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ur pastors penna
Å, vad det växer! Jag tänker på naturen och på en riktig 
sommarsång: Den blomstertid nu kommer. Jag tänker på 
ledighet (vila för kropp och tankar), sol och bad, sommarläger 
och tid för familj och vänner som inte setts på länge. Jag tänker 
på glada saker men också på ledsna: pandemin, som gjorde 
det svårt att träffas under så lång tid, kriget som bröt ut i 
Ukraina under vårvintern, flyende människor och alla 
skjutningar som sker bland unga människor i vårt land.

Det växer verkligen! Nu tänker jag på människor, på 
församlingen och på dess verksamheter. Allt och alla växer 
inte lika snabbt eller på en gång – vilket är både naturligt och ”tur för oss”, om vi ska 
hinna med. Men förändringarna är många och det märks när vi samlas, både i små och
större samlingar.

Infobladet i din hand, eller i din dator, tar bl.a. upp sommarläger för barn och ungdom,
möjligheten till engagemang i roliga Sport for Life-event och Secondhandverksamheten,
hjälpen till krigsdrabbade i Ukraina, uppmuntran till kreativitet och skapande och en
undervisning om hur du kan växa genom fasta och bön, personligen i sommar eller
tillsammans 23-26 augusti. 

Vi är en levande församling och vi växer, men i de olika faserna - även de när vi ”kört fast”
- går det bäst när vi är tillsammans.  Ur vårt mänskliga perspektiv består
församlingen av människor: människor som bryr sig, söker andras stöd, engagerar sig i
gudstjänster och verksamhet, ger av sin tid och sina pengar, lever livet och kämpar med
detsamma, ber och hoppas, för sig själv och för andra. Ibland tycker vi dock att
människor är jobbiga, även de i församlingen. 

Då hjälper oss det gudomliga perspektivet, att församlingen är Jesu kropp - en kropp
som består av människor som av nåd och kärlek har fogats in som delar i det bästa som
finns på jorden. Det betyder inte att församlingen automatiskt är den lättaste sak att vara
del av, eftersom den består av just människor, som alla har sina sår, ovanor och
beroenden (Obs! tre begrepp från Celebrate Recovery, öppet för alla varje måndag kväll
efter en kort sommarpaus!). Men Guds osannolika, ofattbara och oändliga kärlek till oss
gör denna livsförvandlande gemenskap möjlig och hållbar. Som Jesus sa, Detta är mitt
bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er (Joh. 15:12) och Om ni har kärlek
till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar" (Joh. 13:35). 

Carl-Vilhelm Hasselgren
föreståndare Pingstkyrkan Eskilstuna



BÖN
Onsdag Kom & fyll på kl.18.30  

Vardagsbön - kl.18.30

ALIVE - från åk 7 - fredagar
Följa Instagram för aktiviteter 

Gudstjänst varje söndag kl. 11.00
 www.pingsteskilstuna.se 

YA! unga vuxna - torsdagar kl. 18.30
Följa Instagram för aktiviteter 

Kom som du är!

BARNENS KYRKA 
söndag  -  Söndagsskola
                  -  Sommarkul 

fredag kl. 18.00 - på plats 

                    Funny Friday åk 1-4  & HighLight  åk 5-7

Internationella grupper - kontakta ledare
Spanska - lördag kl. 14.00
Eritriansk/Etiopisk - lördag kl. 11.00
Finska - söndag kl. 18.00

Café Lyktan  mån - fre  kl. 8.30-12.00
LP Cafémöte  fredag kl.13:30 

HOPPförmedlingen 

onsdag kl.13.00-15.00 matkasseutdelning

GUDSTJÄNST PÅ PLATS live på

må,tis,tors,fre

Språkcafé 
tisdag kl.15.00-17.00 

se eget program - www.kotikirkko.se 

Celebrate Recovery - måndag 18.30

sommarbön  v. 25-32
ingen livesändning

paus  v. 25-32

avslutning 10/6 - uppstart 19/8

19/6-14/8

sista 3/6 - uppstart 19/8

paus  v. 26-32

12 stegs program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden

paus  v. 27-30

paus  v. 23-32

paus  v. 25-32

juni-augusti

paus hela Juli

uppstart september

avslutning 12/6 - uppstart 21/8

obs!  24/7 & 7/ 8 
i ELIMKYRKAN
Nygatan 25





Ännu en termin går mot sitt slut och jag är troligt tacksam för 
vad vi fått vara med om. Våren har varit både otroligt välsignad 
och utmanade. Med en växande grupp kommer också växande 
behov som vi försökt tillgodose så gått det går. Vi vill att Alive 
ska vara en plats där man får växa i sin tro och i sitt 
lärjungaskap, samtidigt som det ska vara enkelt att komma som 
ny och inte vara van att gå i kyrkan. Att få ihop dessa två är inte 
alltid enkelt men det går med Guds nåd och ett gäng ledare 
som är med och tror på det vi gör. Jag är oerhört tacksam till 
ledarteamet på Alive och de föräldrar som finns med. Utan er 
skulle inte Alive vara vad det är. 

Terminsavslutningen blir fredag 3/6 och sedan tar vi ett 
uppehåll från att ses varje vecka. 
Vi kommer ses vid några tillfällen även under sommaren när 
bra väder tillåter bad, grill, sport osv. När dessa tillfällen blir 
av kommer vi att lägga upp det på vår Instagram (aliveeskilstuna), 
så håll utkik där för att inte missa något. 

Alive varje fredag startar upp igen efter sommaren fredag 19/8.

ANSTÄLLNINGAR BARN OCH UNGDOM LÄSÅRET 22/23. 
Nu till hösten kommer jag att börja jobba heltid igen efter två år av föräldraledighet på
halvtid. Jag ser fram emot att vara tillbaka till 100 % och kommer nu att jobba lite mer
aktivt med vår YA-grupp (unga vuxna), som att stötta ledningsteamet och finnas med vid
vissa samlingar. Utöver att jag kommer tillbaka på heltid har vi som församling också
beslutat att ha kvar både Hanna Sandenor och Alberth Andersson under kommande
läsår, vilken glädje! Hanna kommer fortsätta att finnas med både på barn och ungdom
och Alberth fortsatt kring evangelisation, idrottsmission och ungdom. Dessa två gör ett
oerhört bra arbete och är till stor välsignelse. Har du inte hälsat på dem, börjat lära känna
dem, så sök gärna kontakt. De är underbara och betyder mycket för alla dom jobbar med. 

Tack för att ni ber för mig och alla som jobbar med den unga generationen i vår
församling. 

Malin Hagenfors 
Pastor med ansvar för unga

ALIVE under SOMMAREN 

Så glad att ni finns!
Massor av 
välsignelse!



Läsåret 21/22 går mot sitt slut och snart är det 
dags för sommarlov. Under lovet kommer vi att 
göra uppehåll  med våra fredagsgrupper Funny 
Friday och HighLight och under söndagarna blir 
det SOMMARKUL istäl let för söndagsskola. 
SOMMARKUL betyder att barnen är med en stund 
på gudstjänsten och därefter samlas på Alive för 
en samling, ol ika aktiviteter och gemenskap.

10/6 är avslutning för Funny Friday och HighLight
12/6 är avslutning för söndagsskolan med picknick i Rothoffsparken

29/6 – 2/7 är det SOMMARLÄGER på BJÖRKENÄS (sista anmälningsdag 5/6)
19/6 – 14/8 SOMMARKUL under gudstjänsterna

 
HÖSTENS KICKOFF

Fredag 19/8 kl. 18.00  Funny Friday och HighLight startar
Söndag 21/8 Söndagsskolestart + Familjefest

 

TACK ANDRIJANA!
Sedan augusti 2021 har Andrijana Olsson varit anställd på 20% för att 
hjälpa ti l l  i  vår barnverksamhet, men i och med sommaren så avslutar 
hon den tjänsten. Vi är så tacksamma ti l l  Andrijana för det hon har 
gjort under det här året. Vi har njutit av hennes kreativitet och värmts 
av hennes stora engagemang och hjärta för barn och famil jer i  vår 
församling. Dessutom är vi mycket glada, att hon kommer att som volontär f innas med
oss också i  fortsättningen. 
Guds rika välsignelse över dig Andrijana och hela famil jen, när du nu fortsätter ditt
viktiga arbete i  förskolan!

MISSA INTEMISSA INTE
BARNKYRKANSBARNKYRKANS
SOMMARLÄGER!SOMMARLÄGER!

Info & anmälan:
www.pingsteskilstuna.se

sistasista  
anmälananmälan  

5 JUNI5 JUNI

BARN under SOMMAREN 



LVIV- vänort med vänförsamlingar
Som ett resultat av vår församlings kontakter 
med Lviv sedan många år t i l lbaka, beslutade 
Eskilstuna kommun att göra Lviv t i l l  en vänort 
t i l l  Eski lstuna. Under årens lopp har 
representanter från kommunen varit på off iciel lt  
besök i  Lviv och Eskilstuna har varit värd för 
borgmästare från den vackra ukrainska staden. 
Under de senare åren har kontakterna varit mer 
sporadiska, men i och med Rysslands krig mot Ukraina har vänorten Lviv bl ivit mer
aktuell  igen. 
För en månad sedan fattade Eskilstuna kommun beslutet att bidra med 100 000
kr, för att möta den l ista på behov som Lvivs borgmästare hade skickat t i l l  Sverige.
Man beslutade också att bidra med resekostnaderna för hjälpsändningen. 
Parallel lt  med de officiel la kontakterna 
har församlingen odlat kontakterna med 
sina vänförsamlingar i  Lviv och föl jt  
församlingarnas arbete. Children Care 
Center och barnhemmet Grace har 
drivits av Pingstunionen med stöd av 
församlingen och Läkarmissionen.

Hjälpsändning till Lviv
Måndagen den 9 maj rullade tre lastbilar 
från Eskilstuna mot den polska staden 
Lublin. En av bilarna kom från Räddnings-
tjänsten och två bilar kom från Rekarne-
gymnasiet. Chaufförerna var al la brandmän från Eskilstuna Brandkår. Lasten
bestod av hjälp av olika slag som Lviv bett om, som sjukvårdsmaterial ,  sängar mm.
Församlingen erbjöds också plats att skicka med mat i  en av bilarna. Vi köpte in 13
pallar mat av Ica Ekängen för ca 110 000 kr från vår insamling ti l l  Ukraina.
Kommunen bad också församlingen med om hjälp att få sändningen in i  Ukraina
genom våra kontakter. 

När de tre bilarna nått Lublin lastades lasten 
om ti l l  en långtradare, som skulle ta 
förnödenheterna in i  Ukraina. Den person 
från Lviv,  som hjälpt oss många gånger 
tidigare, såg nu ti l l  att kommunens sändning 
nådde fram ti l l  Lviv och kunde lastas av på 
stadens stora hjälplager.

MED HJÄLPSÄNDNING TILL LVIV



Intresse från media
Redan tidigt hade Eskilstuna-Kuriren visat intresse att skicka med journalister på
resan, för att kunna dokumentera för Eskilstunas innevånare att hjälpen verkl igen
nått fram. Två av t idningens medarbetare mötte oss i  Polen och kunde skicka hem
rapporter från omlastningen och rapporter från gränsen. Tyvärr kunde man inte
följa med in i  Ukraina av försäkringsskäl.  Tidningen sponsrar också Eskilstuna Ger
med en rad gratisannonser i  Eski lstuna-Kuriren för insamlingen.

Verkliga hjältar
Patrick Ölund och undertecknad följde 
hjälpsändningen med en föl jebil  lastad med 
pasta ti l l  CCC. Det var en speciel l  känsla att 
åka in i  Lviv den här gången. Staden har 
varit relativt förskonad i kriget så här långt, 
men flyglarm har hört t i l l  det vardagliga 
inslaget i  stadsbilden. Många flyktingar, ca 
200 000, f inns i  Lviv just nu och de märks 
tydligt i  stadsbilden. 
Vi f ick förmånen att besöka Lvivs 
borgmästare, Andreij  Sadovyi ,  och berätta 
om hjälpsändningen som var på väg. Vi 
besökte också CCC och mötte barnen och 
personalen. Under de senaste två månaderna har man tagit emot ca 425 flyktingar
i lokalerna och gett sängplatser och mat. 
Vi f ick också ti l l fäl le att möta ett par av pastorerna, som berättade om det svåra
arbetet med att ha vanligt församlingsliv,  t i l lsammans med att hjälpa många
flyktingar. Våra vänner är verkl iga hjältar! Lada Gustafsson, som varit i  Lviv en
månad, föl jde med oss hem ti l l  Eski lstuna. 

Fortsatt hjälp
Om några dagar rullar en ny hjälpsändning in i  Lviv 
med matpaket på ca 7 kg, som innehåller basvaror 
för en famil j .  Varje paket kostar 120 kr inklusive 
frakt. Hjälpen stannar inte bara i  Lviv utan tas 
vidare in i  landet, där behoven är ännu större. 
Församlingarna i  Eski lstuna och Mullsjö står för 
kostnaden den här gången. Vår insamling fortsätter 
och vi hoppas kunna skicka in ännu mer mat med 
nya sändningar. Var med och stöd insamlingen och 
gör den känd i bland dina vänner och bekanta!
Låt oss också fortsätta att be för Lviv,  de många 
flyktingarna och församlingarnas arbete. Vi vet att 
bön förändrar förhållanden!
                     

                 Allan Ekstedt - pastor & missionssekreterare



Under året har vi kontinuerl igt jobbat med Sport for Life Eskilstuna, 
som är ett lokalt idrottsarbete som är kopplat t i l l  Sport for Life och vår
församling. Under året har vi tagit fram en vision som vi arbetar efter i  det vi  gör.
Vår vision är: 

”Vi vill  se idrottsvärlden i Eskilstuna förvandlad av Jesus, genom en rörelse
av lokala kyrkor som bygger relationer till  ledare och atleter.”

Under sommaren arrangerar vi två stora event:

Fotbollsturnering 
Den 14 juni kommer vi att arrangera en fotbolls-
turnering i  Eski lstuna på Ekängen IP. Det är 
ledarna i  vårt lokala Sport for Life Eskilstuna 
arbete, som är med och håller ihop turneringen. 
Det kommer att komma coacher från olika för-
samlingar i  Sörmland och Närke och stötta upp, 
för att kunna erbjuda ungdomarna i  Eski lstuna 
en så bra fotbollsdag som möjl igt.   Vi ser fram 
emot en bra gemenskap och ett innehåll ,  där vi 
presenterar vem Jesus är och vad han vi l l  med 
våra l iv idag. 
Vi samlas fortfarande varje söndag och spelar 
fotboll  och har en andakt i  mitten. De som brukar 
komma ti l l  de samlingarna, kommer att vara 
grunden bland deltagarna och de får chansen att 
bjuda med sina vänner ti l l  detta event. Målet är 
att välkomna 200 ungdomar ti l l  fotbollsturneringen. 
Detta är också ett samarbete med den lokala fotbolls-
föreningen ”AFC Eskilstuna”, som vi l l  vara med och stötta oss i  detta arbete och i
turneringen. 

Under dagen blir det fokus på fotbollsturneringen. På kvällen blir det en
prisutdelning och intervju med lokala fotbollsprofi ler,  som har en tro på Jesus.
Efter det kommer det också att vara en andakt där Betsegaw ”Betz” Assefa (med i
”heart of evangelism”) kommer dela varför han tror på Jesus. 

Ti l l  detta kommer det att behövas många vuxna, som kan finnas med på plats för
att serva de ungdomar som kommer, för att de ska känna att det är en trygg
stämning. 
Så vi l l  du vara med och gri l la/servera hamburgare, vara med som domare, vuxen
som bygger en trygg stämning osv så är du varmt välkommen! 
Då får du gärna kontakta Alberth Andersson som är ansvarig för eventet
(kontaktuppgifter f inns på nästa sidan). 

Sport for LIFE Eskilstuna + Sommaren 2022



Golfturnering 
Den 1 jul i  kommer vi att arrangera en golfturnering på Torshälla GK, där vi
kommer att spela en fyra-manna scramble. 
Al la som har grönt kort i  golf är välkomna att vara med och spela, oavsett om du
är från Eskilstuna eller vi l l  åka från en annan ort för att delta i  tävl ingen. 
Det f inns plats för 15 lag (60 platser) under tävl ingen med start kl .08:30-10:00 på
morgonen. Anmälan görs via ”min golf” ,  länk ti l l  det f inns också på sportforl ife.se.
Dagen kostar 650kr, men bara 500kr för medlemmar i  Torshälla GK. Då ingår:
morgonkaffe, förmiddagsfika, lunch och del i  prisbordet. 
Efter att vi  spelat en runda och ätit lunch ti l lsammans, så kommer vi att samlas
för prisutdelning och andakt. 
Varmt välkommen att vara med på denna dag och rekommendera andra som är
golf intresserade att vara med. 
 
Vi l l  du vara med och stötta oss i  detta, så kan du göra det på tre olika sätt.  Du är
varmt välkommen att vara med under eventen och se vad vi gör och serva med
det som behövs och framför 
al lt  möta människorna som 
kommer dit.  Du kan också vara
 med och be inför eventen, att
 de som kommer dit ska få 
uppleva Guds kärlek och att 
det bl ir en dag, där de också 
får förstå att Jesus älskar dem. 
Och du får gärna vara med 
och Ge ti l l  arbetet,  det gör 
du genom att ge ti l l  Sport for
Lifes konto och märka det 
med Eskilstuna. 

Följ  gärna @sfl_eskilstuna på 
instagram om du vi l l  se 
veckovis uppdatering.
 
God Bless! 

Alberth Andersson

alberth.andersson@pingsteskilstuna.se

Tel.nr. 0762864863

mailto:Alberth.andersson@pingsteskilstuna.se
mailto:Alberth.andersson@pingsteskilstuna.se


ÖPPET SOM VANLIGT HELA SOMMAREN

 
 

Vi behöver din hjälp
Under hela sommaren både i butiksmiljö och beredning behöver vi din hjälp. Just nu säljer vi mer
än vi brukar. Kunderna har återvänt ”efter” pandemin. Vi har också ett stort inflöde av gåvor.
Därför är det ett gynnsamt läge att kunna sälja mer för att kunna hjälpa mer. Din insats gör det
möjligt för oss som församling, att kunna sträcka oss ut i världen för att hjälpa den som är i behov.
Även i vår egen stad gör din insats betydande skillnad.  Du behövs i kassan eller att  finnas till
hands bland t ex kläder och möbler.  Vill du köra ut en såld möbel en lördag är du så välkommen.
Kom med du också i ett glatt gäng som trivs ihop.

Pingstkyrkans Secondhand

Vi tar emot din gamla mobil
Vi har startat en insamling av mobiler, surfplattor
och bärbara datorer. Har du någon som ligger och
skräpar där hemma? Då kan den hjälpa ett barn att
slippa jobba i en gruva i Kongo. Eller hindra en
kvinna att bli våldtagen vid gruvan. Överskottet går
till Panzisjukhuset som hjälper våldsutsatta kvinnor.
Sist men inte minst blir vår miljö en vinnare. Och
faktiskt du själv. Du får en rensad låda där hemma. 

Tack för dina förböner.
I en tid som denna behövs vår secondhand. Bed för vår personal. Bed att vi kan bli till glädje för
någon. Bed om vishet och kraft. Vi tror att vi har ett uppdrag från vår Herre i vår stad. Tack!

Pedher Skoog - Föreståndare SecondHand 



”Färgen, formen, ordet och klangen”
Har du passion, glädje och uttryckssätt i skapandet? Då är förhoppningsvis denna helg för
dig!! Helgen Skaparglädje har sin utgångspunkt i att bejaka och lyfta fram Guds gåvor
kreativitet och skapande. Dessutom visa på mångfalden i dessa uttryckssätt. Kreativitet och
skapande har ju också av Pingst initierats som utvecklingsområden i församlingarna. 
Konstnären och hantverkaren Bezalel beskrivs i 2 Mos.31:1-11. Han hade av Gud fått gåvan
att skapa genom att använda vishet, förstånd, kunskap samt hantverksskicklighet. Trots att
Bezalel levde för så länge sen lever ändå ett ”arv” från honom genom utformningen av den
sjuarmade ljusstaken. Även en konstskola i Israel har fått hans namn; Bezalel Academy of Arts
and Design. Hans gåvor kom till uttryck och till glädje för andra genom århundranden, han
dolde inte sin skicklighet med hantverk. 
Du kanske har en skapargåva som är känd av dig men dold för andra? Var med och lyft denna
helg med din skapargåva, till glädje och inspiration för andra. Helgen kommer att visa på
konst, sömnad och hantverk i olika material, musik, text mm. Under helgen kommer man
också få möjlighet att prova på skapande. Du avgör vad som är skapande för dig, kom och
bidra med det som är din skaparpassion. Låt din gåva på ett naturligt sätt få ”blomma och
dofta” i församlingsgemenskapen.  

Är du intresserad?
Måndag den 20/6 kl. 18.00 informerar vi mer i församlingsvåningen om vad helgen
innebär. Du är så välkommen - hoppas vi ses!! 

Susanne Dahlberg
Kristina Eberhardsson – för info kontakta kleberhardson@hotmail.com 
Eleonor Stenlund
Barbro Ohlson

TEMAHELG ”SKAPARGLÄDJE” 12 - 13 november



Fasta handlar inte så mycket om mat, utan det handlar om fokus.
Fasta handlar inte så mycket om att säga nej t i l l  kroppen, utan att säga ja t i l l  den
helige Anden.

När jag var l iten och växte upp i kyrkan, hörde 
jag en pastor berätta om sin 40 dagars fasta och 
jag kunde inte fatta hur han gjorde det! Han blev 
för mig en troshjälte och jag trodde att jag aldrig 
skulle kunna nå upp ti l l  denna andliga nivå! OCH 
jag kan nu berätta, att jag inte ens försökt med att fasta i  40 dagar! Helt enkelt för att
jag känner mig själv,  min vardag, min famil j  och helt enkelt inte kan se, hur jag skulle
klara det. MEN jag blev ändå utmanad om och om igen att be och fasta. Gud visade att
det fanns möjl igheter även för mig att få uppleva välsignelse i  bön & fasta. 
Jesus själv talar om fasta som en självklarhet. Vi läser i  Matteus 6:16-18 ”När ni fastar,
visa då inte upp er för andra. Var inte som de falska människor som bara låtsas lyda Gud.
De ser dystra och ovårdade, ut bara för att folk ska lägga märke t i l l  att de fastar. Jag
försäkrar er att de redan har fått ut sin lön. Nej ,  när du fastar ska du tvätta dig och sköta
om ditt hår precis som vanligt.  Låt fastan vara en hemlighet mellan dig och din Far i  himlen.
Han vet al lt  och ska belöna dig.” (Nya Levande Bibeln)
Detta avsnitt kommer mitt i  Jesu undervisning om bön och givande. I  detta
undervisningspass använder Jesus fraser som: "När du ger" (v.  2) ,  "När du ber" (v.  5) och
"När du fastar" (v.  16) .  Jesus antar att hans lärjungar kommer att ge, kommer att be och
kommer att fasta. Fasta är inget alternativ. Det är ingen konstighet. Fasta är, enligt
Jesus, självklart.  Faktum är att fasta nämns flera gånger i  Bibeln och vi kan observera
hur Guds folk fastade av olika anledningar:

• De stod inför en kris
• De sökte Guds skydd och befrielse
• De hade kallats t i l l  omvändelse och förnyelse
• De bad Gud om vägledning
• De ödmjukade sig i  t i l lbedjan

Men det f inns en inhyst fara med att fasta. Det är samma fara som finns i  våra kristna
liv,  där al lt  kan bli  en tradition el ler en plikt.  Vi kan snarare förvandla fastan ti l l  ett
självändamål, istäl let för att den blir ett medel t i l l  att nå ett mål. Den kan omvandlas ti l l
en yttre praktik utan en inre passion. Den kan reduceras ti l l  en vana utan att hjärtat är
med. Vi människor har en förmåga att ta det som är heligt,  gudfruktigt och menat att
dra oss närmare Fadern och förvandla det t i l l  en mekanisk, rel igiös övning, som vi
använder för att imponera på andra gällande vår andlighet. 
När John Wesley talade om fasta, sa han "Först,  låt det göras åt Herren med vårt öga
fäst endast på Honom. Låt vår avsikt här vara denna, och bara denna, att förhärl iga vår
Fader som är i  himlen."

När vi bestämmer oss för att avsätta t id för att fasta, låt oss tänka efter vad som skulle
glädja Guds hjärta! Låt oss inte enbart prata om allt vi  behöver avstå från när vi fastar,
utan låt oss höja upp vad vi kan mätta oss med – vi ska festa med Jesus – mätta oss vid
hans bord och få ta emot så mycket vi kan och vi l l  av al lt  han har förberett för oss.

FASTAN - 
EN FÖRÅLDRAD KONSTIGHET?



Fasta handlar inte om att klara sig utan, det handlar om att se inåt.
Fasta är ett yttre svar på en inre attityd och ett rop från min själ .
Fasta är inte ett sätt att söka Guds välsignelse, men det är en väg för att söka Gud
själv.
Fasta är ingen test för superhelgon, det är inte ett sätt att vrida om Guds arm, och
det är inte en magisk formel för att nå fram ti l l  Gud.
Fasta är att ”festa i  Herren”. Se ti l l  honom för tröst,  kraft ,  styrka, vägledning,
förlåtelse och hopp.

Fastan börjar med de andliga ledarna.  Joel börjar sitt brännande tal om fasta
genom att säga: "Hör detta, ni äldste." ( Joel 1:2)
Fasta förknippas ofta med en känsla av andlig hopplöshet.  Joel 2:12 säger:
"Vänd dig t i l l  mig nu, medan det f inns tid!" Lägg märke ti l l  känslan av brådska och
desperation.
Fasta är en kallelse att återvända till Gud ( Joel 2:13). Israels första behov, som
den förlorade sonens, var att de skulle komma hem ti l l  Fadern. Gud talar inte om
människors behov av bättre planer, program eller strategier. Han säger bara ti l l  dem:
Du har varit otrogen mot mig. Kom hem! 
Fasta handlar inte om det yttre. I  Joel 2:13 säger Gud: "Riv inte sönder dina
kläder i  sorg, sl it  istäl let era hjärtan." Det är ful lt  möjl igt att gå utan mat och inte ha
en riktig fasta.
Fasta är svaret på ett brustet hjärta.  Varför säger Joel,  "Kom med gråt,  fasta och
klagan" (2:12)? Eftersom omvändelse är det lämpliga svaret, när du har avvikit från
Guds väg. Och Gud är lyhörd. "Han är nådig och barmhärtig . . .  har inte lätt att bl i
arg" (2:13). På något sätt dras Gud ti l l  det tomma, trasiga, behövande och svaga.
"Gud attraheras av svaghet."
Fasta är det ödmjuka svaret på ett enormt ansvar.  Joel kal lar t i l l  en högtidl ig t id
för att förkunna hoppet!

Fastan hjälper t i l l  att uttrycka, fördjupa och bekräfta våra beslut,  att vi  är redo att offra
vad som helst. . . för att uppnå det vi söker för Guds rike. (Andrew Murray)

Joel 2:12-17 ”Men nu, säger Herren, vänd om ti l l  mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och
klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om ti l l  Herren er Gud, för han är
nådig och barmhärtig, sen t i l l  vrede och stor i  nåd, och han ångrar det onda. Vem vet?
Kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar kvar en välsignelse efter sig t i l l  matoffer
och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i  basun på Sion, pålys en helig fasta, utropa en helig
sammankomst. Samla folket,  helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små
barnen, också dem som diar vid bröstet.  Låt brudgummen komma ut ur sitt  rum och bruden
ur sin kammare. Låt prästerna, Herrens t jänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga:
”Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli  en nidvisa bland hednafolken.
Varför ska det få sägas bland folken: Var är deras Gud?”

I  vers 15 säger han, "blås i  basunen . . .  
förkunna en tid för fastan"! 

Han uppmanar al la att komma dit - 
de äldre, barnen, bebisarna; 

han ti l l  och med säger att man 
ska hämta brudparet! Varför? 

För att Guds namn och 
rykte var på spel (2:17).



Israels folk uppmanades att gå in i  en tid av fasta, med det direkta resultatet att de
skulle bevara Guds rykte och förhärl iga hans namn. Det är ett enormt ansvar!

Jag är glad över att vi  har gjort bönen ti l l  en viktig del av vår församling – Vardagsbönen,
Kom & fyl l  på mitt i  veckan, bönen på Messenger, söndagsmorgonens TEAMS-bön,
bönenätter, bönevandringarna,… men jag har en rädsla och oro. Min rädsla är att vi
pratar så om bön, att vi  invaggas i  att tänka att någon annan säkert ber hela t iden och
därför behövs inte jag - när verkl igen ingen gör det. 

Tänk på det så här: Du går in i  någons hus, och du märker att dörren gnisslar,  färgen
flagnar, benen på stolarna är trasiga, fönstren är spruckna och gångjärnen hänger.
Sedan går du in i  garaget och ser att det är ful lt  av toppmoderna verktyg, al la glänsande
och fräscha i  sina originallådor. Men du kan se, utifrån ti l lståndet i  huset, att dessa
underbara verktyg aldrig har använts. Verktyg är bara bra om de tas i  bruk.
Vi har detta otroligt kraftful la verktyg, som kallas bön & fasta. Men det kommer inte att
hjälpa oss, om vi enbart vet att det f inns där i  församlingen och några få utvalda tycker
om att be. Det är som att vi  förvarar bönen i förrådet, aldrig tar ut den och använder
den på våra problem, bekymmer, relationer och på vårt ansvar. Bön & fasta är det
verktyg som Gud har gett oss att använda på al lt  förfal l  i  våra l iv,  i  vår församlingskropp,
i  vårt samhälle och i  vårt land. 
Jag vi l l  uppmana dig att använda erfarenheten av att fasta, för att återstäl la ditt fokus
och återuppliva bönens kraft i  ditt l iv.  

Kom och var med och festa med Gud under denna viktiga tid av bön & fasta!
Och för min del bl ir det inte så mycket att avstå från att laga och äta mat, utan istäl let
kommer jag att lägga min telefon åt sidan och inte sätta på TVn för att döda tiden – då
blir det mycket t id över under denna vecka att delta på bönemötena! Det kan du vara
säker på! 

Ruth Hasselgren - Pastor 



Så här kommer du i kontakt med oss: 

PINGSTKYRKAN ESKILSTUNA
Smedjegatan 23
63323 Eskilstuna

Tel.  016-15 59 70  
receptionstider: tis-fre kl.9.00-12.00
e-mejl: info@pingsteskilstuna.se 

Du kan lyssna och titta på gudstjänster (söndagar och onsdagar),  l ive el ler
inspelade, via vår webbsida, facebook,  youtube-konto el ler som podcast
på spotify och andra podcasttjänster.

Så kan du ge din kollekt till församlingen:

@Pingstkyrkan Eskilstuna

För att al lt id vara informerad om ändringar i  programmet eller för att få al l
övrig information följ  oss gärna på våra sociala medier och på vår webbsida. 

@Pingstkyrkan Eskilstuna

www.pingsteskilstuna.se

@pingstkyrkaneskilstuna, här f inns det även länkar t i l l  Instagram-
konton för f lera verksamheter: @aliveeskilstuna, @yaeskilstuna,
@highlighteskilstuna, @sfl_eskilstuna

123 175 8945

132-0530

Sociala Medier

Kontaktuppgifter

Kollektuppgifter

Kontant på kyrktorget vid gudstjänst

@Pingstkyrkan Eskilstuna


