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Församlingen - en paradox
Församlingen bär till synes på en paradox: det är en plats där vi
både lämnar och plockar upp bördor.
Vi har nyligen haft val i Sverige. Det har varit en valrörelse som har
handlat mycket om oro över framtiden. En oro över ökade priser på
el, mat och drivmedel. Men även en oro över ökat våld och den rådande klimatkrisen. Det vilar många bördor på oss människor.
Församlingen är en plats där vi får lämna våra bördor. Bibeln uppmanar oss tydligt att lämna, ja till och med kasta, våra bördor på
Gud (1 Pet 5:7). Han har omsorg om oss och vill få ta hand om de
bekymmer som vi bär på. Det känns tryggt inför en oviss framtid att
veta att vi inte står själva utan att Gud vandrar med oss även genom ”dödsskuggans dal.”
Men församlingen är också en plats där vi får plocka upp och ta oss
an bördor. Paulus sade i sitt brev till församlingen i Galatien: Bär
varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Galaterbrevet 6:2.
Det finns en uppgift från himlen som handlar om att bära varandras
bördor och bekymmer. Livet går i cykler: ibland är det lätt och ibland
är det svårt. I tider då vi har det lättare kanske Gud kallar oss att
bära någon annans börda och att ta oss an någon annans bekymmer.
Så välkommen till församlingen. Det här är platsen där vi kan lämna
våra bördor och räta på våra ryggar. Det är också
platsen där vi kan bära någon annans börda och
göra livet lättare för någon annan. Gud har på ett
sådant sätt gett oss till varandra för att skapa balans.
Joel Backman
Pastor och föreståndare.
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Om kampen mot ondskans makt
”Ty vår strid är inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter,
mot världshärskare, som regerar i denna världens mörker, mot ondskans andemakter i himlarna.” Efesierbrevet 6:12. (Reformationsbibeln.)
I den citerade versen, som ingår i avsnittet om Guds vapenrustning,
påminner S:t Paulus sina läsare om vem motståndaren är i den strid,
som vi kristna har att utkämpa i den här tillvaron.

Skriften använder uttrycket ”kött och blod” för att beteckna människor
som bräckliga och dödliga varelser. Det är inte mot människor, som
striden ska utkämpas, även om angreppen ofta kommer från dem, utan
motståndaren är den ondskans makt, som människor står under inflytande av. Enligt Nya Testamentet hör ondskan ihop med syndafallet
och är därför med överallt, där syndafallets verkningar visar sig. Ondskans makt var tydlig i den fiendskap, som mötte Kristus under hans jordiska verksamhet, och som nu drabbar dem, som vill följa Honom. Det
som hände Frälsaren, visar ondskans tillvägagångssätt, då det var de
religiösa ledarna, som tillsammans med de politiska makthavarna försökte krossa Honom.
Ondskans makt verkar i ”världen”, ett begrepp som i Nya Testamentet
ofta betecknar allt, som är gudsfientligt. Genom frälsningen är en kristen befriad från mörkrets välde, men ”världen” tränger in också i den
kristna kyrkan, något som alla förmaningar i de paulinska breven vittnar om. ”Vet ni inte, att lite surdeg syrar hela degen?” frågar S:t Paulus
i 1 Kor. 5:6. Aposteln varnar och förmanar. Han nämner avund och
splittring som exempel på det ondas förekomst i kyrkan (1 Kor. 3:3).
Församlingen uppmanas att stå emot det onda. Här gäller självrannsakan. Orsaken till att det onda vinner insteg är, att man söker sitt eget,
såsom aposteln skriver i Fil. 2:21: ”För alla söker de sitt, inte det som
tillhör Kristus Jesus.” Att man söker sitt eget kan gälla om enskilda individer eller om en hel gemenskap.
Trots att ondskans makt är överväldigande, är den begränsad i tiden
från syndafallet till parusin, Kristi återkomst. Den avgörande segern har
Kristus vunnit på korset. Han har blivit upphöjd över alla kosmiska
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makter, som är lagda under Honom. Det betyder att ondskans makt är
krossad, men den finns kvar som en realitet i den här tillvaron. Det är
bara i Kristus, som segern är given. Lämnade åt oss själva är vi i mörkrets våld, men efter Kristi seger behöver ingen längre vara fången under det ondas makt. Ingen kan mot sin vilja ryckas ur Guds hand. I ljuset från Kristus finns skydd mot mörkrets makt, som vill fördärva det
eviga hos människan.
Övertygad om att sataniska krafter verkar i världen, erinrar aposteln
Paulus om den vapenrustning, som Herren erbjuder, för att kampen
mot ondskan inte ska vara hopplös. I det följande nämner S:t Paulus
framför allt trons sköld och Andens svärd, som är Guds Ord, Gamla
och Nya Testamentet.
Kerstin Ullerstad

Rodica och Fransisc Dobondi
Två väldigt engagerade medlemmar från församlingen flyttar närmare
sina barn. Var börjar man när man ska skriva om Rodica och Feri Dobondi? Paret Dobondi besökte Elimkyrkan för första gången sommaren
1987 och dessa personer har tjänat Gud i vår församling sedan dess.
Nu är beslutet taget för en flytt närmare barnen till ett radhus i Sandhult. En mil bort i Borås finns dottern Lisas familj med två barnbarn 8
och 4 år gamla. Deras son Bogdan finns nära i Göteborg. Rodica och
Feri säger att de är så övertygade att flytta och känner frid över förändringen. Guds ledning har varit tydlig i deras liv.
Feri och Rodica flydde från Rumänien för att de blev ifrågasatta för sin
kristna tro och sen blev de fråntagna sitt medborgarskap. Rumäniens
moderna historia har präglats av det kommunistiska styret sedan 1947.
Efter en period av svårt förtryck under den kommunistiske diktatorn Nicolae Ceaușescu från 1965 till 1989 blev landet sen en demokratisk
republik. Familjen Dobondi, med två barn 8 och 4 år gamla flydde landet och fick lämna allt de ägde samt släkt och vänner. Det var en
slump att det blev Sverige där de hamnade först i Trelleborg flyktingförläggning och sen till Alvesta där de bland annat fick lära sig svenska,
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för att sedan förflyttas till Visby där de bodde från oktober 1985 till
sommaren 1987 då de flyttade till Eskilstuna. Feri fick anställning hos
Volvo med deras tillverkning av kugghjul och Feri blev kvar 26 år tills
pensionen för 8 år sedan. Rodica har utbildat sig till sjuksköterska,
både i Rumänien och i Sverige, innan jobb på Mälarsjukhuset följt av
chefstjänster för äldreboenden i Solna och Mariefred samt vårdlärare
på Rinman för att runda av som avdelningschef för ett äldreboende i
Västerås. Att avsluta sitt yrkesliv under pandemin var väldigt speciellt.
Nu har Rodica varit pensionär i 1 ½ år.
Där vi är i dag är Guds omsorg, säger de och att de haft och har Guds
ledning. Hela livet har vi fått det vi behövde, men inte alltid det vi önskar och vi är tacksamma säger paret Dobondi enat.
Feri har varit
mycket aktiv
inom musiken
med kör i Elim,
spelar mandolin
och horn samt
skriver noter
samt spelat i
Mälarbrasset,
Vintagebrass och
Ekumenisk blåsorkester vilket vi
fått ta del av på
flertalet gudstjänster.
Både Rodica och Feri gick på bibelskola i Vallentuna tre år på raken
vilket också ledde till ett enormt arbete med rumäner för tolkning och
temaresor. Det kändes inte som en tillfällighet att hitta just den bibelskolan.
Feri höll bibelundervisning i 15 års tid i Elim sedan blev det ett skifte till
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språkcafé och onsdagens bönetillfällen. Feri drev för att det blev bibelskola i Elim också. Feri har också haft uppdrag i församlings-, fastighets-, missions- och musikråden samt predikat.
Gud använder de gåvor vi fått sa Rodica. En tid var Rodica ungdomsledare när den dåvarande ungdomspastorn var föräldraledig. En härlig
tid sa Rodica som också nämnde arbete med Höstglöd och församlingens 150-års jubileumsår och att det var mycket jobb men det var
utifrån min förmåga. Rodica har under de senaste sju åren varit församlingens ordförande. Ett arbete som Rodica bad Gud ta hand om
och hjälpa mig som ordförande. Fastän det har varit mycket arbete där
gudstjänster bestått av många samtal så har det aldrig känts tungt. Allt
verkar för det bästa för den som tror säger Rodica.
Styrelsen avtackade Rodica i rollen som ordförande med en middag
på Magdakullan. En söndag i september avtackades paret Dobondi av
församlingen.
Med flytten så vill Feri och Rodica till en bibeltrogen församling. Gud
kommer att leda oss där han vill ha oss. Vi säger TACK till Rodica och
Feri samt önskar dem lycka till.
Suzan Östman Bäckman

Foto Tomas Petersson

24/3 - bön i Fristadskyrkan 20/10 kl 18 - 23/10 kl 18.
En-timmars pass i bön på plats i Fristadskyrkan. Detaljer är ännu inte klart - kommer att läggas upp på hemsidan/anslagstavla i Elimkyrkan
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Ukrainska flyktingar i Eskilstuna
Det har nu gått ca 6 månader sedan de första flyktingarna kom till
Eskilstuna.
Det var ingen lätt omställning. Ett främmande land, främmande språk,
annan kultur. Inte så lätt i början förstås. De placerades i olika hem
hos familjer som välvilligt öppnade sina hem för dem. Nu har alla fått
egna lägenheter i Skogsängen, där de trivs väldigt bra. Vardagen har
börjat. Barnen har börjat i olika skolor, de mindre har fått plats på dagis. Våra vänner har reagerat på de svenska priserna. Det är ju så dyrt
här, säger de. Ja och med tanke på det ynka bidrag de får, ca 71 kr
per vuxen, 20 kr per barn/dag. Det räcker inte långt. Tacksam för all
hjälp i form av bröd och matprodukter som vi då och då får ta emot och
dela ut. De lär sig svenska, på Barnens Ambassad och på Elimkyrkans
språkkafé, för att kunna ta sig fram i det svenska samhället.

Allas önskan är förstås att kriget skall ta slut, men samtidigt förstår de
att det kan ta lång tid, innan de kan återvända till sitt kära fosterland
Ukraina.
Vi längtar efter en fridfull himmel utan bombplan och flyglarm, säger de
ofta.
Så länge de är här får vi troende, visa
kärlek omsorg och förståelse till dom.
Vara det salt och ljus som Bibeln säger.
Ukrainaren jämförs ibland med humlan.
Teoretiskt så skulle humlan inte kunna
flyga. Stor kropp och små vingar, men
den flyger. Så också det ukrainska folket.
De har gått igenom många prövningar i
historien, och även nu. Men de går vidare, ger inte upp. Solrosen är också en
symbol för Ukraina.
Boas Adolphi
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Webb: Gudstjänster, Mirakelonsdagar, Bibelseminarier: www.elimkyrkan.com,
www.facebook.com/elimeskilstuna; You Tube – elimkyrkan Eskilstuna
Vardagsandakt måndag-fredag, på webbsidan: www.elimkyrkan.com
Stickcafè onsdagar udda veckor kl 15.00

Språkcafé Ukrainska Tisdag kl 10.00 – 12.00
Fredagskul (3-12 år) Fredagar kl 18.00 – 19.00
Övning julmusikal

Fredagar kl 19.00 – 20.00

Ungdomssamling

Fredagar kl 20.00

Oktober
2

Sön

kl 11.00

Gudstjänst Joel Backman.
Musik: Anna Backman Bister

Grupp 4

5

Ons

kl 19.00

Bibelseminarium med samtal

Grupp 4

6

Tors

kl 18.30

Styrelsemöte

7

Fre

kl 20.00

Ungdomssamling

8

Lör

kl 18.00

Musikcafé Anna Backman Bister m fl

9

Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Erik Lindberg.
Grupp 4
Musik: Anders Eklund och Monica Johansson Eklund.
Nattvard. (Stefan B)
Bön och offer Equmenia (ungdomsförbundet)

12 Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag

13 Tor

kl 14.00

RPG i Pingstkyrkan. En dag på dialysen. Filmvisning
med Håkan Johansson

kl 18.30

Församlingsråd

15 Fre

kl 20.00

Ungdomssamling

16 Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.
Grupp 5
Musik: Sofia Clewemar. Församlingsmöte

19 Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag

20 Tor

kl 18.30

Samling för sammankallande i omsorsgsgrupperna

20:e – 22:e

Grupp 5

Grupp 5

24/3 Bön i Fristadskyrkan

21 Fre

kl 20.00

Ungdomssamling

23 Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Håkan Persson.
Grupp 5
Musik: Barbro Hedlund och Ingela Karp
Missionsinsamling
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26 Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 6

28 – 30 Oktober HÖSTGLÖD
28 Fre

29 Lör

30

kl 19.00

Compassion Mattias Martinsson Musik Mattias
Martinsson och ungdomar. Barnaktivitet
Servering.
Grupp 1 + 7

kl 22.00

Nattmöte Mattias Martinsson. Nattkafé

kl 15.00

Lasse Svensson Musik: Mats Nyholm Bo
Järpehag. Barnmöte Servering
Grupp 5

kl 19.00

Mats Nyholm Musik: Bo Järpehag
Barnaktivitet Servering.
Grupp 4 + 6

kl 22.00

Nattmöte Victoria Öhrwall Nattkafé

Sön kl 11.00

Avslutningsgudstjänst. Musik: Anna Backman
Bister, Håkan Persson m fl
Barnmöte Servering.
Grupp 2 + 3

OBS! Alla grupper tjänstgör under denna helg.

November
2

Ons

kl 19.00

Bibelseminarium med samtal

4

Fre

kl 20.00

Ungdomssamling

5

Lör

kl 11.00

ALLA HELGONS DAG. Minnesgudstjänst.
Joel Backman.
Grupp 6
Musik: K-E Magnusson och Boas Adolphi

9

Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag.

10 Tor

kl 18.30

Styrelse och församlingsråd

11 Fre

kl 20.00

Ungdomssamling

12 Lör

kl 18.00

Höstfest. Anmälan senast 6/11 på lista i kyrkan eller
till exp@elimkyrkan.com

13 Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Erik Lindberg
Musik: Cornelia Landberg
Nattvard (Erik Lindberg).
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Grupp 6

Grupp 7

Grupp 7

16 Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag

17 Tor

kl 14.00

RPG i S:t Eskilskyrkan. Naturen som kraftkälla.
Fotograf och stresspedagog Mikael Andersson.

kl 18.30

Församlingsråd.

19 Fre

kl 20.00

Ungdomssamling

20 Sön

kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.
Grupp 7
Musik: Anders Eklund och Monica Johansson Eklund.
Församlingsmöte

kl 18.00

Berättargudstjänst

Grupp 7

23 Ons

kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 1

26 Fre

kl 20.00

Ungdomssamling

27 Sön

kl 11.00

1: a ADVENT - En riktig jul! Gudstjänst.
Joel Backman
Grupp 1
Advents sånger och psalmer Anna Backman Bister
och Barbro Hedlund. Missionsinsamling.
Risgrynsgröt och smörgås.
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Grupp 7

Det går även bra att skicka till församlingens bg 5720–8423, samma
märkning.
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Kära församling,
I skrivande stund håller vi på att förbereda oss för
flytt. Vi ser fram emot att komma närmare våra
barn och barnbarn.
För oss har tiden i Eskilstuna och i Elimkyrkan varit
en välsignad tid. Livet har haft sina upp- och nedgångar men Gud har varit trofast och det har varit
gott att ha syskon i församlingen. Minns stunder av samtal och bön och
stunder av olika aktiviteter när vi har varit tillsammans.
För inte så länge sedan har jag fördjupat mig i en studie i Jesu översteprästerliga förbön, Johannesevangeliet kap 17.
Jag tror inte att vi här på jorden kan komma närmare och djupare i det
Jesus pratade med Gud. Det är väldigt djupt och intimt. Har upptäckt
några sanningar som jag vill dela med er här.

I Joh. 17: 2 säger Jesus att han har fått makt av Gud att ge evigt liv åt
alla som han har fått av Gud. Det är alltså vi, när vi har tagit emot Jesus. Gud har gett oss till Jesus när vi tog emot honom. Vi är Guds barn
och Jesus syskon. Minns våra barnbarn och storebrors glädje när han
hade fått syskon (åtminstone i början innan hon ville ha allt han hade).
Jesus ger oss allt han har. Vi får t o m använda hans namn.
I Joh 17:3 säger Jesus att det eviga livet som han ger oss är att känna
Gud, den ende sanne Guden, och känna Jesus som Gud har sänt.
Jag vet inte om du har tänkt någon gång att ”jag är Guds gåva till Jesus”. Att Gud den allsmäktige har inkluderat oss i familjen och gemenskapen som finns där. Att han har gett oss som gåva till Jesus. Det kan
kännas högmodigt men det står faktiskt så och vi vet att Jesus vet vad
han talar om.

Och han är sanningen och talar sanning. Jag är vägen, sanningen och
livet säger han, och att ingen kommer till Gud utom genom honom,
Joh. 14:6.
Det finns perioder i livet när man inte känner sig som Guds gåva till nåSida 13

gon, allra minst till Jesus. Men! Det finns ett ”men”. Jesus lever idag.
Han bad för oss i Joh. 17 för 2000 år sedan och han gör detta fortfarande. Kontinuerlig dag och natt. På detta har vi den Helige Ande som
ber för oss efter Guds vilja.
Det Jesus bad om innan han gick till korset är grunden som vi kan stå
på. Vi är kvar i världen men Jesus vill att vårt hjärta ska fyllas av hans
glädje. Jesus ber också att Gud ska helga oss i sanningen och att
hans ord är sanning. Gud hör bön, inte minst hans älskade sons bön.
Jag har läst Jesu bön många gånger när tillvaron har skakat och sedan
bett Fader Vår på det, bara för att Jesus har sagt ”så ska ni be ”. Jesus
vet vad han säger och varför, även när vi inte förstår allt.
I sista versen i Joh. 17 ber Jesus att den kärlek som Gud har älskat
honom med skall vara i oss och han är också i oss. Kan vi ha det
bättre?

Gud välsigne er kära församling
Rodica Dobondi

Förändringar i församlingsledningen
Eftersom Rodica Dobondi har begärt att få avgå som församlingens
ordförande kallades församlingen till ett extra årsmöte i samband med
upptaktshelgens söndagsgudstjänst. För att ge valberedningen tid att i
lugn och ro arbeta med frågan om ny ordförande valdes, för tiden fram
till nästa ordinarie årsmöte, undertecknad till ny ordförande och Håkan
Hedlund till ny vice ordförande.
Styrelse och församlingsråd har tagit fram en lista med de egenskaper
som församlingsledningen ser som önskvärda hos den nya ordföranden, till ledning för valberedningen.
Tomas Petersson
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Kontakt med Elimkyrkan utges av
Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna

-

-

Församlingens bg: 5720–8423
Swish:123-175 86 89

-

-

-

https://www.elimkyrkan.com
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