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Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld.
På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus
uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser
honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje när ni nu är på
väg att nå målet för er tro: era själars frälsning. Första Petrusbrevet 1:6-9
Det är inte direkt ett överkonstaterande att säga att 2020 var ett prövande år.
Jag inser att vi alla inte har samma förutsättningar, och att vi inte alla har drabbats på samma sätt, men på något plan har vi alla blivit drabbade. Det är sannerligen inte lätt, inte ens för en optimist som jag, att hitta positiva saker att säga
om Covid19 och dess intrång i världen. Så är det i och för sig med nästan alla
prövningar. Det är sällan man hör någon säga att de är glada över den prövning
som de går igenom. Jag tror aldrig jag har hört någon lägga fram som tacksägelseämne den prövande tid de går igenom, jag har inte heller hört någon tacka
Gud för Corona.
Paulus uppmuntrar oss kanske inte heller att tacka för våra prövningar, men
dock att glädjas över dem. När vi gläds är det inte över prövningen i sig, utan
över det som prövningen gör med oss. Prövningen testar äktheten i vår tro. Det
är när vi går igenom svårigheter som vi ser hur djupt rotad vår tro på Gud egentligen är. Alla kan tro på Gud när allt går bra och alla är lyckliga, men vem orkar
tro på Gud när ingenting går som det ska? Man kan se de prövningar vi möter
som en stresstest av vår tro. Håller tron under tryck? Blir den kanske till och med
starkare?
Det gör kanske inte prövningen enklare att leva med men det ger oss kraft till att
vara uthålliga när vi inser att prövningen har ett syfte. Den fråga som Covid19
ställer till dig och mig är: Hur är det med fatt med din tro?

Med Guds kärlek

Joel Backman
Pastor och föreståndare
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Ty det har behagat Fadern att låta hela fullheten bo i honom och genom honom
försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid genom blodet på hans kors.”
Kol. 1:19-20 (Reformationsbibeln).
Citatet från Kolosserbrevet ingår i ett större sammanhang, Kol. 1:12-23, där aposteln Paulus sammanfattar sin kristologi (läran om Kristus).
Budskapet om korset är fjärran från allt vad människor kan tänka ut. För grekerna
var det en dårskap enligt 1 Kor. 1:23. Det var lika främmande för antikens tänkande
som för nutidens människor. Redan i urkristen tid fanns det villolärare, som ville
tona ner Kristi betydelse och vörda honom som profet eller vishetslärare, precis
som både muslimer och hinduer gör idag. Om budskapet fördunklas på det sättet,
berövas evangeliet Guds kraft till frälsning. I församlingen i Kolosse fanns det en
tendens till dyrkan av olika änglaväsen, så att man ifrågasatte Kristi unika ställning
som Ordet, Logos, som i begynnelsen var hos Gud (Joh. 1:1).
S:t Paulus skriver därför om mysteriet, Guds hemlighet, som finns från världens
grundläggning (Kol. 1:26), och vars centrum är den korsfäste Kristus. Korset restes
vid en viss tidpunkt i historien och på en bestämd plats, Jerusalem, men liksom Kristus är till före all tid, så finns också korset från begynnelsen. Uppenbarelseboken
13:8 talar om ”Lammet, som har blivit slaktat från världens grundläggning.” Kristi
kors är den röda tråden genom historien. Korset står i centrum; skapelsen och syndafallet bildar dess bakgrund. Den korsfäste Kristus är skapelsens Herre, som kom
till den värld, som har blivit skapad genom honom och till honom, men som inte tog
emot honom. Mänskligheten hade skilt sig från Gud och gått sin egen väg. Inte ens
Guds eget folk, Israel, kunde upptäcka den Korsfäste i sina heliga skrifter, Gamla
Testamentet, som man ständigt rannsakade.
Aposteln förkunnar Kristi enastående ställning. Kristus, som är ”fullheten” av Guds
uppenbarelse och kärlek, är inte bara skapelsens utan också försoningens förutsättning. Den stora vändpunkten, som skapar en ny situation i världen, kommer med
Kristi offerdöd på Golgata. (Jfr Joh. 10:18.) Andra offer hade en begränsad räckvidd,
men Kristi död har en universell betydelse. Kristi försoningsverk omfattar alla. ”Gud
var i Kristus och försonade världen med sig själv” (2 Kor. 5:19). Frälsaren, den osynlige Gudens avbild (v. 15), identifierar sig med mänskligheten, för vars skull Han
lider. I sitt lidande tar den Korsfäste på sig varje människas nöd, mörker och olycka
ända från syndafallet, men samtidigt är Kristus översteprästen, som öppnar vägen
ända fram till nådens tron (Hebr. 9:12).
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Förlåtelsens möjlighet är inskriven i Guds plan ända från skapelsen. Vad det betyder
sammanfattas med orden: ”I honom (Kristus) har vi förlossningen genom hans blod,
syndernas förlåtelse” (Kol. 1:14). Det är evangelium.
Kerstin Ullerstad

Skrapa alla tapetskarvar, spackla, slipa, sätta
renoveringstapet, bestämma färg och måla 2
gånger. Ja, så började renoveringen av församlingsvåningen efter att ett gäng frivilliga tömt
salen på möbler, tavlor mm.
Att det är 3 meter i takhöjd skrämde inte gubbarna i fastighetsrådet, utan det löstes med en
byggställning på hjul. Den kunde Stefan stå kvar
på när de andra flyttade den bit för bit. En stod
där uppe, några jobbade under och några försåg med material – lagarbete. En list som ligger
utanför golvsockeln slipades, allt vitt målades
innan det blev dags för golvläggning. Inför detta
moment gick det åt tänka och planering. Hur
kommer vi under de tunga radiatorerna som
står på golvet, hur bli det vid de stora stenplattorna framför öppna spisen och hur gör vi
vid skjutdörrarna?
Eftersom golvet (ekparkett) läggs på befintligt
golv blir det nya golvet högre. Man vägde av
golvet och fann till stor frustration att mitt på
golvet fanns en kulle – om någon irriterat sig på
att de runda borden aldrig stod stadigt utan
pallades upp med servetter under något ben,
nu har ni fått en förklaring. Det var golvets fel,
inte bordets.
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Lösningen för elementen blev en specialdomkraft med en lyftkapacitet på flera ton
ihop med ett spännband runt elementet. Upp en bit i luften o under med en ekplanka. Stenplattorna vid spisen lyckades
de få upp hela och när de ska läggas tillbaka får man lägga material under så de
kommer upp. Vid skjutdörrarna fick golvet bearbetas. Och för att jämna ut golvet har de puzzlat med masonitskivor
och masonitbitar så nu ska borden stå
stadigt.
De som gör detta är Stefan Larsson, Ferry
Dobondi, Börje Remstam (som med sin
yrkeskunskap om målning kom med
kloka råd och mycket beröm vid väggarbetet), Anders Eklund och Håkan Persson. Ett gäng som trivs ihop, behandlar
varandra med respekt och ödmjukhet och bidrar med sina livserfarenheter och livskunskaper efter bästa förmåga. De korta kafferasterna används till att diskutera allt
ifrån omöjliga presidenter till djupa teologiska spörsmål.
Eftersom allt sker på den fritid som gruppen har (man kan inte vara där och jobba
själv) tar det tid och som världen ser ut i dag och det dröjer innan vi åter serverar
kyrkkaffe får det ta den tid det tar. I skrivande stund har golvet lagts från fönsterväggen och förbi öppna spisen. (Nu vid ”pressläggningen” är golvet i stort sett klart!
Red anm.)
Jag som tjuvkikat kan intyga att vi får en mycket vacker församlingssal att komma
tillbaka till. Jag kan inte annat än säga tack till slitvargarna för det hästjobb de villigt
utan knot gjort och gör.
Ett tack även till Gud som utrustar oss med olika gåvor och förmågor att användas
för Hans rike.
Alla eventuella sakfel och borttappade moment i beskrivningen är helt och hållet
endast upp till mig,
Gunvor Persson.
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Jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren, nämligen fridens tankar och inte
ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och
be till mig och jag skall höra er. Ni skall söka mig och ni ska finna mig om ni söker
mig av hela ert Hjärta!”
Jer. 29:11-13
För ett år sedan förstod vi att det som teoretiskt händer bara annanstans långt borta
kan hända oss också. Corona var ett faktum i Sverige med alla dessa konsekvenser i
samhälle på arbetsplatser och inte minst i kyrkor. Det var nytt att inte kunna gå till
kyrkan på söndagarna. Även för dem som inte var frekventa kyrkobesökare var
detta inte det vanliga.
Genom web-sända Gudstjänster och andra satsningar fick vi vår andliga veckodos.
Den levande gemenskapen fattades oss alla. Kyrkkaffet är efterlängtat. Gemenskapen vid kaffebordet och se alla bekanta och vänner i kyrkan och höra hur de har det.
Det är svårt att ersätta detta med kontakt per telefon eller andra kommunikationsvägar.

Att läsa Jer. 29:11–13 efter ett år med pandemin och alla begränsningar i det sociala
livet kan kännas lite modigt. Många har förlorat nära och kära och lever med sorg.
Tänker Gud på oss?
Guds tankar för oss är att ge oss en framtid och ett hopp. Ge till var och en. Till 15
åringen, till 30 åringen, till 60 åringen till 90 åringen och allt där emellan.
Hur hanterar vi detta i tider av nederlag? När vi känner att det mesta går emot oss
och inte för oss?

Det vi absolut ska undvika är att hamna bredvid Eva i Eden när ormen frågade ”har
Gud verkligen sagt …” och tvivla på det Gud säger. Det är det ormen vill.
Vi kommer aldrig att ha full koll på Guds tankar i detalj. Vi kan inte ha full koll på hur
han väljer att handla i olika situationer och varför han gör det. Vi är begränsade och
han har helikopterperspektivet.
Det vi kan göra är att se vår mänsklighet och hans gudomlighet. Hur mycket vi än
älskar människor och vill deras bästa, älskade Gud människorna ännu mer. Han gav
allt för att rädda oss. Han gav sin son. Det är inte över än. Fortfarande är treenigheten och hela andliga värden i aktion för att se efter oss, hjälpa oss, vägleda oss
och se till att vi i vår iver inte stressar ihjäl oss eller deppar totalt.
De vill ge oss verktyg att hantera livet här på jorden. Bibeln berättar att Gud är i himlen med Jesus på högra sidan som förmedlar för oss. Det finns ingenting som vi går
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igenom som Jesus inte kan relatera till. Han var här fysiskt för mer än 2000 år sedan
och har mött samma utmaningar som vi.
Den Helige Ande är här på jorden och bara väntar att vi ska be honom om hjälp.
Hans uppdrag är att vara hjälpare, ge oss kraft och påminna oss om vad Jesus har
sagt samt göra Jesus känd för oss. Sedan har vi änglarna som åker skytteltrafik och
utför olika uppdrag. Ibland möter de hinder i den andliga världen. Den onda delen
av den andliga världen, i motsats till Gud, vill inte vårt bästa. Det kan uppstå kamp.
Det läser vi i Bibeln att det har uppstått tidigare. Men han som bor i oss är större än
han som bor i världen. Detta påstående är inte förhandlingsbart. Vad behöver vi
göra?
Vi ska be till honom och han ska höra oss. Vi ska kalla på honom och vi ska söka honom. Vi ska söka honom av hela vårt hjärta och vi ska finna honom. Gör vi det?
I varje människas liv finns olika perioder med tidsbrist, stress, många åtaganden och
en vilja att vara till hjälp. Jag vet av egen erfarenhet. Jag vet hur det är att söka Gud
med skuldkänslan att jag borde göra det men jag inte hinner. Försöker söka Gud
men tankarna flyr. Jag vet hur det är att söka Gud för att livet har trasslat till sig och
jag behöver hans ingripande. Och jag vet hur det är att söka Gud bara för att känna
gemenskapen. Oavsett hur vi söker Gud och hur motivet ser ut är det vårt hjärta
han är intresserad av. Att man kommer till honom och att man litar på honom. Att
lita på honom och tro att det han säger och lovar är sant är grundläggande för vår
gemenskap med honom.
Och precis där vi befinner oss vill han ge oss en framtid och ett hopp. Det kan vara
hoppet och kraften för morgondagen, vishet i en viss situation, tålamod, se saker ur
ett annat perspektiv osv.

Framtiden och hoppet är individuellt för var och en av oss helt utifrån det vi behöver. Och Gud vet vad vi behöver. Det är kanske skillnad
mellan det vi vill och det vi behöver. Framtiden och hoppet som Gud vill ge oss finns där även om vi kanske inte
ser det. Ibland får vi be att han ger oss tålamod att vänta
på honom och gå med honom i samma takt. När vi går i
samma takt med Gud varken före eller efter infinner sig
friden. Friden som bara hans närvaro kan ge. Och det är
värd allt väntan.

Gud välsigne er kära församling
Rodica Dobondi
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När det gäller frågan om att ”bevara sitt hjärta” som det står i psaltaren bör man
inte bete sig som jag tycker vi gör i dag. Vi får för lite tid till reflektion på grund av att
vi lever med Tvn, datorn och mobilen i för stor utsträckning. Detta är inte bra för oss
själva personligen och för samhället i stort. En av effekterna blir att vi kan bete oss
väldigt motsägelsefullt utan att vi märker det. Den psykiska ohälsan växer för oss
personligen också. Jag blir bedrövad när jag ser små barn som ännu inte är ens är
två år hålla på med mobiler och läsplattor.
På 70-talet var affischer i vår kristna miljö väldigt vanliga med budskap på. En beskrev en situation med flera högtalare med fult ös i. En person har en pratbubbla
svävande över sig. ”Vad då, lyssna på Gud?” Jag hade en annan av dessa affischer
sittande på väggen bredvid min tryckpress i flera år. Bilden är en vacker skogsglänta
med texten: ”Han låter mig vila på gröna ängar”. Efter några år var jag trött på
denna behagliga text, när det för det mesta var tvärt om i det dagliga livet. Tejpade
över den med Tomas Tranströmers ord. ”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta
som bara kan hittas av den som gått vilse” Det finns något här som är djupt, sant,
men svårt att lära sig. Till detta hör nog det Du säger Jesus, att mista sitt liv för Din
skull. Om jag under livets gång bygger upp tillvaron omkring mig själv och mitt eget
så kan detta leda till att jag går vilse så småningom och bli ledd till denna GLÄNTA.
Ove Vikström chockade mig när jag läste hans bok ”Långsamhetens lov”. ”Om du
önskar komma in i detta, med lite lugnare tempo sätt dig med dig själv och bara du
och inget annat och börja med två minuter”. Är vi så "nerknarkade" med ljud, och
aktivitet så vi inte klarar mer är jag inte ett dyft förvånad över att vi går i väggen eller mår dåligt. Jag vet vad det är för något eftersom jag själv gjorde det när jag var
trettio år, med en nästan fyraårig depression som följd. Detta skedde under de år
som rent allmänt brukar ses som livets höjdpunkt, när vi klarar som mest. Jag hade
kört mig själv i botten och inte sagt nej när jag borde gjort det, detta trots att mobilen och Pc-datorn inte ens fanns då. Min kropp och själ protesterade över en dålig
livsföring.

En vanlig sång vi sjunger är ”När jag vilar från mina verk………..Verkar Guds Ande genom mig” Vi är så fixerade att vi MÅSTE GÖRA så det blir så här, att även när vi är
stilla ska det ske något. Texten borde vara ”Lever Guds Ande inom mig”.
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I dag är jag mer försiktig om mitt inre liv, kan köra 25 mil när jag är ute och reser
utan att ha radion påslagen. Eller här hemma, aldrig Tv eller radio på en morgon, när
jag ätit min tallrik mysli tar jag min stora mugg full med te och sätter mig i min fåtölj.
När muggen är tom sitter jag bara där en halvtimme och mer än så. Det kan hända
att jag läser lite i bibeln, i bland mycket men i huvudsak är jag bara stilla. Det är
mycket gott att i detta känna Jesu närvaro. Eller om någon har utsatt mig för den
situationen att jag måst vänta, och ber om ursäkt. Svarar då; nej jag väntar inte, jag
har paus. Vid ett tillfälle sitter jag i tandläkarstolen och fått en behandling som gör
att jag måste vänta en halv timme. ”Du kan sitta kvar här om du vill, eller gå ut i
väntrummet”. Jag svarade, ”sitter gärna kvar här om Du stänger av den” och så pekade jag på högtalaren med musik. Hon blev mycket förvånad och mitt svar blev: nä,
jag vill vara med mig själv en stund.
Börje Remstam

Jag har så länge jag kan minnas kallat mig själv kristen, min uppväxt var nära till kyrkan. Att växa upp i en kristen familj “gav” mig inte tro men en fördel, såsom söndagsskolan med de givande berättelserna om Jesus och det glada budskapet.
Det var inte förens jag bjöd in Jesus i mitt liv som jag började förstå innebörden.
Innebörden av att vara kristen, att ha en tro. Men jag förstod inte allt, man lär sig med tiden. Det är en ständig relation, en relation som växer var dag med med- och motgångar. Jag är väldigt ung och jag har mycket att erfara i
framtiden, även i min relation till Gud. För några år sen
levde jag mycket i tvivel, jag tvivlade inte på Guds existens
men jag hade svårt att tro att han hade en plan för just mig.
Förra året fick jag vara med om ett helande, där mitt ben
växte ut och min ryggsmärta försvann. Det var en vändpunkt
i mitt liv, jag fick ett nytt perspektiv. Jag förstod att han har
en plan för oss alla, även för mig.

Jeremia 29:11 “Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens
tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”
Cornelia Landberg
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Program Mars 2021 – Maj 2021
Webb: Gudstjänster och Mirakelonsdag: https://www.elimkyrkan.com
https://www.facebook.com/elimeskilstuna; YouTube - elimkyrkan Eskilstuna
Vardagsandakt måndag-fredag, på webbsidan:htpps://www.elimkyrkan.com
Bibelstudium på arabiska

Torsdagar kl 18.00 Digitalt

Mars
3

Ons kl 19.00

Bibelseminarium

6

Lör

Församlingens årsmöte (digitalt).

kl 15.00

Grupp 5

Anmälan krävs - information har gått ut
7

Sön kl 11.00

Årsmötesgudstjänst. Joel Backman.
Musik: Sofia Clewemar

Grupp 5

10 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 5

11 Tor

Styrelse och församlingsråd

kl 18.30

14 Sön kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.

Grupp 5

Musik: Håkan Persson

Insamling till Pastors- och diakoniutbildning
17 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 6

21 Sön kl 11.00

Gudstjänst Erik Lindberg.

Grupp 6

Musik: Ingela Karp/Barbro Hedlund
Nattvard (Stefan Bister). Församlingsmöte.
24 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 6

28 Sön kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman

Grupp 6

Musik: Anna Backman Bister.
Missionsinsamling
31 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag
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Grupp 7

April

Påskhelgen
1

Tor

kl 19.00 Skärtorsdag. Getsemanegudstjänst från Kjula Bf
(digitalt). Joel Backman, Mattias Gustafsson och
Håkan Persson.

2

Fre

kl 11.00 Långfredagsgudstjänst från Elimkyrkan (digitalt).
Mattias Gustafsson.
Musik: Sofia Clewemar/Ingela Karp/Anna B
Bister.
Grupp 7

4

Sön

kl 11.00 Påskdagen. Uppståndelsegudstjänst från

7

Ons kl 19.00

Bibelseminarium

8

Tor

Styrelse- och församlingsråd

kl 18.30

11 Sön kl 11.00

Gudstjänst. Erik Lindberg

Grupp 7
Grupp 7

Musik: Anders Eklund/Monica Johansson

14 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 1

18 Sön kl 11.00

Gudstjänst. Per-Olof Eurell.

Grupp 1

Musik: Erik Lindberg. Församlingsmöte.
21 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 1

25 Sön kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.

Grupp 1

Musik: Ingela Karp/Barbro Hedlund
Nattvard (Ferri Dobondi) Missionsinsamling
28 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag
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Grupp 2

Maj
2

Sön kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.

Grupp 2

Musik: Cornelia Landberg
Insamling till Equmeniakyrkan
5

Ons kl 19.00

Bibelseminarium

6

Tor

Styrelse- och församlingsråd

9

Sön kl 11.00

kl 18.30

Gudstjänst. Erik Lindberg

Grupp 2
Grupp 2

Musik: Anders Eklund/Monica Johansson
12 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag

13 Tor

Gökotta i Rothoffsparken. Ta med eget fika!

kl 10.00

16 Sön kl 11.00

Gudstjänst. Joel Backman.

Grupp 3
Grupp 3

Musik: Anna Backman Bister
19 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 3

23 Sön kl 11.00

Pingstdagen. Gudstjänst. Joel Backman. Grupp 3
Musik: Sofia Clewemar. Nattvard (Maria Petersson).

26 Ons kl 19.00

Mirakelonsdag

Grupp 4

30 Sön kl 11.00

Gudstjänst. Rodica Dobondi.

Grupp 4

Musik: Erik Lindberg. Missionsinsamling.

Församlingsmöte.

Juni
6

Sön kl 11.00

Gudstjänst Joel Backman.
Musik: Ferri Dobondi och blåsgrupp

10 Tor

kl 18.30

Styrelse- och församlingsråd
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Grupp 4

RPG:s årsmöte som var planerat till den 10 februari har ju pga Coronapandemin fått ställas in. Styrelsen hoppas på att kunna ha det någon gång i april-maj men
återkommer med meddelande senare.

Tema år ”Av hela hjärtat”
Vi har ett nytt tema för i år som vi kallar för ”Av hela hjärtat”. Det handlar om att
sätta Jesus i centrum, eller fokus, av vårt liv. Vi kommer att belysa detta genom vår
förkunnelse under året.

Träffas digitalt efter gudstjänster
Vi har startat med digitalt kyrkkaffe via Zoom. Det är ett tillfälle för oss att ändå få
se på varandra och prata några minuter. Om du behöver hjälp med att ansluta till
kyrkkaffet efter gudstjänsten på söndagen så hör av dig till oss i kyrkan så ska vi försöka att hjälpa dig.
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Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd
Ibland när vi talar om Guds rike, talar vi om att kämpa den goda kampen, och att ta
på sig Guds rustning. I Efesierbrevet kan vi läsa om detta. I samma sammanhang
talas det om bön; ”gör det under åkallan och bön, och be i er ande var stund”.

Håll ständigt trons sköld framför er,
med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som
är Guds ord. Gör det under åkallan och
bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig
tröttna i er bön för alla de heliga (Ef.
6:16-18).

Den människa närmast mig som jag har
mest starka böne-minnen av, är min
mormor Greta. Jag minns tydligt en
gång när hon var på besök hos oss, och
jag utanför hennes gästrum hörde att
hon talade med någon därinne. Men
det var ju bara mormor där? Jag gick
in, och hittade henne på sängen. Med
lyfta armar satt hon och förde samtal med Gud. Lika naturligt som att prata med en
fysisk person i rummet. Det är ett minne som inte har lämnat mig. ”En sån relation
vill jag också ha med Gud, tänkte jag”.

2011 lämnade mormor oss för himlen. När jag samma dag stod utanför hennes rum
i sjukhuskorridoren fick jag en stark upplevelse. En bild av soldater sida vid sida kom
för mig. Om vi som tror, är delar i samma här av kristna som ber och kämpar trons
goda kamp, sida vid sida, då hade de nu blivit ett hål i hären, där mormor lämnat.
Vem skulle nu ta den platsen?

Snart är det dags för församlingens årsmöte igen. Det blir Elimkyrkans 155:e årsmöte. Har du tänkt på att du, i dina böner och ditt liv, är en del av dem som kämpar
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den goda kampen i Guds här?
Under året som varit har flera
församlingsmedlemmar lämnat
oss för den himmelska världen.
Är vi beredda att fylla deras
plats? I uppenbarelseboken kan
vi läsa om att rökelsen från de
heligas böner stiger upp inför
Gud. I Jakob 5:6 kan vi också
läsa att ”Den rättfärdiges
bön har kraft och gör därför
stor verkan”. Vi som församling
har stor betydelse för Guds rike,
och det är du och jag, som utgör församlingen.

Vi lever i en värld som just nu är präglad av Corona-pandemin, en värld som på
många sätt inte är sig lik. Inte desto mindre är den full av människor som längtar,
kanske mer än någonsin, efter Guds ljus i sitt liv. Du och jag kan, trots att det mesta
just nu sker på distans, vara den som bär bönens fackla, klär oss i Guds rustning, tar
plats i hären, plockar upp manteln från dem som gått före, och visar vägen till Kristi
ljus. Inför årsmötet och det kommande året, vill jag skicka med oss ett bibelställe
som levt inom mig ett tag. Har vi Kristi hjärta, och Kristi ögon, att se de vitnade fälten, och villigheten att be?

När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är
stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin
skörd” (Matt 9:36-37).
Text och foto: Anna Backman Bister Husby-Rekarne

Glöm inte att bedja för och delta vid Elimkyrkans Baptistförsamlings årsmöte 6 mars kl. 15.00. Årsmötet
kommer att ske digitalt och kräver anmälan.
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Gästpredikanter
Morgan Carlsson var gästpredikant hos oss i Elimkyrkan lördagskvällen 13 februari
kl.19 och gudstjänsten söndagen 14 februari. Morgan har besökt Elimförsamlingen
ett par gånger tidigare och skulle besökt oss förra året, men det tillfället fick ställas
in på grund av pandemin. Vi är glada att Morgan nu åter kunde besöka oss. I nästan
30 år har Morgan varit evangelist på heltid. Mission of Hope International startade
Morgan Carlsson redan 1992. Mission of Hope International har en vision och längtan att få se Guds kärlek och kraft förvandla människors liv. Teamet har sett det i
olika länder, kulturer och olika sammanhang.
Vi har att se fram emot Per-Olof Eurell som gästpredikant söndagen den 18 april kl.
11.00.
Per-Olof Eurell är företagare, förkunnare och författare. Han är en välkänd näringslivsprofil som haft ledande befattningar i flera svenska storföretag. Per-Olof har
också gjort sig känd för stort engagemang i församlings- och missionsarbete.
Som författare har Per-Olof skrivit boken Med Jesus i arbetslivet.
”Inte alla är kallade att bli pastorer eller att vara i heltidstjänst för Gud. Men alla är
kallade att tjäna Gud i sin vardag, och han vill både hjälpa dig och använda dig i ditt
arbetsliv.”
Vi ser fram emot att få tillfälle att lyssna på Per-Olof när han återigen gästar vår
kyrka.

Båda våra gästpredikanter sänds live på församlingens Youtube och Facebook kanaler, vilket också betyder att vi kan ta del av dessa gästpredikanter i efterhand.
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Det finns hopp kampanjen 28 – 30 januari 2022
Konferensen arrangeras av lokala kyrkor i Mälardalen tillsammans med Heart of
Evangelism och Sebastian Stakset, förhoppningsvis på Stiga sportarena eller digitalt
om pandemin fortsätter.
Varför vill vi kampanja att Det finns Hopp? Jo, för att vi tror att det är på Guds hjärta
att de stora folkmassorna ska få höra evangeliet och få en chans till frälsning och en
hoppfull framtid. Som en av Guds profeter proklamerade: ”Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som vattnet täcker havets djup.” (Hab. 2:14). Vår
kampanj syftar till att ge tusentals och 10-tusentals enkel kunskap om Jesus och
vägen till frälsning.
Därför hoppas och planerar vi alltjämt tillsammans med Heart of Evangelism att
hålla en 3-dagarskampanj på Stiga Sport Arena 28-30 januari 2022. Men samma vision motiverar oss också att hela 2021 söka nya och nygamla vägar att få ut evangeliet till betydligt fler än vi gjort på länge. Mälardalsborna behöver få höra 1) om Jesus och hoppet och 2) om de många öppna, levande församlingar som finns, kanske
inte öppna byggnader men levande gemenskaper av öppna hjärtan med Jesus i
mitten.
Vi tror och ber att det kan ske: Både att få ut evangeliet 2021 och att samla folk i
januari 2022! Vill ni stå tillsammans med oss i detta? Vi tror att vi står med Gud när
vi skriver dessa ord: ”Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under.” (1 Krön. 16:24)
Låt oss gärna få en signal, en hälsning, på att vi gör detta tillsammans!
•
•
•

gå med i bönenätverket (som får ett böne-sms varje månad)
bli engångs- eller månadsgivare till kampanjen
arbeta i någon av de många olika arbetsgrupperna

All info på www.det-finns-hopp.se.
Hoppfulla hälsningar,

Styrgruppen genom kontaktperson Joel Backman och Suzan Östman Bäckman som
representerar Elimkyrkan.
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Hela mig
Text och musik Anna Backman Bister 12 jan 2019
Vers 1
Att få röra vid Dig, din kraft får röra vid mig, att få bli hel igen
Som jag längtat förut, ska detta aldrig ta slut, jag vill bli hel igen
Refräng 1
Bördor jag bär, lämnar jag här
I ett ögonblick finns kraft
Kraft som jag inte haft
Men i Jesu namn finns kraft att hela mig
Vers 2
Att få kraften igen att orka gå ur min säng. Jag vill bli hel igen
Ja jag var liksom död, du mötte mig i min nöd, Jag fick bli hel igen
Refräng 2
Du ropa’ mitt namn, och mörkret försvann
I ett ögonblick fanns kraft
Kraft som jag inte haft
Men i Jesu namn finns kraft att hela mig
Refräng 1
Bördor jag bär, lämnar jag här
I ett ögonblick finns kraft
Kraft som jag inte haft
Men i Jesu namn finns kraft att hela mig

https://www.youtube.com/watch?v=4ufhcJQBnz4&feature=youtu.be

Sida 22

Kontakt med Elimkyrkan utges av
Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna

-

-

Församlingens pg: 16 99 75-0
Swish:123-175 86 89

-

-

https://www.elimkyrkan.com
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