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Kärlek,
äkthet
och mod
– en pratstund
med Paula Gullbing
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Det sägs att det under Lewi Petrus glansdagar, han som var
en av de stora pionjärerna inom Pingströrelsen i Sverige,
kunde låta som om Lewi Petrus predikade oavsett vilken
pingstpastor som talade.
Man kan le åt berättelsen, men vi har alla våra
förebilder. En del har
sina föräldrar, en lärare
eller en god vän. Andra
har kända personer i
historien eller någon nu
levande som inspiratör.
Personer vi ser upp till
påverkar och formar oss
mer än vi tror.
Nu är Jesus mycket
mer än en förebild eller
någon att leva upp till
och det är egentligen en
väldig nåd det, annars
hade kristen tro bara
varit ett tungt krav. Jag
menar, vem kan leva

upp till Jesus ideal? Ingen! Så vi följer Jesus,
inte som en förebild i första hand, utan som en
frälsare.
Att följa Jesus påverkar hela livet men vad
innebär det att komma till Jesus, att vara med
honom och att tjäna honom? Vad kan det
betyda när han säger att vi ska dö och uppstå
med honom? Om detta tänker vi samla oss
under hösten med temat ”Att följa Jesus”, och
detta kommer märkas i både gudstjänster och
Andlig vägledning, men också i detta nummer
av Ankaret.
Med förhoppning om en god höst och intressant läsning.
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Vem följer du?

Pingstförsamlingen
Karlskrona samarbetar med Bilda. Bilda
stöder kulturarrangemang och kurser
som församlingen
själv önskar
arrangera.
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– Varför bosatte ni er i Fridlevstad?
– Huset stod här, svarar Marlene.
Till detta hus bjöd vi in oss själva för att besöka
Thomas, Marlene och dottern Hannah, 10 år.
Var annan vecka bor också Marlenes son Victor

Tel. exp
Fax exp
adress:
e-mail:

hemsida

0455-555 40
0455-174 57
V. Köpmansgatan 5, 371 34 Karlskrona
info@pingstkyrkankarlskrona.se
- övriga mailadresser, se hemsidan
www.pingstkyrkankarlskrona.se

Bankgironummer:

Församlingskassan Bg. 982-2032
	Missionskassan Bg. 5693-5471
	Reparationsfonden Bg. 5032-3690

i huset men den här veckan bodde han hos sin
pappa. Vi hade med vår dotter Neema och det
dröjde inte länge förrän Hannah hade tagit sig
igenom Neemas vanligtvis väldigt svårgenomträngda blyghet De försvann iväg in på Hannahs rum och lekte en lång stund.
Fika dukades fram och samtalet drog igång

Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare
Göran Olsson, pastor
Louise Sundkvist, församlingsdiakon
Amanda Lundström, ungdomsledare
Carina Holmesson, barnmusikledare
Yvonne Severinsson, redovisningsekonom
Ann Malmstedt , ekonomiassistent
LP-verksamheten Karlskrona
LP-föreståndare, Tomas Jönsson
Café Ankaret
Second Handbutiken (Bilen: 0768-858655)
Olle Lundström (Second Hand)

0706-99 74 40
0768-68 11 13
0734-19 99 66
073-376 47 96
073-632 00 28
0455-555 40
0455-555 40
0455-69 49 79
070-956 65 67
0455-555 47
0455-200 41
073-440 47 57
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Marlene trivs i
barnens värld

>>

Thomas visar upp
ett av sina många
projekt!

omkring lite allt möjligt innan vi dök djupare in
i två liv som under de senaste åren tagit en
rejäl vändning. En vändning som inneburit att
hemmets TV allt oftare får lämna företräde för
Bibeln. Det är en vändning där omsorgen om
andra och varandra får ersätta den egna strävan
och som Thomas själv uttrycker det:
– Det tomrum som alla människor har och som
inte kan fyllas med prylar eller annat som man
jagar i det ekorrhjul som så många lever i, fylls
på mer och mer för varje dag.
Det var i detta uppvaknande som Thomas resa
började för några år sedan. Han var trött på att
fylla livet med olika projekt som bara gav tillfredsställelse för stunden. Så fort han uppnått
något så behövde han nästa projekt. En känsla
av meningslöshet och tomhet infann sig. Under
uppväxten på Hasslö gick han, mer eller mindre
frivilligt, i söndagsskola under många år. Även
om han inte såg meningen i det då tycker han
ändå att det har påverkat honom genom livet
och att han på något sätt alltid trott att Gud
fanns. Med detta som grund ville han att dot-
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tern Hannah också skulle få gå i söndagsskola.
Så medan Marlene fick lite egentid hemma på
söndagarna åkte Thomas tillsammans med
dottern till Pingstkyrkan i Karlskrona. Där öppnades Thomas ögon för möjligheten att fylla det
där tomrummet med något mer meningsfullt
och bestående. Han började mer aktivt söka sin
tillflykt i Gud. En Bibel inhandlades men lästes
främst på toaletten för att Marlene inte skulle
se honom.
I takt med att Thomas fann mer och mer av det
han sökte, märkte Marlene att hennes make förändrades. Han bar på en ny och djupare trygghet, en större glädje och dessutom en tydligare
och starkare kärlek till sin fru. Marlene är, som
många andra, barndöpt och konfirmerad men
i övrigt har hon aldrig haft någon kontakt med
Gud eller kyrkan. Uppvuxen i Ronneby flyttade
hon i vuxen ålder till Karlskrona. Efter att ha
levt ihop med Thomas i tio år berördes hon nu
av den förvandling som ägde rum i hans liv.
Nyfikenheten var väckt och egentiden spenderades nu med att söka kunskap om den kristna

Hannah sjunger med
barnkören Joyful.

tron på internet. Hon började även läsa kollegan Matilda Hellbergs blogg, med tankar kring
Niklas Piensohos bok 100 dagar med Jesus, som
Thomas hade tipsat om.
Trots att Thomas och Marlene levt tillsammans i
många år hade de aldrig pratat om tro och andlighet, de var som främlingar för varandra på det
området. Thomas tro växte dag för dag men med
rädslan för att det skulle splittra äktenskapet och
familjen valde han att inte berätta för Marlene.
Nu i efterhand tänker han att hur mycket han än
älskade sin fru så hade han inte kunnat ge upp
det han nu hade funnit hos Gud för någonting i
världen, även om han hade ställts inför ett sådant
ultimatum. Istället bad han till Gud för att Marlene också skulle följa den väg som han hade valt
att gå. Marlenes nyfikenhet växte och en dag kom
frågan som legat under ytan en lång tid; Hur är
det i kyrkan egentligen? Thomas svarade i samma
anda som Jesus ofta gjorde; Följ med och se!
Sagt och gjort, Marlene följde med på gudstjänst och kyrktröskeln som tidigare hade känts
hög och svårpasserad sjönk redan vid första
besöket då hon berördes av det välkomnande
hon fick av många av församlingens medlemmar. Fortfarande minns hon med en blick av
förundran vilka människor det var som på ett
särskilt sätt fick henne att känna sig välkommen och uppskattad. Det märks tydligt att detta
möte gjorde skillnad och Marlene fortsatte, till
makens stora glädje, att följa med till kyrkan på
söndagar. Thomas hade nu siktet inställt på att
få med Marlene på Alpha, en grundläggande

kurs i kristen tro som Pingstkyrkan anordnar
varje år. Tålmodigt bad han ivrigt för detta, men
var rädd för att föreslå det för att inte sätta för
mycket press och skrämma Marlene. Därför
blev han återigen glad när Louise Sundkvist
efter en gudstjänst kom fram och föreslog att de
skulle anmäla sig till höstens Alpha. Detta var
för ungefär ett år sedan. Under det senaste året
har de längtat till onsdagskvällarna då de har
åkt in till kyrkan för att få undervisning och diskutera det som har fått hela deras liv att slå runt.
De beskriver det själva som att de levde med
en extrem hunger efter mer av det som Bibeln
beskriver som andlig mat och näring, nämligen
Bibeln själv. Denna hunger har fortsatt och fortfarande längtar de till varje liten ledig stund då
de kan plocka upp sin Bibel och ”äta sig mätta”.
På Alpha möts olika sorters människor som
befinner sig på olika platser i livet, och detta
gjorde att det aldrig kändes jobbigt för Thomas
och Marlene att komma och dela sina funderingar. De beskriver det som högt i tak och utan
krav, alla är välkomna som man är och med
de funderingar man bär på. Genom träffarna
på Alpha förstod också Marlene allt mer att
hon funnit tomrummets bästa fyllning och att
vägen med Gud var överlägsen andra vägar.
I midsommarhelgen i år stegade därför paret
fram i Pingstkyrkan i Karlskrona för att döpa
sig och ge sitt liv till den Gud som deras hjärtan
förälskat sig i under det senaste året.
Det är just detta som slår oss när vi sitter och
lyssnar på Thomas och Marlene, de är förälskade. Det hörs på rösten, det syns i ögonen och
det där lite fåniga leendet som man har när man
är kär. Gud är ingen bilaga till det övriga livet,
han har blivit livets centrum i detta lilla hus.
Vi sitter som trollbundna och lyssnar på denna
kärlekshistoria och när vår dotter till slut avbryter oss för att hon vill sova middag, inser vi att
vi suttit och samtalat i tre timmar. Vi tackar för
oss och åker hemåt, tacksamma över att vi blev
inbjudna att få höra och inspireras av Thomas
och Marlene. Deras ödmjukhet, kärlek och
längtan smittar av sig och som många gånger
tidigare sitter jag återigen förundrad över det
faktum att den som verkligen möter Gud, den
blir aldrig mer densamme!
Fredrik och Charlotte Åkesson
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NY OCH
LADDAD
UNGDOMSLEDARE
PÅ G
”Myror i brallan” tror jag är en viktig egenskap hos en person som ska vara
ledare för tonåringar. Den egenskapen har Amanda Lundström ingen brist på.
Amanda är en kreativ, sprudlande, äventyrlig och glädjefull tjej. Hon ser människorna runtomkring sig först och har ett mycket givmilt sätt. Är det inte en
överraskningsfest så är det modevisning i konserthuset, är det inte det så är det
en resa ner till Malmö, och är det inte det så är det häng hos Ekroth. Så har det
varit att vara med Amanda, alltid ett nytt äventyr som väntar bakom hörnet.
– Jag ska komma så pass nära ungdomarna att
de kan fråga mig och höra av sig till mig när
som helst, de ska inte tveka utan bara ringa,
säger Amanda.
Det är vad hon vill få ut av sitt nya jobb som
ungdomsledare i Pingstkyrkan i Karlskrona.
Amanda tycker att det är viktigt att namnet
ungdomsledare inte bara blir namnet ungdomsledare utan också en nära vän som ungdomarna kan se upp till och som de kan lita på.
– Jag vill känna att de alltid vet att jag kommer
ställa upp t.ex. med körning eller om de har några
andra problem som kommer upp, säger hon.
Att vara ungdomsledare och få hjälpa till inom
ungdomsverksamheten i Pingstkyrkan har varit
en dröm för Amanda sedan hon var liten. Drömmen gick i uppfyllelse, vilket vi alla är glada för.
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Under skolåren hade Amandas vänner som inte
var kristna svårt att förstå varför hon avstod
från en del saker som hon inte kände var rätt.
Det var svårt att få dem att förstå att hon avstod
för att det kändes rätt och bra och inte för att
hon inte fick. Det är säkert fler än Amanda
som har upplevt detta och därför vill hon få
ungdomar att förstå att kristendomen inte bara
är en religion utan en relation. Att man ser det
som en stor fördel att alltid ha någon med sig
som bryr sig om en.
Att kunna nå människor utanför kyrkan och
även få de ungdomar som redan är i församlingen att trivas där, kan vara ett svårt kapitel.
Ungdomar har olika intressen och det är svårt
att hitta saker som passar alla. Amanda tror att
det är lättare att nå nya ungdomar på platser

utanför kyrkan.
– Det blir ett mycket lättare steg för oss att möta
dem utanför kyrkan än för dem att komma till
kyrkan. Flashig belysning eller pampigt ljud
är häftigt och kul men allt hänger inte på det,
det är inte det som gör att vi hittar en relation
eller får en känsla inom oss. Vi måste förmedla
en känsla som vi har fått utan belysningen och
höga ljud, en känsla som vi bara kan få av Gud.
En plan som vår nya ungdomsledare har är att
starta en cellgrupp bara för tjejer. Hon känner att
hon behöver hitta en ”man” som kan jobba med
killarna. I cellgruppen ska man kunna säga hur
man mår, vad man tycker och kunna umgås.
Amanda vill också att ungdomarna ska se till
varandras bästa, kunna se om någon behöver
hjälp och att man ställer upp för varandra. Då
kommer alla må bra i slutändan. Ett förslag
Amanda har är att ungdomarna en gång i
månaden bjuder på kaffe, kanske mitt på stan.
Att man gör saker av kärlek och inte alltid förväntar sig någonting tillbaka tror Amanda kan
få ungdomsgruppen att växa i både kärlek och
närhet till varandra.
Inspirationen är nästan det viktigaste av allt,
det är den som får oss att vilja framåt. Att man

kan känna en känsla av att man är desperat att
få komma närmare Gud, det vill Amanda att
ungdomarna ska känna när de går hem efter
en ungdomssamling i kyrkan. För ungdomarna
i vår kyrka är det viktigt att inte bara fokusera
på ungdomar som inte är kristna. De behöver
själva känna att de är starka i sin tro och få
träffa andra kristna ungdomar som de kan dela
sina upplevelser med.
Det som väntar härnäst för våra ungdomar är
en båtresa med Ålandsfärjan. Färjan ska fyllas
med bara kristna ungdomar och det är organisationen Ny Generation som arrangerar resan.
Det kommer att bli en häftig upplevelse där
man verkligen kan känna att man inte är ensam
om sin tro. Många ungdomar delar samma
övertygelse!
Stolt kompis
Annie Alfzon
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Bertil Persson delar ut
korv vid en samling i
Kungsmarken.

Kungsmarken tronar
uppe på sin höjd.
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Foto: Karlskronahem.

En samling med mångkulturell matlagning.

Under Guds ledning
i Karlskronas mångkulturella flora
Under några år har församlingen haft
verksamhet i Kungsmarken, och vi
har varje år fått se människor från
området komma till tro på Gud och
döpas.Vi tog kontakt med Mikael
Severinsson, en av de som känner
och engagerar sig för människorna i
Kungsmarken, för att få lite mer inblick
i arbetet som bedrivs där. Häng med
på en spännande resa som ägt rum de
senaste åren!
– Hur började ni med engagemanget på Kungsmarken?
– De började redan i början av 2000-talet då
min fru Yvonne och några väninnor bestämde
sig för att gå runt i Kungsmarken och knacka
dörr. Under en kort tid hade man samlingar
och mötte olika nationaliteter, främst flyktingar.
I slutet av 2004 upplevde jag att Gud visade mig
en bild där människor i Kungsmarken stod och
vinkade och ropade ”Kom och hjälp oss!”.
Jag delade min upplevelse med Yvonne och
samtidigt hade vi fått en förfrågan av några nyomvända indier som ville att vi skulle undervisa
dem om grunderna i kristen tro. Vi började då
med undervisning en gång i veckan vilket ledde
till att fyra av dem döptes. Under tiden mötte vi
flera andra i församlingen som också ville göra
något i Kungsmarken och hösten 2005 bestämde vi oss för att ta steget.
Vi kände att innan vi kunde vända oss ut mot
människor i området behövde vi förbereda ar-

betet och platsen genom bön och startade med
målmedveten bön varje måndagskväll. Efter
ett år med fokuserad bön kände vi att vi skulle
börja med samlingar av gudstjänstkaraktär.
Under sommaren och hösten 2006 hade vi en
samling med grillning och tre stycken gudstjänster och redan första gudstjänsten kom flera
icke bekännande kristna.
I början av 2007 fick vi kontakt med ett par från
Ronneby som kom från Iran. De var kristna
och hade också en vision om att nå ut med
evangeliet. De hade fått tillåtelse att använda de
nystartade lokalerna i Hälsotorget på Kungsmarksplan under helgerna. Under våren 2007
hade vi vår första gudstjänst i Hälsotorgets
lokaler och tre personer blev frälsta. Några
veckor senare på ett bönemöte blev fyra till
frälsta och under resten av 2007 kom ytterligare
fyra personer till tro.
Tyvärr kunde vi inte fortsätta i Hälsotorgets
lokal och vi började då istället att inbjuda till
några samlingar med mat. Det visade sig vara
ett bra koncept då många icke bekännande
kom till våra samlingar. Under en period mellan halvårsskiftet 2008 och 2010 upplevde vi
en tillbakagång och visionen sattes verkligen
på prov då vi var endast fyra eller fem på våra
samlingar. Vi var då väldigt nära att ge upp
men uthållighet lönar sig och idag samlar vi
varannan lördag 25-30 personer och då vi haft
samlingar med mat under våren har vi varit
45-50 stycken.
– Vad är visionen för arbetet i Kungsmarken?
– Vi drivs av missionsbefallningen i Matteusevangeliet (Matt.) kapitel 28 om att gå ut i hela
världen och göra människor till lärjungar. Vår

>>
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Foto:Yogesh Bole

Kungsmarken - vår närmaste missionsmark?

“

Vi upplever nästan
alltid att Gud gör
något speciellt.

>> dröm är att människor från alla kontexter och

sammanhang ska bli frälsta, helade och befriade
i enlighet med Jesu utsändningstal i Matt. 10
och att möta de vilsna fåren som är slagna och
rivna som Jesus beskriver i Matt. 9:35–38. Vi
har också fått profetiska tilltal om att Gud vill
skicka ner ett ljus som ska sprida sig ut till
området i Kungsmarken genom att de som vill
vara med i arbetet fungerar som kristaller och
reflekterar ljuset.
– Hur är arbetet och samlingarna utformade?
– Vi har valt ett koncept där bön och gemenskap är i centrum. Vi sjunger lovsång och har
undervisning. Tanken är att vem som helst
ska kunna komma på samlingarna och att de
ska upplevas enkla men samtidigt tydliga i sitt
budskap. Då det gäller undervisningen har vi
låtit den styras av vad Gud vill säga från gång
till gång. Men det har handlat mycket om
tro och Guds möjligheter och omsorg.
– Har ni något speciellt tillfälle då Gud har agerat
särskilt tydligt?
– Vi upplever nästan alltid att Gud gör något
speciellt. Om jag ska nämna några händelser
så hade vi en man från Iran som kom på en av
våra gudstjänster. Han var inte frälst men han
klagade över en smärta i sitt ben och haltade då
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han gick. Vi frågade om vi fick be för honom
och han sa ja. Han berättade att han kände att
benet blev varmt och när han kom nästa gång
gick han normalt. Han blev frälst och då jag
något år senare frågar om någon vill berätta
något, berättade han att han hade fått smärta i
underarmen och åkte till akuten. När han väl
kom in skickade de hem honom med några
Alvedon. Han berättar då att han pratade med
Jesus och blev frisk. Det var så befriande att
höra honom säga prata eftersom det är vad det
handlar om, inte att be perfekta böner. Vi har
många gånger sett hur Gud helar genom bön.
Men vi har också sett hur Gud har förvandlat
Nej från migrationsverket till Ja. Speciellt i ett
fall är det uppmuntrande att se att det hjälper
att hålla ut. Amir fick vänta fyra år innan han
fick beskedet att han kunde stanna. Han skulle
varit ute ur landet rent mänskligt, men som
genom ett mirakel skickades han aldrig ut ur
Sverige utan fick ett nytt tillfälle att överklaga
och idag har han uppehållstillstånd och han har
fått en lägenhet i Karlskrona.
Mycket spännande händer på Kungsmarken
och som ni precis läst, alla är välkomna!
Fredrik Åkesson
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LP-möten i andra församlingar
– Se aktuell annonsering

Kafégemenskap
i Filadelfia Rödeby
Kafégemenskap i Filadelfia Rödeby
varje torsdag. Fika, sång, musik och
vittnesbörd – program se sid 14

Vä

Möten på Kungsmarken
på lördagar – se aktuell annonsering

2 0 1 2

– se aktuell annonsering
Onsdagar 09.30 	Spädbarnsmusik 0-1 år, start 5/9
Torsdagar 09.30 	Musiklekis – 1 år och uppåt, start 6/9
Fredagar 18.00 ”Joy” – Fredagskul från åk 2-6, start 7/9
18.00 	M P – Mission possible, start 7/9
19.30 CC – Confirmation Challenge - Konfirmation från åk. 8
20.00 Ungdomssamlingar - After 8 - Tonår och uppåt, startar 7/9
Söndagar 11.00 	Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe. Start 2/9

h ö s t e n

Barn- och ungdomsverksamhet varje vecka
Fast program:

Ri v u t o c h h ä n g u pp!

Program sept-nov 2012

Välkommen till Pingstkyrkans

höstupptakt
den 2 september

Församlingens höstupptakt ”Att följa Jesus”. Ulf Sundkvist,
Göran Olsson, Amanda Lundström. Sång: Anna Stolpestad & Malin
Gullbing m.fl. Söndagsskolan startar
Efter Gudstjänst” i Hoglandspark: Grillfest, lekar, tipspromenad,
hoppborgar, gemenskap, levande musik.

10.30
Bön
18.00
Bön 18-20
09.30	Spädbarnsmusiken startar
09.30	Musiklekis startar
17.00
Kring Ordet ! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
18.00
Joy startar, plats Knipehall
18.00	MP startar
20.00	After8 - samling för ungdomar
10.00
Bönemorgon
11.00	Gudstjänst med Nattvard & söndagsskola.
”Lärjungaskapande” Anne och Niclas Collén Mellanöstern,
Patrik & Paula Gullbing. Insamling och bön för mission
14.00	Mötesplats för daglediga: Daniel Olsson visar bilder från
Seniorernas vårresor, Allsång
10.30
Bön
18.00
Bön 18-20
13.00	Andakt Fridlevstad
14.15	Andakt Elineberg
17.00
Kring Ordet ! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
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h ö s t e n

14 Fr		Inget After8 - Resa med ”BÅTEN”, anmälan
15	Lö
10.00	LP:s Loppmarkand på Tennvägen 11
16	Sö
10.00
Bönemorgon
		
11.00	Gudstjänst för små & stora. Lägereko. Sång: Hildur Höglind
18	Ti
19	On
		
20	To

2 0 1 2

		
21 Fr
23	Sö
		

25	Ti
26	On
		
27 To
		
28 Fr
30	Sö
		
		

19.00
10.30
18.00
18.00

Cafékväll med Acke Möller, Kjell Ogenblad och Hasslö sångarna.
Bön
Bön 18-20
Rödebygemenskap med fika, Daniel Olsson och Victoria Roos,
Filadelfia Rödeby
18.30
Cafémöte med LP-vännerna
20.00	After8 - samling för ungdomar
10.00
Bönemorgon
11.00	Gudstjänst med söndagsskola. ”Att komma till Jesus”
Predikan: Göran Olsson, Sång: By Mercy
18.00
Kvällsmöte med Senorenteamet		

oktober

2	Ti
3	On
		
4 To
		
5 Fr
6	Lö
7	Sö
		

12.30	Sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, Övre Salen
10.30
Bön
18.00
Bön 18-20
17.00
Kring Ordet ! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
18.30	Andlig vägledning ”Människor som mötte Jesus”
20.00	After8 - samling för ungdomar
09.00
Bön på Bryggareberget
10.00
Bönemorgon
11.00	Gudstjänst med nattvard och söndagsskola. ”Att lyssna på Jesus”
Predikan: Ulf Sundkvist

9	Ti
10	On
		
		
		
11	To

14.00	Mötesplats för daglediga: Noomi Hedström
10.30
Bön
18.00
Bön 18-20
13.00	Andakt Fridlevstad
14.15	Andakt Elineberg
14.00 	Andakt Fregatten
17.00
Kring Ordet ! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
18.30
Cafémöte med LP-vännerna
20.00	After8 - samling för ungdomar
10.00
Bönemorgon
11.00	Gudstjänst med söndagsskola. ”I dödens närhet - Om att vara dödssjuk
och få en andra chans.” Öppen dialog med Christer Tornberg.

		
12 Fr
14	Sö
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12.30	Sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, Övre Salen
10.30
Bön
18.00
Bön 18-20
09.00	Ekumenisk bön
17.00
Kring Ordet ! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
18.30	Andlig vägledning ”Människor som mötte Jesus”
20.00	After8 - samling för ungdomar
10.00
Bönemorgon
11.00	Gudstjänst med söndagsskola. ”Att tjäna Jesus” - Öppen dialog
med församlingsledare. Sång: Malin & Markus Gullbing med fam.
Församlingsmöte efter gudstjänsten

Insamling och bön för mission.
12.30	Sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, Övre Salen
10.30
Bön
18.00
Bön 18-20
18.30 Alpha-kursen startar
17.00
Kring Ordet ! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
18.30	Andlig vägledning ”Människor som mötte Jesus”
20.00	After8 - samling för ungdomar
Välkommen till höstens
14.00 	Andakt Af Klint
10.00
Bönemorgon
11.00	Gudstjänst med söndagsskola. ”Människor som
mötte Jesus” Församlingsmöte efter gudstjänsten
– en grundkurs om Kristen tro

24	On
		
25 To

10.30
18.00
18.00

Alpha

Bön
Bön 18-20
Rödebygemenskap med fika, Rosmarie
och Stig Svensson, Filadelfia Rödeby
18.30
Cafémöte med LP-vännerna
20.00	After8 - samling för ungdomar
18.00	Sjukhuskyrkans höstmöte
10.00
Bönemorgon
11.00	Gudstjänst för små & stora. ”Att vara med Jesus”

2 0 1 2

		
26 Fr
27	Lö
28	Sö
		

h ö s t e n

16	Ti
17	On
		
		
18 To
		
19 Fr
20	Lö
21	Sö
		

Vi träffas och äter god mat
tillsammans på onsdagskvällar.
Därpå föreläsning med efterföljande intressanta samtal i grupper.
Höstens kurs startar onsdag 17/10.
Mer info hittar du på vår hemsida
www.pingstkyrkankarlskrona.se
Anmälan till info@
pingstkyrkankarlskrona.se

november

30	Ti
12.30	Sopplunch med Bibelsamtal, 20:-, Övre Salen
31	On 10.30
Bön
		
18.00
Bön 18-20
1 To
17.00
Kring Ordet ! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
		
18.30	Andlig vägledning ”Människor som mötte Jesus”
2 Fr
20.00	After8 - samling för ungdomar
3	Lö		
Alla Helgons Dag
4	Sö
10.00
Bönemorgon
11.00
Gudstjänst med tacksägelse för de som flyttat hem till himlen, nattvard.
7	On
		
8 To
		
9 Fr
10	Lö
11	Sö
		

10.30
Bön
18.00
Bön 18-20
17.00
Kring Ordet ! Bibelundervisning och samtal/fika, Filadelfia Rödeby
18.30
Cafémöte med LP-vännerna
20.00	After8 - samling för ungdomar
18.00
Konsert - ”Sånger om livet” - Nyskrivna sånger av Christer
Hultgren och Patrik Gullbing. Pingstkyrkans orkester och solister
10.00
Bönemorgon
11.00	Gudstjänst med söndagsskola. ”Att dö och uppstå med Jesus”
Predikan: Ulf Sundkvist

En Gudstjänst i dödens närhet
– Om att vara dödssjuk och få en andra chans

Christer och Gunbritt Tornberg

Öppen dialog med Christer Tornberg
bantjänsteman och pastor, som helt
oväntat drabbades av legionärsjuka
och blev så dålig att han svävade mellan liv och död i drygt 6 veckor under
hösten 2011. Sakta men säkert har

dock livet och krafterna återvänt.Vi
söker svar på frågorna hur det påverkar synen på livet, Gud och kärleken.
http://www.dagen.se/familj/-jag-harblivit-pamind-om-livets-skorhet-/
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Foto: Marie Petersson

Kärlek, Äkthet och mod
– en pratstund med Paula Gullbing
14

Jag tar min lilla dator och traskar en
gata bort här i Mariedal. Jag har fått
uppdraget att intervjua Paula Gullbing.
Intervju lät stelt så vi kallar det för en
liten pratstund.

Paula och maken Pegga
som står bakom henne i
dubbel bemärkelse.

I huset bor även maken Patrik (Pegga) samt
grabbarna Benjamin snart 16, David snart
14 och William 10. Paula visar mig runt i ett
trevligt och färgglatt hem och berättar att de
bott här i 15 år, något som de inte trodde när de
flyttade hit. Men de trivs i Mariedal och det är
lätt att göra, jag kan bara hålla med.
Vi sätter oss skönt i soffan och jag tar upp min
lilla inspelningsmojäng. Kaffe och småkakor
bjuds jag på, trevligt!
Vi börjar med lite allmän information. Paula
flyttade till Karlskrona från Lund när hon gick
i 9:an i samband med att hennes pappa fick
jobb här. Familjen kom med i församlingen och
hon har trivts och valt att stanna. Sedan 7,5 år
arbetar Paula som studie- och karriärvägledare
på Blekinge Tekniska Högskola vilket verkligen
är hennes grej. Hon får möjlighet att stödja
människor som står i ett vägskäl eller kanske
mitt i en livskris. Paula älskar att samtala med
människor, det är något av det bästa hon vet.
Hon har genom åren haft många olika roller i
församlingen, så som barnkörledare, förebedjare och sångare. Det är väl kanske där många
är vana att se henne, på scen i alla möjliga
konstellationer.
– Att sitta i styrelsen blir en ny och spännande
uppgift, säger hon, och det är intressant att se
församlingen från ett helt nytt håll.
Vi pratar en del om olika roller, att vissa uppgifter ibland kan anses som viktigare, men Paula
betonar tydligt att hon inte tycker att någon

Foto: Marie Petersson

I våras startade hon sitt uppdrag i församlingens styrelsearbete. Vem är hon och vad har hon
för tankar och visioner för Pingstförsamlingen
i Karlskrona? Det vill jag ta reda på! I dörren
möts jag av en alltid lika glad Paula. Hon har
utstrålning denna 37- åring, det kan nog alla
hålla med om.

uppgift är mer värd än andra. Men visst är det
ansvarsfullt att sitta i styrelsen, det håller hon
med om.
Jag frågar Paula vad hon vill bidra med i
styrelsearbetet. Hon vill bidra med den hon är
och med sin bakgrund och sina relationer till
människor och till Gud kompletterar hon de
övriga styrelsemedlemmarna och ser på olika
frågor med sina unika ögon. Det är en rikedom
att vara olika och att se på saker och ting från
lite olika perspektiv. Paula uppskattar öppna
diskussioner och en respektfull dialog. Hon betonar vikten av att hela tiden vara fokuserad på
Gud och att gå in i en fråga med öppna ögon,
samt kunna arbeta sig fram tillsammans innan
man fattar ett beslut.
Vad betyder församlingen för Paula personligen? Där kan hon hämta kraft tillammans med
andra. Paula har ett stort umgänge utanför församlingen vilket hon är tacksam för, men det
15

Foto: Privat

Paula och Peggas tre
söner: William, David
och Benjamin.

allt vi behöver; kärlek, mod och handlingskraft.
Det är viktigt att vara där man är, bidra med det
man har och att ha armarna utsträckta. Paula är
övertygad om att vi är på väg dit.
– Styrkan i församlingen är att vi är helt olika
individer med olika bakgrund, tankar, erfarenheter, kön och ålder. När vi går tillsammans
under Guds kärlek blir vi så mycket större än
de enskilda delarna. Det tycker jag är coolt. Det
blir väldigt starkt och tydligt. Vi är inte starkare
än den svagaste länken, det är viktigt att tänka
på, att vi ser den lilla enskilda människan. Det
spelar ingen roll om vi är jättemånga starka,
om någon är svag. Att varje individ får komma
fram som den är och bidra med det den kan,
det är viktigt.

är viktigt att få komma och hämta kraft, möta
Gud och lära sig saker genom undervisning.
I församlingen finns alla individer och samtal
som ger henne mycket.
Vi diskuterar lite om församlingens roll i samhället, vad har Paula för visioner?
– Viktigt är att församlingen står för hjärtat i
samhället, mod och äkthet.
Hon drömmer om att församlingen skall nå
ut till fler människor. Det sociala arbetet är en
av nycklarna till detta. Paula önskar att det om
ett par år är ännu mer tydligt att Karlskrona
Pingstförsamling står för kärlek och mod och
att vi som församling ser hela människan; ande,
kropp och själ. Vi ska ta oss an utsatta människor, unga som gamla och gå före i det. Det
pratar hon länge om och hennes dröm är att nå
ut i hela samhället med kärleken. Gud ger oss

– Var ligger utmaningen för församlingen i dag?
– Vi måste hålla våra ögon fästa på Jesus. Utmaningen är att få varje individ att känna att här
kan jag få växa i den jag är och bidra bara för att
jag är just den jag är. Att låta människor komma
fram och upptäcka hur de kommer i tjänst för
sina medmänniskor och Gud i livets olika faser.
Äktheten är a och o i församlingen. Det är det
mest intressanta. Vi ska öva på våra gåvor och
förädla det inför Gud, men det får inte bli en
mänsklig förädling för att visa sig bäst. Det
är viktigt att ha rätt fokus i det vi gör och inte
tappa bort sig i hur något ska se ut. Hittar alla
sin funktion så blir det bra, säger Paula.
På frågan vem Gud är för Paula svarar hon kort
och gott; kärlek, mod och ödmjukhet. Det låter
fint tycker jag.
Maja Askevik

Välkommen till

Hos oss kan du äta dagens lunch varje dag (Pris: mellan
50-70:-). Du kan även äta en lättare lunch som toast med
goda fyllningar eller prova gärna vår fina räksmörgås.
Caféet med den lugna atmosfären och de
stora ytorna, med plats också för dig som
har barnvagn eller är rullstolsburen.
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Vi bakar allt vårt bröd själva, goda kakor som du kan
avnjuta tillsammans med en kopp kaffe eller te.
Vi tar gärna beställningar, ring till oss på tel 0455-55547

Ö pp e t f ö r alla : m å n - f re k l 9 . 3 0 - 1 4 . 3 0

Glimtar
från församlingens verksamhet
sommaren 2012

HANSAM spelade på
PingstUng-galan/Nyhem

Simon, Benjamin, Klara
& Nikolas fixar med
tälten på Nyhem

Många medverkande
under årets Sail

Friluftsdag i Studentviken tillsammans med projektdeltagare i Pingstkyrkan en varm dag i augusti.

Elin Mikmar
mot högre
höjder under
SCC

Många ungdomar
var med på årets
Summer City Camp.

Glada tjejer på
sommarläger.
Agnes, Lovisa
& Alma
17

Anne och
Niclas Collén

Förnyad
missionsutmaning
Under våren och försommaren tog
församlingen ett beslut att anta och
vara utsändande för Anne och Niclas Collén som har tre barn och bor
i Höör.Vi har gett dem understöd
under ett år, men förlänger nu med
ytterligare tre år.
Under året som gått har församlingen och
missionsrådet träffat dem flera gånger och
stimulerats av deras medvetna kallelse och
inspiration inför arbetet, samt av deras kunskap
om området som de skall verka i och förmågan
till kontaktskapande.
Båda har en gedigen erfarenhet av församlingsoch missionsarbete i Sverige och utomlands.
Kallelsen att föra ut evangelium har fört dem
till Östeuropa, Australien och Cypern utöver
arbetet i Sverige. Den senaste tiden har de arbetat som föreståndare för Pingstförsamlingen
Charisma i Höör med 25 % tjänstgöringsgrad
vardera parallellt med IBRA-arbetet i Mellanöstern och Nordafrika.
IBRA Media har ett omfattande arbete riktat
mot Mellanöstern och Nordafrika, områden i
vilka det varit svårt att etablera kristen verksamhet. Genom allt som hänt i denna region
har flera fönster öppnats, lokala församlingar
har bildats och lokalt arbete med olika typer av
media har startats.
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Anne och Niclas kommer att bo kvar i Höör
och ha kvar en församlingstjänst på 25 %
vardera. Niclas arbete kommer bestå i att vara
regionansvarig för Mellanöstern och Nordafrika med bas på Cypern för IBRA. Det innebär
att förutom ansvar för huvudkontoret på
Cypern ska han leda utvecklingen av arbetet,
etablera kontakt med församlingar i Sverige och
Norden liksom med lokala församlingsgrupper i regionen. Han ansvarar för utbildning av
personal, utveckling av strategier för församlingsplantering och ansvara för ledarutbildning
av medarbetare.
Anne är biträdande regionsansvarig med
ansvar för ekonomin i IBRA:s arbete i Mellanöstern. Hon har kontakt och samarbetar med
bidragande församlingar och privata donatorer,
leder teamet på Cypern och arbetar med ledarutveckling och stöd till kvinnligt ledarskap.
Således är det ett omfattande och spännande
arbete som vi får gå in i på områden som just
nu är öppna för evangelium, men vi vet inte
hur länge. Tillsammans med församlingarna i
Höör, Hässleholm, Karlshamn, Lidköping och
Sundsvall står vi ansvariga för lönekostnaderna
med Karlskrona som huvudarbetsgivare. IBRA
är ansvarig för arbetsledning och resekostnader.
Låt oss alla innesluta Anne och Niclas i våra
förböner. Vi kommer att få möta dem helgen
8-9 september då de besöker församlingen och
medverkar i gudstjänsten.
Asta Carlsson

Med Jesus i centrum
även på sommaren:

Läger
Under sommaren 2012 arrangerades tre läger för barn och ungdomar av
Pingstförsamlingen i Karlskrona. Summer City Camp för ungdomar från 14 och
uppåt, Sommarläger för barn 9-13 och Knatteläger för 5-8 år. Ungdomslägret
hölls i Pingstkyrkans lokaler på Trossö och övriga på bygdegården i Nävragöl.

19

Hannah och Sonja - två
nöjda lägerdeltagare.

Bibelundervisning på sommarlägret.

Ankaret fick tillfälle att ställa
några frågor till lägergeneralen
Göran Olsson som är pastor i
Pingstkyrkan.
–Varför har vi läger i församlingen?
– Som församling vill vi ge barnen och
ungdomarna det bästa vi kan erbjuda,
nämligen varm gemenskap, spännande
och roliga lägerupptåg samt god undervisning om Jesus. Ingen annan verksamhet ger oss så stor möjlighet att visa på
Guds stora kärlek genom både ord och
handling.
– Några höjdpunkter?
– Under sommarlägrets sista
kväll hade jag
förmånen att be
20

frälsningsbönen tillsammans med flera
unga tjejer och killar. Ingenting slår det!
– Synpunkter på lägerplatsvalen i år?
– Eftersom församlingen inte har någon
egen lägergård ville vi prova Bygdegården i Nävragöl för barnlägren. Köket var
väldigt bra men det var lite för få rum.
Omgivningarna var helt OK, men badet
vid Alljungen var bättre än det närmast
gården i Nävragölen. Jag tar tacksamt
emot tips om lämpliga lägergårdar inför
kommande år.
– Något mer du vill säga?
– Som ansvarig för barn- & ungdomsverksamheten vill jag rikta ett stort
och hjärtligt tack till alla de frivilliga
ledare och kökspersonal som ger av sin
fritid för att dessa läger skall kunna bli
verklighet.
Daniel Holmesson

Den ”svenska”
truppen väntar
på att ta i tu med
nästa uppgift.

I årets läger ingick olika ”barnOS”-övningar

5

på läger:
1.	Hur kom det sig att du kom med på lägret?
2. Vilken var höjdpunkten under lägret?
3. Kommer du med nästa år? Varför?

Elin Olsson, Summer City Camp
1. Jag brukar vara med. Det är roligt och
tillhör sommaren!
2. Cykelorienteringen!
3. Ja! Det är roligt att träffa många kompisar
på samma gång.

Elin Mikmar, ledare Summer City
Camp
1. Jag brinner för ungdomar, jag hade tiden
och för det tredje älskar jag läger!
2. För mig var bergsklättringen väldigt stark.
Det är mycket hjärna - att bestämma sig för
att man vill lyckas samtidigt som man lägger
rädslan att misslyckas åt sidan.
3. Det hoppas jag. Men det är ju ett skidläger
emellan...

Viktor Tiger, Sommarläger
1. För att en kompis skulle åka med.
2. Att lära sig nya sånger.
3. Ja! Det är kul att träffa många kompisar och
så kommer man lite närmare Gud.

Alma Undemar, Knattelägret
1. Jag har varit med i söndagsskolan och tyckte
det skulle vara kul att följa med på läger.
2. Allt! Men särskilt Sagorundan!
3. Jag vet inte, men jag vill och hoppas det för
vi gör mycket roliga saker.

Astrid Allert, ledare Sommarlägret/
Knattelägret
1. För att det är roligt och så härligt att se att
barnen blir så glada av att man bara är med
dem.
2. Det bästa är att busa och leka med alla barn,
och så är ju självklart uppträdandena på
kvällen väldigt underhållande.
3. Ja, jag kommer nog vara med nästa år också
och anledningarna har jag redan nämnt!
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Noter
Noterat

Peter Stolpestad, musiker och dessutom
musikkonsulent inom Pingst, recenserar
under rubriken Noter Noterat aktuell
musik med anknytning till kristenhet.

Ulf Wakenius
Forever you

Hannah Holgersson
Free voc

Viss musik känns
hemma. Det inledande
introt på piano till skivans första spår, Forever
You, och allt som följer
därefter är som balsam
för själen. En av vårt
lands just nu största
musiker, Ulf Wakenius,
är en stor och erkänd
man och som alltid med kepsen på huvudet och
levererar ett smakfullt avvägt gitarrspel. Tillsammans med storheter som Carsten Dahl på
piano, Lars Danielsson på bas och Morten Lund
på trummor så leker sig Wakenius fram i den
musikaliska friheten som bara vissa kan. Flera
låtar är komponerade av Wakenius själv men
vi hittar också musik av Jerome Kern och Pat
Metheny. Det danska skivbolaget Sundance har
en stor stab av fina musiker, mestadels från våra
nordiska länder. Ulf Wakenius kännetecknas av
lätthet, flyt och mycket bra balans i samspelet
mellan ensemblen. Jag kan inte annat än att rekommendera den här skivan till dig, oavsett om
du som jag är en jazzälskare eller bara nyfiken.

Jag är inte ett dugg
förvånad över att
Hannah Holgersson lyckas. Vi
som känner till
hennes förmåga att
använda röstens
mångfald, som
hon själv kal�lar för ”Free voc”
kan bara applådera. Somliga skribenter kliar sig
i håret och funderar i vilket genrefack skivan
skall placeras. De kommer aldrig att lyckas hitta
en genre som passar den här skivan. Det är det
som är meningen. ”Free voc” är ett uttryck för
den fria rösten. Hannah Holgersson bevisar
gång på gång att en skolad röst i olympisk klass
kan användas till allt, vokal frihet med andra
ord. Steve Dobrogosz kompositioner är magnifika. Ett stort grattis till Reliable som huserar
sådana här artister. Kvalitet vinner i längden.
Skivan kommer helt klart gå hem både innanför
och utanför kyrkans väggar. Hoppas att Hannah
Holgersson kommer att bli använd med sin röst
oftare i kyrkliga sammanhang, kyrkan behöver Hannah! Vi vana kyrkobesökare behöver
bredda vårt musikintag och få erfara att musik
är en gränslös uttrycksform i frihet

LP-verksamheten
bedriver missbrukarvård på kristen grund. Den kristna
människosynen om allas lika värde är grundläggande i
arbetet.Vår personal arbetar som verkliga frontarbetare
och står på de svagas sida.
tel. 0455-69 49 79
tomas.jonsson.lp@pingstkyrkankarlskrona.se
www.lp-verksamheten.nu
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– God formgivning, för både
organisationer och företag

Medlemsnytt
Födelsedagar
40 år:
11/11 Lola Ekhator
50 år:
17/9 Helene Brusquini
7/11 Mikael Severinsson
60 år:
25/9 Anita Thorsberg
30/9 John De Bie
14/10 Ros-Marie Leksell
65 år:
30/9 Ethel Bertling
8/10 Lena Dolk
6/11 Erica Perez

70 år:
7/11 Jarn-Allan Josefson

Döpta:

Thomas & Marlene Svensson
24/6

Hembud:

Wera Othen 22/5
Ingegerd Arvidsson 6/7
Gösta Allert 11/7
Vi är tacksamma för ett meddelande till expeditionen om
du inte firar din födelsedag.

Ekonomi

Nya tag?
Nu är det slut på lata dagar
i hängmattan och dags att
få lite ordning igen efter
sommaren! Semestern
är slut, skolorna startar,
rutiner återskapas och almanackan fylls med diverse
aktiviteter. Känns det igen?
Nu får vi blicka framåt mot en
intressant höst och innan vi vet
ordet av så är det jul. Vad hösten
för med sig vet vi inte. Det är
kanske nu det händer? Vi har
möjligheten att vara med! Jag
hoppas att vi alla kan samlas till

höstupptakt med en stor förväntan inför vad vi tillsammans kan
få vara med om framöver.
Ekonomiskt har vi sett ett starkt
andra kvartal i insamlade medel
till Församlingskassan. Det visar
att vi vill satsa. I början på året låg
vi ganska mycket under budget
men har under de fyra sista månaderna hållit nivån till budgeten.
Låt oss hjälpas åt att hålla i det!
Totalt för 2012 har vi ett negativt
resultat jämfört med budget för
insamlade medel på minus 62
000 kr. Med låga kostnader har vi
ändå haft en ganska balanserad
ekonomi.
Vårt givande till missionsarbetet
och missionskassan är inte lika
starkt. Här behöver vi öka vårt
givande för att kunna genomföra

de planerade satsningarna och
hålla de löpande åtaganden vi har.
Jämfört med budgeten för insamlade medel så har vi ett negativt
resultat för 2012 så här långt på
minus 58 000 kr.
Jag vill åter slå ett slag för det
kontinuerliga givandet! Om
alla hjälps åt kan vi få en stabil
ekonomi som alla har nytta
av. Då kan vi också fundera på
andra saker än hur vi ska betala
de närliggande
räkningarna!
En spännande
höst önskar jag
oss alla!
Bearnice Nilsson
Ekonomiansvarig
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Människor som mötte Jesus
Det är en klassiker i söndagskolan, berättelsen om Sakaios.
Det var han som klättrade upp i trädet för att se bättre,
men kanske också för att inga andra skulle se att han var
så intresserad av att komma Jesus in på livet.
undervisning

B

erättelsen är insprängd i Lukas evangelium
kapitel 19, våren då Jesus är på väg mot
det avgörande slaget om mänsklighetens
frälsning. Jesus har precis botat en blind tiggare
och är på väg in i den historiska staden Jeriko.
Massor med människor trängde sig på. En del
förväntade sig under, andra undervisning och
åter andra spännande konflikter med skriftlärda
och fariséer.
Det är då det händer; Jesus stannar vid trädet,
just det träd där den kortväxte tullindrivaren sitter. Han väljer Sakaios av alla människor. Inte synagogföreståndaren eller någon romersk ledare,
utan en ganska misskänd och girig människa
som egentligen inte borde vara värd ett besök.
Jesus stannar inte bara utan han tilltalar Sakaios
och ber om att få komma hem till honom. Det
är så typiskt Jesus att långt innan Sakaios bekänt
några synder, omvänt sig eller avgett någon
trosbekännelse börja prata med honom. Jesus
ser värdet bortom de mänskliga bristerna och
synderna.
Därför var det inte svårt att komma ner och
att komma ut i offentligheten med sin andliga
längtan. ”Sakaios skyndade sig ner och tog
emot honom med glädje”. Meningen säger mer
än tusen ord, Sakaios skämdes inte alls för att
välkomna Jesus och detta utan att veta vad det
skulle leda till. Jag kan se det för min inre syn;
Sakaios och Jesus personligt samspråkande mitt
bland alla människor på väg hem till platsen där
många fester hållits förut.

24

De blir inte ensamma för Sakaios vänner och
Jesus vänner hänger på. Det måste ha varit ett
intressant möte mellan flera olika kulturer. De
enda som verkar ha problem är de utanför,
åsiktsmaskinerna som oftast sitter på läktaren
och som inte kan hålla tungan i styr. ”Han har
tagit in hos en syndare”, beklagar de. Återigen
blir Jesus kritiserad för att gilla närheten till
vanliga, halvtrasiga människor som inte alltid
fått ihop etik och moral och som inte heller har
en levande gudsrelation.
Kritiken biter varken på Sakaios eller på Jesus.
Tvärtom verkar det som om kritiken skapar ny
klarhet. Med Sakaios händer något och det som
tidigare varit navet i livet, pengarna och positionen, ger han bort. Inte alltihop, men hälften i alla
fall, och om han tagit ut för mycket pengar av
någon vill han återgälda det fyra gånger om.
Tänk om Jesus börjat där, med frågan om girigheten och överträdelserna. Hade Sakaios bjudit
med Jesus då? Och vad hade hänt när Jesus gått
vidare? Troligen hade Sakaios snabbt återgått till
den gamla näringen och varit oberörd av besöket. Men nu blir han helt förvandlad, frälst och
pånyttfödd, en ny människa helt enkelt.
För Jesus är summeringen självklar: ”I dag har
räddningen nått detta hus – han är också en son
till Abraham, och Människosonen har kommit för
att söka efter det som var förlorat och rädda det.”
Tala om att bli medräknad och upprättad!
Ulf Sundkvist - pastor

