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KONTOR
Till jordens yttersta gräns.
När jag skriver den här texten står pingsten vid dörren. Strax innan Jesus åker upp till
Fadern igen talar han till sina lärjungar om pingsten och om framtiden: Men ni skall få kraft
när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela
Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna 1:8
Vid kyrkokonferensen som hölls vid Kristi himmelsfärd startar Equmeniakyrkan ett nytt
temaår som heter ”Till jordens yttersta gräns:” Under ett år ska Apostlagärningarna stå i
centrum. Det uppdrag som lärjungarna fick kan kännas övermänskligt. De handlar om
några få människor som utmanas att ta budskapet om Jesus inte bara till det Judiska
folket, utan till jordens yttersta gräns. Alla ska få höra evangelium, de goda nyheterna.
Hur ska det gå till? Var skulle de finna kraften och kompetensen för att ta ett budskap runt
hela jorden? Och det innan internet och sociala medier fanns och man kunde sända
information till andra kontinenter med ett knapptryck. De skulle behöva resa med båt över
de stora haven och vandra till fots genom svåra terränger. Allt detta under förföljelser med
hot om våld, fängelse och till och med död.
Svaret finner vi i Pingstens budskap: Men ni ska få kraft när den heliga Anden kommer
över er. Kraften att utföra det omöjliga ges av Gud när han förmedlar sin Ande till oss.
Samma känsla tänker jag mig att Maria måste ha haft när ängeln Gabriel talar till henne
om att hon ska föda Jesus och hon uttrycker: Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft
någon man. Lukasevangeliet 1:34
Maria står inför ett omöjligt uppdrag, precis som lärjungarna inför Jesu ord om att nå till
världens yttersta gräns, och svaret på hennes fråga och oro är densamma som Jesus
budskap till lärjungarna för Gabriel säger till henne: Helig ande skall komma över dig, och
den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.
Lukasevangeliet 1:35
Jag tänker mig att för Maria måste Gabriels budskap till henne ha känts lika omöjligt som
det budskap lärjungarna fick ta emot: de skulle alla till jordens yttersta gräns fast på helt
olika sätt. Jag vet inte vad Gud har lagt för kallelse på ditt hjärta, vad det är för något som
driver dig. Men jag vet att om Gud har gett dig en uppgift kommer du troligtvis att behöva
pressa dig till det yttersta för att klara den. Gud för oss alltid i riktning mot det som vi ser
som omöjligt. Han gör det för att vi alltid ska vara beroende av honom och hans kraft. Han
gör det för att vi inte ska få för oss att det är genom vår egen förmåga som vi kan uppnå
det goda han har kallat oss till. Profeten Sakarja förmedlade det budskapet långt innan
Pingstdagen kom när han sade: Varken med styrka eller makt utan med min ande, säger
Herren Sebaot. Sakarja 4:6
Om vi som församling eller du som person står inför omöjliga situationer är
svaret än idag detsamma: vägen till jordens yttersta gräns går genom den
helige Andes kraft. Det är Pingstens budskap till oss.
Joel Backman
Pastor och föreståndare

KONTEXT
Om pingstens under
”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall
lära er allt och påminna er om allt det jag har sagt er.” Joh. 14:26.
(Reformationsbibeln.)
I sitt avskedstal till lärjungarna upprepar Jesus flera gånger, att han efter sin
bortgång ska sända dem Hjälparen; den grekiska texten har ordet Paraklet, som
egentligen betyder försvarsadvokat.
Efter Jesu död på korset skingrades lärjungarna. Alla var skrämda till tystnad och
höll sig gömda. Den religiösa och politiska maktens triumf var total. Det var då
som Jesu löfte gick i uppfyllelse, när den Helige Ande utgöts över lärjungarna. De
fick gåvan att kunna vittna om Herren, så att det förstods av alla dem, som från
olika länder hade kommit till Jerusalem för att fira pingsten eller veckofesten, en
stor vallfartshögtid.
Den Helige Ande gav också lärjungarna en tro, som skulle bära dem genom hela
livet. Det var inte ett försanthållande av en lära, utan en inre visshet om frälsning,
frid med Gud och ett levande hopp om att Herren kommer tillbaka för att
förverkliga sitt löfte om nya himlar och en ny jord. Lärjungarna fick också ett mod,
som gjorde dem orädda inför de förföljelser, som skulle möta dem i kampen för
det, som de trodde på. De fick uppleva en gemenskap med alla dem, som ägde
samma tro. Detta andliga broderskap, präglat av glädje och frid, utgjorde en stark
kontrast till omvärldens hat, avund och strider.
Lärjungarnas budskap till samtiden handlade inte om egna känslor och
erfarenheter, utan det var det sakliga vittnesbördet om Kristi försoningsgärning.
Den Helige Andes vittnesbörd är oföränderligt detsamma om Kristus, hans kors,
lidande och död för våra synders skull; hans uppståndelse, himmelsfärd
och hans ständiga förbön i himmelen för dem, som tror på Honom. Den
Helige Ande kommer med Kristi ord. Att ta emot Skriftens ord, det är att
ta emot Anden, som talar genom profeterna och i Psaltaren. Enligt den
ovan citerade versen ska Anden ”påminna” om Kristi ord, dvs. ta fram det
som behövs i en särskild situation, till varning, uppmuntran eller tröst.
Den Helige Andes inre vittnesbörd hjälper människan att förstå, vad Kristi
död på korset betyder för henne personligen (Rom. 8:16).
Tron på den Helige Ande ger visshet om att Gud är nära och verksam i vår
tillvaro, eftersom Anden är Guds Ande och Kristi Ande. Där Anden är, där är
Treenigheten. Frälsarens hälsning till lärjungarna förmedlas till oss i dag genom
den Helige Ande: ”Frid vare med er.” (Joh. 20:19.)

Kerstin Ullerstad

GRILLKVÄLLAR
Umgänge torsdagar under sommarkvällar i Elimförsamlingens lokaler. Vi
håller till ute på bakgården eller inne beroende på väder.
Bra tillfälle för gemenskap under dessa grillkvällar. Ta gärna med dig
familjemedlemmar, kompisar, bekanta eller varför inte någon du inte
känner så väl!
Ta med mat och dricka till dig själv och ta gärna med extra mat och dryck
om du har till fler.
När: torsdagar 27 juni - 15 augusti
Tid: kl. 18.00 – 20.00
Plats: Elimkyrkan, Nygatan 25, Eskilstuna.
Varmt välkomna!

KONTINUITET
Svenska
Arabiska

Gudstjänst

Bibelstudium

Söndagar kl 11:00
Lördagar kl 17:00

Torsdagar kl 18:00

Stickcafé
Språkcafé
Andakt

Onsdagar udda veckor kl 15:00 start 28/8
Onsdagar kl 14:00-16:00 start 28/8
Tisdagar & Onsdagar kl 9:30-10:00 start 27/8

Barngympa

Onsdagar udda veckor kl 17-18 start 11/9

JUNI
2

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Musik: Sofia/Anna.
Nora Magnusson.

I

9

SÖNDAG

11:00

Pingstdagen. Gudstjänst. Joel Backman.
Musik: Erik Lindberg och ungdomarna.
Nattvard (Ferri Dobondi)

I

16

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Mirjam Adolphi.
Musik: Karl-Erik Magnusson. Missionsinsamling

J

23

SÖNDAG

18:00

Gudstjänst i S:t Eskilskyrkan.

27

TORSDAG

18:00

Grillkväll.

30

SÖNDAG

11:00

Gemensam gudstjänst, Pingstkyrkan.

4

TORSDAG

18:00

Grillkväll.

7

SÖNDAG

11:00

Gemensam gudstjänst, Elimkyrkan.
Musik:Barbro Hedlund/Ingela Karp

11

TORSDAG

18:00

Grillkväll

14

SÖNDAG

11:00

Gemensam gudstjänst, Pingstkyrkan.

18

TORSDAG

18:00

Grillkväll.

21

SÖNDAG

11:00

Gemensam gudstjänst, Elimkyrkan.
Musik: Anna B Bister. Nattvard (Stefan B).
Missionsinsamling.

A

JULI

B

C

D

25

TORSDAG

18:00

Grillkväll.

28

SÖNDAG

11:00

Gemensam gudstjänst, Pingstkyrkan.
Rodica Dobondi.

E

AUGUSTI
1

TORSDAG

18:00

Grillkväll.

4

SÖNDAG

11:00

Gudstänst. Joel Backman.
Musik: Anna B Bister/Nora Magnusson

8

TORSDAG

18:00

Grillkväll.

11

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Rodica Dobondi .
Musik: Sofia Clewemar

15

TORSDAG

18:00

Grillkväll.

18

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.
Musik: Anna B Bister/Ida och Cornelia.
Nattvard (Maria P)

22

TORSDAG

22

TORSDAG

18:30

Styrelse och Församlingsråd

25

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst.
Musik: Barbro Hedlund/Ingela Karp.
Missionsinsamling.

31

LÖRDAG

10:00

Gemenskapsdag på Lärsätersgården. Samling vid
Elimkyrkan kl 9 för samåkning. Medtag matsäck.

F

G

H

RPG Sommarkonferens på Hjälmargården.
Bussresa. Anmälan.

I

SEPTEMBER
1

SÖNDAG

11:00

Upptaktsgudstänst. Joel Backman.
Musik: Anna B B/Sofia C/Nora M

4

ONSDAG

19:00

Bibelseminarium

5

TORSDAG

14:00

RPG. ”Tidsresa i ord, ton och bild” Leif Jacobsson.

18:30

Styrelse och församlingsråd.

10:00

Kvinnofrukost. Anmälan till Elisabeth Backman.
elisabeth.backman@gmail.com eller 076-0066445

7

LÖRDAG

J

8

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.
Musik: Ev. Vintage Brass. Erik Lindberg.

A

11

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag.

A

12

TORSDAG

18:30

Träff för hemgruppsledare.

14

LÖRDAG

19:00

Lovssångskväll

15

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Besök från Ukraina.
A
Boas och Miriam Adolfi. Musik: K-E Magnusson.

18

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag.

19

TORSDAG

14:00

RPG i Pingstkyrkan. ”Musik för själ och hjärta.”
Hans-Lennart Raask och Håkan Tengberg.

22

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.
Musik: Erik Lindberg och ungdomarna.
Nattvard (Maria P)

B

25

ONSDAG

19:00

Mirakelonsdag.

B

26

TORSDAG

18:30

Träff för mötesledare.

29

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Maria Öhrvall.
Musik: Sofia Clewemar m.fl.

OKTOBER
2

ONSDAG

19:00

Bibelseminarium.

6

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.

A

B

B

Kontakt utges av Elimkyrkans
Baptistförsamling i Eskilstuna.
Ansvarig utgivare:
Tomas Petersson
076 1131737
tomas.tp.petersson@gmail.com
Omslagsfoto: Boas Adolphi

Elimkyrkan
En del av Equmeniakyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
Tel köket: 016-13 02 98
Församlingens pg: 169975-0
Swish:123-1758689

Material bör skickas i god tid
inför varje period, senast
10 februari
10 maj
10 september
10 november
Skicka till:
mathilda.bee@gmail.com

Skolkyrkan pg: 498 55 14-1
Bankgiro: 5055-8980
Swish: 1230497420

Redaktion:
Suzan Östman Bäckman
Mathilda Backman
Anna Backman Bister
Boas Adolphi

Sjukhuskyrkan pg: 674515-2
Swish: 1236034755
Carina Thörn Diakon
072-5773234,
carina.torn@home.se

Tipsa oss gärna vad
vi ska skriva om!
Skicka det till:
mathilda.bee@gmail.com
eller till någon annan i
redaktionen.

f

facebook.com/elimeskilstuna

Pastor:

Joel Backman

Ordförande:

Rodica Dobondi

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
swed-maryo@hotmail.com
016-13 02 98
076-846 22 10
erik@elimkyrkan.com
076-0245739
bg@elimkyrkan.com

