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En ny tid väntar.  

Hur kommer det att bli? Det är den fråga som många ställer sig nu när re-

striktionerna har lättat och vi kan ana ett ljus i slutet av denna pandemi-

tunnel. En del saker kommer med all säkerhet att återgå till det ”normala” 

medan andra saker kommer att vara annorlunda. Jag tror personligen att 

en ny tid väntar oss som församling. Jag fick ett Bibelord utav en av för-

samlingens medlemmar som hon kände hade talat till henne. Det slog 

genast an en ton i mitt hjärta också och jag vill få dela det med dig:  

 
Av den minste ska det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, 

ska låta det ske snabbt när dess tid kommer. Jesaja 60:22 

 

Gud ger Jesaja en föraning om den förändring som var på väg. För det 

första skulle det lilla folket växa sig till ett stort. För det andra skulle denna 

förändring ske snabbt.  

Tänk om det är ett budskap även till oss idag? Att Gud kan låta oss växa 

till en stor gemenskap och att han kan låta den förändringen ske snabbt. 

Om vi ska kunna ta det budskapet till oss behöver vi våga tro Gud om två 

saker:  

 

Det första vi behöver våga tro är att Gud kan låta det som är litet bli stort. 

Vi måste våga lägga av oss låga förväntningar och jantelagstänkande. 

Kan du se Guds rike expandera och en stor församlingsgemenskap växa 

till? Innan det sker behöver vi se det med trons ögon och förbereda oss 

för det.  

 

För det andra behöver vi våga tro att Gud styr över tid och tillväxt. Vi är 

vana vid att saker växer sakta. Vi planterar och sedan får vi vänta på skör-

den att bli mogen. Men Gud låter Jesaja förstå att han styr över tiden: 

”Jag, Herren, ska låta det ske snabbt när dess tid kommer.” 

 

Jag tror på en ny tid för församlingen där vi får se en 

stark och snabb tillväxt. Jag inbjuder dig att tro detta till-

sammans med mig! 

 

Joel Backman 

Pastor och föreståndare.  
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Om Kristi uppståndelse. 

”Men nu har Kristus uppstått från de döda och blivit förstlingen av de 

avsomnade.”     1 Kor. 15:20. (Reformationsbibeln.) 

I det urkristna evangeliet är Kristi död och uppståndelse det centrala 

budskapet. Ändå fanns det i Korint några kristna, som förnekade upp-

ståndelsen. Aposteln Paulus bemöter deras villfarelse med sin under-

visning i 1 Kor. 15, som innehåller den äldsta nertecknade berättelsen 

om Kristi uppståndelse och dess vittnen.  

Om man tar bort ett av evangeliets grundfakta, förlorar man allt, ef-

tersom evangeliet är odelbart. Kristi uppståndelse hör till mysteriet, 

Guds hemlighet, som omfattar hela Guds frälsningsplan från skapelsen 

till fulländningen. Kristi uppståndelse är en enastående händelse och 

grunden till all uppståndelse. Genom Kristi uppståndelse har det skett 

något, som angår hela mänskligheten, och som var och en kan ta emot 

i tron på Frälsaren. Uppståndelse betyder något annat än att en död 

blir återuppväckt, såsom Lasarus. I Nya testamentet är uppståndelse, 

anástasis, inte detsamma som ett liv efter detta, utan innebär ett åter-

upprättande av den mänskliga personligheten i fullkomlig gestalt. 

Nya testamentet är försiktigt i allt som gäller livet efter detta och talar 

endast om uppståndelsens att, men säger inte hur. Det är Guds eget 

handlande, som inte kan uttryckas med mänskliga ord. Den som har 

uppstått, det är Han, som var av begynnelsen, och som i sig innesluter 

hela mänskligheten. Människan, som var skapad till Guds avbild, hade 

genom syndafallet brutit sig ut ur det av Gud givna livet för att vandra 

en annan väg, på jakt efter sin egen ära. På korset tar Jesus på sig det 

fördärv, som syndafallet - detta hemlighetsfulla – har orsakat; genom 

uppståndelsen har det skett något, som innebär, att det som var Guds 

vilja med människan har blivit återställt. Frälsaren, som i sig innesluter 

hela mänskligheten, och som är ”den osynlige Gudens avbild” (Kol. 

1:13), uppstår som ”den förste av de avsomnade”.  

Kristi uppståndelse ger oss visshet om syndernas förlåtelse (Ef. 1:7). 

Jesu åhörare fick ofta lyssna till förlåtelsens och fridens ord. I sitt av-

skedstal till lärjungarna den sista aftonen talade Jesus om ”…det nya 
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förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för er,” Luk. 22:20.  Det ordet be-

tyder, att Han i vårt ställe skulle dö den död, som vi förtjänade, för att vi 

skulle få frid. Uppståndelsen är bevis på att Kristus inte dog förgäves, 

och att de som tror på Honom får full förlåtelse. Kristi uppståndelse 

övertygar oss om Guds makt, som inte bara väcker människor ur den 

andliga döden till ett liv i gemenskap med Gud, utan som också kan 

förvandla oss till likhet med Kristus. S:t Paulus bekräftar ”hur överväldi-

gande hans kraft är på oss som tror …” (Ef. 1:19). 

Kristi uppståndelse ger oss visshet om Guds slutgiltiga seger. I 1 Kor. 

15:54 skriver S:t Paulus: ”Döden är uppslukad i seger.” Det betyder 

löfte om livets djup, rikedom och fullhet i evighet. 

     Kerstin Ullerstad 

Nya ansikten 

Först döptes Hugo och sen Perla.  

Äntligen kan vi träffas i större grupper 

och med det samtala med både nya 

och gamla bekanta. Några nya ansikten 

är Hugo och Perla. Det började med att 

Hugo, som är snart 15 år, började vara 

med ungdomarna i Elim på fredagarna. 

Perla pratade med pastor Joel och ung-

domspastor Erik samt kände igen flera 

av församlingsmedlemmarna. Suzan 

och Sarah känner de båda från närings-

livet och skolan. Hugo syns också med 

sin mamma Perla på gudstjänsterna i 

Elimkyrkan. Först tog de del av guds-

tjänstlivet digitalt och sen äntligen kunde de båda ta del av gudstjänstlivet på 

plats och träffa de andra kyrkobesökarna.  

De är båda kreativa och har talanger med färg och form. Fritiden fylls för 

Hugo med musik genom sånglektioner och spela violin. Tidigare spelade 

Hugo både piano och tvärflöjt samt sjöng i kör.  Annars spenderas fritiden 

med animationer genom att rita bilder för att skapa uttrycksfulla filmer, oftast i 

mobilen. Kreativiteten finns också uttryckt i kläder och frisyr. Hugo gillar 
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också cos play (ett uttryckssätt av amerikanskt och japanskt ursprung som 

kan liknas vid att man klär ut sig till tecknade karaktärer). 

Perla skapar både på fritiden genom konst och på arbetet som internationell 

produktdesigner för ett stort koncernföretag med kontor över hela världen. 

Det är ett skapande i problemlösningen beskriver Perla som är utbildad in-

genjör med inriktning på innovation och produktdesign. Därefter vidareutbil-

dade hon sig i ergonomi och design management och har jobbat med flera 

globala företag i olika branscher genom åren.  

För Perla och Hugo har det under pandemin gått bra med distansarbete och 

skola, även om det var svårt med skolan i längden för att få hjälp uttryckte 

Hugo. Men de ser fram emot att återgå till det nya normala vilket för Perla blir 

mer resor och hybridarbete. 

Perla flyttade till Sverige från São Paulo Brasilien. Perla lever med sin man 

Marteen och tillsammans har de sex barn (27, 23, 21, 16, 14 och 10 år) och 

två katter. 

Fredagar brukar ungdomarna samlas, oftast åtta stycken tillsammans med 

ungdomspastor Erik. Det är bönestund och samtal, följt av aktivitet. Om Hugo 

får välja aktivitet så spelas det gärna Mario Kart. Hugo går också ungdoms 

Alpha i Elim på torsdagar tillsammans med Erik, Antonio och Cornelia. 

Perla beskriver sin upplevelse med att landa i församlingen som connecting 

the dots. Från en katolsk uppväxt och alltid haft en tro, har det varit en resa 

för henne att hitta hem till en församling. Perla beskriver det som att Jag kom 

till Elim, och Elim kom till mig – Guds mening. Den helige anden har Perla 

tidigare brytt sig minst om, fram tills Perla började gå i Elim. Dopet blev en 

nystart, ett förhållningssätt till allt möjligt för att blicka framåt och tillbaka. Pas-

tor Joel samt systrarna Anna, Sara och Johanna har varit av stor betydelse 

för Perla. 

Här i Elimförsamlingen finns också så många bekanta från olika delar av Per-

las liv vilket ger en härlig känsla. Perla berättar om sina affärsresor till Lon-

don där hon besökt Holy Trinity church på Brompton Road i London, för att 

sedan upptäckta att det var Alphas huvudkontor.  

Vi välkomnar er till församlingen och ser fram emot att lära känna flera famil-

jemedlemmar vid olika tillfällen. 

Suzan Östman Bäckman 
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Att leva i krigets skugga 

 

Hej 

Det här är Boas Adolphi som skriver. Min hustru Mirjam och jag är medlem-

mar i Elimkyrkan sedan 5 år. Vi arbetar också i Ukraina genom vår egen or-

ganisation Barnens Ambassad. Syftet är att hjälpa utsatta barn och barnfa-

miljer i Ukraina. I 30 år har vi arbetat i landet, lärt oss kulturen och språket. 

Vårt center som vi kallar ”Vännernas Hus” ligger i byn Piski ca 8 mil nordost 

om huvudstaden Kiev. Gränsen till Belarus (Vitryssland) ligger ca 17 mil norr 

om byn. Till den av Ryssland ockuperade zonen i östra Ukraina är det ca 65 

mil 

Ukraina blev en självständig stat 24 augusti 1991. Innevånare ca 46 miljoner, 

huvudstaden Kiev ca 2,8 miljoner, hela Kiev region ca 4,8 miljoner. Flaggan 

har samma färger som den svenska gul och blå. Ukrainare är ett trevligt, 

gästvänligt och fredligt folk. 

Nu har det uppstått ett spänt läge. 

Putin anklagar Ukraina för att hota Ryssland. Detta är ju förstås helt fel.  Det 

var Ryssland som annekterade halvön Krim 2014. Det är också Ryssland 

som 2014 gick in i östra Ukraina och ockuperade Donbas och Lugansk reg-

ionerna. 

Ca 1.5 miljoner internflyktingar har flytt västerut i landet. Några barnfamiljer 

till vår kommun vilka vi också hjälper. 

Tanja, som bor i Vännernas Hus, sitter med sina barn runt köksbordet och 

diskuterar länge om situationen i Ukraina: 

Maksim, 12 år, frågade: 

”När kommer kriget att börja, kommer det bara att vara i Kiev? Eller i vår by 

också? ”Är det sant att vi kommer att äta människor och att det inte kommer 

att finnas någon mat?” Sådana ord från ett barn ger mig rysningar, säger 

Tanja.  

Kristina, som är 13 år gammal, hoppas att det inte blir något krig. Att våra 

soldater kommer att skydda oss. Och att allt kommer att bli lugnt och fridfullt. 

Hon kommer att gå i skolan, umgås med vänner, och det kommer att finnas 

ljus och elektricitet överallt.  

Zhenja, som är 15 år gammal, berättade att de i skolan fick lära sig om 

skyddsrum och vad de skulle göra om det blev en evakuering. Han sa: ”Om 

det blir krig i Kiev, hur ska jag då komma hem? Det kommer inte att finnas 
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några bussar, så vad ska jag göra då? Gå till fots till byn? ”Man kan se räds-

lan i hans ögon. Samtalet vi hade i köket… om det viktigaste. Barnen oroar 

sig och tänker på kriget mycket mer än jag trodde. 

Och på Maksims fråga: ”Mamma, vart ska vi fly från kriget?” har jag inget 

svar. 

Jag vill verkligen att talet om krig ska förbli bara tal. Mina barn och vi alla 

lever i ett fredligt Ukraina. Och vi lärde oss om krig endast i historieundervis-

ningen i skolan och behöll minnet av det. 

/ mamma Tanja    

Men mitt i allt detta så måste livet ändå gå vidare. Så också i vår by Piski, 

där Vännernas Hus ligger. Barnen är glada att de kan komma till oss och få 

värme och kärlek från vårt team. Kanske ännu viktigare i dessa oroliga tider. 

Spela pingis, pyssla, få en varm kopp te och en smörgås, eller fler!, spela 

fotboll och mycket mer. Oj vi får ju inte glömma vår omtyckta söndagsskola 

som är höjdpunkten på veckan. 

Livet fortsätter sin gilla gång i byn Piski. 

Javisst finns krigshotet fortfarande kvar från grannen i öster, många är trötta 

på allt detta. Man drar en djup suck, reser sig upp, går vidare. Precis som 

man gjort tidigare i historien. Ukrainaren är en tålmodig människa. Man jäm-

för dem ofta med humlan, som teoretiskt inte skulle kunna flyga på grund av 

sin stora kropp, och små vingar, men den flyger ändå! Så gör också det 

ukrainska folket. De går vidare. 

Tack Himmelske Fader att du har 

förbarmande över hela denna situ-

ation. Att Din vilja får ske i allt. 

Amen 

Boas Adolphi 

Tillsammans med hustru Mirjam på 

Herrens uppdrag i Ukraina. 

 

 

 

Glada barn vid Barnens Ambassads 

”Vännernas Hus”. Där de får erfara Guds 

kärlek och omsorg.  
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Webb: Gudstjänster och Mirakelonsdag: 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.  
Barngympa fredagar kl 18.  
 

Mars  

2 Ons    kl  18.30 Storbönemöte i Pingstkyrkan  

3 Tor     kl  14.00 RPG i Elimkyrkan. Childfriends-med hjärta för de  
    utsatta barnen i Thailand. Madeleine och Inge Ekelyck 

5 Lör     kl  15.00 Församlingens årsmöte             Grupp 6  

6 Sön     kl  11.00    Årsmötesgudstjänst, Joel Backman  Grupp 6  
    Musik: Sofia Clewemar/Anna Backman Bister m fl. 

9 Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp 7 

13 Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Erik Lindberg  Grupp 7  
    Musik: Håkan Persson. Equmeniakyrkans Bön- och  
    offerdag för pastors- och diakoniutbildning.   
    Nattvard (Ferri D). Vad vill vi med våra omsorgs-  
    gruppper? samtal vid kyrkkaffet. 

15 Tis  kl  19.00 Bibelstudium Grupp 7  

16 Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag  Grupp 7 

17 Tor  kl  18.30 Styrelsemöte   

18 Fre      kl  19.00 Gudstjänst Morgan Carlsson   Grupp 7                                                                                                                  

19   Lör kl 17.00 Seminarium Morgan Carlsson   Grupp 7                                                                                                                  
  kl 19.00 Gudstjänst Morgan Carlsson   Grupp 7                                                                                                                  

20   Sön     kl  11.00 Gudstjänst Morgan Carlsson Grupp 7   
    Musik: Erik Lindberg  

23 Ons     kl  19.00 Mirakelonsdag  Grupp 1  

24 Tor kl  18.30 Församlingsråd  

27   Sön     kl  11.00 Gudstjänst Joel Backman  Grupp 1 
    Musik: Ingela Karp/Barbro Hedlund m fl     
    Missionsinsamling 

30 Ons kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp 1 

 

https://www.elimkyrkan.se/
https://www.facebook.com/elimeskilstuna
https://www.elimkyrkan.se/
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31 Tor  kl  14.00 RPG i Eskilskyrkan. Min resa till Oberammergau,  
    Tord Dahlén 

31 Tor  kl  18.30 Träff för Omsorgsgruppledare  

 

April 

3 Sön kl  11.00 Gudstjänst Sven Almkvist  Grupp 1  
    Musik: Cornelia Landberg m fl.  Församlingsmöte                

6 Ons   kl   19.00 Bibelseminarium Grupp 2  

7 Tor   kl  18.30 Styrelsemöte 

10 Sön kl  11.00 Gudstjänst Joel Backman  Grupp 2                                
    Musik: K-E Magnusson m fl. Nattvard (Maria P) 

19 Tis     kl  19.00 Bibelstudium Grupp 3 

20 Ons   kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp 3 

21 Tor  kl  14.00 RPG i Pingstkyrkan Årsmöte Läsarsånger med  
    Lennart Persson Frälsningsarmén Södertälje.  

21 Tor  kl  18.30 Församlingsråd  

23 Lör  kl  18.00 Vårfest, anmälan senast 17 april på  Grupp 3  
    anslagstavlan i kapprummet eller    
    exp@elimkyrkan.com. Mer info kommer senare 

24 Sön  kl 11.00 Gudstjänst Erik Lindberg  Grupp 3  
    Musik: Monica Johansson Eklund och Anders Eklund
    Missionsinsamling. 

PÅSK                    

14 Tor    kl  19.00 Skärtorsdagen Getsemanestund i Baptistkyrkan 
    Kjula. Håkan Persson. Nattvard.   

15 Fre  kl  11.00 Långfredagen Gudstjänst i Fristadskyrkan, Joel 
    Backman   

17 Sön  kl  11.00 Påskdagen Gudstjänst i Elimkyrkan  Grupp 2 
    Mattias Gustafsson Musik: Ferri Dobondi/Anna 
    Backman Bister 

18 Mån  kl  14.00 Annandag Påsk Munkhagskyrkan i Mariefred 
    Sjukhuskyrkans årsmöte 

  kl  16.00 Gudstjänst Munkhagskyrkan i Mariefred.  
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27 Ons  kl  18:30 Storbönemöte i Elimkyrkan Grupp 3 

 

Maj   

1 Sön  kl  11.00 Gudstjänst Håkan Persson  Grupp 3  
    Musik: Erik Lindberg.    

4 Ons  kl  19.00 Bibelseminarium  Grupp 4                  

8 Sön  kl  11.00 Gudstjänst Joel Backman  Grupp 4  
    Musik: Anna Backman Bister. Nattvard (Joel B) 

11 Ons   kl   19.00 Mirakelonsdag Grupp 4 

12 Tor  kl  14.00 RPG i Johanneberg Eskilstuna Kommunförening  
    Stormöte. Tryggve Lundh ”Strindbergkännaren”  
    berättar och visar bilder. 

12 Tor  kl  18.30 Gemensamt styrelse och församlingsrådsmöte,  
    därefter styrelsemöte 

15 Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Ferri Dobondi.  Grupp 4  
    Information från Open Doors Musik: Corazon Kör 
    mässa.                                                                                                                       

                                       Open Doors informerar och svarar på frågor kring sitt 
    arbete med att stärka och uppmuntra den förföljda  
    kyrkan. 

17 Tis  kl  19.00 Bibelstudium Grupp 5 

18 Ons kl  19.00 Mirakelonsdag     Grupp 5 

19 Tor   RPG:s Vårresa 

19 Tor  kl  18.30 Församlingsråd 

22 Sön  kl  11.00 Gudstjänst Joel Backman Grupp 5  
    Musik: Fyrstämmigt. Missionsinsamling,    
    Församlingsmöte. 

29 Sön   kl  11.00 Familjegudstjänst Ungdomarna  Grupp 5  
    Musik: Erik Lindberg. Söndagsskolans avslutning 

 

Juni  

5 Sön kl  11.00    Pingstdagen Gudstjänst, Joel Backman Grupp 6 
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Det Finns Hopp – Sebastian Stakset med Heart of Evangelism  

Kampanjen är nu flyttad till sista helgen i januari 2023 i Stiga Sport arena. 

Pastorsfamiljen har blivit pensionärer 

Ja, tänker någon, det har ni väl varit de senaste 10 åren. Sett till kronologin 

så är det så, men fr.o.m. år 2022 är jag (Håkan) inte längre anställd i 

”kyrkan”. 

Det började år 1973 i Elimkyrkan under ett och halvt år och fortsatte sedan 

med en femårsperiod i Södertälje. Där ökade familjen med två personer. Un-

der den perioden kombinerades arbetet i församlingen med studier på Be-

telseminariet.  

När det sedan var dags att avsluta Södertäljetiden gick flyttlasset tillbaka till 

Eskilstuna i januari 1980. Ända till år 2013 var jag anställd i Elimkyrkan utan 

avbrott men med olika anställningsgrad. Fr.o.m. hösten 2013 till det gångna 

årsskiftet var det Baptistförsamlingen i Kjula som var arbetsgivare.  

 

Några axplock från minnesbanken 

Det var inte givet att Gunvor (Gunna) och jag skulle forma en pastorsfamilj då 

vi gifte oss i maj 1972 men så blev det. Min kallelse till tjänst som pastor var 

det som präglade de första åren i Elim och som i stort sett bestämde hela vår 

framtid. Gunna fick lägga sin egen yrkeskarriär åt sidan under många år för 

att inordna sig i det som förväntades av en pastorsfru. Inte förrän 1986 kunde 

hon åter komma igen som arbetstera-

peut inom Landstinget. Strax innan 

hade familjen utökats med ytterligare 

en person. 

De tio första åren i Eskilstuna prägla-

des mycket av ungdomsarbete. Tiden 

med Salig Röra var fantastisk. 

 Vi har noterat att det var ”mer verk-

samhet” i kyrkan under den tid när 

barnen växte. Helgen började med 
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tonår och idrott på fre-

dagskvällen, ungdoms-

samling på lördagen, RIA 

på kontakten vissa sön-

dagsmorgnar, predikan kl. 

11, sjukhusandakt efter 

lunch och ofta någon se-

nare gudstjänst i Elim eller 

någon utpost. Dessutom 

var det scouting mitt i 

veckan förutom allt sam-

manträdande förstås. Ty-

värr fanns det inte alltid tid 

att få någon ledig dag eller 

ens någon ledig helg un-

der långa perioder vilket 

påminde Gunna om att 

hon betraktade sig som 

ensamstående mamma 

under denna tid.  

För att hålla familjen sam-

man i möjligaste mån fick 

barnen hänga med i tid 

och otid. 

När sjukdomen drabbade oss i familjen var församlingen ett ovärderligt stöd 

för oss att klara oss igenom svårigheterna vilket belyser värdet av att höra till 

en kristen gemenskap. 

Man bad för oss regelbun-

det och vi valde att hålla 

församlingen informerad 

eller ska vi säga delaktig i 

vår situation. 

Det är med stor tacksam-

het vi vågar så här i en 

hast summera den period 

av livet som betraktas som 

den verksamma, den tid då 

man står till 

”arbetsmarknadens förfo-

gande” som det heter. Vi 



 

Sida 13 

brukar sjunga om Guds trofasthet och godhet som räcker livet ut. Det är nå-

got vi vill stryka under och så länge vi andas (sjunger vi) vill vi vara med för 

att göra skillnad i Guds rike. 

Gunvor och Håkan 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN 

• Sociala hjälpkassan behöver fyllas på - behoven ökar. Skriv 

”Hjälpkassan” på inbetalningen. 

• Rengöring av de nya golven i kök, gång och församlingsvåning ska 

göras med torrmopp eller fuktig mopp UTAN rengöringsmedel! 

• Vill någon ha ett svårstämt piano, så finns det ett att hämta. Kon-

takta expeditionen eller ordförande/vice ordförande. 

Ödmjukhet 

”Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bör-

dor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av 

mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni 

finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är 

lätt” (Matt 11:28–30). 

Ödmjukhet är ett av de mest centrala temana i Bibeln. 

Det finns så många bibelverser om ödmjukhet, eftersom 

det är en avgörande faktor för att Gud ska kunna forma 

oss efter hans sons avbild (Rom 8:29). 

Att bli formad till Jesus avbild är inte ett jobb som vi kan utföra i egen kraft. 

Oavsett hur mycket vi skulle vilja leva på ett sätt som efterliknar Jesus, kom-

mer vi att misslyckas på ett eller annat område. Flera gånger om.  

Vi tar del av Jesus seger på korset och frälsningen.  Vi sjunger om det och 

tackar Jesus för det han gjorde för oss. Det är inte lika lätt att ta del av vägen 

till korset. Att bli formad till Jesus avbild dagarna innan han blev korsfäst. 

Vem vill vara i Getsemane med Jesus när han blev förrådd och hela rättspro-

cessen. Ta del av detta. Att se människor som har varit ens vänner vända en 
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ryggen. Att bli fysiskt och psykiskt misshandlad utan att ge respons. Att bli 

anklagad och dömd fast man är oskyldig. Att överhuvudtaget förbli tyst i såd-

ana situationer. Att kunna älska fortfarande enligt 1 Korinthierbrevets definit-

ion på kärleken. (1 Kor 13:1–8). Guds definition på kärlek i alla tider. 

Det krävs mycket mindre för att vi ska agera annorlunda ibland i affekt. Vi blir 

lätt kränkta. Vi har ett ego som reagerar starkt utifrån JAG och MIG. Det är 

mänskligt. Hur ska man överleva annars i ett allt hårdare klimat?  Vi är inte 

Jesus. Just det! Och vi kan inte förbli sådana som Jesus utan den förvand-

lande kraften som väckte Jesus från de döda.  

Nyckelordet till detta stavas ÖDMJUKHET. Jesus själv säger att han kan ge 

oss vila och ro i själen när vi arbetar och bär på tunga bördor. Han kan byta 

ut vår börda mot sin börda. Hans börda är lätt. Han uppmanar oss att lära av 

honom och vara som han. Han är mild och ödmjuk i hjärtat. Vi kanske behö-

ver flytta fokus från oss själva och ”jag” och ”mitt” till Jesus och hans person-

lighet. När vi gör detta lovar han oss ro i våra själar. Vår börda är kanske kvar 

men det han har lovat det håller han. Vi får ta emot den ro som han vill ge 

oss. 

Jesus ger befallningar och Bibeln talar om att böja sig inför Gud och hans 

ord. För detta krävs ödmjukhet och ett val. Ett val att vilja hantera varje situat-

ion som vi kan utsättas för enligt Jesus undervisning. I Jesus närhet/skola lär 

man sig att göra valet. Är det svårt att lära sig kan man alltid titta på läraren 

och hans ödmjuka hjärta. Klarar man inte trotts allt kan man be om hjälp. Ta 

en fördjupningskurs och plugga lite extra. Tips om en fördjupningskurs: 

bergspredikan. Häromveckan sa en kär broder när vi samtalade: ”Jag erkän-

ner bergspredikan är svår. Jag är inte där.” Kära brodern - insikten att du inte 

är där är tecken på att du är på god väg. Och Jesus ser till hjärtat. 

Jag tror inte att det finns någon skola i dag som har så många extra insatser 

och extra resurser för att eleverna ska uppnå kursmålet som Jesusskolan 

har. Skolan har Gud som rektor, Jesus som lärare och den Helige Ande som 

specialpedagog.  Behövs något mer?  Ja. Att vi sitter i skolbänken. Att vi vill 

lära oss och är kvar när det tar emot. Att vi har tålamod och inte ger upp när 

vi misslyckas. Jesusskolan är universell och har många elever. Är öppen 

dygnet runt. Var man än reser i världen kan man träffa kollegor. De bär inte 

skoluniform men det är lätt att känna igen dem.  

Gud välsigne er kära församling      Rodica Dobondi 
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Kontakt med Elimkyrkan utges av  

Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna  
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https://www.elimkyrkan.com  

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

tel:016-10%2045%2078

