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INSIDAN

MINDRE LAG MER NÅD

Johannes döparen var en profet under
lagen. Han stod själv under den och han
ledde andra att omvända sig till den. Bibeln säger att Johannes dop var ett omvändelsedop. Omvänd till vad? Till lagen och
bärandet av den frukt som hör omvändelsen till. Sen kommer Jesus. Jesu dop är inte
ett omvändelsedop till lagen utan en död
bort från den. Utan lag inget straff. Kristus friköper människan från lagens förbannelse (Gal 3:13) och syndens lön vilket är
döden.

om, han döper och alla går till honom.”
Johannes svarade: “Ingen människa kan
ta emot något utan att det ges henne från
himlen. Ni kan själva vittna om att jag
sade: Jag är inte Messias. Jag är sänd
framför honom. Brudgum är den som har
bruden. Men brudgummens vän, som står
där och hör honom, gläder sig innerligt
över brudgummens röst. Den glädjen har
jag nu helt och fullt. Han måste bli större
och jag mindre.
(Johannesevangeliet 3:22-30 SFB98)

Johannes och Jesus hade sina tjänster
delvis parallellt, även om Johannes började
sin tjänst en tid innan och Jesus fortsatte
efter Johannes dött. Deras vägar korsas vid
några tillfällen och de hade mycket kärlek
till varandra. Det står att Jesus sörjde när
Johannes dog. De tjänade samma syfte
men det fanns också tydliga kontraster.
Johannes var en lagens upprätthållare när
Jesus var dess fullbordare och slut. Lagen
gavs via Mose och upprätthölls via män
som Johannes men nåd och sanning kom
genom Jesus (Joh 1:17). Ett tillfälle då dessa kontraster tydliggörs ser vi i följande
berättelse:

En spännande iakttagelse är vad man tvistar om hos Johannes, nämligen reningen,
dvs lagen. Det var inte fel av Johannes att
predika lagen utan det var rätt. Det var rätt
i sin tid. Johannes säger att han var sänd
framför Jesus och att hans roll nu när Jesus
trätt fram var att bli mindre. Lagen hade sin
tid före nåden som ett förberedande av det
som skulle komma. Johannes uppgift var
att visa på Jesus och på samma sätt är lagens uppgift att peka på nåden.

Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judeen, och där vistades han en tid
med dem och döpte. Men också Johannes
döpte i Ainon nära Salim - där fanns det
gott om vatten - och folk kom dit och blev
döpta. Johannes hade ännu inte blivit
kastad i fängelse. Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en
jude om reningen. De gick till Johannes
och sade: “Rabbi, han som var hos dig på
andra sidan Jordan och som du vittnade
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Vi lever i tiden efter att Jesus kom och
lagen är inte längre vår vägvisare. Lagen
måste bli mindre och nåden större. Vi
måste bli mindre och Jesus större.

Pastor & föreståndare
Joel Backman

BIBELORDET

OM DEN FÖRSTA NATTVARDEN

Medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade
Gud, bröt det och gav åt dem och sade:
”Tag, detta är min kropp.” Mark. 14:22.

Avskedsmåltiden, då Herren uppfyller
Skriften och fullbordar ett urgammalt ritual, visar tydligt sambandet mellan Bibelns
båda Testamenten.
Jesus och hans lärjungar är samlade för att
äta påskmåltiden, men utan lamm. Jesus,
Guds lamm, skulle dö på korset vid den
tidpunkt, då lammen slaktades i Jerusalems
tempel. För Israel är påsken en glädjens
högtid, fylld av tacksägelse och lovsång.
Varje detalj i måltiden påminner om slaveriet i Egypten och befrielsen därifrån. Av
högtidens psalmer, Psaltaren 113-118, är
det särskilt Ps.114, som anspelar på uttåget
ur Egypten, då lammets blod, struket på
dörrposterna, räddade från döden. Israels
historia är symbolisk för hela mänskligheten, som är kallad att befrias från ondskans
makter genom Jesu lidande och död.
Den första nattvarden präglas av
tacksägelse. Som traditionen bjuder, läses
den stora välsignelse- och tackbönen. Före
brytandet av brödet tackar Jesus Fadern.
När Jesus tar kalken, tackar Han åter Gud,
innan Han ger bägaren åt lärjungarna. Efter bönen följer ”instiftelseorden”: ”Detta är
min kropp… Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många” (v. 24).
Ordet ”kropp” (grek. soma) syftar inte på
den fysiska existensen, utan på personen;
som om Jesus ville säga: ”Det är jag, Messias. ”

Skriften. 2 Mos. 24:8 talar om offerblodet
i samband med förbundsslutandet genom
Moses vid Sinai; det förbund, som sedan
bröts genom olydnad. Ett nytt, fullkomligare förbund utlovas genom profeten Jeremia 31:31. Det tredje ordet är Jesaja 53:12
om Herrens Tjänare, som bär de mångas
synd och genom sin lydnad och sitt lidande fullbordar frälsningsverket. Gud bortser
inte från det ondas realitet och människors
olydnad. Det vore en billig nåd. Det onda
måste besegras av Gud själv, något som
sker genom Kristus på korset. Jesu död
är en fri handling, såsom Han själv säger:
”Jag har makt att ge det (livet), och jag har
makt att ta det tillbaka. Det budet har jag
fått av min Fader” (Joh. 10:18). I det ordet
finns uppståndelsen innesluten.
I Nya Testamentet symboliserar måltiden
den himmelska glädjen och saligheten.
Den första nattvarden är ingen sorgehögtid utan visar framåt mot det fullkomliga
gästabudet med Kristus i evighetens värld.
”Jag skall inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det
nytt i Guds rike” (v. 25). Därför kan varje
nattvard bli en försmak av den himmelska
glädjens fest med Herren.
Text
Kerstin Ullerstad

”Instiftelseorden” anknyter till tre ord i
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INBLICK

SPRÅKCAFÉ I ELIMKYRKAN

Vad är ett språkcafé kanske du undrar.
Café är ett ställe, där vi fikar, umgås och
har trevligt tillsammans. Det är precis det
vi gör på onsdagar kl 14-16 i Elimkyrkans
församlingsvåning. Det som är annorlunda
är att vi gör det tillsammans med ett antal asylsökande från olika länder som vill
lära sig svenska. Samtidigt som vi fikar
försöker vi lära våra asylsökande vänner
lite svenska.
Gunnar och jag besöker regelbundet flyktingförläggningen på Eskilstuna hotell tillsammans med en besöksgrupp från Svenska Kyrkan. Många av dem som bor där
vill lära sig svenska, men de får inte börja
SFI förrän de fått uppehållstillstånd. Och
väntan på uppehållstillstånd idag är lång,
ibland upp till ett år, ibland ännu längre. De
är därför mycket tacksamma att få komma
till språkcaféet. Det är en mycket glad och
positiv stämning när vi träffas. De flesta
kommer från Eritrea, Syrien och Afghan-
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istan, både muslimer och kristna.
Hittills har vi träffats tre onsdagar och det
har kommit fler och fler för varje gång.
Senaste gången var det c:a 40 asylsökande
och 10 svensktalande.
Kerstin, Margot eller Karl-Erik håller
en kort undervisning i början och sedan
försöker vi sitta minst en svensktalande
vid varje bord, så att de asylsökande får
tillfälle att träna på det ”lärarna” har gått
igenom. Det känns mycket uppmuntrande
för de är så motiverade att lära sig och så
tacksamma att vi bryr oss om dem. Vi behöver dock fler som hjälper till. Du som är
dagledig, kom och var med och lär känna
några av våra asylsökande vänner.
Text
Inga-Lisa Svedberg

UTBLICK

ENGAGERAT MISSIONSARBETE

Missionsrådet har påbörjat ett arbete
där vi har som mål att få församlingen
mer engagerade i det gemensamma missionsarbetet. Vi har börjat arbetet med
några samtal där vi ventilerat våra tankar
så några konkreta förslag har vi inte ännu
utan jobbar vidare med våra funderingar
under 2015. I dag ser vårt missionsarbete
ut så här:
Myanmar fd. Burma
Vi stödjer studenter, bidrag till mat och
husrum, vid ett teologiskt institut i Rangoon. Myanmar institute of Theology.
Colombia och El Salvador
Stöd till bl.a. sjukvårdsinsatser bland barn
genom lokala församlingar.
Kongo-Kinshasa
Evangelisation/ hälsovårdsarbete genom
Baptisternas systersamfund.
Mellanöstern och Nordafrika
Vi ger ett ekonomiskt bidrag till den kristna satellit-TV kanalen, SAT 7, som sänder
kristna program på bl.a. arabiska.

Thailand
A) Evangelisation genom vår vänförsamling i Juhta i Pwokarendistriktet (norra
delen av T.) där vi bidrar med lön till en
evangelist.
B) BaanChivitMai (”Hem för nytt liv”) är
ett hem för barn och ungdomar som räddats
från prostitution som vi stödjer.

B) Stöd för två veckors läger för ca 10 barn
i Kobrin. Baptistunionen är arrangör av
lägret.
Framtiden
Flera av församlingens medlemmar har
besökt Missionsprojekten. Några har också
jobbat aktivt med besök från missionsfälten – Det är engagerat missionsarbete!
Missionsrådet hoppas på att öka engagemanget i församlingen men för att lyckas
behöver vi lära känna våra missionsprojekt
bättre. För att klara och orka med det bör
vi på sikt minska antalet projekt som vi
stödjer.
Missionsrådet har också sett ett ökat behov
av att kunna hjälpa till vid ”akuta behov”.
Det kan vara allt från naturkatastrofer på
andra sidan jorden till ”Härbärget” eller de
tiggare som numera finns i Eskilstuna. För
att klara det behövs någon form av ”kassa”
som inte är knuten till ett visst projekt utan
ska kunna användas där församlingen finner det angeläget.
Prata gärna med oss så vi får veta vad just
Du tycker vi ska använda våra missionsinsatser till (tid, arbete och pengar)!
Missionsrådet
Stefan Larsson, Siri Eklund,
Krister Nilsson, Ferri Dobondi

Vitryssland
A) Bidrag till Baptistunionen i Vitryssland
för underhåll av en barmhärtighetssyster,
Tanya Litvinko, i hennes familjehem.
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AKTUELLT
MARS

1 Sön kl. 11:00
Årsmötesgudstjänst Tillsammansfest, Joel Backman
								Grupp F
			
Musik: Ingela Karp, Barbro Hedlund m.fl. Servering
4-7
kl. 19-20
SKÖRDEVECKA. Bibelstudium varje kväll.
4 Ons			Sven Wiborn
5 Tor			Katja Zarns
6 Fre			Manuel Henriques
7 Lör			Sameh Awad
5 Tor

kl. 14:00

RPG i Pingstkyrkan. “Minns du sången”, Mats Ernvik

8 Sön kl 11:00		
			
			
			
kl. 15:00

Gudstjänst. “Försonande nåd” Joel Backman.
Team Sofia. Dop.				
Grupp F
Offerdag för pastors- och diakonutbildning
Musik: Sofia Clewemar.			
Servering
Internationell gudstjänst på engelska

12 Tor kl. 18:30
Omsorgsgruppsledarträff
		
15 Sön kl. 11:00
Gudstjänst. Vuxentro och Erik Lindberg
			Nattvard (Maria H).			Grupp J
			Musik: K-E Magnusson.			Servering
19 Tor kl. 14:00
			

RPG Stormöte i Baptistkyrkan i Kjula, Lars Laxberg
Utställning av Biblar från Gustaf Vasa till iPhone

22 Sön kl. 11:00
Gudstjänst. Tema Frihet, Joel Backman.
			Jessica Östergren				Grupp J
			Musik: Birgitta Fryk			Servering
kl. 16:00
Amazing Grace. Inbjudningsgudstjänst, Joel Backman
26 Tor kl. 18:30

Styrelse- och församlingsråd

29 Sön kl. 11:00
			
			

Gudstjänst. Tema Frihet, Joel Backman
Team Sofia. Missionsinsamling.		
Musik: Sofia Clewemar.			

Grupp G
Servering

AKTIVITETER VARJE VECKA MARS-MAJ

Bön varje tisdag kl. 10:00-11:00
Bibelstudium på spanska
Varje tisdag kl. 18:00

Språkcafé
varje onsdag kl. 14:00-16:00

Ungdomssamling ”Vuxentro”
Varje onsdag kl. 19:00-21:00

Välkommen  بحرنWelcome
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AKTUELLT
APRIL

Påskhelgen firar vi tillsamman med Fristadskyrkan och Kjula Baptistförsamling
2 Tor kl. 14:00
			
kl. 19:00

RPG i Elimkyrkan. Pastor Nisse Norén.
Trons förändringar i livets olika åldrar.
Getsemanekväll i Kjula

3 Fre

Långfredagsgudstjänst i Fristadskyrkan

kl. 11:00

5 Sön kl. 11:00
Påskdagsgudstjänst i Elimkyrkan
			Team Håkan				Grupp G
			Musik: Håkan Person.			Servering
7 Mån kl. 11:00

Annandag påsk. Sjukhuskyrkans gudstjänst i Pingstkyrkan

12 Sön kl. 11.00		
Gudstjänst. “Befriande nåd” Joel Backman
			
BG Backman och Erik Lindberg		
Grupp H
			Musik: K-E Magnusson.			Servering
kl. 16:00
Amazing Grace. Inbjudningsgudstjänst, Joel Backman
16 Tor kl. 14:00
			

RPG i St. Eskilskyrkan.
Antikrundan, Vad är mosters vas värd?

19 Sön kl. 11:00
Gudstjänst. Erik Lindberg.
			
Trio: Ingela Karp, Barbro Hedlund & Mona Nordberg
			Nattvard (Mauricio).			Grupp H
			
Offerdag för Missionen i Sverige
			Musik: Barbro Hedlund.			Servering
kl. 16:00
Internationell gudstjänst på engelska
23 Tor kl. 18:30

Styrelse- och församlingsråd

26 Sön kl. 11:00
Gudstjänst. Maria Öhrvall.
			Missionsinsamling. Församlingsmöte.
Grupp I
			Musik: Birgitta Fryk			Servering

forts. AKTIVITETER VARJE VECKA MARS-MAJ

Bibelstudiekurs “Rötter” 4 feb-8 apr
varje onsdag (utom 4 mars) kl. 19:00

Gudstjänst på spanska
Varje fredag kl. 18:00

Stickcafé
varannan onsdag kl. 15:00 (udda veckor)

Gudstjänst på arabiska
Varje lördag kl. 17:00

Bibelstudium på arabiska
Varje torsdag kl. 18:00

Добро пожаловать Bem-vindo
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AKTUELLT
MAJ

3 Sön kl. 11:00
Gudstjänst. Ferri Dobondi.
			Musik: K-E Magnusson.			Grupp I
7 Tor kl. 14:00
			

RPG i Pingstkyrkan.
En pensionärs undran “är jag gammal nu eller äldre?”

10 Sön kl. 11:00
			
			

Gudstjänst. “Överflödande nåd”, BG Backman.
Team Sofia. Nattvard (Maria P)		
Grupp A
Musik: Sofia Clewemar.			
Servering

17 Sön kl. 11:00
Gudstjänst. Söndagsskolans avslutning. Annika Nilsson
			Musik: Birgitta Fryk.			Grupp A
								Servering
22 Tor			RPG:s vårresa
kl. 18:30
Styrelse- och församlingsråd
24 Sön kl. 11:00
Gudstjänst. Joel Backman
			Pingstens kör				Grupp B
			Musik: Håkan Persson.			Servering
31 Sön kl. 11:00
Gudstjänst. K-E Magnusson, Ingela Karp & Mona Nordberg
			Missionsinsamling			Grupp B
			Musik: K-E Magnusson.			Servering

SAKNAR DU HEMGRUPP?
Kontakta Joel Backman,
0705-62 69 70
joel@elimkyrkan.com

Bienvenido  אבה ךורבWillkommen
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BESÖKET
JESSICA LEVER I NUET

ska kyrkan. Min familj har sett att tron är
något positivt för mig, så det är ingenting
som har ifrågasatts.

Det är inte helt ovanligt att ungdomar
som växt upp i kyrkan lämnar församlingslivet när man blir lite äldre eller att man
vid flytt till en annan ort inte söker sig till
en ny församling. Men det finns även exempel på motsatsen. Kontakt har träffat
Jessica Östergren som inte har någon kristen bakgrund, men som i de tidiga tonåren
hittade vägen till församlingen och tron.
– Det var en vän som tog mig med på en
gospeldag, berättar Jessica. Då var jag tretton år och det var min första kontakt med
Elimkyrkan. Så småningom fick jag fler
kompisar i kyrkan. Jag deltog i tonårsbibelskolan och växte in i församlingen mer och
mer, och jag döptes strax efter att jag fyllt
femton. Någon kristen påverkan hemifrån
hade jag inte, mer än att vi bad “Gud som
haver” när jag var liten. Jag var också med
en del i en barnkör och miniorerna i Sven-

Bibelskola i Aneby
Jessica, som nu är tjugofyra år, är född och
uppväxt i Eskilstuna och har bott här större
delen av sitt liv. Hon har gjort några kortare utflykter till andra orter, men kommit
tillbaka.
– Efter gymnasiet gick jag ett år på bibelskolan Livskraft i Aneby. Bibelskolan blev
en väg vidare där jag blev fördjupad i tron
kunskapsmässigt. Ett starkt minne från
bibelskoleåret är vistelsen hos Mariadöttrarna i Vallby utanför Enköping. Jag var
där under två veckor och fick se hur tron
hos systrarna genomsyrade hela deras liv.
Relationen till Gud finns där även när man
diskar eller är arg.
En annan utflykt från Eskilstuna gällde
musiken. Jessica spelar fiol och gick ett år
på folkhögskola i Helsingborg för att utveckla sitt spel.
– Jag gick i musikskolan här i Eskilstuna
och på folkhögskolan fördjupade jag mig i
klassiskt fiolspel. Nu spelar jag i Eskilstuna Symfoniorkester och det är väldigt roligt. Något annat fritidsintresse eller hobby
har jag inte. Och så spelar jag ju i kyrkan
ibland också.
Arbete i hemtjänsten
Jessica gick samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och har nu en deltidstjänst i hemtjänsten. Tankar på vidare
studier finns inte med i bilden, inte just nu
i alla fall.
– Det fanns en tid när jag kände mig krampaktig kring planer på utbildning, säger
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JESSICA LEVER I NUET

Jessica, men nu har jag landat i att arbeta i hemtjänsten. Jag trivs även om det är
tufft och slitigt emellanåt. Jag tycker om att
möta människor och att arbeta bland äldre
människor har gett mig perspektiv på livet.
– Du har ju gått bibelskola och varit på
så kallad teamträningsskola. Har du haft
några funderingar på att jobba inom kristen
verksamhet?
– Nej, inte just nu åtminstone. Jag är glad
åt att arbeta inom vården och framtiden får
visa om det blir någon förändring. Jag tror
att Gud kommer att leda steg för steg.
Församlingen ett andligt hem
– Det är elva år sedan du besökte Elimkyrkan för första gången. Vad betyder församlingen för dig i dag?
– För mig är församlingen ett andligt hem
i vardagen. Här har jag relationer med vänner som jag kan be tillsammans med, och
jag får uppmuntran och praktisk hjälp om
jag behöver.

Det finns ganska få i Jessicas ålder i församlingen, men det är inget som hon ser
som något bekymmer.
– Nej, det har alltid känts naturligt för mig
att återvända till Eskilstuna efter att jag har
bott ett tag på andra platser. Bland annat
genom bibelskolan har jag många jämnåriga kristna vänner runt om i landet. Vad
jag ibland kan längta efter är att vi skulle
kunna fördjupa relationerna med varandra
inom församlingen.
Jag avslutar intervjun med fråga Jessica
om hur hon tror att hennes liv ser ut om tio
år, men då får jag inget svar. Det förstärker
intrycket att Jessica är en tjej som lever i
nuet. Just nu gläds hon över att nyligen ha
flyttat in i den första egna lyan i Fröslunda.
– Det är jag väldigt glad över och ser som
ett stort bönesvar, säger Jessica.

BÖN
Släpp mig aldrig Herre
är
en onödig bön
För Gud
sträcker sin hand
och
famnar din
om du vill
Och den enda
som kan släppa
är
Du
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Text och foto
Rolf Sundström

VARDAG & FEST
DET SOM BERÖR OCH SKA FIRAS
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VILL DU TALA
MED NÅGON?

I församlingen har det förtroliga samtalet en given
plats.
Vi arbetar under tystnadslöfte.
Tag kontakt med någon i själavårdgruppen:
Inga Lisa och Gunnar Svedberg			
Karl-Erik Magnusson är backup för gruppen.

Kontakt utges av Elimkyrkans
Baptistförsamling i Eskilstuna
Ansvarig utgivare:
Tomas Petersson
016-42 59 74
tomas.tp@glocalnet.net
Redaktion:
Suzan Östman Bäckman
Conny Bäckman
Bror-Erik Ohlsson
Rolf Sundström
Maria Öhrvall
David Resoluth

Tipsa oss gärna vad
vi ska skriva om
Skicka det till:
rolf-sundstrom@tele2.se eller
till annan i redaktionen.
Material bör skickas i god tid
inför varje period, senast:
10 februari
10 maj
10 september
10 november

070-728 44 78

Elimkyrkan

en del av Equmeniakyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
Församlingens pg: 16 99 75-0
Ungdomsrådets pg:
36 83 02-6
Tel. köket: 016-13 02 98

Skicka till:
dresoluth@outlook.com

Pastor:			
Joel Backman
016-12 69 70 alt. 0705-62 69 70
							joel@elimkyrkan.com
Pastor, spansktalande:
Mauricio Campos 016-14 49 43
mauricio_60@hotmail.com
Ordförande:		
Kerstin Nilsson
016-42 35 56
kerstine.nilsson@telia.com
Kassör:			
Miriam Parsmo
016-262 55
m@parsmo.org
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