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#KORSLIKAHJÄRTA
Var med när vi firar och 
uppmärksammar påskens 
fantastiska budskap och 
verklighet 13-27/3.

SISTERHOOD
Efter höstens succéstart så 
är det dags för nästa  
Sisterhood 6/4 18.30. För 
alla kvinnor i alla åldrar!



Sven Bengtsson

Vad är hemligheten? Frågan kommer oftast 
från någon som har en genuin längtan efter ett 
djupare liv med Herren och efter att lära känna 
Guds fullkomliga vilja.
För mig har fasta varit hemligheten till att se dörrar öppnas,  
uppleva mirakulös försörjning och favör, och till att förnimma 
Guds varsamma beröring i mitt liv. Enkelt uttryckt innebär biblisk 
fasta att man avhåller sig från mat för andligt syfte. Fasta har 
alltid utgjort en normal del av ett förhållande till Gud. Fasta leder 
den troende in i ett djupare, intimare och starkare förhållande 
till Herren. När du avlägsnar mat från din kosthållning under 
några dagar, kommer din ande att frigöras från den här världens  
angelägenheter och bli märkligt känslig för Gud… När du väl en 
gång skymtat den sortens närhet till Gud - vår Fader, universums 
Skapare - och alla de oräkneliga belöningar och välsignelser det 
bär med sig, så kommer hela ditt perspektiv att ändras. Du kom-
mer att inse att fasta är en hemlig källa till kraft som förbises av 
många. I saligprisningarna, och särskilt Matteus sjätte kapitel, gav 
Jesus oss ett mönster för hur vi skall leva som Guds barn. Det 
mönstret pekar på tre särskilda plikter i den kristnes liv: att ge, att 
be och att fasta. Han tydliggör att fasta, precis som givande och 

LEDARE Bön är vår metod

Hemligheten 
med fasta & bön

“Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt 
till Gud för honom....Då han nu insåg vad som hade hänt, gick han till  
Marias hus...Där var många församlade och bad.” Apg 12:5, 12

Man befann sig i en hemsk kamp. Jakob hade halshuggits. Petrus 
hade fängslats. Men församlingen vädjade inte till myndigheter. 
Man hade inget demonstrationståg utanför fängelset med plakat 
där det stod “Släpp Petrus fri!”. Deras metod var bön. Petrus själv 
hade ingen annan metod. Han försökte inte  
dyrka upp lås eller gräva tunnlar ut ur fäng- 
elset. De ansåg att det absolut viktigaste var 
att be till Gud. När vi ber kan Gud verka. Bön är 
det mest betydelsefulla i Guds rike på jorden. 
Bön måste vara vår metod! Den 29/2 inleder vi 
därför 21 dagars bön och fasta.

För ett år sedan gästades vi av Daniel Alm. Herren hade lett honom att 
ändra sitt budskap och istället ge en profetisk hälsning om att Herren vill 
att vi ska vara ett Antiokiacenter. Det var en gudomlig bekräftelse på det 
jag redan upplevt att jag skulle dela i visionsgudstjänsten under vår KICK-
OFF 2015. Då predikade jag om att vara ett Antiokiacenter utifrån vad vi  
läser i Apostlagärningarna om just denna församling. Även  
Jerry Vaughn bekräftade detta genom  en profetisk hälsning under 
sitt besök hos oss i januari. Detta vill vi nu på ett speciellt sätt lyfta  
inför Gud. Därför ligger visionspredikan från vår KICKOFF som  
grund för vår bön. Vi ber för vår dröm om förvandlade 
liv och att vår församling ska få vara:

En församling med mandat 
för regionen. 

En kreativ pionjär församling. En kreativitet med nyskapande 
inom olika områden. En församling som vinner nya människor. 20 
döpta 2016. En mångkulturell integrerad församling. Där alla åldrar, 
folkslag, stilar och kulturer får plats och som präglas av en jordnära 
och familjär gemenskap. En försam-
ling med sanna kristna och ett starkt  
socialt arbete. En församling med myc-
ket undervisning och lärjungaträning. Vi 

söker Guds ledning hur 
detta ska formas i fram-
tiden. En bibelskola? En 
församling fylld av bön, 
tillbedjan och lovsång. En 
apostolisk missionerande 
församling. Våra mis-

sionssatsningar i Indien, Nepal, Mocam-
bique, Algeriet och våra missionärer. 
Pingst Nationells inriktning på nya för-
samlingsplanteringar i Sverige 
och på vilket sätt vi 
kan vara med i 
detta.

Sammandrag ur Jentezen Franklins bok Foto: Erik Forsberg

DÖPTA
Rahel Tesfai 24/1
Jacob Forslund 31/1
Klara Wikström 21/2
Dennis Romar 21/2

NYA MEDLEMMAR
Rahel Tesfai
Azazi Abraham
Johan Holm
Gustav Strandroth
Malin Strandroth

Bön är det mest 
betydelsefulla i Guds 
rike på jorden.
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Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



bön, utgör en normal del av ett kristet liv. När givande, bön och fasta tillsammans praktiseras 
i den troendes liv, skapar det en tredubbelt tvinnad tråd som inte brister så lätt.

I vårt jäktiga liv finns det alltid någon helg, födelsedag, affärslunch eller något annat som 
utgör ett hinder på vägen, så vi resonerar oss själva bort från att börja fasta. Mitt råd till dig, 
baserat på personlig erfarenhet, är att helt enkelt sätta igång, så kommer resten att lösa 
sig… Det finns tre skäl till varför det är bra att börja året med en fasta. För det första ger du 
resten av året en inriktning. På samma sätt som vi ger dagen en inriktning genom att börja 
den i bön så ger vi hela året en inriktning genom att fasta. För det andra kommer du och 
din familj att få se välsignelser under hela året på grund av ditt offer till Herren i början av 
året. Den tredje punkten är verkligen betydelsefull. När du fastar och ber vid årets början, 
förlöser du den princip som Matteus 6:33 talar om: Nej, sök först Guds rike och hans rättfär-
dighet, så skall ni få allt det andra också. Om du söker honom först på året, så förbered dig 
då på att allt det andra också kommer att tillfalla dig under resten av året.

Det finns felaktiga anledningar att fasta. Du fastar inte för att skaffa dig förtjänst inför Gud 
eller för att bli förlåten din synd. Det finns bara en sak som ger oss förtjänst inför Gud och 
som renar oss från synd - Jesu blod. Fastan kommer dock att se till att så att varje område 
av kompromiss i ditt liv kommer upp till ytan och gör så att du blir mer medveten om 
synden i ditt liv så att du kan vända om. Fastan är ingen kristen diet. Du bör inte fasta för 
att gå ner i vikt, trots att viktminskning är en vanlig sidoeffekt. Om du inte ber i samband 
med din fasta, så behöver du inte fasta. Att bara vara utan mat är att svälta sig. När du 
fastar så fokuserar du på bönen och på Guds ord. Avslutningsvis fastar du inte heller för 
att andra ska lägga märke till dig. En fasta är inte ett tillfälle att visa andra hur oerhört 
andlig du är, utan ett tillfälle att fokusera på andras behov.

Jag har upptäckt att hungern och törsten efter Gud för med sig en så mycket större 
belöning än mättandet av den tillfälliga hunger jag kan uppleva i min kropp.

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Matt 5:6.

Om du vill läsa mer kan du köpa Franklins bok i Resurscentret i foajén i  
kyrkan. 29/2-20/3 har vi 21 dagar bön och fasta i kyrkan. Välkommen 
att vara med! Kanske en dag, tre dagar, en dag i veckan eller 
hela perioden. Exempelvis kan du göra en “Dan-
ielsfasta” där du endast äter frukt och 
grönsaker.

PÅ GÅNG
13-27/3 #Korslikamedhjärta 
- Följ läsplanen “Vägen till Korset” 
- Skärtorsdag: Getsemanestund med 
nattvard 19.00 (Kapellet) 
- Långfredag: Lovsångskväll med 
nattvard 19.00 
- Påskafton: Internationellt Café 17.00 
- Påskdagen: Gudstjänst 11.00

1/4 RECLAIM 19.30

6/4 Sisterhood 18.30 
För alla kvinnor i alla åldrar.

30/4 Internationellt Café 17.00

29/2-20/3 21 dagar bön & fasta
4/3 RECLAIM 19.30

13/3 Storbönemöte 17.30

20/3 Invigning av  
församlingsvåningen 11.00

20/3 Administrationsmöte 17.30 
 
 
 

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

Toyota-auktoriserad fullserviceanläggning med bilförsäljning,  
serviceverkstad, bilskadeverkstad, biluthyrning samt reservdelsförsäljning.



Mars / April

NATTVARD 6/3 & 3/4 11.00

Expeditionen Tis - Fre 9.00 - 12.00 / Tel 0500 - 41 00 40 / E-post kyrkan@skovdepingst.se / Hemsida www.skövdepingst.se 

Sök Skövde Pingst på Facebook, Instagram, Soundcloud #skovdepingst / Bankgiro 575 - 3082 / Swish 123 - 237 70 18 

Pingstkyrkan Lögegatan 1 541 30 Skövde / Kapellet Banvägen 15 541 55 Skultorp / Parkstugan Barkvägen 17H 541 64 Södra Ryd

BARN 0-12 år
Barnriket 3-12 år Sön 11.00
Småbarnslounge 0-3 år För barn med föräldrar.  
Videoöverföring från gudstjänst.

INTERNATIONELLT International
Bibelundervisning Parkstugan Tors 18.00

Internationellt Café 17.00  
26/3, 30/4 Fika, gemenskap & inslag från världens hörn

UNGDOM 13-19 år
Oneighty Fre 20.00 ojämna veckor 
Följ #180skovde på Instagram och Facebook
RECLAIM 19.30 
4/3 3x10 minuter / 1/4 Richard Svensson

KAPELLET Skultorp
Världsböndagen 4/3 19.00 Program från Kuba, servering
Getsemanestund 24/3 19.00 Conny Brännberg, nattvard

Cafémöte 10/4 17.00 Alf Lax
Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga
Dagträff 15.00 
16/3  “Brott mot äldre” Kommunpolis Matilda Kaufeldt.
13/4 “Afrikabrickan som räddar liv” Margareta Brandt.

LP OBS! Elimkyrkan
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00     

Cafékväll Tors 19.00 Bön 18.00 

BÖN Vi möts till bön
Pingstkyrkan Tis 8.30 (ej 1-15/3) Kapellet Ons 19.00

GENGÅVAN Second Hand Kvantumhuset
Tis, tors 12.00-18.00 Lör 10.00-13.00 www.gengavan.se

SAMTAL Vid behov av samtal
0500-41 00 40 samtal@skovdepingst.se

NÄRRADIO 90,4 MHz
Sön 10.30 Inför Gudstjänsten / 11.00 Gudstjänst


