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SOMMAR @SKOVDEPINGST 
Håll dig uppdaterad på allt 
som händer via  
#skövdesommar och 
www.skövdepingst.se

KICKOFF 5-6/9
Missa inte vår KICKOFF! 
Lör 10-17 med Richard 
Svensson. Sön 11 Visions-
gudstjänst med tårtkalas.



Sven Bengtsson

LEDARE Jesus älskar muslimer

Ett liv i Guds 
händer

Han sa till dem: ‘Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför 
skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut!...När 
ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus...Stanna i 
det huset, och ät och drick vad ni får...flytta inte från hus till hus...
Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.  
Luk 10:2-9

Det finns saker som Gud inte kan! Trots att 
bibeln gör klart att för Gud är allting möjligt. 
Men även när man studerar vad Gud inte kan 
blir man glad. I brevet till Titus säger Paulus  
att Gud inte kan ljuga. Han kan heller inte  
tvinga någon att blir frälst. Alla har fått en egen 
fri vilja att säga ja eller nej till Guds gåva. Gud 
kan heller inte sluta älska dig. Han älskar varje 
människa på den här jorden och kan inte sluta 
göra det. Han älskar varje människa som vi inte tycker är älskvärd. Han 
älskar alla människor i alla folkslag lika mycket. Även de folkslag som 
människor kan ha stora fördomar om och på ett generaliserande sätt 
döma ut. Jesus har därför kallat oss att ta evangeliet, världens bästa 
budskap, till hela världen. Han vill att detta budskap ska ha lika stor 
framgång bland svenskar, romer, amerikaner, araber, turkar, fransoser 
och alla andra folk. Jesus anser inte att något folkslag är ett hopplöst 
fall. Även den sekulariserade svensken, den Shivatillbedjande indiern, 
den animistiske indianen, den moskébesökande muslimen, 
den ateistiske ryssen, den hamburgerätande 
amerikanen eller den sakedrickande  
japanen kan komma till kunskap 
om sanningen och bli 
frälst.

Vi har under en tid haft glädjen att se flera människor med muslimsk 
bakgrund komma till tro på Jesus. En tro att han är den enda vägen 
till Gud. Det har varit en stor glädje att också få se dessa bli döpta. I 
den tid vi lever i finns väldiga möjligheter för evangeliet. Människor 
från så många olika kulturer, språk och 
nationaliteter finns alldeles runt hörnet. 
Låt oss göra det Jesus har sagt att vi 

ska göra, gå till dessa, 
önska frid, äta det som 
sätts fram och bygga 
relation. Om vi gör det 
först, då kan vi snart göra 
det andra Jesus har sagt. 
Bota de sjuka och med-
dela att Guds rike har 
kommit till dem.
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Det senaste året har vi fått se flera tidigare  
muslimer komma med i församlingen och blivit 
döpta till ett nytt liv i Kristus. Här får du höra 
några av deras berättelser.
Att lägga sitt liv i Guds händer innebär att man släpper kontrollen 
över sitt eget liv. Istället för att förtrösta på sig själv lägger man 
sin förtröstan på Gud och räknar med att han ska förse det vi 
behöver. Och Gud ger oss alltid det vi behöver. Oavsett om det 
handlar om beskydd, pengar, hopp för framtiden eller en uppen-
barelse av vem Gud är. 

ANDI
Andi kommer från en religiös familj men beskrev sig själv som 
en liberal muslim. Att konvertera var dock aldrig ett alternativ. 
Men efter terrorattackerna den elfte september 2001 började han 
studera koranen på djupet för att kunna ge svar på tal till alla 
människor som spred lögner om islam. Men mitt i hans sökande 
kom han fram till en helt annan slutsats, Koranen är inte från Gud. 
Under två år tog han avstånd från all religion och tänkte “om det 
finns en Gud, får han visa sig för mig”. I November 2004 mötte 
han Jesus. Han döpte sig 2013 efter att ha funderat på det under 
en längre tid.

Sophie 7/6

Vinit 21/6

DÖPTA
Sophie Agnar 7/6
Armin Najafali 7/6
Vinit George 21/6

NYA MEDLEMMAR
Bouchra el Idrissi
Armin Najafali
Jessica Andersson
Lars Ohlson
Johanna Ohlson

Han älskar varje 
människa på den här 
jorden och kan inte 
sluta göra det.

Armin 7/6

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

Meshil

MESHIL
För Meshil var det en lång väg att vandra. Han är uppvuxen i Syrien och bestämde sig för att 
följa Jesus efter att ha fått kontakt med kristna genom ett TV program. Men Syrien var inte 
ett säkert land för kristna så han vågade inte ta steget och bli döpt där. Istället började han 
spara ihop pengar för att kunna ta sig till Sverige eftersom i Sverige kunde han döpa sig: 
“Jag ville vända om och helt förändra mitt liv. Jag ville bli kristen”. 

ROYA
När Roya tillslut kom fram till Sverige efter en lång och svår resa hade hon svårt att lita på 
människor. Genom en person på Stora Ekeberg kom hon i kontakt med vårt integrations- 
arbete. När hon och Rozita träffades för första gången och bad tillsammans blev det starten 
på ett nytt liv. Roya är persiska och betyder dröm. När hon kom till Sverige bytte hon namn 
eftersom hennes dröm hade gått i uppfyllelse. För henne var dopet ett viktigt steg: “Jag 
längtade verkligen efter dopet. Nu har jag hittat hopp och mening med livet”. 

ROZITA
Rozita växte upp i Iran där Islam är den enda accepterade religionen. Irans lagstiftning 
grundar sig på en Shia Muslims tolkning av koranen alla som bekänner sig till en annan 
tolkning begår ett allvarligt brott. Trots riskerna med att gå till kyrkan i Iran växer kristen- 
domen där. Och trots att Rozita kände till riskerna var det självklart för henne att gå till 
kyrkan: “Att gå till kyrkan i Iran kändes inte som en risk eftersom jag visste att Jesus 
var där. Staten kan kontrollera människor genom att stänga kyrkor och sätta kristna i  
fängelse men de kan aldrig kontrollera Jesus”.

CHAIMA
Chaima flyttade från Marocko till Sverige denna vintern. Genom Parkstugans arbete kom 
hon i kontakt med Emad och Naema Hanna som tog med henne till kyrkan. I februari 
bestämde hon sig för att döpa sig eftersom det står i Bibeln att den som tror och 
blir döpt ska bli frälst. “Jag känner mig som en ny människa. Tidigare 
hade jag mardrömmar men de har slutat helt nu”.

*Artikeln innehåller fingerade namn.

PÅ GÅNG
29/8 International Cafe 17.00

30/8 Församlingsmöte 17.00

5-6/9 KICKOFF 
Lör 10-17 med Richard Svensson,. 

Sön 11 Visionsgudstjänst med nattvard. 
Tårtkalas & After Church på stan efter 
mötet. 

Ändringar kan förekomma. Du hittar 
aktuell info via vår hemsida:  
www.skövdepingst.se

SOMMAR @skovdepingst 
Håll dig uppdaterad via #skövdesommar 
och www.skövdepingst.se

SÖNDAGAR 11.00 
Gudstjänst tema NTs Hjältar.

TISDAGAR 18.30 
Öppen Hemgrupp. Se program på  
baksidan.

12/7 3x10 min 11.00 
Tre unga predikanter predikar 10 min var.

21/8 RECLAIM 19.30

Tel: 0500-100 100

Välkommen till din Toyotaåterförsäljare!

www.lindstromsbil.se 

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



B

Expeditionen Tis - Fre 9.00 - 12.00 (v 24-34 tis & tors 9.00-12.00) / Tel 0500 - 41 00 40 / E-post kyrkan@skovdepingst.se  

www.skövdepingst.se /  Sök Skövde Pingst på Facebook, Instagram #skovdepingst / Bankgiro 575 - 3082 / Swish 123-237 70 18 

Pingstkyrkan Lögegatan 1 541 30 Skövde / Kapellet Banvägen 15 541 55 Skultorp / Parkstugan Barkvägen 17H 541 64 Södra Ryd

Juli / Augusti

ÖPPEN HEMGRUPP Tis 18.30
30/6 Picknick i Parken Mitt emot ICA Norrmalm
7/7 Golf på Ranchen Skövde Golfklubb  
Ingen förkunskap eller utrustning behövs 

BARN 0-12 år
Sommarriket 3-12 år Sön 11.00 ej i juli

Småbarnslounge 0-3 år För barn med föräldrar.  
Videoöverföring från gudstjänst.

14/7 Där du är Ingen Öppen Hemgrupp
21/7 Gemenskap i Parkstugan Barkvägen 34 S Ryd
28/7 Grillkväll hos Eva & Jörgen Insektsvägen 4, S Ryd
4/8 Hemma hos Maria & Robert Linvägen 10, Skultorp
11/8 Lovsång i Ladan Backgården Timmersdala

KAPELLET Skultorp
Bön Ons 19.00

SENIOR För alla daglediga
Dagträff 15.00  
12/8 Bertil Jonsson  
Hur vildmarken blev en missionsstation

LP Pingstkyrkan
Frukost Mån, Ons, Fre 8.00  (fr o m 17/8) 
Sopplunch 20 kr Tors 10.30 (fr o m 27/8)

Cafékväll Tis 19.00 Bön 18.00 (fr o m 25/8)

BÖN Vi möts till bön
Pingstkyrkan Tis 8.30 ej i juli Kapellet Ons 19.00

GENGÅVAN Second Hand Kvantumhuset
Tis, tors 12.00-18.00 Lör 10.00-13.00 www.gengavan.se

SAMTAL Vid behov av samtal
0500-41 00 40 samtal@skovdepingst.se

NÄRRADIO 90,4 MHz
Sön 10.30 Inför Gudstjänsten / 11.00 Gudstjänst

NATTVARD 5/7 & 2/8 11.00


