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Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar 

mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska 

älska honom och uppenbara mig för honom."  Johannesevangeliet 

14:21 

Under en tid har församlingsrådet bett, funderat och samtalat om 

framtiden. Det har delvis handlat om vad vi tror att fokus ska vara 

för oss när det gäller undervisningen i församlingen. Förra året hade 

vi inget tema-år. I år har vi däremot känt oss ledda in i tankar om 

Guds härlighet. När jag började att studera det såg jag att en av de 

saker som Guds härlighet stod för var Guds synlighet i världen. Att 

se Guds härlighet var att se Gud själv.  

Det är en djup längtan som har funnits genom hela historien – läng-

tan efter att SE Gud. Redan Moses i det gamla testamentet bad om 

att få se Guds härlighet. I det nya testamentet läser vi om hur Fi-

lippus uttrycker samma längtan när han säger till Jesus ”visa oss 

Fadern”.  Det är vårt mål att i år ge näring åt den längtan. Jesus ta-

lade om att den som älskade honom skulle möta samma kärlek till-

baka och att Jesus själv skulle uppenbara sig för honom.   

Ta en stund och fundera kring vad det skulle innebära för dig om 

Jesus uppenbarade sig för dig. Låt det skapa en längtan och en 

hunger i dig efter att se mer av vem Gud är. Att få 

se hans härlighet.  

Jesus vill uppenbara sig för oss. Frågan är om vi vill 

se honom. 

 

Joel Backman  
Pastor och föreståndare.  
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Om nåden i Kristus.  

”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräk-

nade dem inte deras synder, och han har lagt ner försoningens ord i 

oss.”  (2 Korintierbrevet 5:19; Reformationsbibeln.) 

I sina brev återkommer aposteln Paulus ofta till det som är den kristna 

trons kärna: Kristi död på korset, vars djupa innebörd för oss männi-

skor formuleras på olika sätt. 

Försoning är ett nyckelord i S:t Pauli teologi. Mänskligheten, som hade 

gått sin egen väg, bort från Gud, och blivit fientligt inställd till sin Skap-

are, saknade möjlighet att försona sig med Honom, som är källan till 

allt liv. Därför skedde det omöjliga, att Gud själv åstadkom den förso-

ning, som var nödvändig men omöjlig för människan att realisera. Ge-

nom Jesus Kristus kom Gud själv till vår värld. Aposteln skriver, att 

”Gud var i Kristus …” Kristi verk är Guds eget verk.  En försonad Gud 

är den nåd, som på grund av Kristi korsdöd erbjuds alla människor, 

inte bara de goda och fromma. Synden togs bort i Kristi dödsstund, och 

vägen till Gud är öppen för var och en, som vill ta emot frälsningens 

gåva. Såsom ambassadör för Kristus vädjar därför aposteln Paulus till 

sina läsare: ”Låt försona er med Gud.” (2 Kor. 5:20.) 

I Romarbrevet 5:6 skriver S:t Paulus, att ”Kristus, när tiden var inne, 

lidit döden för ogudaktiga.”  Här visar aposteln tydligt, att den gudom-

liga kärleken är av en helt annan art än mänsklig kärlek. Aposteln för-

nekar inte, att mänsklig kärlek kan driva en människa att offra sig för 

en annan, om det finns en stark motivering för detta; men Kristus gick i 

döden för sina fiender, gudlösa och syndare. Det var ”i Kristus”, genom 

Kristi död, som försoningen skedde, inte genom vår ånger eller vår 

bättring. Det är Gud själv, som kallar oss genom Kristi offerdöd, och 

som i sin gudomliga kärlek bevisar oss denna nåd. Ett Jesus-ord från 

Joh. 6:37 bekräftar kallelsen: ”Den som kommer till mig skall jag san-

nerligen inte kasta ut.” 

I Kolosserbrevet 1:14 skriver aposteln Paulus: ”Vi har förlossning ge-

nom hans blod, syndernas förlåtelse.” Här kallas frälsningen för för-

lossning, eftersom den är en befrielse från eller ett friköpande ur onda 

makters våld. Aposteln tänker då närmast på syndens makt. Det är ka-

rakteristiskt, att syndernas förlåtelse kan stå som synonym till förloss-

ningen. Kristus är räddningens nödvändiga förutsättning. Utan Kristus 
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ges det ingen frälsning, en tanke, som är gemensam för hela det apo-

stoliska vittnesbördet, och som formuleras i Apg. 4:12: ”Hos ingen an-

nan finns det frälsning, ty det finns inget annat namn under himlen ge-

nom vilket vi kan bli frälsta.”  

Redan Gamla Testamentet talar om den i Kristus uppenbarade nåden, 

som existerar från begynnelsen. Ett av många profetiska ord om Guds 

barmhärtighet citerar S:t Paulus i Rom. 10:13: ”Ty var och en som 

åkallar Herrens namn, han skall bli frälst.”   

Kerstin Ullerstad 

Ny termin i söndagsskolan med experiment! 
 

Nu är äntligen en ny termin i gång på sön-

dagsskolan och vi fortsätter att ha två 

olika grupper att samlas i. Den yngre 

gruppen är upp till 8 år, och från 8 år är 

man välkommen i den äldre gruppen. 

Mycket är sig likt men lite nytt har vi hittat 

på! Bland annat kommer vi att få besök av 

en expert på experiment som redan be-

sökt oss en gång.  

 

 

 

 

Då gjorde vi en skumfabrik med en massa 

härliga färger och det blev massa skum! Vi 

kommer få besök av experten titt som tätt 

under våren så det gäller att hålla koll och 

vara med för att inte missa det!  

 

Johanna Lindberg 
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Med åsneexpress till Betlehem! 
Så heter den barnmusikal som sattes upp av både barn, vuxna och 

ungdomar fjärde advent 2022 i Elimkyrkan! Musikalen är baserad på 

julevangeliet och skriven för ca 20 år sedan. Tema-sången handlar om 

att Josef och Maria fick ta åsneexpressen till Betlehem – det fanns ju 

inga bilar på den här tiden! Barnen har övat hela hösten på fredags-

kvällarna, och de vuxna och ungdomarna har övat på tisdagar. Sedan 

har de mötts för ett par gemensamma repetitioner. Med var även en 

liten stråk-sektion med två violiner och en cello under ledning av Ingela 

Karp samt klarinett, bas och flygel. Både barn och vuxna sjöng så taket 

nästan lyfte och den roliga musikalen med underfundiga repliker gav 

utrymme för både skratt och förundran över julens mirakel. Det blev en 

mycket lyckad gudstjänst som gav mersmak! Kanske kan det bli en 

tradition? Här följer en liten bildkavalkad. 

 

Utanför Betlehem vaktade en herdefa-

milj sina får.  

Det fanns ingen plats 

för Josef och Maria i 

härbärget!  

Värdshusvärden fun-

derar… 

Kanske kan de bo i stallet? 
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När Jesus hade fötts tack-

ade Maria och Josef Gud för 

allt de hade fått vara med 

om. 

 

 

Samtidigt får några vise män se en 

helt ny stjärna som betyder ett en ny 

konung blivit född! De följer stjärnan!   

 

 

”Långt ifrån österland kommer visa 
män. 
De hade sett på himlens stjärnor en efter en! 
Men så plötsligt tändes en som berättade  
att en ko-
nung blivit 
född uti 
Betlehem” 
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Men Kung Herodes känner inte till 

någon ny Konung!  Nej för han föd-

des ju i stallet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Anna Backman Bister, foto Bengt-Göran Backman 

RPG:s årsmöte  

Torsdag 16:e mars kl 14 håller RPG:s kommunförening årsmöte i 

Elimkyrkan. Sjukhusclownerna medverkar. 

Boka redan nu in datumet! 
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Webb: Gudstjänster, Mirakelonsdagar, Bibelseminarier: 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  

Fredagskul (3-12 år)  Fredagar kl 18.00 – 19.00  

Ungdomssamling  Fredagar kl 20.00 

 

Mars 

  1 Ons  kl 19.00 Bibelseminarium. Grupp 1 

  4 Lör  kl 15.00 Församlingens årsmöte. Grupp 1 

  5 Sön  kl  11.00 Årsmötesgudstjänst. Karin Wiborn,   Grupp 1 
    Equmeniakyrkan. Musik: Håkan Persson m fl 

  8  Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag  Grupp 1 

12  Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Joel Backman.  Grupp 1                      

    Musik: Erik Lindberg. Nattvard, (Maria P)   

    Bön och offerdag för Equmeniakyrkans pastors- och 

    diakoniutbildning.   

    Samling för hemgruppsledare efter gudstjänsten. 

15  Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp 2 

16  Tors  kl  14.00 RPG:s årsmöte i Elimkyrkan, Clownerna från                

Mälarsjukhuset  

kl  18.30 Församlingsråd 

19  Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Joel Backman.  Grupp 2  

    Musik Ingela Karp och Barbro Hedlund  

                  kl  18.00 Berättargudstjänst  Grupp 2 

22  Ons  kl  19.00 Storbönemöte (i Elim) Grupp 2 

23  Tors  kl  18.30 Styrelsen 

26  Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Erik Lindberg.  Grupp 2       

Musik: Anders Eklund och Monica Johansson Eklund

 Missionsinsamling 

29  Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp B 

https://www.elimkyrkan.se/
https://www.facebook.com/elimeskilstuna
https://www.elimkyrkan.se/


 

Sida 9 

30  Tors  kl  18.30 Samling för sammankallande i omsorgsgrupperna 

 

April 

  1  Lör  kl  14.00 Snart är det påsk. Ekumenisk manifestation på  
    Fristadstorget  

  kl  18.00 Musikcafé Grupp B 

  2  Sön  kl  11.00 Palmsöndagsgudstjänst, Joel Backman  Grupp B  
    Musik: Anna Backman Bister, barnkör, stråkar.  
    Församlingsmöte 

  6  Tors kl  19.00 Getsemaneafton i Kjula baptistkapell, Håkan Persson 

  7  Fred kl  11.00 Långfredagsgudstjänst i Elimkyrkan,  Grupp B  
    Mattias Gustafsson. Musik: Håkan Persson 

  9  Sön  kl  11.00 Uppståndelsegudstjänst i Fristadskyrkan,   
    Joel Backman  

12  Ons  kl  19.00 Bibelseminarium OBS datumet! Grupp C 

13  Tors  kl  14.00 RPG i Pingstkyrkan ”Axplock ur min fatabur” med              
infektions och smittskyddsläkare med erfarenhet från            
missionsfält Sven Montelius. 

                   kl  18.30 Styrelsen 

16  Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Manuel Henriques  Grupp C               
Musik: Anna Backman Bister m fl.  
 Nattvard (Stefan B) 

18 Tis kl 19.00 Ekumeniskt församlingsledarmöte (plats ej klart) 

19  Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp C 

20  Tors  kl  18.30 Församlingsråd 

22 Lör kl  18.00 Musikcafé Grupp C 

23  Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Joel Backman  Grupp C  
    Musik: Körsång.    
    Equmeniakyrkans nationella insamling 

  kl  18.00 Skolkyrkoforum i Elim för alla intresserade 

26  Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp D 

30  Sön  kl  11.00 Gudstjänst Håkan Persson  Grupp D  
    Musik: Cornelia Landberg.   
    Missionsinsamling 
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Maj 

  3  Ons  kl  19.00 Bibelseminarium Grupp D 

  4  Tors  kl  14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan, Vårkollektion – modevisning 
    med Seniorshoppen           

  7  Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Joel Backman.  Grupp D                
    Musik: Karl-Erik Magnusson m fl    

                   kl  18.00 Berättargudstjänst Grupp D 

10  Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp E 

11  Tors  kl  18.30 Gemensamt styrelse- och församlingsrådsmöte, där 
    efter träffas styrelsen 

14  Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Stefan Bister.  Grupp E                             
    Musik: Ingela Karp, Barbro Hedlund och Mona Nor- 
    berg    

17  Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp E 

21  Sön  kl  18.00 Musikgudstjänst  Grupp E             
    Musik: Anders Eklund och Monica Johansson Eklund 

24  Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp F 

25  Tors  kl  18.30 Församlingsråd 

27  Lör  kl  10-16 Pingstutflykt, samling vid Elimkyrkan 

28  Sön  kl  11.00 Pingstdagsgudstjänst, Joel Backman.  Grupp F                               
    Musik: Erik Lindberg.    
    Missionsinsamling  

31  Ons  kl  19.00 Mirakelonsdag Grupp F 

 

Juni 

  4  Sön  kl  11.00 Gudstjänst, Erik Lindberg  Grupp F 
    Församlingsmöte 

Pingstutflykt 27/5 kl 10 - 16 

Ta med något att äta till lunch, grillmöjlighet finns. Församlingen ord-

nar med fika. Du som vill ha skjuts - skriv upp dig på lista i kapprum-

met eller skicka mejl till exp@elimkyrkan.com senast 21/5 



 

Sida 11 

Fasta med Elimkyrkan 

Måndag 6 mars – Måndag 20 mars.  

Jesus svarade: "Bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är 

hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det 

ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, 

kommer de att fasta. Markusevangeliet 2:19-20 

Jesus talade om att det skulle komma en tid för hans lärjungar då de skulle 

fasta. Bön och fasta är en oerhörd kraft i den troendes liv. Kanske är du van 

vid att fasta eller så är du en av de många som aldrig har prövat. Vi vill ge dig 

möjligheten att under en tvåveckorsperiod gå in i bön och fasta tillsammans 

med oss i Elimkyrkan.  

Då vi vet att det kan vara första gången för flera av er tänker vi oss att man 

anpassar det efter sin förmåga, det man själv är bekväm med. Nedan följer 

en modell som du kan använda dig av:  

Avstå något under de två veckorna som du i vanliga fall brukar göra. An-

vänd gärna den tid som blir över till bön eller Bibelläsning.  

Avstå något som du brukar äta. Kanske en kaka på kaffet eller något an-

nat speciellt som är en del av din kost. Varför inte två veckor utan söt-

saker?   

Pröva på att helt avstå från mat. För dig som är ovan kan du testa att 

fasta en halvdag. Avstå frukost-lunch, eller lunch-middag.  För dig 

som är van vid fasta kan du pröva en eller flera dagar utan mat.  

Till dig som fastar helt utan mat vill vi påpeka vikten av att dricka ordentligt 

med vätska. Avstå inte heller från mat om du har allvarliga hälsoproblem. Om 

du fastar en längre period utan mat är det viktigt att du tänker på att börja äta 

försiktigt igen efter fastan. Ett tips för en längre fasta är att dricka lite buljong 

för att få i dig nödvändiga salter m.m. Lyssna till din kropp. Fastan är såklart 

alltid jobbig för kroppen, men om du upplever att du får hälsoproblem ska du 

genast avbryta din fasta. 

Du kommer att hitta mer information om fastan på vår hemsida 

www.elimkyrkan.com  

Vi kommer även att låta Vardagsandakten ha ett speciellt fokus på bön och 

fasta under denna period.    

Låt gärna denna fasta ha ett särskilt fokus på längtan efter att få SE Gud.  

Församlingsrådet/Joel 

http://www.elimkyrkan.com
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Det finns Hopp Sörmland 

Äntligen arrangerades Det finns Hopp helgen 27-29 januari 2023, efter cirka 

tre års planering i pandemitider. Syftet med kampanjen var att tusentals män-

niskor skulle få kunskap om Jesus och en möjlighet att ta emot honom per-

sonligen. Målgruppen var 18 – 30 åringar som saknar hopp, har låg förkun-

skap om kristen tro, som vill bort från kriminella kretsar. Ni kanske såg en del 

av marknadsföringen med busskurer, affischer på grönytor och anslagstav-

lor, annons i Eskilstuna kuriren och på sociala medier. 

Det blev en lyckad helg med flera tusen personer som besökte en eller flera 

av programpunkterna under helgen. Heart of Evangelism delade evangeliet 

från scenen med Sebastian Stakset, Carl Gustaf Severin, Hans Weichbrodt 

samt Betz Assefa och Flavia Perez. Andra som sågs på scen eller i vimlet 

bland besökarna var bland andra Annika Östberg och Carola Häggkvist. 

Styrgruppen är så glada och tacksamma för denna helg och tror verkligen att 

det kommer göra stor skillnad i hela Sörmland. Det var flera tusen gäster un-

der hela helgen och speciellt båda kvällarna med nästan 1400 gäster under 

lördagskvällen. Den ekumeniska gudstjänsten på söndagen räknade vi till 

strax över 600 gäster. Särskilt glädjande var det att det var många unga per-

soner som deltog under helgen. 

Runt 300 volontärer arbetade den helgen med bland annat teknik med ljud 

och ljus, rigga scen och stolar, arbeta som värdar, förebedjare, sköta lättare 

städning mellan programmen och servera mat till volontärer, sjukvårdare el-

ler arbeta som väktare. Inga incidenter skedde där väktare behövde ingripa, 

vilket kändes mycket bra. Polisen, den inhyrda väktarfirman och våra väktar-

volontärer jobbade bra tillsammans.  

Kontaktkort fylldes i av ett större antal personer efter att de gått fram för för-

bön och vi vet flera som tog beslut att ta emot Jesus i sitt liv. De fick möjlig-

het att bli kontaktade av en person (olika församlingar hade personer som 

anmält sig som volontärer för att vara kontaktperson) och den uppföljningen 

pågår. Bland annat arrangerades flera tillfällen med organisationerna LP och 

Celebrate Recovery under veckan efter helgen samt att flera Alpha kurser 

har startat i olika församlingar. 

En föreläsning och samtal med Sebastian Stakset ordnades under fredag 

eftermiddagen på Contrast. Flera av kommunens medarbetare som jobbar 

med ungdomar deltog, tillsammans med bland andra representanter för skol-
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kyrkan och fängelsekyrkan samt pastorer från olika församlingar.  

Det finns två mediala reportage av SVT Sörmland som ni kan ta del av på 

SVT Sörmlands hemsida, med en från föreläsningen fredag lunch och en 

från lördag eftermiddag kl.15.  

Ekonomin med alla kostnader hade täckning innan helgen startade. Bud-

skapet om att Det finns Hopp lever kvar och just nu funderas det på vad som 

kan göras härnäst i Eskilstuna och Sörmland.  

Bilder och mer information finns på hemsidan www.detfinnshoppsormland.se 

Suzan Östman Bäckman (som representant för styrgruppen DFH) 

 

Alpha kurs i Elimkyrkan 

En kurs i kristen tro har nyligen startat i Elimkyrkans lokaler. En grupp 

med ca 14 deltagare träffas på torsdagskvällar under 10 veckor. Det 

finns två samtalsgrupper ledda av Ulf Sandholm och Gunnar Svedberg 

tillsammans med vår ungdomspastor Erik Lindberg.  

Upplägget är att de börjar med en bit mat och följer upp med kvällens 

Alpha-film. Filmerna är väldigt bra som diskussionsunderlag och i dem 

figurerar Nicky Gumbel¨ som är grundaren till Alpha konceptet. Temat 

för första kvällen var ”Vem är Jesus?” Sedan följer gruppsamtalet som 

är kvällens höjdpunkt.  

En kommentar från en deltagare var ”Det är alldeles för långt till nästa 

torsdag.”  

Deltagarna brukar efterfråga en fortsättning efter Alpha och där är 

hemgrupperna en naturlig fortsättning.  

Suzan Östman Bäckman 

http://www.detfinnshoppsormland.se
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Foto Tomas Petersson 

Lyckad start för musikcaféer i Elim! 

Under hösten startade en ny verksamhet upp i Elimkyrkan – musikcaféer. Ett 

par lördagskvällar under hösten har det varit musikcafé i församlingsvåning-

en klockan 18.00 med öppen scen. Tanken har varit att ha lite musik som 

någon förberett i förväg, men framför allt en öppen scen – dit du kan ta med 

dig ditt instrument/röst och sjunga och spela!  

Det har varit en växande skara som samlas, och i februari var det över 40 

personer som var med och många, många spelade och sjöng! Det har visat 

sig att många vill musicera och det blev nästan kö till den öppna scenen! Lite 

allsång blev det också, och många goda samtal vid borden. Vi tror också att 

detta kan vara en mycket bra plats för nya och mindre erfarna musiker att 

pröva sina vingar och att växa och utvecklas.  

Du som inte deltagit hittills – välkommen på vå-

rens musikcaféer, ta med ett glatt humör och om 

du vill din röst eller ett instrument och var med i 

gemenskapen! 

Musikcaféer våren 2023: 

1 april 18.00 

22 april 18.00 

Om du vill veta mer om musikcaféerna eller nå-

gon annan musikalisk verksamhet i Elimkyrkan 

kan du kontakta Anna Backman Bister: 

anna.backmanbister@gmail.com 

 

Kort från församlingsmötet 22/1 

• Två nya medlemmar togs emot i församlingsgemenskapen 

• Johanna Lindberg anställdes för en sexmånaders period för 

arbete med barngrupperna 

• Beslutades att tilläggsisolera vinden 

• Erik Lindberg ska leda en Alpha-kurs under våren 

• Temat för året är ”En synlig Gud” 

mailto:anna.backmanbister@gmail.com
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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

