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Tord Larsson
Aktuell: Fyllde: 60 år
den 1 april
Firade: ”Fick kaffe och chokladtårta på sängen i. På kvällen åt
vi på en genuint grekisk restaurang.”
Önskar: ”Resan ser jag som en
present. I min ålder har man
annars allt man behöver.”
Bor: I Skärholmen, Stockholm.
Familj: Hustrun Martha, Gabriel,
7, Victoria, 11, Lars-Erik, 20, Alexander, 23, Tico, 29 och Helena,
29.
Församling: Filadelfia i Bredäng.
Gör: Jobbar tillsammans med
sin fru med evangelisationsorganisationen Agape Sverige. En
av grundarna till den nätbaserade, kristna mötesplatsen Crossnet. Jobbar även med Crown
life, om kristet förvaltarskap.
Gör en ledig dag: ”Jag har ett
sådant arbete som aldrig tar slut
och familjen och församlingen
finns också. Skulle jag vara ledig
blir det mycket läsning, särskilt
böcker som handlar om förvaltarskap.”
Bibelord nära hjärtat: Josua
1:8–9. ”Det var ett av de första
jag fick av Herren när jag blev
frälst för 17 år sedan.”
Äter helst: ”Gillar frukt och
grönt och är förtjust i asiatisk
mat. Älskar kvalitetschoklad.”
guds tjänare. Den numera 60-årige Tord Larsson vill fortsätta att stå i Herrens tjänst så länge han någonsin orkar. Som föredöme har han bland
annat pastor Elon Svanell. ”Han är över 80 år, men har inte trappat ner någonting för det”, säger han.
foto: david wingren

”Allt vi äger tillhör Gud”
Tord Larsson vill att kristenheten får upp ögonen för Bibelns syn på pengar
En arbetshäst med stort Jesushjärta. Det intrycket ger entreprenören Tord Larsson under en
timmes samtal från hans hotellrum på Cypern där han firar sin
60-årsdag. Han brinner för att
evangelisera och talar gärna om
att förvalta sitt pund på rätt sätt.

Jubilaren

Innan den ”lilla familjen” Larsson,
bestående av Tord, Martha och de
två yngsta barnen, bokade sistaminuten-resan till medelhavsön
Cypern, frågade de Gud vad han
tyckte. Tydligen tyckte han att de
behövde en semester efter en lång,
kall vinter för resan blev av.
– Vi gör inte en sådan här resa
utan att fråga Gud först, förklarar
Tord Larsson.
– Jag tror inte han bryr sig speciellt mycket om vi köper en korv
eller en hamburgare, men i dag
handlar mycket av reklamen om
att man ska handla för att man ”är
värd det”.
Ordnar föreläsningar

Vad vi väljer att lägga våra pengar
på, det är en av Tords absoluta hjärtefrågor. Tillsammans med organisationen Crown life ordnar han
föreläsningar och tar fram undervisningsmaterial för kristna som

vill lära sig mer om vad Bibeln säger om pengar. Så, vad säger Bibeln
om våra tillgångar?
– Det går inte att slå fast någon
princip som gäller för alla, en familj
kanske ska ge bort det mesta av det
man har, medan en annan inte ska
göra det. Men vi är inte satta att
köra våra egna små race här på jorden, allt vi äger tillhör Gud.
Farligt att tiga om pengar

På ett sätt råder tabu kring att
prata om pengar i dag, men är det
någon gång vi riskerar att börja tjäna mammon är det när vi undviker
ämnet, menar Tord.
– Jag kan förstå att djävulen inte
vill att vi ska prata om det. Men 15
procent av allt Jesus säger i Bibeln
handlar om det. Det är en av de
saker man pratar mest om i Guds
ord.
Tord vill inte komma med någon pekpinne och bestämma över
vad varje enskild kristen ska ge och
inte ge, det handlar snarare om en
grundinställning, att allt tillhör
Gud.
Tänk om alla skulle börja ge tionde till sin församling, vad mycket bättre kristenheten skulle kunna
må, vad mycket mer vi skulle kunna göra. Varje kristen borde titta
mer på Guds ord, då får man en

aha-upplevelse. Det är framför allt
min relation med Gud som är det
viktiga.
När Tord hade varit kristen i ett
halvår grundade han sajten Crossnet – en mötesplats för alla som vill
diskutera kristen tro och evangelisation. Året var 1994 och internet hörde ännu inte till vardagen.
Aftonbladet var en av få tidningar som hade en egen hemsida och
den såg inte direkt ut som den gör
i dag.
– Vi var nog med och bröt barriärerna för kristenheten på internet, det tror jag utan att låta alltför
stursk, säger Tord.
– Det var en jättespännande tid
och för mig var det som att komma
hem.
Hans tidigare företag inom databasbranschen hade inte känts lika
meningsfulla. Men allt sedan dess
har han kunnat jobba med saker
som han verkligen brinner för.
Agape räddar liv

Agape Sverige, som han och hans
fru är en stor del av, är en av dem.
De fick bland annat ta emot 17 000
mejl förra året från personer som
funderar över kristen tro, söker
tröst eller bara har ett behov av att
vädra tankar. Tord minns speciellt
en man som kontaktade dem.

– Han hade beslutat att ta sitt liv,
men gick in på nätet och googlade på ”Gud”. Då kom vår hemsida
upp, han gick in på den och började
skriva av sig om det han bar på. Efter ett par minuter fick han svar av
min hustru och hon lämnade som
vanligt ut sitt telefonnummer också
så han ringde upp.
Samtalet varade ett par timmar
och sedan lämnade mannen, som
nyligen hade tänkt ta sitt liv, i Guds
händer.
– Så kan det gå till, säger Tord
självklart.
– Under 2009 var vi med om att
4 900 personer lämnade sina liv åt
Jesus.
Crossnet, Agape Sverige, Crown
life – vad blir nästa projekt för
60-åringen? Tord Larsson skrattar
lite åt frågan.
– Ja, vi får väl se vad Gud vill.
Än verkar han vilja ha kvar mig på
Agape. Det är bara att jobba på, jag
kan inte se något annat sätt att bli
gammal på än att jobba för Herrens
verk. Att jag skulle gå i pension om
fem år finns inte i min tankevärld.
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snabba
1

Mjölkchoklad eller
Mörk choklad
Choklad måste hålla
hög kvalitet, den
får inte bara
bestå av socker
och tillsatser.
Bättre lite med
kvalitet än ingen alls.

2

Vila eller Jobba
Det är en glädje och en
förmån att kunna arbeta.

3

Internet eller
Fysiska möten
Absolut det mest
genuina man kan göra.
Många av våra internetkontakter avslutas
med ett riktigt möte,
det är det viktigaste.

4

Hemma eller Borta
Jag är en hemmamänniska, trots
att jag reser en hel del.
Det finns alltid en längtan
tillbaka till hemmet.

5

Träning eller Njutning

Josefin Lilja
josefin.lilja@dagen.se
08-619 24 85

Om man med njutning
menar att få göra det man
gör. Jag är fruktansvärt dålig
på att aktivera min kropp.

