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21 DAGAR BÖN & FASTA
Vi börjar året med att till-
sammans söka Gud i bön och 
fasta med start 15/1. Var med 
du också!

NY LEDNINGSSTRUKTUR
Lördagen 27/1 är det dags 
för Årshögtid då våra nya 
stadgar, riktlinjer och led-
ningsstruktur träder i kraft.



Sven Bengtsson

Mina föräldrar visste inget, och jag var så rädd 
för vad som skulle hända om jag berättade. Jag 
bar på skuld, rädsla och skam.

Jag föddes i Panama. Mina föräldrar var snälla och gjorde allt för 
att ta hand om mig och mina två systrar. Vi var glada, men helt 
ovetande om vad skulle hända oss. Mamma var hemma och pappa 
jobbade på dagarna och även nätter. Nätterna var skrämmande 
för mig, som för så många barn som inbillar sig att det finns ett 
monster i garderoben eller att det spökar i rummet. Men för mig 
var det ingen inbillning, monstret fanns på riktigt. Ett monster 
som skrämde mig när mina föräldrar sov eller var borta, och jag 
kunde inte försvara mig. Han var min ”storebror”, fast egentligen 
pappas lillebror. Då förstod jag inte varför han behövde bo hos 
oss, men kände att det var roligt att få en storebror som kunde 
beskydda och ta hand om oss tjejer. Istället utnyttjade han oss 
sexuellt. Hans synd gav oss djupa sår som påverkade våra liv så 
negativt under många år framöver.

Mina föräldrar visste inget, och jag var så rädd för vad som skulle 
hända om jag berättade. Jag bar på skuld, rädsla och skam.  Blev 
tyst och blyg, och kände mig ensam och hjälplös. Jag minns tyd-
ligt att jag ville bli vuxen fort. För det skulle säkert vara lättare att 
bära en sån tung börda, och dessa hemska känslor, om man var 
stor. Jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bli lämnad 
i fred. Om jag bara hade vågat berätta, men jag gjorde inte det. 
Jag vet inte varför. Jag visste bara att man inte pratar om sådant, 

LEDARE Helande för hela människan

#MeToo

“...jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom 
det står väl till med din själ.” 3 Johannes brev vers 2

Så mycket i vår värld är så trasigt, och så har det genom all tid 
varit. Ända från den dag då människan i begynnelsen vände ryg-
gen åt Guds vilja. Då mörker, död och förbannelse la sig över 
skapelsen. Allt detta föds vi in i och omges utav. Det är en svår 
värld. Alla är vi drabbade och bär på någon 
form av trasighet. Många av oss kommer 
ur liv där så mycket gick fel och var trasigt. 
Också i bibeln finner många vars liv var så 
trasiga. T.ex. Hagar, Naaman, Bartimeus och 
Sackeus. Ibland får vi inte reda på namnen. 
En änka i Sarefat, eller en kvinna i Samarien. Dessa, och så många 
fler, blev läkta och upprättade på många olika plan i livet.

I vår tid kanske de heter Håkan, Eva, Abdul, Lars eller Yasmin. 
Människor som kommer från en söndrad bakgrund, men som har 
fått möta Jesus. I mötet med Jesus påbörjas ett helande av hela 
människan. Först sker den andliga förvandlingen och en upp- 
rättad gemenskap med Gud i anden. Därefter påbörjar Jesus en 
process där allt till sist kommer att vara helt, läkt och återställt. 
Han vill göra själen och den psykiska delen i människan hel, stark 
och fridfull. Där vi kan fungera på ett harmoniskt sätt gentemot 
vår omgivning. Han vill återställa full hälsa i kroppen, där all 
sjukdom har avvänts ifrån oss. Han vill ge ett upprättat 
socialt liv, där vi njuter av en god gemenskap 
med andra och har många goda  
relationer. Han vill ge en  
upprättad ekonomi, 
där man inte 

längre sitter fast i skuldfällor och brist. Han vill omsluta oss med 
beskydd på alla sidor, så att vi inte längre behöver vara ängsliga 
att något ont ska drabba oss. Säkert blir ingen av oss helt hel 
på alla plan i det här livet. Vår värld 
är orättvis och tuff. En ond fiende  
regerar där ute. Det blåser starka 

stormvindar. Därför be-
höver vi stå med varandra. 
Tro Gud tillsammans och 
be för varandra. Vad Gud 
vill, råder det ingen tvekan 
om, och så mycket av Hans 
goda vilja kan ske redan här 

och nu. Därför går vi nu in i 21 dagar 
av bön och fasta. Där vi framför allt 
vill komma överens om att be för vår 
kyrka, att den ska får vara en plats 
där människor kan hitta fram till  
Jesus och få ta emot mycket 
av helande för hela  
människan.

NYA MEDLEMMAR
Ifeoma Ogbonnaya
Felix Ogbonnaya
Hanna Hammarström

FLYTTAT HEM TILL 
HERREN
Bengt Keppling

Många av oss  
kommer ur liv där 
så mycket gick fel

Text Vicky Bengtsson Foto Privat och Erik Forsberg

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



inte ens med sin bästis. När man som barn blir ledsen, då kan man gråta och prata med sina 
föräldrar. Men det här var så pinsamt och hemskt. Därför bar jag på det själv, utan hjälp, helt 
ensam. Efter en tid blev jag lämnad i fred, men jag var inte fri. När man är sexuellt utnyttjad 
brottas man med negativa känslor om sig själv och andra människor. Jag satte upp en fasad 
och verkade stark, men var egentligen svag och full av rädsla. Jag tänkte att det var fel på 
mig och att jag förtjänade detta. Säkert skulle jag aldrig få gifta mig. Drömmen om att få 
barn och ha en egen familj skulle aldrig uppfyllas.

Tonårslivet var ganska normalt. Mina föräldrar gav mig allt jag behövde. Livet kunde därför 
gå vidare, trots min mörka hemlighet. Ibland tänkte jag inte på det. Ibland gjorde det så 
ont att det kändes som om jag höll på att gå sönder, och på insidan växte bitterhet och 
hat. Ibland gick jag till kyrkan och försökte vara en bra kristen, men det fanns ett rum i mitt 
liv där jag inte släppte in Gud. Fastän jag visste att han visste, tänkte jag att detta är min 
hemlighet, min börda att bära. Detta pratar vi inte om, detta har aldrig hänt. Jag har en bra 
familj, använder inte droger eller sprit och gör inget dumt. 

När jag var 18 år gav jag mitt liv till Gud på riktigt och blev frälst. Jag upptäckte att Gud 
älskade mig precis som jag var, även om jag hade en hemlighet. Hans kärlek förvandlade 
mitt liv! Den Gud jag hade läst om, han blev nu verklig. Jag ville ge honom allt och få veta 
mer om Honom. Det dröjde dock ett helt år innan jag började vandra i hans kärlek. Innan 
jag släppte in honom och lät honom regera över alla områden, även den mörka platsen 
som jag inte ville gå till. Det mörka rummet med de smärtsamma minnena av det som 
hade hänt mig. Där hatet och bitterheten fanns. Gud gick dit med mig. Han lyste upp hela 
den platsen med sin närvaro. Den dagen förlät jag min farbror. Jag förstod att det som 
min farbror hade gjort kunde han inte betala tillbaka. Bara Gud kunde göra mig hel igen. 
Jag kapitulerade och släppte taget om allt. Jag la det i Guds händer, något jag aldrig har 
ångrat! Idag är jag fri, är gift och har barn. Jag älskar min familj och min kyrka, och att få 
hjälpa andra människor att hitta Gud och allt det som Jesus har vunnit för oss!

Jesus kan hela och läka alla våra sår. Bara Han kan förvandla hemska situationer och ge 
oss mening med livet. Därför vill jag uppmuntra dig att på olika sätt engagera dig 
i vår bön och fasteperiod. Låt oss stå tillsammans i tro och bön till Gud 
att många människor ska få uppleva läkedom, befrielse och 
upprättelse på grund av Jesu sår. 

PÅ GÅNG

26/1 RECLAIM 19.30

27/1 Årshögtid 14.00 
Gudstjänst / Fika / Årsmöte

10-16/2 Trysil Skidresa
25/2 Andreas Nielsen 11.00

15/1-4/2 21 dagar bön & fasta 
Genom hans sår är vi helade 
www.skövdepingst.se/21dagar

Vecka 3 
Tis-tors: Morgonbön 7.15, Lunchbön 12,15, 
Kvällsbön 18.15 
Fre: Storbönemöte 19.00

Vecka 4 
Ekumeniska böneveckan

Vecka 5 
Tis-tors: Morgonbön 7.15, Lunchbön 
12,15, Kvällsbön 18.15 
Fre: Möte med John Derneborg 19.00



Januari / Februari

BARN 0-12 år
Barnriket 2-12 år Sön 11.00
Småbarnslounge 0-2 år För barn med föräldrar.

INTERNATIONELLT International
Bibelundervisning Parkstugan Tors 18.00

Translation Every Sunday English & Arabic

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

SENIOR För alla daglediga
Gunilla Gniste 7/2 15.00 Guds hjälp i det svåra

Missionsgruppen Mån 13.00 fr o m 5/2

KAPELLET Skultorp
Bönekväll med bibelstudium 13/1 18.00 Bror Abrahamsson

Rigmor Holst 10/2 18.00 Gudstjänst

Bön Onsdag 19.00

LP Beroendevård på kristen grund  
Frukost Mån, Fre 9.00  fr o m 18/1 

Cafékväll med predikan Mån 19.00  Bön 18.15 fr o m 22/1

NÄRRADIO 90,4 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.


