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KONTOR
Att förstå det man läser
"Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte
har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord."
Andra Timotheosbrevet 2:15
Denna uppmaning skriver Paulus i sitt andra brev till sin andlige son
Timotheos. Klart är att den unge Timotheos bär på en kallelse, som
Paulus också beskriver har bekräftats genom handpåläggning och
uttalade profetior. Kallelsen och utpekandet är såklart en god start, men
det gäller också att bestå. Paulus liknar Timotheos vid en arbetare vars
uppgift är att rätt utlägga sanningens, Guds, ord. Det innebär, per
definition, även att det finns ett fel sätt att utlägga detta ord.
I den sanningen vilar mandatet att skapa och driva Bibelskolor. Det räcker
inte att bara läsa ordet, utan man behöver förstå det man läser.
I Apostlagärningarna läser vi om hur Filippos leds av Anden fram till en
Etiopisk hovman som sitter och läser ur profeten Jesajas bok.
"Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja
frågade han: Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att
någon vägleder mig? svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp
och sätta sig bredvid honom."
Apostlagärningarna 8:30-31
Filippos fråga till mannen är drivkraften bakom alla Bibelskolor – förstår du
vad du läser? Den frågan är minst lika aktuell idag när
den riktas till dig och mig. Förstår vi vad vi läser?
Förståelse kräver arbete och vägledning. Ordet behöver
få arbetas med för att dess sanning ska bli klar och
tydlig. Att läsa och att förstå är inte alltid samma sak. Vi
behöver läsa och vi behöver förstå det vi läser. Därför
behöver vi Bibelskolor i Sverige idag. Därför är vi stolta
över att vi tillsammans med Bromma folkhögskola kan
erbjuda verktyg och vägledning till de som vill, inte bara
läsa utan även förstå, vad Bibeln säger.
Joel Backman, Pastor & Föreståndare.

Guds nåd sådan den verkligen är
Nu kan du skaffa ditt exemplar av ”Guds nåd sådan den verkligen är” av
Joel Backman och BengtGöran Backman. Boken
bygger på det temaår om nåd
och den förkunnelse som
hölls i Elimkyrkan 2015.
Boken kostar 149:- och kan
köpas i Elimkyrkan eller
beställas via mail till
joel@elimkyrkan.com. Vid
beställning tillkommer
kostnader för frakt.

KONTEXT

Om den urkristna undervisningen

”För vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus, att han är Herren, och oss
själva som era tjänare för Jesu skull,” 2 Kor. 4:5. (Reformationsbibeln.)
I ett sammanhang, där S:t Paulus talar om sitt apostlaämbete, preciserar han, i en
enda vers, innehållet i den urkristna undervisningen.
I urkristen tid drar man inte någon skarp gräns mellan förkunnelse och
undervisning. Båda har sin givna plats i gudstjänsten. När människor hör
förkunnelsen om den korsfäste och uppståndne Frälsaren, känner de ett styng i
hjärtat, omvänder sig och mottar dopet. Detta är Andens verk. Därefter följer
undervisningen (grek. didaskalia). Materialet för undervisningen utgörs av Skriften
(Gamla Testamentet), vars ord blir genomlysta av Evangeliet och därigenom får
en klar mening. Skriften, traderade Jesus-ord och Jesu hela frälsningsverk bildar
en enhet. Från detta kan inte något tas bort; det kan inte heller kompletteras med
något. Att Evangeliet, både till ursprung och innehåll, är gudomligt bekräftas av
S:t Paulus: ”Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom
en uppenbarelse från Jesus Kristus.” Gal. 1:12.
Den ovan citerade versen från 2 Kor. börjar med en tydlig udd mot apostelns
motståndare, som ifrågasatte hans förkunnelse. Kritikerna ville anpassa den
kristna undervisningen efter människors önskemål, så att den lättare skulle bli
accepterad både av judar och hedningar. Om det kristna samfundet växte
snabbare, skulle det betyda större anseende och makt för dessa agitatorer och
falska apostlar själva. Aposteln Paulus, däremot, är Kristi slav och församlingens
ödmjuke tjänare, som förblir trogen Evangeliets sanning. Kristus är själv verksam
i Evangeliet, denna levande makt, som apostlarna ska tjäna men inte kan besitta
eller anpassa efter samtidens krav för att själva vinna framgång och ära.
I Hebr. 5:12 talas det om ”de första grunderna av Guds ord,” en undervisning,
som ges till nybörjare i den kristna tron. Enligt aposteln Paulus finns det också en
djupare undervisning, som meddelas åt mogna kristna, ”Guds hemliga visdom,
den fördolda,” (1 Kor. 2:7), som apostlarna är förvaltare av enligt 1 Kor. 4:1. Det
betyder inte, att den urkristna undervisningen presenterades i två olika versioner,
en enkel för nybörjare i tron och en annan mera avancerad. I Nya Testamentet är
Guds visdom inte något, som hålls dolt. Innehållet i Guds mysterium finns i
Skriften enligt Rom. 16:25 f., som talar om ”den hemlighet, som nu genom
profetiska skrifter gjorts känd.” Hemligheten går inte utöver det skrivna Ordet,
men Skriften är outtömlig.
I urkristen undervisning, liksom för trons människa i varje tid, handlar Guds
hemliga visdom om Kristus och Hans kors, en kraft som är verksam sedan
världens skapelse.
”I honom ligger alla visdomens och
kunskapens skatter fördolda,” Kol. 2:3.
Kerstin Ullerstad

KONTUR
Bibelskolan startar med förväntan
Det ligger en spänd förväntan i luften i Elimkyrkan på morgonen
tisdagen den 5 september. Efter en lång tid av planering och
förberedelser är dagen inne när Bibelskola Tillsammans ska börja.
En roll-up möter ute på kyrktrappan och inne foajén står Ferri
Dobondi beredd att hälsa eleverna välkomna.
”Det känns lite pirrigt, men det är väldigt roligt att vi nu är i gång”, säger
han.
Uppe i församlingsvåningen
har Anna Lybeck dukat fram
morgonkaffet. Först på plats
är Sifa Karegesa från
Eskilstuna. Hon är medlem i
pingstförsamlingen och ska
gå bibelskolan parallellt med
att hon studerar på
högskolan. På frågan varför
hon anmält sig till
bibelskolan svarar hon:
”Som kristen behöver man
ha kunskap och när man
bara läser Bibeln själv förstår
man inte allt. Jag är också
mycket intresserad av vad Bibeln säger om den tid vi nu lever i”.
Hon får medhåll av nästa elev som nu droppat in, Susan Dahlberg,
textilkonstnär bosatt i Skogstorp och också hon från pingstförsamlingen.
”Bibeln är oerhört intressant för den tid vi lever i och det finns ett sådant
djup i Bibeln. Jag ser fram emot att nu få fördjupa mig i Bibeln. Jag har
tillhört pingstförsamlingen sedan 1967 och har inte gått någon bibelskola
tidigare, förutom över någon helg ibland”.
Fler har nu anslutit sig och lärarna Joel Backman, BG Backman, Ferri
Dobondi och Erik Lindberg passar på att bekanta sig med eleverna. Efter
en stunds samtal över kaffekoppen är det dags att förflytta sig till

kyrksalen för en inledande andakt. BG Backman delar några tankar från
inledningen till Johannes första brev: ”Det vi har sett och hört förkunnar vi
för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en
gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus.” Gemenskap är ett
nyckelord som också ska prägla bibelskolan, som ju fått namnet
Bibelskola Tillsammans. Det är inte tänkt att man ska leva det kristna livet
ensam och tillsammans får vi nu tränga djupare in i Bibeln.
Dags för en ny förflyttning, nu till lilla salen som möblerats om till en
ändamålsenlig studielokal. Som alltid när något nytt sätter i gång är det
mycket information som lämnas. Ferri Dobondi berättar om hur visionen
om en bibelskola började växa fram, och Krister Nilsson, som är
bibelskolans administratör, ger praktisk information.
Så får
eleverna ge
en kort
presentation
av sig själva
och berätta
om de
förväntningar
man har inför
höstens
studier. Flera
har det
gemensamt att man kommit en bit upp i åren, och att det först nu, när man
lämnat arbetslivet bakom sig, som det blivit möjligt att avsätta den tid som
krävs. ”Jag vill fördjupa min medvetna kontakt med Gud”, säger någon.
Göran från Leksand, bibelskolans mest långväga deltagare, berättar att
han döptes för fyrtio år sedan och att han nu såg ett läge att ta ett steg
vidare.
Någon av de yngre deltagarna tänker att bibelskolan kan bli en start för
vad som kanske i framtiden blir heltidstjänst i Guds rike. Petrus från
Västerås berättar att han tog studenten i våras och var osäker på vad han
skulle göra nu i höst. Då dök en annons om bibelskolan upp i hans
facebookflöde, något som han såg som ett tecken från Gud.

Efter att BG
Backman
presenterat
kursplanen, gör
Joel Backman en
sammanfattning
av bibelskolans
första pass. Han
konstaterar att det
finns en förväntan
både hos elever och lärare och att det är positivt med en så blandad
grupp, med både äldre och nyare i tron. Några har sin bakgrund i andra
länder. Joel ser fram emot en spännande höst med många intressanta
samtal, där alla får lära av varandra.
Text och foto
Rolf Sundström

Bibelskola Tillsammans
Efter ett års arbete bakom kulisserna startade Bibelskola Tillsammans
tisdagen den 5 september. Det kanske inte alla vet om, är att visionen om
denna Bibelskola går flera år tillbaka. Frågan lyftes tidigare i
församlingens ledning om att starta en lördagsbibelskola, utifrån en modell
från Norrortskyrkan i Stockholm, som framgångsrikt drivit en sådan under
flera år. När frågan togs upp så var det något som saknades i timingen
och vi valde att inte arbeta vidare med den tanken just då. Några år
senare kändes det annorlunda och vi valde att återigen ta upp frågan men
med nya perspektiv. Sven Almkvist gav oss råd och väckte idén om att ha
en Bibelskola två dagar i veckan. Efter bön, många samtal och ett tydligt
arbete av församlingens ledning, Bibelskolans Styrgrupp och Bromma
Folkhögskola så ser vi nu denna vision bli verklighet. En Bibelskola
startades med 19 elever från olika håll t.ex. Eskilstuna, Västerås, Dalarna,
Strängnäs och Järna. Våra äldsta elever är födda på 30-talet och våra
yngsta i slutet av 90-talet. Lärdomen är som alltid att vår timing ska vara i
harmoni med Guds. När tiden var inne är ett återkommande uttryck i
Bibeln och det gäller inte minst i detta fall. När tiden var inne startades
Bibelskola Tillsammans.
Joel Backman

Intervju med Torbjörn Bådagård rektor Bromma
folkhögskola

Allt började med att Joel Backman kontaktade
Equmenia kyrkan om samarbete med en
folkhögskola. Det finns två olika typer av
folkhögskolor; landstings- eller
rörelsefolkhögskola. Till exempel Eskilstuna
och Åsa folkhögskola (i Katrineholms
kommun) är landstingsfolkhögskolor med
landstinget som huvudman och
rörelsefolkhögskola som Bromma
folkhögskola ägs av kyrkan. Detta innebär att
förutom uppdraget att erbjuda god utbildning har Bromma folkhögskola
också ett annat uppdrag att vara stöd för vår egen rörelse.
Rektorn på Bromma folkhögskola, Torbjörn Bådagård, berättar att
Equmenia kyrkan önskar att det startas nya bibelskolor. Samarbetet med
Bromma folkhögskola och Elimförsamlingen gör att vi kan uppnå en del av
vårt uppdrag i önskan att starta bibelskola säger Torbjörn. Detta fastän
Bromma folkhögskola redan har fullt i lokalerna, efter att flyttat ihop tre
folkhögskolor. Deras strävan att fortsätta utvecklas förverkligas genom
samverkan med en lokal församling i en storstadsmiljö som ger mångfald.
Skillnaden är dock att det inte blir samverkan mellan kurser på plats, utan
deras lärare reser till vår församling och medverkar.
Framtiden med församlingsbaserade kurser landar i ett naturligt
sammanhang, påpekar Torbjörn.
Torbjörn har inte besökt Elimförsamlingens bibelskola när vi pratas vid.
Förväntningarna är deltagare av en brokig skara människor med många
åldrar, som pratar olika språk och har olika erfarenheter av kyrka och vad
bibeln är. Torbjörns erfarenhet är att traditionellt så brukar det vara
homogent med deltagare mellan 18 – 23 år med typiskt svensk bakgrund
som söker sig till en bibelskola för att vara i ett sammanhang där även de
andra deltagarna är av betydelse. Här blir istället fokus på att studera
bibeln och församlingen.
Bromma folkhögskola tycker om att samarbeta med andra. Vi är nya för
varandra och det är nytt med samarbete med en lokal församling och i det
kan det hända något intressant hälsar Torbjörn.

Församlingsdag i Kungsör 26 augusti
2017
Den årliga församlingsdagen för Elim betyder
samhörighet för mig. Gemenskapen, information och
budskapet som delgavs av vår pastor Joel Backman
samt samvaron med bröder och systrar gav en bra start
efter sommarledigheten.
I år samlades vi i Centrumkyrkans sommargård i Kungsör
lördagen 26 augusti. Joel uppmanade oss att samtala över
medhavd lunch om Jesaja 57 med problemet, lösningen och att
röja undan hindren. Medskicket att fundera på vad du själv kan
göra. Vi är en församling, något kan alla göra och vi bör tänka på
vår nästa. Gud ger kraft och mod.
Denna församlingsdag delgavs också mycket information om vad
som händer i höst, om församlingens ekonomi och att det faktiskt
är 100 år sedan ungdomsföreningen startades i Elim. Glädjande
med sång och musik på arabiska och min höjdpunkt när
bönekorgens innehåll eldas upp under ceremoni.

Text Suzan Östman Bäckman
Foto Gunvor Persson

KONTINUITET
Svenska
Spanska
Arabiska

Stickcafé
Språkcafé

Gudstjänst

Bibelstudium

Söndagar kl 11:00
Fredagar kl 18:00
Lördagar kl 17:00

Tisdagar kl 18:00
Torsdagar kl 18:00

Onsdagar udda veckor kl 15:30.
Onsdagar kl 14:00-16:00

Oktober
1

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst Joel Backman. Team Erik.

I

Org. K-E Magnusson.
4

ONSDAG

19:00

Bibelseminarium

5

TORSDAG

14:00

RPG i Pingstkyrkan. ”Min livsresa” Esko Bjurman

8

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Team Sofia. Offerdag J
för Equmenia ungdomsförbund

11

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

12

TORSDAG

18:30- 20:00 Träff för omsorgsgruppledare

15

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Erik Lindberg och ungdomarna.
Team Barbro

18

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

19

TORSDAG

14:00

RPG i Elimkyrkan ”Älska livet i befintligt skick”
Lennart Lundström

19

TORSDAG

18:30

Styrelse och församlingsråd

22

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.
A
Nattvard (Maria Hedlund). Team Tonår. Org: Håkan
Persson

25

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

26

TORSDAG

18:30

Träff för förkunnare

29

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Claes-Göran Bergstrand.
A
Team Anna. Missionsinsamling. Församlingsmöte.

14:00

RPG i Kjula baptistkyrka. Stormöte med sång och
musik. Birgitta Andersson.

November
2

TORSDAG

J

HÖSTGLÖD – TILLSAMMANS. En ekumenisk konferens i Elimkyrkan.
2

TORSDAG

19:00

Storbönemöte. Hans Weichbrodt

3

FREDAG

19:00

Gudstjänst. Azita Saraii

4

LÖRDAG

11:00

Minnesgudstjänst. Joel Backman

4

LÖRDAG

16:00

Seminarium. Sven Almkvist.

4

LÖRDAG

19:00

Gudstjänst. Sven Almkvist.

4

LÖRDAG

22:00

Lovsångskonsert med Gabriel Hagenfors &

Erik Lindberg med team.
5

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Ingemar Helmner. Ekumenisk
Blåsorkester.

B

8

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

9

TORDSAG

18:30

Träff för mötesledare

12

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Rodica Dobondi. Musik BG & Boas. B

15

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

16

TORSDAG

14:00

RPG i S:t Eskilskyrkan. ”Arkitekthistorien sedd
genom Eskilstuna”. Bengt Strandberg.

16

TORSDAG

18:30

Styrelse och församlingsråd

19
.

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst Joel Backman. Team Anna.
Nattvard (Mauricio Campos)

22

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

23

TORSDAG

18:30

Hemgruppsledarsamling

26

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst Joel Backman. Team Tonår
(Org: Håkan Persson) Missionsinsamling.
Församlingsmöte.

29

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag

30

TORSDAG

14:00

RPG i Pingstkyrkan. ”Sång och musik till glädje”
Gospel Five, Motala.

C

C

Styrgruppen för Bibelskola Tillsammans
Vid vår första samling med styrgruppen för Bibelskola tillsammans sa Torbjörn
Bådagård, rektor för Bromma folkhögskola, att det kan vara svårt att ha anställda i
våra församlingar. Han trodde att en bibelskola skulle inge hopp i området.
Mälardalen är den mest sekulariserade delen i vårt land.
Bibelskola är en sak men behövs en styrgrupp? Vad gör en styrgrupp? Ja, enligt
praxis skall den ha ansvar att prioritera verksamheter och aktiviteter i ett projekt.
Styrgruppens uppgift är också att undanröja hinder för projektet, stödja
kursledaren, hjälpa till att förankra projektet, följa upp projektets resultat och vara
med och prioritera olika uppgifter.
Vår första träff i styrgruppen skedde redan 2016 efter att vi valts av
församlingsrådet till att utgöra denna grupp. Vi började planera och dra upp
riktlinjer för en tänkt bibelskola. Målet för en folkhögskola, lärde vi oss, är att sätta
kunskap i rörelse, men hur skulle eleverna hitta den kunskapen?
Våra funderingar kretsade runt vilken undervisning skall vi ge. Frågor som Paulus
brev till församlingarna - kan de användas? Bibeln skall vara central i alla block,
inledningen bör innehålla grundläggande försoningslära.
Teologi-Församling-Diakoni-Ledarskap blev de rubriker vilket det skapades
kursplaner till.
Nästa fråga blev vilka kan tänkas söka bibelskolan? Våra tankar såg ut så här,
Nyblivna pensionärer, Ungdomar efter gymnasiet, De som har en tanke kring
diakoni, Våra nysvenskar eller Personer med en andlig kallelse.
Minimiantal beslöts till 10 deltagare, och fler än 20 borde vi inte bli. Nu vet vi hur
det blev, ca 16-18 personer träffas regelbundet varje vecka i Elimkyrkan. När tron
svek för oss andra höll Ferry fast vid att om Gud vill det här kommer det att
fungera.
Andra uppgifter var ex. ekonomi. Krister Nilsson har varit behjälplig med uträkning
av arbetstider, budget och andra ekonomiska uppgifter. Marknadsföring har
diskuterats, hur skall den ske? Anmälan, hur skall den göras? Ja det har varit
otaliga uppgifter för att få bibelskolan i hamn. Vilka bord och stolar skall
användas? Hur skall det förankras i församlingen? Vilka skall gå? Intervjuer av
sökanden skedde. Skall validering av elevernas kunskap ske? Ett lärarkollegium
har skapats som arbetat med de olika utbildningsblocken och tagit fram
kursplaner.
Mest av allt önskade vi en förankring i församlingen. Vad roligt det är när
församling möter bibelskola vid morgonkaffet. De flest av deltagarna kommer från
Eskilstuna och jag är säker på att det kommer att ha betydelse för vår stad. Ett

stort tack från mig till de andra deltagarna i arbetsgruppen och lärarkollegiet. Ett
tack till församlingen som gett oss förtroendet, och till Gud som gjort allt möjligt.
Vid pennan/Elisabeth Backman
Styrgruppen består av Torbjörn Bådagård, Joel Backman (sammankallande),
Elisabeth Backman, Kerstin Nilsson och Ferry Dobondi.

Kontakt utges av Elimkyrkans
Baptistförsamling i Eskilstuna.
Ansvarig utgivare:
Tomas Petersson
016-42 59 74
tomas.tp.petersson@gmail.com
Omslagsfoto: Karolina Öhrvall

Elimkyrkan
En del av Equmeniakyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
Tel köket: 016-13 02 98
Församlingens pg: 169975-0
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Ungdomsrådets pg: 368302-6
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Skicka till:
mathilda.bee@gmail.com
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facebook.com/elimeskilstuna

Pastor:

Joel Backman

Ordförande:

Rodica Dobondi

Pastor, spansktalande:

Mauricio Campos

Pastor, arabisktalande:
Pastor, musik & ungdom:

Maher Zakeria
Erik Lindberg

Pastor, skolkyrkan:

Bengt-Göran Backman

www.elimkyrkan.com

016-12 69 70
070-562 69 70
joel@elimkyrkan.com
076-0843497
Dobondi_56@yahoo.se
016-14 49 43
Mauricio_60@hotmail.com
arab.baptist@hotmail.com
016-13 02 98
076-846 22 10
erik@elimkyrkan.com
076-020 53 07
bg@elimkyrkan.com

