KONTOR
Den viktigaste prioriteringen
När man ser tillbaka på historien så är det en fråga som alltid är av intresse och
det är frågan om prioriteringar. Vad har varit det viktigaste? Vilka frågor eller
verksamheter har haft företräde framför andra? När den bilden klarnar så hjälper
den oss också att ställa in siktet för framtiden. En församling är många olika saker
och den leds av många olika människor. Alla har inte samma vilja eller tanke.
Några vill satsa på en sak medan andra hellre ser en annan utveckling. Hur finner
man det centrala? Hur vet vi vad som är viktigast och därmed ska få störst
utrymme i vår församling och dess verksamhet? Vem eller vad är störst? Det är
en fråga som lärjungarna diskuterade redan på Jesu tid och Han gav dem ett svar
De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de
tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem:
”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar
emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla,
han är stor.” Luk 9:46-48
När lärjungarna funderar över vem som ska ha företräde och räknas som den
störste så lyfter Jesus fram ett barn. Den som tar emot barnen tar emot Jesus.
Det verkar stämma väl överens med den historia som vi kan uppfatta ha utspelat
sig i Elimkyrkan. Det visar sig i prioriteringarna och i den historiska skildringen.
Vid en tidpunkt hade vi 1000 barn i söndagsskolan. Den som tar emot ett barn i
Jesu namn tar emot Jesus själv. Här ryms en hemlighet - att ju mer plats vi ger
barnen ju mer framträder Jesus ibland oss. Det är en lärdom från historien och
Jesus själv som vi gör väl i att ta med oss in i framtiden. Att våga vara en
församling som tar emot barnen. Att våga sätta barnen i centrum och låta dem ta
plats och få utrymme. Det kan ibland skapa ett störmoment med ljud och rörelse
som vi kanske inte är vana vid. Men då får vi tänka att det är Jesus själv vi tar
emot genom dessa gåvor. Barnen är framtiden. Det är en enkel och självklar men
likväl kraftfull sanning. De är barnen som ska få Elimkyrkan att leva i minst 150 år
till om Herren dröjer. Därför måste vi göra deras resa med tron så enkel som
möjligt. Det är vår uppgift att jämna vägen och röja bort de hinder som vill stoppa
de minsta hos oss.
Därför är jag verkligen glad över att vi kunde ordna med en fest även för barnen
under vårat jubileum. Barnskivor.se med Emmanuel och Alexandra Hyllerud med
deras tre döttrar i spetsen bjöd på barnmöten av högsta kvalitet. Med många olika
hjälpmedel presenterade de Jesus för barnen samtidigt som de hade roligt. När
barnen kommer i centrum träder Jesus fram. Låt oss därför göra allt vi kan för
nästa generation.

Joel Backman
Pastor och föreståndare

150 år av Guds trofasthet och kärlek
I skrivande stund inleder Elimkyrkan sitt 150 års jubileum med en
jubileumskonsert.Jubileumshelgen är äntligen här och månader av planering är över.
Personligen känner jag stor tacksamhet att jag fick vara med i planeringsgruppen.
150 år! Det är stort. Ibland sätter jag mig ner i kyrkan och tittar runt i stillhet.
Om väggarna kunde tala. Hur mycket har de sett och hört? Tusentals människor har suttit i
kyrkbänkarna under alla dessa år. Vad tänkte de på? Vad var det som var jobbigt? Vad var
det som var roligt? Vilka utmaningar hade de? Men framför allt vad var det som drev
församlingen framåt under olika perioder?
Det måste ha skiftat ganska mycket under alla dessa år. Församlingskultur, sång, bönelivet
och dess former. Gudstjänstformen måste också ha varit olika under alla dessa år. Olika
perioder har med sig olika trender. Det som är gemensamt för alla dessa tusentals
människor under alla dessa år är att de sökte gemenskap med Skaparen. Och Skaparen
var där. Bortom alla former och alla församlingskulturer var Han där i varje människas
hjärta som sökt honom. 150 år av trofasthet och kärlek.
I skrivande stund kan vi vila i honom som har varit trofast mot församlingen både när det
gick bra och när det gick mindre bra, rent mänskligt. Det finns inga perfekta församlingar
därför att det finns inga perfekta människor. Det är ganska befriande att veta att inte
perfektion är nyckeln till att vi har funnits i 150 år. Det är inte heller perfektion som är
nyckeln till att vi har en framtid. Nyckeln är Skaparens trofasthet och kärlek. Detta växer i
varje människas hjärta som söker honom.
Jag är väldigt tacksam att få tillhöra Elimkyrkans församling. Att tillsammans med mina
syskon söka Gud och vara med i det Gud har för oss i framtiden. Han hade en plan för 150
år sedan och Han har en plan även nu. Hans plan går i fullbordan av den enkla
anledningen att Han är Gud.
Gud kallar oss för sina medarbetare och sina barn. Guds planer går i fullbordan genom
sina medarbetare. Vilket förtroendekapital han har lagt i oss.
Att gensvara till Guds erbjudan att vara hans medarbetare är det finaste som finns. Det
fördjupar gemenskapen.
Jag kan inte låta bli att tänka på 175 års jubileum och varför inte på 200 års jubileum med
reservationen, som somliga säger, “om Jesus inte kommer tillbaka “ innan dess. Det
kommer att se annorlunda ut. Andra sånger kommer att sjungas. En annan stil kommer att
prägla. Andra gudstjänstformer och en annan församlingskultur kommer att finnas. En sak
är säker. Skaparen kommer att vara där. För Han är där i varje människas hjärta som
söker honom. Hans trofasthet och kärlek under alla dessa 150 år ger oss hopp inför
dagens utmaningar och för framtiden. Han är densamma.
Rodica Dobondi
Ordförande Elimkyrkan

Lasse Svensson, kyrkoledare
Equmeniakyrkan, säger vid sitt besök i
Elimkyrkan:
Jag tänker mig att jag kan dra paralleller med
Equmeniakyrkan i stort, som också har en
150-årig tradition. Det kommer mycket kraft
och gott ur en så lång historia. Jag ser bilden
av en slangbella framför mig. Vad blir
effekten av att gå långt tillbaka? Jo det är
med kraften bakifrån som man siktar framåt.
Man kan se en tydlighet och en helighet som
burit. Kärnan i tron är evangeliet som sedan tagit sig olika former och in i olika
verksamhetsgrenar. Ibland känns det inte alltid okey, men att hålla stadig kurs in
i en förnyelse – det är till välsignelse!
Carl-Erik Sahlberg, Tanzania, f d
kyrkoherde i Klara kyrka, besökte oss
också i mars:
I sin predikan på påskdagen framfördes ett
spel mellan Adam och Djävulen. Med spelet
ville Carl-Erik visa att Djävulen har förlorat
greppet, och att vi som människor har full
gemenskap och en relation till Gud. Han är
en god Far som hjälper, skyddar och bevarar
oss. Det, och det eviga livet, ligger i arvet
som vi har fått genom Jesus. Han har gett
oss auktoritet. Samma auktoritet som den förste Adam hade. Ett fantastiskt löfte
som Gud ger till oss.
Carl-Erik ville också uppmuntra oss till den förändring som sker när vi ber. Han
repeterade hur han själv upplevde förändringar runt Klara kyrka. Hans ord ”Jag
märkte hur det där området steg för steg förändrades” blev en uppmaning till oss
att be för människor och områden där vi vill se förändring, därför att, som det står
i 1 Joh 4:4: ”..ty Han som är i er är större än den som är i världen”.

KONTEXT
Om Skriftens (Gamla Testamentets) vittnesbörd.
”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod
om honom i alla Skrifterna.” Luk. 24:27. (Folkbibeln 2014.)
Ett samtal om lidandet och korset äger rum mellan två av Jesu lärjungar på väg från
Jerusalem till byn Emmaus. Den uppståndne Herren, som vandrarna först inte känner igen,
närmar sig och gör sällskap med dem.
Lärjungarna är frågande beträffande det som hänt deras Mästare. När Jesus kommer in i
samtalet, förebrår han dem, att de inte tror på Skriften, dvs. Lagen, Profeterna och
Skrifterna (Psalmerna v. 44). Gamla Testamentet har varit med i all den undervisning, som
Jesus har meddelat sina lärjungar. Han går nu på nytt igenom vad som står skrivet om
Messias, med början i Mose Lag, alltså skapelsen i 1 Mos. 1: ”I begynnelsen skapade
Gud.” Där är Kristus med enligt Johannesprologen: ”I begynnelsen var Ordet. Genom
honom har allt blivit till” (Joh. 1:1-3). Skriften talar om människans skapelse, syndafall,
Guds kallelse till omvändelse samt löfte om en ny skapelse. Jesus sade en gång: ”Om ni
trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit” (Joh. 5:46). Det var Kristus,
som verkade i Mose. Den andliga klippa, som enligt 1 Kor. 10:4 följde Israel under
ökenvandringen, var Kristus.
Då människor ibland har försökt att förringa Gamla Testamentet, har man sagt, att det var
för att övertyga judarna, som urkyrkan ville visa, att Jesus uppfyllde profetiorna.
Lukasevangeliet är emellertid inte någon missionsskrift avsedd för Israel, eftersom både
Lukas evangelium och Apostlagärningarna tillägnas en ansedd grek, Teofilus (Apg. 1:1). I
samtliga evangelier förekommer många citat ur Gamla Testamentet. Jesus har själv
undervisat sina lärjungar om att hans person och verk inte bara är knutna till Gamla
Testamentet, utan är ett med Gamla Testamentet. I Hebréerbrevet 1:1 står det, att Gud
förr talade genom profeterna, men i den sista tiden talat genom sin Son, något som inte
betyder, att profetorden skulle vara av lägre dignitet än orden i Nya Testamentet.
När Herren sände ut sina lärjungar för att vara Hans vittnen (Apg. 1:8), var det Skrifternas
vittnesbörd, som de skulle frambära. I sin predikan den första pingstdagen hänvisade
Petrus upprepade gånger till Skrifterna ( Apg. 2). När Paulus undervisade i Berea,
lyssnade några intresserat på honom, men sedan forskade de i Skrifterna för att se, om
dessa bekräftade, vad aposteln hade sagt (Apg. 17:11). I den heliga Skrift finns det ett
gudomligt ”Jag”, som talar. I detta ”Jag” är Kristus alltid närvarande. Därför kunde Jesus
under sitt jordeliv tolka Skriften med en auktoritet, som alla skriftlärda saknade. Herren
ensam kunde uttala orden: ”Men Jag säger er.” (Mark. 9:13.)
Från början till slut vittnar den heliga Skrift om Kristus, som är Skriftens ”stjärna och kärna”.
Kerstin Ullerstad

Vilket minnesvärt firande av församlingens 150 år!
Vi firade under pingsthelgen i dagarna tre 13 - 15 maj.
Värt att nämna är att för flera av oss så började firandet redan veckan innan, när
vi tog del av bussresan till baptistkapell i Eskilstuna kommun torsdag 5 maj, vilket
kändes extra speciellt eftersom det var Kristihimmelfärdsdag. Resan var planerad
av Bror-Erik och Gun-Britt Olsson med fokus på kapitel 11 och 12 i
jubileumsboken. Historikern Bror-Erik berättade om baptiströrelsens historia
under 150 år i Eskilstuna med omgivningar tillsammans med representanter för
olika kapell som vi besökte. Det blev också gemenskap, fika, lättare lunch,
underhållning av BG Backman på gitarr och allsång.
Fredagen 13 maj började vi då vår trestegsraket med en jubileumskonsert.
Välarrangerat och ljuv musik med blickar både bakåt och framåt i tiden. Vi har
sannerligen duktiga sångare och musiker i församlingen, denna gång under
ledning av Sofia Clevemar, Francisc Dobondi och Erik Lindberg. Församlingen
hade faktiskt en sångförening redan 1868, två år efter församlingen bildades. I
programmet under jubileumskonserten nämndes ungdomarnas sånggrupp Salig
röra som startade 1981. Under årets jubileumskonsert var Jarl Einar Johansson
hedersdirigent. Värt att notera är att när församlingen firade sitt 120-årsjubileum
år 1988 var Jarl Einar en av hedersdirigenterna.
En nyproducerad film av Karolina Öhrvall visade församlingens missionsarbete
och en insamling gjordes under jubileumskonserten till Elimkyrkans Sociala
Kassa som finns till förmån för människor som har det svårt i vår närmiljö.
Firandet fortsatte under lördagen med festhögtid i kyrkan följt av en middag i
församlingsvåningen som var vackert uppdukat för över 130 personer. Det var
höjdpunkter med specialbeställda servetter med jubileumstryck, vackra blommor
och klädda stolar för denna högtid samt god mat från BMC (Bra Mat Catering) i
Stenkvista.
Söndagens jubileumsgudstjänst blev värdig och som förväntat extra lång med
många hyllningar från Equmeniakyrkan, Fristadskyrkan, Frälsningsarmén,
Johannebergs Baptistförsamling, Kjula Baptistförsamling, Pingstkyrkan, S:t
Eskilskyrkan, Skolkyrkan och Zion Temple samt Eskilstuna kommun. Predikan
blickade framåt under vägledning av pastor Joel Backman, sång och musik
förgyllde tillfället. Församlingens pastorer Mauricio Campos, Maher Zakeria och
Joel Backman bad för församlingen.

Under Elimkyrkans 150års jubileumshelg så skulle såklart även barnen ha det kul!
Vi fick besök av Alexandra och Emanuel Hyllerud från Barnskivor.se som ledde
fartfylla barnmöten fyllda med sång och dans under lördagen och söndagen.
Även vi som inte var med på barnmötena fick Emanuel igång med dansrörelser i
bänkraderna!
Vi rundade av jubileumshelgen med tårtkalas där vi återigen var över 130
personer. Umgänget och firandet fortsatte långt in på eftermiddagen och
stämningen var trivsam.
Suzan Östman Bäckman

Den hann bli klar till
jubileumshelgen!
Väggbonaden i kyrkans
entré.
Vi har ritat, måttat, klippt, strukit
och sytt. Men utan Christer och
Marttis hjälp hade den inte suttit
på sin plats. TACK!
Tygerna som används är
mestadels återanvändning från
när det syddes dräkter till
Elimkyrkans kör.
Väggbonaden föreställer därför
inte bara vatten, ett kyrkfönster
och en blomsterprakt, utan
även ett kretslopp om liv som
ständigt pågår. Den spänner
över lång tid, både bakåt och
framåt.
Blommorna får stå för Guds
skapelse. Visst är de
planterade vid vatten som
flödar fram, men de blå
fyrkanterna utgör också
symboler för de byggstenar
som Elimkyrkans
Baptistförsamling står på från
grunden. En hyllning till de
människor, vars tro fick dem att
bygga vår kyrka.
En kyrka med gotiska fönster, som sträcker sig uppåt. Fönster som alltid ger oss
möjligheten att vidga våra vyer.
Det runda fönstret, också taget från Elimkyrkans exteriör, får påminna oss om att
Herren Gud är en sköld och en sol som aldrig går ner.
/Monica Andersson, Gunilla Helleday, Maria Öhrvall

KONTINUITET
Gudstjänst
Svenska
Lätt svenska
Spanska
Arabiska

Bibelstudium

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

Stickcafé
Språkcafé

Tisdagar kl 18:00
Tisdagar kl 18:00
Torsdagar kl 18:00

Onsdagar udda veckor kl 15:00 (start 31/8)
Onsdagar kl 14:00-16:00 (start 24/8)

Juni

5

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Musik: Ingela Karp

E

Barbro Hedlund och Mona Nordberg.
Församlingsmöte.
12

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman, team Erik och

E

Vintage Brass.
19

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Carina Thörn, Sjukhuskyrkan.

F

Sång: Inga-Lill Forzén. Org. Karl-Erik Magnusson
Nattvard (Mauricio Campos). Insamling till Mission
26

SÖNDAG

18:00

Gudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Joel Backman.

C

3

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst.

H

6

ONSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla

10

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst i Pingstkyrkan

13

ONSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

Juli

I

17

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst

20

ONSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

24

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Nattvard.

27

ONSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

31

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Missionsinsamling.

J

A

B

Augusti
3

ONSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

7

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Team Erik. Org: Birgitta Fryk

10

ONSDAG

18:00

Grillkväll i trädgården. Ta med det du vill grilla.

14

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman. Team Anna.

D

21

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Erik Lindberg. Team Barbro

E

25

TORSDAG

18:30

Styrelse och Församlingsråd.

28

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.

C

Tema: Att leva av Guds kärlek.
Nattvard (Giovanni Flores), Missionsinsamling

September
1

TORSDAG

14:00

RPG i Pingstkyrkan. Allsång till dragspel och gitarr,
Kajsa och Per Olov Holmberg.

4

SÖNDAG

11:00

Upptaktsgudstjänst för hela församlingen.

F

Lennart Torebring, Södermalmskyrkan Sthlm.
Team Sofia. Musik: Vintage Brass.
8

TORSDAG

08:45

RPG:s resa till Hjälmaregården.

10

LÖRDAG

09:30

Gemenskapsdag för hela församlingen på
Vängården, Follökna. Medtag egen lunch och fika.
Andakt, Gemenskap, Lekar etc.

11

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. Francisc Dobondi. Team Anna.

G

Solist: BG Backman.
15

TORSDAG

14:00

RPG i Elimkyrkan. Flyga för livet Bangladesh
Flight Mission.

18

SÖNDAG

18:30

Styrelse och Församlingsråd

11:00

Gudstjänst. Joel Backman.

G

Tema: Att leva av Guds kärlek
Team Erik. Org: Birgitta Fryk. Nattvard (Maria H)
25

SÖNDAG

11:00

Gudstjänst. BG Backman. Team Barbro.
Musik: Ingela Karp. Insamling till Missionen.
Församlingsmöte.

29

TORSDAG

14:00

RPG i S:t Eskilskyrkan. Lena Åkerlund,
Brottförebyggande rådet.

VILL DU TALA MED NÅGON?
I församlingen har det förtroliga samtalet en given plats. Vi
arbetar under tysthetslöfte. Tag kontakt med någon i
själavårdsgruppen:
Inga Lisa och Gunnar Svedberg
070-7284478
Karl-Erik Magnusson är back-up för gruppen.

H

Kontakt utges av Elimkyrkans
Baptistförsamling i Eskilstuna.
Ansvarig utgivare:
Tomas Petersson
016-42 59 74
tomas.tp@glocalnet.net
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Karolina Öhrvall
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Tipsa oss gärna vad
vi ska skriva om!
Skicka det till:
rolf-sundström@tele2.se
eller till någon annan i
redaktionen.
Material bör skickas i god tid
inför varje period, senast
10 februari
10 maj
10 september
10 november

Elimkyrkan
En del avEqumeniakyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
Församlingens pg: 169975-0
Ungdomsrådets pg: 368302-6
Tel köket: 016-13 02 98

Skicka till:
mathilda.bee@gmail.com

Nästa nummer
kommer att handla om
MISSION. Har du något
du vill bidra med?

www.elimkyrkan.com

f

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

016-12 69 70
070-562 69 70
joel@elimkyrkan.com
076-0843475
BesökDobondi_56@yahoo.se
oss gärna på
016-14 49 43
Mauricio_60@hotmail.com
facebook
arab.baptist@hotmail.com
016-13 02 98
facebook.com/elimeskils
076-846 22 10
erik@elimkyrkan.com
tuna
076-020
53 07
bg@elimkyrkan.com

