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#KORSLIKAMEDHJÄRTA
Var med 13-16/4 när vi firar 
årets höjdpunkt - PÅSKEN - 
då Jesus dog och uppstod för 
hela mänskligheten.

SISTERHOOD
15/3 är det dags för vårens 
Sisterhood för alla kvinnor 
i alla åldrar då också Vicky 
Bengtsson fyller 50 år!



Tintin

Vera

Simon Holst

Som kyrka vill vi ta evangeliet till jordens  
yttersta gräns. Hör våra missionärer beskriva 
nuläget i deras viktiga arbete runtom i världen.
MIKAEL BISTER, MOÇAMBIQUE
I nästan 20 år har jag arbetat med översättning av Nya Testamen-
tet till språket Nyungwe i Mocambique. Varför gör man något 
sådant? Jo, för att man tycker att alla har rätt att läsa Bibeln på 
sitt eget språk. Vi här i Sverige har många olika översättningar vi 
kan läsa varav den första kom redan 1541, Gustav Vasas Bibel. Den 
förde med sig väldigt många saker. Man började tänka på vilka 
regler som gällde för skriven svenska. Innan detta hade man mer 
eller mindre kopierat grammatiken från tyskan. Nu kom också 
idén om folkbildning att växa fram som sedan blev folkskolan. 
Mycket av det som vi tar för givet i vårt samhälle började med att 
Bibeln blev översatt till svenska.

Många folk i Afrika och över hela världen har inte fått något av 
detta än. När deras barn kommer till skolan måste de lära sig ett 
helt nytt språk innan de kan förstå vad läraren säger. Deras eget 
språk ses inte som tillräckligt värdefullt för att man ska skriva 
böcker på det språket. 

I Mocambique sker det mesta av skolundervisning på portugisiska, 
och det är för att Mocambique var en portugisisk koloni fram till 
1975. Men de flesta av barnen kan nästan ingen portugisiska när de 
börjar i skolan. Många barn, särskilt på landsbygden, slutar tidigt 
med skolan. De kanske bara går 4-5 år i skolan, sedan behöver famil-
jen deras hjälp hemma och det kanske inte gick så bra i skolan ändå. 

LEDARE Missio Dei

Till jordens yttersta gräns

”Mission är inte primärt en aktivitet i kyrkan utan ett av Guds  
attribut. Gud är en missionerande Gud” David J Bosch

Allt som oftast begränsar vi begreppet Mission till något som 
sker utomlands och utförs av de vi kallar missionärer. I sig är 
detta inte fel men det berättar inte hela sanningen och risker-
ar att förminska det som Gud vill göra genom sin kyrka, genom 
dig och mig. Precis som Bosch skriver är mission en del av Guds 
egen karaktär och har sitt ursprung i honom. 
Under 1900-talet myntades uttrycket ”Missio 
Dei” som kan översättas som ”Guds Mission” 
eller ”Guds Sändande”. Fokus flyttas från att 
Mission är något som vi ska utföra efter bästa 
förmåga till att det precis som frälsningen har 
sitt ursprung i vem Gud är. Därmed är det inte heller begränsat 
till några få utvalda. Tvärtom är vi alla kallade att sprida Guds 
godhet som ett resultat av att han bor i oss.

Det tycks vara så att varje omvälvande Gudsmöte i Skriften leder 
till ett sändande. Då vi upptäcker vem Gud är så blir vår respons 
att ge våra liv för hans syften. När Gud för första gången talar till 
Abraham så kommer i samma andetag ett sändande till det land 
som han ska visa. Abrahams respons blir någon vers senare helt 
enkelt att han gav sig iväg. När Mose fick ett verkligt Gudsmöte vid 
den brinnande busken så blir han vid samma tillfälle kallad 
till att leda Guds folk ut ur slaveriet i Egypten.  
Jesaja, Herrens profet, fick en stark  
uppenbarelse av Gud själv som 
kulminerar i Guds fråga:  
Vem ska jag  
sända?

Jesaja svarar utan att tveka: Här är jag, sänd mig!  Då fiskaren 
Petrus mirakulöst fick upp en jättefångst genom Jesu instruk-
tioner så faller han på knä inför Jesus som omedelbart kallar 
honom till människofiskare. När vi 
ser Gud som den han verkligen är 
så blir vår omedelbara respons att 
ge allt för honom. Ett liv i Jesu efter- 
följelse är ett missionerande liv.

”Han har frälst oss och 
kallat oss med en helig 
kallelse” 2 Tim 1:9
I samma andetag som 
vi blir frälsta av nåd blir 

vi också kallade av nåd, sända att 
bli del av Missio Dei att gå ut i hela 
världen. Gud vill använda dig som 
missionär i den värld han placerat 
dig i. Från Skövde till jordens  
yttersta gräns.

DÖPTA
Madeleine Lundell 22/1
Tintin Lundell 22/1
Vera Leksell 29/1

NYA MEDLEMMAR
Madeleine Lundell
Tintin Lundell
Vera Leksell
Rebecka Chamoun
Britt-Marie Ernehall
Martina Lidbeck
Oliver Sotirov
Butsaba Sotirov

FLYTTAT HEM TILL HERREN
Clary Blom 8/1

Ett liv i Jesu 
efterföljelse är ett 
missionerande liv.

Madeleine

Din matbutik i Skövde
Om du vill leva lite godare...



Efter nästan 20 års arbete tillsammans med våra 3 översättare, Semu, Bata och Bernardino, 
kommer nu Nya Testamentet plus 1 och 2 Mosebok att bli färdiga och vara godkända för  
tryckning av konsult. Sedan kommer det att ta nästan 1 år till innan det är dags för invigning 
i september 2018. Då ska vi fira att Nyungwe-folket har fått Guds Ord på sitt eget språk. 
Med i detta nummer av INFO finns en broschyr om hur du kan hjälpa till med kostnaderna 
för tryckningen av Nya Testamentet på språket Nyungwe.

LINDA ANDRÉASSON, INDIEN
Sen januari 2011 arbetar jag, utsänd av församlingen, som lärare på och utvecklare av en 
bibelskola i södra Indien. Målet är att träna nya församlingsplanterare och evangelister. Jag 
samtalade med en av våra studenter i klass 1. Han hade det gott ställt, var djupt involverad 
i ockultism och folk var rädda för honom. Bara genom att titta på nån med ilska kunde han 
skicka förbannelser på dem. Men han hade ingen frid. Han hörde om Jesus och blev över-
bevisad genom den starka upplevelsen av Guds frid i hans liv. Han sålde alla egendomar, 
slängde alla avgudar och vill nu lära sig Bibeln och tjäna Gud på heltid! 

Vi arbetar enbart med det lokala språket på skolan, så att våra studenter får Guds ord 
och undervisning på språket de förstår. När jag var där i februari delade jag ut en under-
visningsbok om Petrusbreven som nu tryckts på lokalspråket. Studenterna jublade! 

MARTIN LARSSON, LOVE AND HOPE
Love and Hope (tidigare LoveNepal) är en hjälporganisation som kämpar mot barnsex-
handeln. Ända sedan starten jobbar vi för att rädda unga flickor och pojkar från ett liv 
som sexslavar till att ge dem en ljus och hoppfull framtid. För bara någon vecka sedan 
stod jag inne på ett bordellområde i en stad i Bangladesh, helt overkligt. Mitt inne i bor-
dellen kommer en kvinna och visar sitt rum. Jag och en medarbetare sitter ner på hennes 
säng och lyssnar när hon berättar. Hennes mamma jobbade på bordellen och nu är det 
hennes tur. En flicka kommer och vi frågar hur gammal hon är. Hon berättar att hon är 15 
år och har varit på bordellen i 4 månader. En svår verklighet att ta in. Samtidigt som vi 
möter detta mörker så gläds vi mer än någonsin över alla de barn som vi har möjlighet 
att rädda och ta hand om. De barn som idag bor på ett hem fullt av trygghet och 
glädje. Ett hem där ögon börjar lysa igen och där hoppet tänds. Även om 
mörkret är svart så är ljuset alltid starkare. Låt oss aldrig ge 
upp. Tillsammans mot barnsexhandeln!

PÅ GÅNG
13-16/4 #korslikamedhjärta 
Tors 19.00 Getsemanestund med  
nattvard, Kapellet 
Fre 19.00 Lovsångskväll med nattvard 
Sön 11.00 Påskgudstjänst

21/4 RECLAIM 19.30

23/4 Simon Ådahl 11.00

23/2 EQUIP Kvällsbibelskola 
Mer info www.skövdepingst.se/equip

28/4 Internationellt Café 17.00

7/5 Mötesplatsen 17.00 
Esther Gustafson

10-12/3 Staffan Hellström.  
Home Church Forshaga/Karlstad 
Fre 19.30 / Sön 11.00

15/3 SISTERHOOD 18.30 
Camilla Olsson, Connect Church

19/3 Mötesplatsen 17.00 
Conny Brännberg

25/3 Internationellt Café 17.00

28/3 Administrationsmöte 
Med Team Night 18.00-19.30



Mars / April

BARN 0-12 år
Barnriket 3-12 år Sön 11.00 (fr o m 22/1)
Småbarnslounge 0-3 år För barn med föräldrar.

INTERNATIONELLT International
Bibelundervisning Parkstugan Tors 18.00

Kvinnofrukost Parkstugan Lör 11.00

UNGDOM 13-19 år
Oneighty Fre 20.00 jämna veckor 
Följ #180skovde på Instagram och Facebook

KAPELLET Skultorp
Caroline Hägglund & Agneta Forsberg 13/4 19.00 Getsemanestund

Bön Onsdag 19.00

SENIOR För alla daglediga
Karin Hultberg 22/3 15.00 Ett långrandigt hantverk

Kent-Ove Hvass 19/4 15.00 Se på fåglarna under himlen

Missionsgruppen Måndag 13.00

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Ons, Fre 9.00

Cafékväll med predikan Mån 19.00
Sopplunch Tis 11.00-13.00 t o m 18/4 

NÄRRADIO 90,3 MHz
Sön 10.30 Inför Gudstjänsten / 11.00 Gudstjänst

GENGÅVAN Second Hand, Lundenvägen 6
Tis, tors 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 www.gengavan.se

Expeditionen Tis, Tors, Fre 9 - 12  /  Tel 0500 - 41 00 40  /  E-post kyrkan@skovdepingst.se  /  Hemsida www.skövdepingst.se

Följ 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

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

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


