ecce Homo” endast se den berättelsen som ett uttryck för Guds närvoro, att
ingen människa behöver känna sig övergiven
av den Gud Jesus är förbunden med VÄND

Målning: REMBRANDT, 1633

VERKLIGT? Eller som ärkebiskop KG Hammar skriver – endast ett uttryck för Guds närvaro?
”Det är inte bara en devalvering, det är tyvärr ren och skär otro”, skriver Ulf Sundkvist.
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FORTS.

är inte bara en devalvering av
berättelsen, det är tyvärr ren och skär otro –
som när den predikas i kyrkohistorien
beskrivs som villolära.
Att Jesus var Gud i mänsklig gestalt
förklaras på flera olika sätt.
Jungfrufödelsen kastar ljus över hur detta
är möjligt. Jesus föds av en människa, men
blir till av Gud. I Marias liv förenas det sant
mänskliga och det sant gudomliga. Därför
blir frågan om jungfrufödelse så viktig för
all kristen tro.
Att KG Hammar i just den kommentaren
tillägger ett; Ack, så många bokstavliga
tolkningar det framförts genom tiderna,
visar att han menar vad han säger och
kyrkans stora kris i Sverige.
Vi brister helt enkelt i tro på det son är
frälsningen för oss.
Detta måste belysas av det faktum att
samtliga evangeliska beskrivningar av Jesu
liv och verksamhet formligen vibrerar av
gudomlig kraft, en kraft långt utanför
människans möjligheter både då och nu.
KORSET: Bilden av Jesus Kristus fastspikad
på ett kors visar denna paradox med brutal
skärpa. På korset ser vi en torterad
människa, som blöder och lider av den
obeskrivliga smärtan. Men på korset ser vi
också det gudomliga – en Gud, som väljer
att skona den skyldige, människan och
mänskligheten – en Gud som dör av kärlek.
Det avgörande beviset på Jesus gudomlighet är hans uppståndelse från de döda.
Därför är det inte märkligt att just Jesu
uppståndelse kritiserats och bortförklarats
på så många olika sätt. En intressant kritik
är just den teologiska.
Enligt denna kritik skulle Jesu uppståndelse
endast ägt rum i lärjungarnas tankar och
vara en fantasiprodukt, en subjektiv upple velse och inte en historisk händelse. Det
vara bara trons Jesus som uppstod – inte
historiens.
Mot detta står åtminstone tre starka
historiska bevis: Graven var tom, att Jesus
sågs levande av många vittnen och att
lärjungarnas liv blev förvandlade så att de
till och med var villiga att dö för sin
övertygelse.
SUMMERING: Det finns alltså flera
historiska skäl för tron att Jesus Kristus från
Nasaret verkligen var Gud, men också för
tron att han verkligen var en människa.
Men avgörandet för vår personliga

Målning: MATTHIAS GRÛNEWALD, 1510–1515

VERKLIGT? Enligt vissa liberalteologer var uppståndelsen en fantasiprodukt i lärjungarnas
tankar, skriver Ulf Sundkvist.

uppfattning är naturligtvis om denna
kunskap blir vår egen, om den inkarneras,
föds in i våra egna liv, genom den helige
Ande. Först då blir denna paradox hos Jesus
bekräftad. Först då blir egentligen Jesus
Kristus från Nasaret vår personliga frälsare!
Den kristna församlingens gemensamma
tro och vägval i denna fråga avgör också
församlingens framtid. Det förklarar kanske
varför debatten blir så vass. Men vem vill
egentligen opereras av en kirurg med en slö
skalpell?
Söker vi Gud, böjer vi oss under hans ord
och Ande, kan församlingen återerövra

förlorad mark. Löftenas mark. Väljer vi att
ge efter för det inomvärldsliga tänkandet
och otron väntar ytterligare en lång
vandring i öknen. Men – och detta är viktigt
– även om otrons väg inte bara är en lång
och svår omväg, ser vi hur nådens Gud ändå
för oss fram till löfteslandet. Det lär vi av
historien. Folket intog Kanan till slut i alla
fall. Men inte alla nådde fram.
Det märkliga är att valet är vårt. Vilket
oerhört ansvar och vilken oerhörd
möjlighet!
ULF SUNDKVIST
PASTOR OCH FÖRESTÅNDARE
I PINGSTFÖRSAMLINGEN, KARLSKRONA
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Behövs Pingst?
Lars-Ivar Nilsson: Ja – det är församlingarnas verktyg för att återevangelisera Sverige

B

ehövs Pingst – fria församlingar i samverkan? Den frågan
kan ställas efter den senaste
tidens händelser och den
information som bl a gavs i
förra numret av pingst.nu.
Mitt självklara svar är att Pingst – fria
församlingar i samverkan, med det uppdrag
som församlingarna givit, behövs mer än
någonsin.
FÖR DET FÖRSTA. Pingst behövs för att allt
det vi är och äger tillsammans skall kunna
utvecklas och användas på bästa sätt. Den
bakomliggande drivkraften till att samordna
och samverka är behovet av att återevangelisera Sverige och att få vara ett redskap till
väckelse i vårt land.
Tillkomsten av Pingst motiveras av
behovet från församlingarna att kunna
påverka och vara delaktiga i allt det vi är och
äger gemensamt. I den processen påverkas
de maktstrukturer som naturligt finns.
Processen fram till nu har inte varit enkel,
men jag konstaterade ganska snabbt
efter tillträdet som t f ordförande, att
den vilja som finns i Pingsthuset att
åstadkomma nödvändiga förändringar och fusioner är tydlig och lovande.
Det är min förhoppning att konstruktiva förslag skall kunna presenteras i
vårt extra rådslag den 24 januari.

alkoholpolitik med flera har hans röst hörts
på ett för rörelsen både trovärdigt och
representativt sätt.
Vidare finns i Pingst ett evangelisationsutskott, som leds av Sam Wohlin ifrån
Jönköping. För många av oss är detta
utskott själva pulsen i pingstväckelsen. Där
finns också flera yngre förkunnare med. Ett
av projekten är ett program för församlingsplantering, som leds av Curt Lewin,
pionjärevangelist från Skåne. Vi tror att
denna satsning på sikt skall beröra hela vårt
land. Curt Lewin är rätt person till denna
satsning eftersom han till vardags bland
annat står i ett pionjärarbete i Sjöbo.
Många ytterligare exempel på positiva
och viktiga initiativ skulle kunna nämnas,
men av utrymmesskäl avstår jag. Det viktiga
familjeprojektet belyses på annan plats i
tidningen (se sidorna 4–7).
FÖR DET TREDJE. Ännu en orsak till att
Pingst behövs är att ge pingströrelsen det
verktyg som skall möjliggöra för oss att

’’

att bilda trossamfund upp.
I Sverige finns en speciell lagstiftning som
värnar den verksamhet som vi som
församlingar driver. Men vi har ställt oss
utanför den genom att inte vilja vara ett
trossamfund utan en förening.
Jag har svårt att förstå varför det skulle
vara mer bibliskt att i stället bilda en ideell
förening. Lagstiftaren har velat ge oss status
av kyrka, men vi själva har degraderat oss
till en förening – vilken som helst.
När det gäller våra ekonomiska relationer
till staten finns verkligen behov av att på ett
djupt sätt fundera över sakernas tillstånd.
I de flesta pingstsamfund världen över
finansierar man sin mission, sitt barn- och
ungdomsarbete och sina utbildningar helt
med offrade medel. Vi tar emot omfattande
statliga och kommunala bidrag till
motsvarande verksamheter. Vår grundinställning har varit att ta emot de bidrag vi
kan få och förvalta statsmakternas
förtroende på bästa sätt, men samtidigt akta
oss för att bli beroende av dessa medel.
Jag uppfattar det som en logisk
kullerbytta att med ena handen ta
emot rena bidrag från stat och
kommun och med andra handen
vägra att ta emot kyrkoavgift – en
service där var och en personligt
beslutar om sina egna medel. I
detta sammanhang kan sägas att
beräkningar visar att pingströrelsens medlemmar ger drygt 90
miljoner kronor till Svenska kyrkan
varje år.
Låt oss i den fortsatta processen lyssna på
varandra i ett ödmjukt givande och tagande
där utgångspunkten självklart måste vara att
vi alla vill det bästa för vår kära pingströrelse.
LARS-IVAR NILSSON

I Sverige finns en speciell
lagstiftning som värnar
den verksamhet som församlingar driver. Jag har svårt att förstå
varför det skulle vara mer bibliskt
att i stället bilda en förening.

FÖR DET ANDRA. Pingst behövs för
att fullgöra och ytterligare förbättra
allt det positiva som inleddes vid Pingsts
bildande. I stadgarnas ändamålsparagraf
nämns behovet av att få en gemensam röst i
samhällsdebatten.
Ingen av oss i styrelsen vågade tro att
Sten-Gunnar Hedin i sin roll som ordförande
så snabbt skulle få en så synlig plats i det
offentliga rummet. I debatter omkring
bibelsyn, Jesu gudomlighet, Mellanöstern,

agera inom det regelverk som den lagstiftande myndigheten skapat. Eftersom frågan
om att bilda ett trossamfund i inledningsfasen skapade problem för några församlingar har vi i styrelsen inte uppfattat att det
är vår sak att driva denna fråga. Nu har
emellertid pingstförsamlingen i Uppsala
lämnat in en motion till det extra rådslaget
den 24 januari. Därför kommer frågan om

T F ORDFÖRANDE FÖR PINGST – FRIA
FÖRSAMLINGAR I SAMVERKAN

Vad tycker du? Säg din mening på webbsidan www.pingst.nu – eller skriv ett debattinlägg här
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BÖCKER
C G HJELM
Stig Hällzon
(Marcus förlag)

Denna bok ger en sann bild av den
kände frikyrkopredikanten C G
Hjelm. Han levde ett dramatiskt liv
med många resor. Han var en stor humorist och
slagfärdig, men också blyg.

DRICK DJUPT AV ANDEN
Peter Halldorf
(Cordia)

– Det viktigaste jag skrivit på tio år!
Så säger Peter Halldorf om sin nya
bok, där han fokuserar på det som i
den kristna traditionen orsakat både enhet och
splittring – frågan om den helige Andes betydelse i kyrkan och i den troendes personliga liv.
Boken är ett grundligt studium om den helige
Andes person och verk, med betoning på hur
Andens närvaro och kraft i Jesu liv är en
förebild för det kristna livet.

MINUTBIBELN
Knut Tveitereid
(Libris Media)

Boken presenterar ett nytt sätt för
ungdomar (och kanske vuxna?) att
komma in i regelbunden bibelläsning på ett enkelt och vardagsnära sätt – och
att låta det växa vidare till reflektion och
andakt. Minutbibeln är uppdelad i 365 avsnitt.
Den tar läsaren med på en vandring genom hela
Bibeln - 1 januari börjar med skapelsen, och 31
december handlar om Jesu återkomst.

Följ det senaste inom kristna litteraturen
Text: STAFFAN SWAHN
Mejla idéer till staffan.swahn@pingst.se

Snart är det jul. Finns det bättre julklappar
än böcker? Här är några tips från Pingst.nu:s
Staffan Swahn.
LEVA MED MÅL OCH MENING
Rick Warren
(Libris Media)

Självhjälpsböcker säger ofta att
man ska försöka upptäcka livets
mening och syfte genom att söka
inom sig själv, men Rick Warren säger att detta
är fel plats att börja på. Du måste börja med
Gud, Skaparen, och hans anledning till att skapa
just dig. Du är skapad av Gud och för Gud, och
inte förrän du inser detta kommer livet att
verka begripligt.
"Bland alla goda böcker som finns stöter man
ibland på dyrbara pärlor, en sådan är Leva med
mål och mening. I en tid av andlig förvirring,
vilsenhet och överdrifter kommer Rick Warrens
bok som en underbar "mitt-på-vägen-bok".
Kraftig, sund och utmanande i det som är vårt
uppdrag och syfte som människor. Det är en
bok för den personliga andakten, i familjen, i
församlingsledningen, med nyfrälsta och sökare, i cellgrupperna m m. Utmärkt att använda
för en lång och väl genomtänkt predikoserie.
Budskapet är tydligt, väl förankrat i Bibeln och
applicerbart i vardagen. För mig kommer boken
att vara en livsvän. Toppenbra att Libris ger ut
boken och jag hoppas att många, många ska
läsa, tänka, bedja och få sina liv förvandlade."
Fotnot: Bokomslaget är ännu bara ett förslag.

LASSE BJERVÅS
Sionförsamlingen i Norrköping

TYSTAT VITTNE ROPAR HÖGRE
T. Davis Bunn
(Libris Media)

När en ung amerikanska försvinner
i Kina kunde man vänta sig ett
enormt hallå, men istället blir det
alldeles tyst. Gloria, en högljudd aktivist för
mänskliga rättigheter, är ett icke-existerande
fall på alla nivåer. Tystat vittne är en thriller som
inte bara kittlar utan också utmanar. Vad vet vi
egentligen om konsekvenserna av våra
handlingar?

DEN ANDLIGA DIMENSIONEN
Tommy Lilja
(Semnos Förlag)

Tommy Lilja är pastor i pingstförsamlingen i Sölvesborg. Boken
beskriver den osynliga värld som få
tar på allvar, men som ändå påverkar oss alla.
Boken ger också bakgrunden till varför
människan sedan syndafallet sökt det ockulta
och hur du som kristen ska leva i och förhålla
dig till den andliga dimensionen.

EFTER ROSKILDE
Jonatan Sverker
(Libris Media)

Varför ringer han inte? ... tänker
Birgitta där hon står med tröjan i
handen.
Men snart får Birgitta och hennes man Ebbe
veta. Calle har hastigt dött i en tragisk olycka
på Roskilde-festivalen, och en lång och smärtsam process tar sin början.

TA BORT STENEN
Hans Jansson

EFTERVÄRME
Tomas Sjödin

I OMVÄNDELSENS TID
Owe Lindeskär

(Semnos Förlag)

(Cordia)

(Semnos Förlag)

Hans Jansson har varit pastor och
föreståndare i flera Pingstförsamlingar. Han skriver om Marta och
Maria i Betania och de dramatiska händelserna
kring uppväckandet av Lasarus. Precis som
Marta först tvekade att följa Jesu uppmaning
att "ta bort stenen", så tvekar många att tro och
lyda Guds ord även idag.

Eftervärme är en tankebok och en
färdkamrat för den som grunnar på
frågor som: Vad gör ett liv till ett
helt liv? Hur vårdar man sina rela tioner? Hur
lever man ett liv som skapar utrymme för vishet,
barmhärtighet och vidsynthet? Kan man närma
sig sin ålderdom som man förbereder en efterlängtad, men kanske också svår, resa?

Owe Lindeskär är välkänd
förkunnare. Han har tidigare skrivit
boken "Guidad". Han skriver om
omvändelsen som en daglig korrigering av den
troendes relation till Gud. En troende som
aldrig har behov av att justera sin relation till
Gud och fördjupa sitt andliga liv, är i akut behov
av en djupare omvändelse till Guds eget hjärta.

...hallå där, Staffan Swahn. Vad kommer du att jobba med nu?
– Jag ska börja arbeta för bokförlaget
Libris, inom min tjänst som informatör och
projektledare i Pingst.
Vad betyder det?
– Jag ska arbeta för mer Libris i Pingst, och
mer Pingst i Libris.

– Pingströrelsen är delägare i Libris
Media, vilket betyder att vi har ett bokförlag.
Många fler pingstvänner behöver få veta det.
– Jag ska också skiva om böcker i Pingst.nu.
Kommer du då bara att skriva om böcker från
Libris på den här sidan?

– Nej. Jag vill försöka spegla hela kristna
bokfronten.
Fakta: Staffan Swahn, informatör.
Gör just nu: Informatör i Pingst, kommer att
arbeta ungefär halva tiden med Libris bokförlag.
Övrigt: Avgående redaktör för Pingst.nu.
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Följ det senaste inom det kristna musiklivet
Text: NIKLAS EKBERG
Mejla synpunkter till niklas.ekberg@comhem.se

Lägg ner sång- och musikkonferensen

I

skrivandets stund är det ungefär en
månad sedan vi som församling
stod mitt uppe i arbete som värd för
årets sång- och musikkonferens.
”Bygge pågår” blev rubriken under
denna helg.
Det var med respekt och ett stort mått av
bävan vi som församling till slut ändå sa:
”Låt oss börja bygga!” (Neh 2:18) och
beslutade oss för att gå in under detta
ansvarsfulla och viktiga uppdrag.
När enskilda människor och församling
som helhet tar mod till sig och vågar
språnget för arbetet i Guds rike kan vi vara
säkra på Guds tydliga spinnoffeffekter.
Runt omkring oss och i församlingsgemenskapen.

’’

nens byggplaner – en baskethall med 1 500
platser skulle färdigställas under sommaren.
Hallen invigdes i augusti 2003 och vi
blev deras första överlyckliga hyresgäster.
(Tack för ett fint samarbete Högsbo Basket,
vi kommer gärna igen!)
ATT KONFERENSEN DETTA ÅR dessutom
skulle innbära ett mycket inspirerande och
fruktbart utbyte med PMU Interlife gjorde
inte dagarna sämre.
Tvärtom, konferensdagarna fylldes tack
vare detta med den märkligt sköna tvåstämmiga lovsång som alltmer borde få prägla
våra liv och därmed också våra församlingar.
I Nya Testamentet påminns vi om en
viktig grundprincip för all lovsång – ett

förmån för en aidsfri generation.
Tillsammans med Sida förvandlades
varje enkrona till en femkrona.
En lovsång av barnröster från Frölundas
skolor med Perla i spetsen blev ett märkligt
effektivt ”klister” mellan kyrkan och byn,
mitt liv och mina grannar.

SKA SÅNG- OCH MUSIKKONFERENSEN
läggas ner? Någon kanske ibland har
undrat över dess funktion och framtid och
menat att vi borde nog lägga ner den.
Jag håller med – lägg ner den!
Och det fick vi faktiskt Guds hjälp med
att göra också.
Vi vill framåt som ledare, sångare och
musiker. Ja, med hela sång- och musiklivet i
våra församlingar. Men Gud
vill hjälpa oss att framförallt nå
djupet.
Gud hjälpte oss att även
detta år lägga ner sång- och
musikkonferensen på djupet,
och där vill vi fortsätta att
utforska Guds visdom och
outgrundliga rikedom.
”Ty av Honom och till Honom är allting.
Hans är härligheten i evighet, amen.”
(Rom 11:33-36)
Det ska bli spännande att se vilken
församling i Sverige som under nästa år ska
få välsignelsen av vara värd för denna
viktiga mötesplats.
Vi är många som vill vara med på nästa
års konferens. Når vi djupen – går vi
framåt!

Då händer något märkligt – Gud
bygger en baskethall bredvid vår
kyrka. Att Gud bygger sin församling
har jag hört talas om, men en baskethall...

EN FLASKHALS som vi var
medvetna om redan före
beslutet att acceptera denna
utmaning var lokalfrågan för
lördagskvällens konsert.
Ingen vettig lokal fanns att
uppbringa i hela Västra
Frölunda. Vår kyrksal är vacker, men till
detta tyvärr alltför liten.
Då händer något märkligt – Gud bygger
en baskethall bredvid vår kyrka.
Att Gud bygger sin församling har jag
hört talas om, läst om och till viss del själv
fått vara med om. Men att han bygger
baskethallar har jag inte sett vare sig i Nya
eller Gamla Testamentet.
Några veckor efter vårt bävande ja i
församlingsmötet får vi reda på kommu-

moget och kvalitetsmärkt liv. Det handlar
om läpparnas och händernas lovsång, en
helhetens lovsång. En tanke värd att
återvända till då vi ibland i vår lovsång
kanske tappar sansen och balansen?
”Men glöm inte att göra gott och att dela
med er. Sådana offer behagar Gud.”
(Hebr 13:15-16)
Lördagskvällens konsert blev, som vi
upplevde det, en läpparnas och händernas
lovsångsfest och insamlingsgala till

...hallå där, Niklas Ekberg. Vad skriver du om?
– Sånt som jag tror och hoppas är gemensamt för oss som är verksamma i sång- och
musiklivet i församlingarna.
– Kanske problemställningar som man
stött på. Tips, idéer och några tröstens ord.
– Och så kommer jag från och med nästa

nummer att försöka ge lite ”goa” tips på vad
som är på gång inom den kristna musiken.
Vad har du egentligen gjort de senaste åren?
– Efter åren som ungdomspastor i Smyrna
och musikhögskolan gick jag en tvåårig
masterutbildning i dirigering på ett kristet

universitet i Los Angeles. Och nu har jag
varit tre år som musikpastor i Västra Frölunda.
Fakta: Niklas Ekberg, musikpastor Västra Frölunda.
Gör just nu: Förbereder två TV-gudstjänster, den
första nu och den andra sänds 14 december.
Övrigt: Barnbarn till legendariske Einar Ekberg.
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Följ folk i rörelse
KENT CRAMNELL
kent.cramnell@pingst.se

I varje nummer svarar tre profiler på Pingst.nu:s webbfråga (se
sidan 3). Det kan vara en ”stor” eller ”liten” fråga. Du kan också
själv gå in på www.pingst.nu och rösta och skriva en kommentar.

Jörgen Ringbäck tillträder som

Hanna Toorell har nyligen till-

pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen Västra Frölunda
efter nyår. Jörgen Ringbäck återgår därmed till pastorstjänst efter
att i några år arbetat såsom
begravningentreprenör. Tidigare
har han haft flera pastorstjänster,
den senaste som föreståndare i
Pingstförsamlingen Karlskoga.

trätt en tjänst
som informatör
och projektledare
på PMU InterLife.
Hon efterträder
Magnus Ramstrand som går
till Hoppets Stjärna. Hanna
kommer från Göteborg, är journalist med en bakgrund som redigerare på Göteborgs-Posten och
Göteborgs-Tidningen. I sin tjänst
kommer Hanna att ha kontakter
med församlingarna i det så kalllade Kunskapsprogrammet samt
ansvara för PMU InterLifes informationsmånad ”Oktoberkampanjen”.

Severt Palmarsson avslutar sin
tjänst som föreståndare och
pastor i Sionförsamlingen Långsjöby till sommaren 2004. Severt
Palmarsson har tjänat församlingen sedan augusti 2000, en
pastorstjänst i Blattnicksele.

Torbjörn Stolpe lämnar efter 30
år Kaggeholms
Folkhögskola. 29
av åren har han
varit ansvarig för
skolans medialinje. Han börjar
efter nyår en
tjänst på EFS huvudkontor i Uppsala som avdelningschef för
kommunikation och insamling.
Han kommer också att ansvara för
tidningarna och presskontakterna.
Torbjörn Stolpe har under åren
utbildat cirka 650 journalister och
andra mediearbetare inom press,
radio och tv. Den första kursen
började 1974, den 30:e i höstas.

Daniel Udling är ny koordinator
för Ekumeniska
programmet för
en fredskultur
inom Sveriges
Kristna Råd, där
pingströrelsen
har en observatörsplats. Daniel Uddling, 32,
kommer närmast från Svenska
kyrkans internationella avdelning,
där han arbetat med olika frågor
relaterade till Afrika och främst
Sudan. Han har studerat fredsoch konfliktkunskap samt statsvetenskap i Uppsala och Stockholm.

TIPSA OSS. Har du, eller nån du känner till, bytt arbete? Eller fått ett nytt
uppdrag, eller nåt annat? Tror du att det är av allmänintresse? Hör i så fall
av dig till Kent Cramnell: kent.cramnell@pingst.nu eller 08-6619 25 43

Om ni vill använda Pingst-loggan...
Flera församlingar hör av sig
till Pingst med förfrågan om
att använda den nya logotypen
Pingst.
Styrelsen i Pingst har tagit
beslut att ge möjlighet för
församlingar att använda
logotypen.
Då upprättas ett avtal med
respektive församling med
regler för användningen. Men
avtalen kan inte skrivas innan
Patent- och Registrerings-

Panelen

WEBB

verket PRV har gett sitt
godkännande för skydd av
logotypen.
Den hanteringen tar lång tid
och förväntas vara klar någon
gång under kommande vinter.
Frågor i ämnet besvaras av
Staffan Swahn, på telefon
08-619 25 45 eller e-post:
staffan.swahn@pingst.se

STAFFAN SWAHN

Marcus
Ardenfors

Inger
Davidsson

Kjell
Samuelsson

Ungdomspastor i
pingstförsamlingen
i Eskilstuna.

Riksdagsledamot
(kd), medlem i Filadelfia, Stockholm.

Sångare och medlem i pingstförsamling i Kalmar.

FRÅGA VILL DU GE DIN ”KYRKOSKATT” TILL PINGST?
– Ja, om jag
kunde. Det är en
fantastisk möjlighet att skapa förutsättningar för de
nationella visioner
vi har.
– Vi vill mycket,
men har inte så
mycket resurser.
– Det är en
lysande tank, även
om det är en
bonus. Vi kan inte
förlita oss på detta.

– Nej, inte så
länge jag är medlem i Svenska
kyrkan. Sedan ger
jag annat till
pingströrelsen.
– Jag ser det
som så att väljer
jag att vara kvar vill
jag ta ansvar för
Svenska kyrkan.
– Men möjligheten bör finnas
för den som vill.

– Möjligheten
borde finnas.
– Men jag vill
själv fortsätta
stödja Svenska
kyrkan med min
kyrkoskatt.
– Det är viktigt
att Svenska kyrkan
finns kvar, för de
fria samfunden
spelar inte första
fiolen bland
allmänheten.

FRÅGA ÄR DET OKEJ ATT BILDA TROSSAMFUND?
– Ja, det tycker
jag. Av flera skäl.
– Låt oss vara en
verklig kyrka, och
inte bara en förening.
– Tänker man
dessutom på Europa och de sektstämplar de har där
känns det bättre
om vi blir en kyrka.

– Nja, jag vet
inte. Jag är för
dåligt insatt för att
svara på frågan.

– Ja, det tycker
jag. Pingströrelsen
ses redan som ett
trossamfund av folk.
– Det är märkligt
att de som bildat
Pingst FFS skyggar
för samfundsnamnet. Man får ju stå
på ena benet eller
andra, och inte
halta på båda.

FRÅGA ÄR DU OCKSÅ MED I SVENSKA KYRKAN?
– Nej, jag har
aldrig varit med.

– Ja, jag tycker
att det är viktigt att
vi har en folkkyrka
som håller de
kristna traditionerna levande.

– Ja, jag är född
in i Svenska kyrkan
och har aldrig sett
någon anledning
att stiga ur.

FRÅGA VILL DU GE DIN ”KYRKOSKATT” TILL PINGST?
Vad tycker du? Gå in på www.pingst.nu och svara på webbfrågan. Du kan också skriva en kommentar.

FOTO: SOFIE NORDSTRÖM
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Gör julkalendern
på dagen.com
Du kan vara med och göra julkalendern på Nya Dagens
webbplats, genom att skicka dina julbilder till oss.
Gå in på >
www.dagen.com
och läs mer!
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Kalendern

VECKA 49 VECKA 50 VECKA 51 VECKA 1

VECKA 2

VECKA 3

VAD HÄNDER?

Är det något på gång som du tror berör fler, kanske
en konferens, ett spännande besök, eller nåt annat? Mejla och berätta:
redaktionen@pingst.nu Gå också in på: www.pingst.nu

VECKA 4

VECKA 5 VECKA 6

DECEMBER JANUARI
1.
5.

6.

7.

8.
9.

Predikantveckan i Stockholm (tom 4:e).
Konsert i adventstid för Barn i Krig i
Filadelfiaförsamlingen Skellefteå. (med
PMU InterLife och artister från ”Minns
du sången”).
Konsert i adventstid för Barn i Krig i
Filadelfiaförsamlingen Lycksele (med
PMU InterLife och artister från ”Minns
du sången”).
Konsert i adventstid för Barn i Krig i
Pingstförsamlingen Örnsköldsvik (med
PMU InterLife och artister från ”Minns
du sången”).
Konsert i adventstid för Barn i Krig i
Pingstkyrkan Umeå (med PMU InterLife
och artister från ”Minns du sången”).
PMU InterLifes praktikantutbildning för
ungdomar som åker ut på missionsfältet
under år 2004 (tom 12:e).

7.
13.
13.
13.
14.
14.

Bönedag, Smålandsstenar.

15.
17.

Bönedag, Gränna

17.
18.

20.
20.
20.
22.
24.

Kyrkornas bönevecka ”Min frid ger jag
er”. Den ekumeniska böneveckan firas
samma vecka varje år i cirka 75 länder
(tom 25:e).

13.

Konsert i adventstid för Barn i Krig i
Pingstförsamlingen i Värnamo.

14.

Konsert i adventstid för Barn i Krig i
Pingstförsamlingen Kristinehamn.

14.

Konsert i adventstid för Barn i Krig i
Pingstförsamlingen Mjölby.

24.

28.

”Passion – living with a purpose”.
Stockholm Karismas nyårskonferens
med Russel Evans, Christine Caine,
Thomas Ardenfors, Andreas Nielsen med
flera (tom 1 jan). Stockholmsmässan.
Info: www.passionstockholm.net

Extra Rådslag i Pingst – fria församlingar
i samverkan, Stockholm. Två huvudfrågor finns på dagordningen:
1) Val av ny styrelseordförande.
2) Organisation av och resurser för
Pingsts arbete.

25.

Bibelns dag firas i många kyrkor över
landet. Böneveckan och Bibelns dag är
ett gemensamt arrangemang av Sveriges
Kristna Råd och Svenska Bibelsällskapet.

31.

Församlingsledardag, Nybro

Djupare. Nyårsexplosion. Pingstkyrkan
Jönköping (tom 1 jan) . Info:
www.nyarsexplosion.nu

Bönedag, Habo.

Bönedag, Smyrna Edsbyn

Bönedag i Kungsbacka.

28.

5.
7.
10.
10.
10.
17.
17.
17.
19.

Bönedag, Dalkarlså folkhögskola

10.
12.

Konsert i adventstid för Barn i Krig i
Pingstkyrkan Älmhult (med PMU InterLife
och artister från ”Minns du sången”).

Seminariedag Svensk Pingsthistoria i
Pingstkyrkan Jönköping. Ämnen: "Social
omsorg i Pingströrelsens historia",
"Förkunnare och förkunnelse i Pingströrelsen" samt "Pentekostal - evangelikal". Information och anmälan:
magnus.wahlstrom@pingst.se

Bönedagar, Kalix (tom 14:e)

Församlingsledardag, Örebro

Bönedag, Hofors
Bönedag, Adelöv
Evangelistdag, Ljungby
Fortbildningskurs "Själavård i församlingen" på Mariannelunds folkhögskola.
Lärare: Lena och Otto Rimås. Info och
anmälan: telefon 0496-215 50. (tom
24:e).

VECKA 9

4.

Förkunnardag, Dalkarlså folkhögskola

Regionala samlingar för ”Tillsammans”kampanjen i Malmö, Jönköping, Örebro,
Uppsala och Umeå

VECKA 8

FEBRUARI

Bönedag, Skänninge

Bönedag med Årsmöte för Västgötafältet, Skövde.

VECKA 7

27.

Bönedag, Smålandsstenar.
Bönedag, Järbo.
Bönedag, Söderköping.
Inlandsveckan, Åsele (tom 15:e).
Bönedag, Bodafors.
Bönedag, Delsbo.
Bönedagar, Älvsbyn (tom 18:e).
Håll utkik efter
nästa nummer
av Pingst.nu.

Pingst.nu

S..NART
.A. R VI
HAR IGEN

Vasaloppet (27 februari – 7 mars).
1 mars körs Stafett-Vasan, där den kristna idrottsföreningen Livsnerven deltar
med flera lag. Så här går det till:
Tid: Måndag den 1 mars 2004.
Sträcka: Sälen-Mora, 90 km.
Antal lagmedlemmar: 5.
Teknik: klassisk (motion – ej elit).
Anmälningsavgift: 1 750 kronor per lag.
Sista anmälningsdag: 15 januari 2004.
För mer information och anmälan,
kontakta IK Livsnerven, Centrumkyrkan
i Mora:
Telefon: 0250-139 65, Fax: 0250-164 47
Webbsajt: www.livsnerven.nu

Vill du veta mer om vad som händer? Gå in på www.pingst.nu

