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Hjälp oss att vara en 
levande församling och 
ett vittnesbörd i vår tid 
genom bön, givande 
och tjänst! 
 

BE 
Var därför vakna och håll ut i bön för alla de 
heliga. Be också för mig, skrev Paulus till 
efeserna (kap. 6:18-19). Bön gör en skillnad. 
Inte bara aposteln Paulus böner, utan också 
dina och mina! Jag skriver mer om bön och 
ger några konkreta böneutmaningar på en 
annan sida i det här utskicket. 
 

GE 
Tack för trofast givande! Jag gläds av de 
första rapporterna från mars månad som 
tyder på ett ökat givande och ekonomiskt 
ansvarstagande! Låt oss tillsammans fortsätta 
att uthålligt och generöst ge vårt tionde och 
våra ”offer” till församlingens uppdrag både 
i in- och utland liksom ge hjälp och stöd till 
utsatta människor runt omkring oss i 
vardagen!  
Du kan ge dina gåvor via bankgiro 132-0530 
eller Swish 123 175 8945 eller genom att 
överlämna din kontantgåva till expeditionen 
tisdag till fredag. Ring 016-15 59 70 mellan 
kl. 09-12 eller skriv till 
ekonomi@pingsteskilstuna.se så kommer vi 
överens om hur kontanter kan lämnas över 
tryggt och säkert. 
 

GÅ  
Gå, eller tjäna, där du kan och i Herrens 
kraft! Du som är frisk och inte tillhör en 
riskgrupp för Covid-19, hjälp oss att fortsätta 
stötta samhällets svagaste och mest utsatta 

1

PÅSKEN 2020 &  
CORONAKRISEN &  
FRAMTIDEN  
Guds nåd och frid och en glad men 
annorlunda påsk, kära församling! 
Trots Jesus grymma död och lärjungarnas 
rädsla den där påsken för nästan 2000 år 
sedan, och trots rådande virustider med 
social isolering, ovisshet, oro och sjukdom, 
proklamerar vi Jesus uppståndelse och 
seger:  

Var glad, för Kristus lever!  
Ny framtid vill han ge. 
Ur vetekornets offer  

skall växa livets skörd. 
Vi sörjer ej hans minne. 
 Han är vår morgondag. 
Han är ej bland de döda.  
Han är vår framtids Gud.  

(Tore Littmarck, 1976) 
Som församling ställer vi inte in men om. Jo, 
mycket av verksamheten har ställts in eller 
reducerats  och vi följer myndig-heternas 
rekommendationer, men pastors-teamet, 
ledningen och många andra volontärer gör 
sitt yttersta för att fördjupa gemenskapen 
och förbättra kommunikationen och för att vi 
alla ska gå stärkta ur den här krisen. Så 
p.g.a. ovanliga tider hela världen över, 
kommer denna hälsning från din församling 
per post, med förhoppningen att vi kan 
uppmuntra och stärka varandra genom 
ömsesidig bön, kärlek och praktisk hjälp och 
genom att hålla Jesus löfte levande i våra 
tankar, hjärtan och förkunnelse: 
Eftersom du har bevarat mitt ord om 
uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur 
prövningens stund, som ska komma över 
hela världen för att pröva jordens 
invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det 
du har så att ingen tar din krona. (En 
hälsning till Filadelfiaförsamlingen i 
Uppenbarelseboken 3:10-11) 

Carl-Vilhelm Hasselgren 
Föreståndare 
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genom volontärtjänst på 
Secondhandbutiken, LP-kaféet, 
matkasseutdelningen (onsdagar) eller 
genom att handla och leverera mat o.dyl. åt 
isolerade församlingsmedlemmar – denna 
nyinrättade tjänst kallar vi Hjälpande 
Händer. Kontakta expeditionen genom att 
ringa eller skriva till info@pingsteskilstuna.se 
om du vill hjälpa till!  
 
Det här utskickat innehåller alltså inte det 
vanliga månadshäftet med sitt programblad 
på mittuppslaget. Istället försöker vi att 
delge sådan information och uppmuntran 
som är relevant under nuvarande kris i vårt 
land. Vi fortsätter tills vidare att live-sända 
våra gudstjänster från Smedjegatan 23 utan 
mötesdeltagare fysiskt närvarande. Du kan 
delta genom att titta på hemsidan, 
Facebook eller Youtube. Du hittar även mer 
än 500 av våra predikningar på samma 
ställen inkl. på Spotify. Gör vad du kan för 
att reservera tidpunkterna, söndag kl. 11 och 
onsdag kl. 18.30, framför en dator- eller 
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mobilskärm eller titta på dessa våra 
sändningar vid senare tillfälle! 
Hemsidan www.pingsteskilstuna.se och 
Facebook är våra främsta online-medel för 
att pålysa möten, verksamhet och aktuella 
förändringar. Om du vill delge ett 
böneämne, få kontakt med oss eller 
anmäla ditt intresse för ett infomejl, skriv 
till info@pingsteskilstuna.se eller till vår 
postadress! 
 
Du är alltid välkommen till gemenskapen i 
församlingen men om du numera har ditt 
andliga hem i någon annan kyrka än 
Pingstkyrkan Eskilstuna, vill vi uppmuntra 
dig att flytta ditt medlemskap dit. Har du 
inte varit med på länge och vill förnya ditt 
engagemang, eller om du har landat i att 
du inte vill vara med i någon kyrka alls, 
uppmuntrar vi dig att höra av dig till våra 
pastorer eller församlingsledning så hjälper 
vi till med detta.  
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Jag har sagt och 
skrivit mycket om 

bön… men försöker 
fortfarande att lära 
mig just att be. Den 

korta vägen mellan hjärna (teori) och hjärta 
(praktik) är bara några decimeter lång och 
ändå tycks den ta en hel livstid att gå. Med 
undantag för nödtider, för då är det ofta 
mycket lättare att be, eller hur? Är det någon 
annan som känner igen sig?  
 

Jag tror att journalisten Britta Svensson 
beskrev just den erfarenheten i Aftonbladet 
nyligen, fast hon har en annan utgångspunkt 
än jag: att inte medvetet ha bett sedan 
barnaåren.  Under titeln Ett litet virus har fått 
alla att bli helt jämlika skrev hon den 2 april: 
 

Ser Gud det som händer? Alldeles oväntat 
dyker frågan upp inom mig? Jag som inte 
ens är med i Svenska Kyrkan. När det 
kändes som värst knäppte jag utan att 
tänka mig för händerna innan jag skulle 
somna. Jag upplevde mig vara vid vägs 
ände, som om ingenting annan skulle 
hjälpa. Än att be en bön. ”Fader vår, som 
är i himmelen…” Men jag kunde för mitt 
liv inte komma ihåg fortsättningen. Nästa 
kväll, samma sak igen. 

 

När jag läste detta och resten av hennes 
kolumn kom jag ihåg något som jag ofta hört 
min mamma citera: Huru kan han lära dig 
bedja, om icke genom nöd? Det finns en 
fortsättning på versen: …och genom allt som 
nu har prövat din kraft? (Job 36:19, 1917 års 
bibelöversättning). Kan det bli den riktigt 
stora vinsten ur den prövning och nöd som 
världen just nu går igenom – att vi (troende, 
mindre troende och icke-troende) lär oss att 
be och därmed upplever att Gud faktiskt 
svarar? 
Som redan troende har vi två starka 
bönevapen att tillgå: namnet Jesus och  
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församlingsbönen. Jesus sa, Och vad ni än 
ber om i mitt namn ska jag göra (Joh. 14:13) 
och Om två av er här på jorden kommer 
överens om att be om något, vad det än är, 
så ska de få det av min Far i himlen, Matt. 
18:19).  
Några böneämnen: 
 

! Ta initiativ till bönegemenskaper via 
telefonen eller datorn tills ni/vi kan mötas 
fysiskt igen! De tekniska stegen för 
sådana grupper är få och enkla att ta 
reda på.  

! Be för patienter och sjukvårdspersonal 
liksom för regeringen, kommunledningar 
och myndigheter. Be frimodigt mot 
virusets spridande och agera klokt 
personligen! 

! Dela dina böneämnen med församlingen 
på onsdagskvällarnas live-sändning från 
bönemötet. Det går att skriva till oss på 
”chatten” på Facebook och Youtube 
under själva mötestiden mellan 18.30 – 
20.00 eller i förväg till mejladressen 
info@pingsteskilstuna.se. Du kan också 
ringa till expeditionen på förmiddagarna 
på 016-15 59 70. 

! Be om gudsingripanden och gudsmöten 
för dina bröder och systrar i församlingen 
och för de många människor som i denna 
situation ber för första gången någonsin 
eller på länge! 

Carl-Vilhelm Hasselgren 
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Att ge – en del 
av vår tro 
Hur ska vi ge? Vad 
säger Bibeln? 

I Gamla testamentet är det den viktigaste 
principen för givandet ”tiondet”. Tiondet var 
en del av lagen. Genom att ge bort tio procent 
av sin inkomst, visade man att allt man ägde 
var en gåva från Gud. Att ge tionde hade ett 
löfte om välsignelse med sig. ”För in allt 
tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt 
hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren 
Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er 
himlens fönster och låta välsignelser strömma 
ut över er i rikt mått” (Mal 3:10). 
Men i den tid vi lever i har Jesus själv ersatt 
lagen. Hans liv visade allt som lagen försökte 
visa människorna. Hans liv, och inte lagen, är 
det vi ska sträva efter att följa i våra liv.  
I 2 Kor 8:13-14 säger Paulus: ” Vi vill inte att 
andra ska få det bättre och ni få det svårt, utan 
att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd 
avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en 
annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det 
lika för alla” 
Så det blir lika för alla, en utjämning av 
tillgångar. Från att ha varit knutet till att 
uppfylla 10% kvoten är den nya principen 
byggt på utjämning av överflöd. Det kan 
betyda att givandet kan uppgå till betydligt 
mer än gamla tiders 10%. Det kan upplevas 
omöjligt men tänk på hur 
mycket pengar andra i vårt 
samhälla lägger på spel, 
alkohol och tobak. De ger 
så mycket mer än tionde 
till de behov de lever i. 
Meningen är dock inte att 
vi ska ge tills vi är 
barskrapade. I 2 Kor 9:6-8 
står det att ”Men tänk på 
detta; Den som sår 
sparsamt får skörda 
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sparsamt, och den som sår rikligt får 
skörda rikligt. Var och en ska ge vad han 
har bestämt i sitt hjärta, inte med olust 
eller tvång, för Gud älskar en glad 
givare. Och Gud har makt att ge er all 
nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har 
nog av all och kan ge i överflöd till varje 
gott verk.”. Löftet är att Gud kommer att 
välsigna oss i samband med att vi ger. Vi 
får ta till oss dessa löften. Ett liv i Guds 
princip om givande medför att Gud både 
kan och vill fylla på i våra resurser. 
Storleken på hans resurser har vi ingen 
aning om. När vi lever i hans vilja kan vi 
vara säkra på att han hjälper oss också 
med vår ekonomi. 
Käre vän, kan vi lita på Guds löften inom 
detta område? Är vi beredda att följa 
Jesus också när det gäller detta. Frågan 
till dig och mig är därför: Vågar vi lita på 
dessa löften från Herren? Visst vet vi att 
vår Gud är en Gud som välsignar. Låt oss 
besluta att lägga hela våra liv i Jesu 
händer, också vår ekonomi! Lyssna till 
Herren i bön och Han kommer att leda 
dig. 

Claes-Göran Gustafsson  Torbjörn Holm 
Församlingsledningen 
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Under denna COVID-
19 tid känner många 
av oss, att det inte är 
så lätt att hantera allt 

emotionellt och psykiskt. Massor med tankar 
studsar runt inom oss och du kanske känner 
igen flera:  

• Oro och ovisshet driver oss till att titta på 
24-timmars nyhetsflödet; 

• Ensamhet pga. avrådan att träffa 
människor för sammankomster som kyrka, 
vänner eller familj  

• Stress över anpassning till ständigt 
föränderliga arbetsmiljöer, plötsligt 
hemmakontor, ny teknik utbliven 
barnomsorg och slut på toalettpapper; 

• Många människor i arbetslivet är nu extra 
pressade – de som arbetar i 
livsmedelsbutik eller apotek, som 
lastbilsförare, eller som behöver arbeta 
extra för att hålla saker rullande; 

• Sjukvårdspersonal riskerar sin och sin 
familjs hälsa för att hjälpa och vårda andra; 

• Politiker och myndigheter måste fatta visa 
beslut; 

• Släktingar som inte kan besöka sjuka 
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familjemedlemmar eller vårdboende 
leder till en sorg över brist på omsorg; 

• Människor stänger sina företag och 
förlorar sina jobb och undrar, när och 
om, de kommer att få lön igen och om 
jobbet väntar på dem när krisen är över 

 

Vi behöver bearbeta alla våra tankar och 
rädslor – ingen av oss är en paradisö som 
inte blir påverkad av vad som pågår. Här är 
tre tips som kommer att hjälpa dig! 
 

1. Prata med någon 
Vi behöver gemenskap, eftersom vi inte är 
skapade för att vara ensamma (1 Mos 
2:18). Nu när vi inte kan samlas fysiskt, 
måste vi anpassa oss och bygga ett virtuellt 
samhälle. Tack och lov är tekniken 
avancerad nog för att hålla kontakt med 
varandra! Kyrkor över hela landet livesänder 
sina gudstjänster (vi gör det varje onsdag 
18.30 och söndag 11.00). Familjer, 
smågrupper, bönegrupper eller 
hemgrupper kan videochatta. Du kan skicka 
meddelanden över en mängd appar, hålla 
kontakt via Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Messenger,…. MEN vanliga 
telefoner fungerar fortfarande ☺. Ring upp 
någon för en pratstund och glöm inte att 
också be med och för varandra! 

Om du kämpar med ångest och depressiva 
tankar, prata med någon du känner dig 
bekväm med. Du behöver inte känna skam 
över detta. Du är inte ensam och behöver 
inte bära bördan själv. Om du inte kan 
komma på någon, kontakta oss som 
församling och vi kan hjälpa dig.  

 

Om du känner dig lugn och vill hjälpa andra, 
då uppmuntrar vi dig att ”Ringa tre” –  

• hör av dig till tre personer och  
• se till att de klarar sig bra och har vad de 

behöver.  
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• Skicka ett uppmuntrande ord eller 
bibelställe.  

• Be tillsammans på telefon. 
• Försök att hjälpa till att rikta 

uppmärksamheten bort från enbart 
skrämmande nyheter om COVID-19. 

 

2. Håll fast vid Guds löften 
Guds folk har alltid behövt påminnelser, om 
vad Gud har gjort för dem och vad han har 
lovat att göra. Guds folk i öknen var oroliga 
för mat, men behövde komma ihåg att de 
hade sett med egna ögon, hur Gud delade 
Röda Havet för att rädda dem (1 Mos 16).  

Jesus bror Jakob påminde lidande kristna 
om denna vackra sanning: 

”Bröder, ta profeterna som talade i Herrens 
namn till föredömen i att lida och vara 
tåliga. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni 
har hört om Jobs uthållighet och sett hur 
Herren till slut gjorde med honom. Herren är 
rik på kärlek och barmhärtighet”(Jakob 5: 
10-11). 

Om du befinner dig på ett mörkt ställe 
mentalt, rekommenderar jag dig att inte 
bara lyssna på massor av youtube- 
predikningar, spotify-lovsångslistor eller 
andra andliga sångar, MEN ta din egen 
Bibel i din hand och utforska vad Gud vill 
säga till DIG. Med teknologi vi har, är det 
lätt att sätta sig och söka efter alla bibelord, 
som till exempel talar om: ”Var inte 
rädda!” Skriv upp de bibelställen, som 
passar bäst i din situation idag och tala ut 
Gud sanning och perspektiv över dig själv! 
Eller forska i vad Bibeln säger om hopp, 
evighet, helande…! 

Gud håller sitt ord. Han kommer att visa dig 
sin kärlek och barmhärtighet. Det kanske 
inte är det du är van vid, men är vad du 
behöver. ”Gud matar och kläder fåglarna 
och blommorna. Kommer han inte att göra 
samma sak för sina söner och döttrar?” 
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(Matt. 6: 25-34) Om jordiska föräldrar ger 
sina barn goda gåvor, hur mycket mer 
kommer vår Fader i himlen att ge sina barn 
som ber till honom? (Matt. 7: 9-11) Gamla 
Testamentets profeter höll fast vid löftena 
om Messias, även om de inte såg dem 
uppfyllas under sin livstid. Men vi har mer - 
vi har Kristus – löftena är uppfyllda - och vi 
lever för hans återkomst, när allt kommer att 
upprättas. 

 

3. Utveckla ett evighetsperspektiv 
Lidande är en del av det kristna livet. När 
min flyktiga tid på jorden är slut, kommer jag 
att vara på ett ställe utan smärta, lidande 
eller ångest. Jag kommer att vara där jag 
hör hemma - ett hem som har förberetts för 
mig (Joh 14: 3). Viruset kan göra mig sjuk 
eller ta mitt liv, men jag kommer att nå 
slutmålet, och det kan aldrig tas ifrån mig 
(Joh 6: 37-40.) Detta är hoppet som vi har. I 
Romarbrevet 5:3-5 stå det: 

 ”Vi kan till och med vara glada när vi möter 
problem och svårigheter, för vi vet att de är 
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bra för oss. De lär oss att vara tålmodiga. 
Och tålamodet utvecklar vår karaktär och 
hjälper oss att tro och hoppas på Gud mer 
och mer, tills slutligen vårt hopp är säkert 
och vår tro är fast. Vi kan hålla huvudet 
högt vad som sedan än händer och veta att 
allt är väl, för vi vet hur mycket Gud älskar 
oss. Vi kan känna denna kärlek inom oss, 
därför att Gud har gett oss den helige 
Ande, som fyller våra hjärtan med sin 
kärlek.” 

Jag ber att detta hopp ger dig frid 
(Johannes 14:27) och lyser starkt till resten 
av vår mörka värld. Vårt levande hopp är 
det största vittnesbörd för andra i dessa 
tider. Förbli ståndaktig!  Jag kan inte säga 
hur länge den här ”krisen” kommer att 
pågå, men jag kan säga att GUD är 
densamma igår, idag och för evigt. Må frid 
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vara med dig i dessa oroliga tider, och låt dessa 
ord från Petrus styrka åt din själ: 

”Lämna alla bekymmer till honom, för han tar 
hand om er. Var nyktra och tänk klart. Djävulen, 
er fiende, stryker omkring som ett rytande lejon 
och letar efter någon att sluka. Stå emot hans 
angrepp och håll fast vid er tro. Kom ihåg att 
alla troende i världen får gå igenom samma 
lidanden. Gud har i all sin nåd kallat oss till sin 
eviga härlighet i Kristus, och efter en kort tid 
som ni behöver lida, ska han upprätta er och ge 
er kraft, stödja er och ge er 
fasthet. Hans är makten i all 
evighet, amen.”  (1 Pet.5:7-11) 

 

Ruth Hasselgren 

Pastor 
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Jesus uppmanar oss 
att GÅ även i denna 
tid:  

Jesu befallning från 
Matt 28 gäller oss, 

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”. 
Den befallningen gäller även i denna 
speciella tid. Däremot så måste vi så klart 
hitta nya sätt just nu att göra det på. Vår 
pingstledare Daniel Alm har många gånger 
under den senaste månaden sagt: ”Vi ställer 
inte in, vi ställer om!” Jag skulle vilja ge den 
utmaningen till oss alla. Allas våra liv 
påverkas av Corona, för en del mer och för 
en del av oss lite mindre. För oss alla är det 
ändå så, att mycket av det som vi tidigare 
gjort, kan vi inte längre göra på samma sätt 
eller får inte ens göra. Men trots detta så kan 
vi inte sluta Gå. Jesu ord behöver ändå få 
vara det som talar högst i våra liv.  
 
Jag tror att det som vi var och en nu 
behöver göra, är att fråga oss själva: ”Hur 
kan jag gå? Vad kan jag göra? Hur kan jag 
vara en utsträckt hand för någon som är 
behövande?” I Ordspråksboken 3:27 står 
det: ”Neka inte den behövande din hjälp när 
det står i din makt att ge den.” 
Uppmaningen är inte att alla ska göra allt för 
alla, men att var och en gör vad den kan. 
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Jag ska göra det som står i min makt och 
du vad som är möjligt för dig. Det kan 
vara så olika för oss alla, men om vi Går 
tillsammans, kan vi även i denna tid 
hjälpa dem som verkligen behöver det. 
Jag tror att vi kan få se Guds rikes 
framgång just i nuet, om vi alla Går.  
 
Rent praktiskt finns det stora behov och 
möjligheter att hjälpa till just nu. Många 
av dem som vanligtvis är volontärer på 
Second Hand kan inte vara det, då man 
tillhör olika riskgrupper. Kanske ska du 
finnas där några timmar i veckan? Vår LP-
kontakt fortsätter att betjäna de utsatta i 
vår stad. Vi delar ut matkassar på 
onsdagar och har tagit initiativ till en 
förmedling, Hjälpande Händer, där vi 
vill hjälpa dem som nu är isolerade i sina 
hem. Kanske har du möjlighet att hjälpa 
någon att handla? Tänk vilken 
välsignelse du då kan få vara till!  
Tillhör du dem som nu uppmanas hålla 
sig hemma för att inte smitta eller bli 
smittad, så tror jag ändå att du kan Gå. 
Du kan gå genom att ringa, skriva eller 
höra av dig till människor på olika sätt. 
Många människor är ensamma och 
behöver uppmuntran. Tänk vilka 
fantastiska hjälpmedel vi har idag att 
kunna umgås och prata utan att ens vara 

på samma plats!  
 
Till sist vill jag påminna om 
hur Jesu missionsbefallning 
slutar: ”Och se, jag är med 
er alla dagar till tidens slut” 
(Matt 28:20). Om det är 
något vi kan hålla fast vid, 
och påminna oss själva och 
varandra om i dessa dagar, 
så är det just detta. Jesus 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
# Hjälpa på morgonen att fixa 

fika/frukost 
# Vara med under andaktsdelen  
# Städa Café Lyktan på 

eftermiddagen 

 
 
 
 

 
 
 
# Stå beredd på en lista av 

frivilliga att hjälpa äldre och 
andra riskgrupper att vid behov 
handla eller utföra andra 
ärenden.   
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har lovat att vara med oss ALLA dagar intill 
tidens slut. Tänk vilket löfte! Han är med 
dig och han Går med dig när du väljer att 
gå. Jesus har gått före och utmanar oss nu 
att följa honom och tillsammans med 
honom gå till den behövande.  
 
Jag är otroligt glad och tacksam att vara 
en del av den här församlingen. Den är 
fantastisk. Inte en perfekt församling – om 
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den skulle vara det skulle inte jag platsa -  
men Guds församling. Det är genom Guds 
nåd som den funkar 
och går framåt – vi, 
tillsammans med Gud 
och med varandra.  
 

 
 

Malin Hagenfors  
 Pastor med ansvar för 

den unga generationen 

 
 
 
 
# Praktisk hjälp att sortera 

inkommande varor 
# Närvarande under 

öppningstider 
# Ställa upp för körning & 

hämtning av varor 

 
 
 
 
 
 
 
# Dela ut matkassar på onsdag 

eftermiddag (kl 13.00-15:00) 
# Hjälp att hålla ordning i 

matförrådet 
# Hämta matvaror från affärer  

HÄR LITE BESKRIVNING AV HUR  
DITT HJÄLPANDE SKULLE KUNNA SE UT! 
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MISSION 
Isolerad – men 
inte uppåt! 
Även om vi en 
tid är tvingade 
att leva lite mer 
isolerat än 
vanligt är det 

skönt att veta att relationen uppåt inte har 
påverkats av hot om virus. Bönens väg är alltid 
öppen för oss och vi får leva i nära relation 
med Gud. Genom bönen är vi inte heller 
isolerade med andra delar av världen utan vi 
kan vara nära våra systrar och bröder i de olika 
missionsfälten genom att be. Vi kan alla mötas 
inför Gud.  
I många av våra missionsländer upplever 
man svårigheter på grund av det hotande 
coronaviruset. Här kommer några exempel: 
 
Ukraina, Children Care Center i Lviv, har 
stängt sin dagliga verksamhet. Barnen får inte 
komma till CCC, men istället kör man hem mat 
till barnens bostadsadresser. Vi ber för 
personalen och Svetlana, den nya direktorn för 
CCC och för alla barnen och deras familjer. 

I Uganda har president Museveni stängt alla 
kyrkor och andra samlingslokaler. Det innebär 
att vår systerkyrka inte längre kan samlas till 
gudstjänst. Vi ber för ledaren James Mugenyi, 
alla pastorer och medlemmar i denna svåra tid 
för Uganda. 

Senegal - Missionär Jules Kazura berättar att 
man inte får samlas till gudstjänst just nu. Man 
har också stängt studiecentret som är en viktig 
del av deras arbete. Man planerar att öppna 
det igen då skolorna för tillåtelse att öppna för 
undervisning. Vi ber för familjen Kazura och de 
troende de har kontakt med. 

I Belgien har man också strikta restriktioner. 
Bl.a. är skolorna stängda i landet. Vi ber för vår 
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systerförsamling i Bryssel som har köpt en 
lokal för att inreda den till kyrka, men ännu 
inte fått något bygglov. 

Kina Som ni vet bröt COVID-19 ut i Kina och 
staden Wuhan i Hubei provinsen. Den läkare 
som snabbt slog larm var kristen. Kinesiska 
myndigheter tog snabbt till åtgärder och 
stängde staden. Det blev snabbt brist på 
masker, handsprit men också daglig varor. 
Man fick endast lämna sin lägenhet för att gå 
och handla men ofta fanns det inga varor i 
affärerna. Flera av de lokala 
husförsamlingarna började gå ut för att 
hjälpa människor att handla. De hade på sig 
gula skyddskläder och kom att kallas för de 
”gula änglarna”. De gjorde mycket gott och 
spred Guds kärlek till sina grannar och 
medmänniskor. Vi ber för Kina. Det är 
mycket åtstramning när det kommer till 
församlingsarbete. I en provins har 
myndigheter tillsammans med den statliga 
kyrkan (Tre Själv Kyrkan) förbjudit all online 
predikan.  

Vi ber för våra missionsarbetare i olika 
länder, om Guds beskydd och hjälp över 
deras familjer och de människor de har 
kontakt med. 

En av våra kontakter i Nordafrika skrev 
nyligen till mig: Vi ber för er! Sverige är i våra 
hjärtan!  ”För vi vet att för den som älskar 
Gud samverkar allt till det bästa, för dem 
som är kallade efter hans beslut” Visst är det 
fantastiskt att få vara sammanbundna genom 
bönen trots geografiska avstånd och 
restriktioner! Tack 
att du tar lite extra 
tid i din bön och 
tänker på vårt 
missionsarbete. 

Allan Ekstedt 
Missionssekreterare 



 

 

  SÖNDAGSSKOLAN finns 
tillgänglig online för dig och 

din familj. Det är bara att gå 
in på 
www.pingsteskilstuna.se för 

att hitta både länken till ett 30-minuters program för barn liksom olika pyssel & 
målarbilder som man kan själv skriva ut. Har du ingen skrivare så kan du komma förbi 
kyrkan. Vid ingången till Kriebsensgatan står en 
söndagsskollåda utanför dörren som har  allt 
material redan utskrivet. Varje torsdag fylls den på 
med nytt material! 
 

Highlight & Funny Friday fortsätter att pausa 
tills vidare! Vi saknar våra fredagskvällar 
tillsammans med er och hoppas på möjligheter att 
träffas igen i maj.  Till dess låt oss leva efter den 
gyllene regeln: ” Allt vad ni vill att människorna 
skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” 
 

 
 

Ungdomsverksamheten ALIVE och våra unga 
vuxna YA! kommer att samlas som smågrupper 
under Covid-19 tiden men följer alltid myndig-
heternas rekommendationer för sammankomster.  

De flesta samlingar är tillgängliga även som livestream på deras Instagram eller 
Facebook sidor. Följ de på sociala medier att få information vecka för vecka! 
 

Besök gärna www.pingsteskilstuna.se 

Pingstkyrkan Eskilstuna 
 
 
 

 

Pingstkyrkan Eskilstuna 
Smedjegatan 23     
63220 Eskilstuna 
info@pingsteskilstuna.se 
Tel. 016-15 59 70 
Bg: 132-0530     
Swish: 123 175 8945 

Kultur- och studieverksamhet sker i  
samarbete med Studieförbundet Bilda.


