
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

VÅR 2019 

Årgång 59 

ELIMKYRKAN ESKILSTUNA 

 



KONTOR 

Genom döden till livet.  

Är det inte så vi bäst kan sammanfatta den kristna tron som vi bär: genom döden 
till livet. Det är en märklig väg. Den svenska hip-hop artisten Timbuktu uttrycker 
det i en av sina mest kända låtar ”alla vill till himlen men ingen vill dö.” Visst är det 
så? Vi vill inte dö, utan ha liv. Jesus menar att vägen till nytt liv ofta går genom 
död:  
 
”Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett 
ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.” Johannesevangeliet 12:24 
 
Ibland måste något dö för att det nya livet ska kunna växa fram. Därför måste vi 

ibland gå igenom dödsskuggans dal för att finna det liv som 
finns på andra sidan. Jag menar inte att vi fysiskt måste dö, 
men jag menar att vi ibland måste skiljas från saker (död 
betyder skilsmässa) för att det nya ska kunna komma. Det är 
ingen rolig process, inget vi egentligen söker men det är 
nödvändigt. Vi vandrar likt vår Herre genom döden till livet 
och finner en av de stora sanningarna: Det finns ett liv efter 
döden.  

 
 
 

Joel Backman 
Pastor och föreståndare  
Elimkyrkan 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



KONTEXT 

Om det nya livet 

Därför, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, allt 
har blivit nytt. 2 Kor. 5:17. (Reformationsbibeln.) 

Det nya livet är ett stort mysterium och samtidigt enkelt och tillgängligt. 

Nya Testamentet använder olika uttryck för att beskriva frälsningen, Guds stora 
gåva. Människans grundproblem är skilsmässan från Gud; den är orsakad av 
synden, som leder till döden. I fornkyrkan lade man vikt vid att frälsning innebär 
liv, medan man senare i kyrkohistorien har betonat syndernas förlåtelse.  

I evangeliernas berättelser möter vi Jesu uppmaning att vända om till Gud: 
”Omvänd er och tro evangelium,” (Mark 1:15). Jesus använder samma ord som 
profeterna i Gamla Testamentet: ”Vänd om, ni avfälliga barn! ” (Jer. 3:22.) Den 
människa, som är på väg bort från Gud, får vända tillbaka till Honom. Jesus inte 
bara botade de sjuka, utan gav dem också försäkran om syndernas förlåtelse, 
som ger människan barnaskap hos Gud och delaktighet i det eviga livet, fördolt 
så länge jordelivet varar. (Kol. 3:3.) I Joh. 3 undervisar Jesus om födelsen 
ovanifrån. Nikodemus kunde inte förstå Guds gåva, eftersom fariséerna lärde, att 
människan genom bättring och goda gärningar så småningom skulle nå idealet: 
den rättfärdighet, som Lagen kräver.  

När aposteln Paulus i den ovan citerade versen talat om den nya skapelsen, ett 
nytt liv, inte ett nytt sätt att leva, fortsätter han med de djupa orden om 
försoningen och betonar därmed, hur nära det nya livet är förbundet med Kristi 
korsdöd och uppståndelse. Genom Kristi kors har Gud försonat hela världen med 
sig själv. I detta sammanhang vädjar aposteln till de kristna i Korinth: ”Låt försona 
er med Gud,” (v.20). Grunden för det nya livet är Kristi seger över 
fördärvsmakterna synden och döden. Till de kristna i Rom skriver S:t Paulus, att 
vi kristna är ”sammanvuxna” (ordagrant enligt grundtexten) med Kristi död och 
uppståndelse (Rom. 6:5). Korset betyder domen över den gamla människans 
önskan att åstadkomma något som duger i Guds ögon. I vissa översättningar står 
det i v.17, att ”något nytt har kommit”, medan grundtexten säger, att allt är nytt i 
den nya skapelsen, eftersom det är den Helige Ande som verkar, när människan 
vänder sig till Gud.  

Den stundande påskhögtiden påminner oss om att Kristi frälsningsverk är 
fullbordat. Vägen till Gud är öppen. För människan gäller, att hon i tacksamhet 
bara kan ta emot Guds gåva. ”För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt 
liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom. 
6:23.)                                                                                                              

                                                                                               Kerstin Ullerstad 

 



     Ett nytt liv 

Jag är barndöpt och har alltid varit troende. Jag har känt 
att jag har haft den helige ande bredvid mig genom mitt 
gamla liv i både positiva och negativa händelser och är 
tacksam för den lärdom den har fört med sig. Nu kan jag 
tolka det livet som varit på ett annat sätt när jag tagit 
emot Kristus i mitt hjärta.  
  
För ett år sedan fick jag genom en väninna som är 
medlem i Elimkyrkan veta att en Alphakurs skulle hållas 
här i Elimkyrkan. och som nyskild tyckte jag att jag 
behövde fylla mitt liv med något nytt och bra, från det 
som varit. Så jag följde Alphakursen och redan 
första dagen kändes allt så rätt. Och efter kursens slut 
kände jag att jag började få en tydligare och klarare 
relation med Gud. 
   
Därefter fortsatte jag att gå i kyrkan och på något sätt så kändes det som att 
jag hade varit på en jordenruntresa och letat efter mitt mål men inte hittat 
den förrän nu, det kändes som att jag hade kommit hem. Och jag ville säga 
till Herren Ja, dig vill jag följa. 
   
Jag fick en chans att bevisa det själv som vuxen och jag lät mig vuxen 
döpas, och det var det bästa valet jag gjort.  Efter några veckor var jag och 
mina söner med kyrkans ungdomar till ungdomslägret i Lärsätergården.  Det 
var en väldigt fin gemenskap där ungdomarna fick lära känna varandra lite 
mera på djupet.  
  
Tillsammans sjöng vi lovsånger och bad i den stora samlingssalen på lägret, 
den sista kvällen innan hemfärd fick jag en stark upplevelse som förändrade 
mig i själen och sinnet. Det var en stämningsfull kväll med ljus tända på 
bordet och kl. var runt 22.30, vi sjöng och lovprisade Herren.  Vi sjöng 
Lovsången i ditt ansiktes ljus och i den stunden kände jag hur något i mitt 
inre öppnade sig och fylldes med en salighet en frid som strömmade genom 
kroppen och jag fylldes med så mycket glädje en kärlek som inte kan 
beskrivas med ord.  Jag såg det som ett gensvar från Herren och den 
bekräftelsen tog fäste i mitt inre och växer varje dag.   Och ju mera jag 
umgås och tar mig tid med Herren desto närmare känner jag att jag kommer 
honom och lär mig förstå vad han säger genom andra människor och saker 
och händelser som sker hela tiden runtomkring. Det är på något vis en 
osynlig kommunikation. 
   
Mitt nya liv som kristen har förändrat mitt inre som person till något mycket 
bättre och det har gett mig något jag aldrig hade kunnat drömma om. Jag 
älskar Gud, han är vägen sanningen och livet.                  Susanne Lundkvist 



    KONTINUITET 

MARS 

2 LÖRDAG 15:00 Församlingens årsmöte. Servering                         B 

3 SÖNDAG 11:00 Årsmötesgudstjänst. Joel Backman.                       B 
   Musik: Barbro Hedlund och Erik Lindberg. Körsång 
   och lovsång.    

6 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium. Börje Remstam. 

7 TORSDAG 18:30 Styrelse och Församlingsråd 

  19:00 Alpha 

10 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg. Musik Anna B Bister    C 
   Insamling till Equemeniakyrkans pastors- och 

   diakoniutbildning. Nattvard (Ferri Dobondi)             

13 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium 

14 TORSDAG 14:00 RPG i Elimkyrkan. Allsång med Gunvor Karlsson 
   Johanneberg.     

  19:00 Alpha 

17 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Per-Olof Eurell. Musik: Karl-Erik         C 
   Magnusson och Inga-Lill Forssén. 

   Församlingsmöte.    

19 TISDAG 18:30 Träff för omsorgsgruppsledare 

20 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium 

21 TORSDAG 19:00 Alpha         

24 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Manuel Henriquez. 
   Musik: Barbro Hedlund, Ingela Karp m.fl. 

                 Gudstjänst Bibelstudium 

 Svenska             Söndagar kl 11:00  

 Arabiska Lördagar kl 17:00 Torsdagar kl 18:00 

 

Stickcafé             Onsdagar udda veckor kl 15:00.  

Språkcafé             Onsdagar kl 14:00-16:00.  

Andakt  Tisdagar & Onsdagar kl 9:30-10:00 

 
 

 



27  ONSDAG 19:00 Bibelseminarium 

28 TORSDAG 14:00 Bibelsamtal 

  19:00 Alpha 

30 LÖRDAG 09-12 Med bibeln i centrum. Det första av tre tillfällen 
(30/3 och 13/4 och 27/4) under våren att studera bibeln lite extra. Du behöver anmäla dig 
till detta och anmälan gäller alla tre samlingarna. Anmälan via exp@elimkyrkan.com  

31 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Per-Olof Eurell. Musik: Anna Bister. 
   Missionsinsamling. 

APRIL 

3 ONSDAG  19:00 Storbönemöte i Pingstkyrkan. Tiglet Malkey.  

4 TORSDAG 18:30 Styrelse & Församlingsråd. 

7 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Per-Olof Eurell                                     E 
   Musik: Barbro Hedlund, Ingela Karp m.fl.  

10 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag                                                        E 

11       TORSDAG 14:00 RPG stormöte i Johanneberg. ”hjälparbete i 
   Nordkorea”. Mikael Halkola.  

11 TORSDAG 19:00 Alpha 

13 LÖRDAG 09-12 Med bibeln i centrum. (anmälan) 

14 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman.                                    E 
   Musik: Sofia Clewemar. Församlingsmöte. 

18 TORSDAG 19:00 Skärtorsdagen: Getsemanestund i Baptistkyrkan i 
   Kjula. 

19 FREDAG 11:00 Långfredagen: Gudstjänst i Fristadskyrkan. 

21 SÖNDAG 11:00 Påskdagen: Gudstjänst i Elimkyrkan.                    F 

   Musik: Håkan Persson. Körsång/Vintage Brass.  

22 MÅNDAG 11:00 Annandagen: Gudstjänst i Pingstkyrkan i Ärla. 
   Sjukhuskyrkan.   

24 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag   

25 TORSDAG  14:00 Bibelsamtal  

27 LÖRDAG 09-12 Med bibeln i centrum. (anmälan) 

mailto:exp@elimkyrkan.com


28 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Ferri Dobondi.                                      F 
   Musik: Erik Lindberg och Ungdomarna. 

   Missionsinsamling. Nattvard (Stefan B)   

MAJ 

5 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman.                                     G                          
   Musik: Karl-Erik Magnusson.                                          

   Insamling: Equmeniakyrkans internationella arbete. 

8 ONSDAG 19:00 Bibelseminarium. 

9 TORSDAG 14:00 RPG i Pingstkyrkan. ”Sånt som roar och oroar” 
   Sune Lindgren kåserar om Tage Danielsson.  

  18:30 Styrelse och församlingsråd.  

11 LÖRDAG 19:00 Lovsångskväll 

12 SÖNDAG 11:00 Temagudstjänst. Joel Backman.                            G 
   Musik: Barbo Hedlund, Ingela Karp m.fl.        
   Nattvard (Maria P).   

15 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag             

19 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg.                                      H            
   Musik: Erik Lindberg och Ekumeniskt Brass. 
   Församlingsmöte.  

22 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag.                                                            

23 TORSDAG  RPGs vårresa.                                                        

25 LÖRDAG 10-12 Kvinnofrukost. Anmälan till Elisabeth Backman 
   elisabeth.backman@gmail.com / 076-0066445  

26 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Annika Nilsson. SSK-avslutning.   

   Musik: Anna Backman Bister. Missionsinsamling.   

29 ONSDAG 19:00 Mirakelonsdag.  

JUNI 

2 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst: Joel Backman.  

   Musik: Sofia Clewemar och Anna Backman Bister. I  

9 SÖNDAG 11:00 Gudstjänst. Joel Backman.  

   Musik: Erik Lindberg och Ungdomarna.                   I 



Kontakt utges av Elimkyrkans 

Baptistförsamling i Eskilstuna. 

Ansvarig utgivare: 

Tomas Petersson 
076 1131737 
tomas.tp.petersson@gmail.com 
 
Omslagsfoto: Boas Adolphi 
 

Redaktion: 

Suzan Östman Bäckman 
Mathilda Backman 
Anna Backman Bister 
Boas Adolphi 
Heidi Larsson 

Tipsa oss gärna vad 

vi ska skriva om! 

Skicka det till: 
mathilda.bee@gmail.com 
eller till någon annan i  
redaktionen. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elimkyrkan 

En del av Equmeniakyrkan 
Nygatan 25 
632 20 Eskilstuna 
Tel köket: 016-13 02 98 
Församlingens pg: 169975-0 
Swish:123-1758689 
 
 
Skolkyrkan pg: 498 55 14-1 

Bankgiro: 5055-8980 

Swish: 1230497420 

 
Sjukhuskyrkan pg: 674515-2 

Swish: 1236034755 

Carina Thörn Diakon 

 072-5773234, 

carina.torn@home.se  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elimkyrkan.com 

Pastor:  Joel Backman  016-12 69 70 
    070-562 69 70 
    joel@elimkyrkan.com 
Ordförande:  Rodica Dobondi  076-0843497 
    Dobondi_56@yahoo.se 
Pastor, arabisktalande: Maher Zakeria  swed-maryo@hotmail.com 
Pastor, musik & ungdom: Erik Lindberg  016-13 02 98 
    076-846 22 10 
    erik@elimkyrkan.com 
Pastor, skolkyrkan:  Bengt-Göran Backman 076-0245739 

bg@elimkyrkan.com 
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