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Lillemor Hallin:
Följ Jesajas
uppmaning sid 14

sid 2

Kyrkan spelar stor
roll för välfärden
De kristna kyrkorna spelar
en stor roll i byggandet av välfärdssamhället. Det slogs fast
i en stor europeisk studie som

avrapporterades på konferensen
Religionen tillbaka i nya kläder.
Den ledande amerikanska sociologen Nancy Ammerman pekade

bland annat på hur kyrkorna
och de kristna organisationerna
är en av de främsta aktörerna för
välfärden i Europa.
Sid 6

Ryssland ger
växande huvudvärk
åt sin omvärld
Mer kärnvapen och mer stridsflyg utlovade
Rysslands premiärminister Medvedev nyligen. Trots Sovjets fall
demonstrerar landet att
man har ”global räckvidd” konstaterar Ulf
Nilson.
Den ryska hållningen är en utmaning för nye ÖB
Sverker Göransson
såväl som för president Obama. Sid 9

Finland höjer alkoholskatten
För tredje gången efter chocksänkningen 2004
höjer Finlands center-höger-regering alkoholskatten. Från 1 oktober blir det 10 procents högre alkoholskatt. Ett regeringsråd har
beskrivit sänkningen år 2004 som ”2000-talets
största socialpolitiska katastrof ”. Resultatet
blev att alkoholförsäljningen i Finland ökade
och ett alltmer utbrett missbruk.
Sid 8

Chatrine Carlson kan ta över
Pingst i Jönköping
En kvinna kan bli föreståndare i Sveriges tredje
största
pingstförsamling, den i Jönköping.
Chatrine Carlson, 47 år,
är i dag vice föreståndare
och mycket uppskattad i
församlingen.
Äldsterådet tror att
Chatrine Carlson är rätt ersättare för avgående Pelle Hörnmark.
Sid 11

>> Han handlar inte med oss efter
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Når Sveriges hem med evangelium
Med hjälp av kristen film och
hembesök evangeliserar Martha
och Tord Larsson hela bostads-

områden. De ser framför sig ett
Sverige öppet för evangelium,
men kristna som ofta inte vågar

vittna. Genom Agape Sverige
hjälper paret församlingar att få
fart på evangeliserandet. Sid 12-13

våra synder och lönar oss inte
efter våra missgärningar. Ty så
hög som himlen är över jorden, så
väldig är hans nåd över dem som
fruktar honom. Så långt som öster
är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
PSALTAREN 103:10-12
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Deras mission: att hjälpa
Agape Sverige har en
enda sak på agendan
- att nå ut med det
kristna budskapet genom
att hjälpa församlingar
att komma i gång med
evangeliserandet.
- Det är öppet för
evangeliet i dag men vi
kristna är för dåliga på
att dela med oss av det,
säger Tord Larsson, Agape
Sverige.
Martha och Tord Larsson
bor i Skärholmen, söder
om Stockholm. I källaren
har de kontoret. Martha
Larsson svarar på mejl
från människor som har
funderingar kring kristen
tro och maken Tord jobbar med utvecklingen av
evangelisationskonceptet
och marknadsföringen.
Tord Larsson började
arbeta för Agape Sverige
för omkring sex år sedan
och snart engagerade sig
även makan.
Paret tar fram redskap
för evangelisation som
exempelvis församlingar
kan ta hjälp av och besöker
församlingar som behöver
inspiration på området.
– Omkring 93 procent
av dem som kommer till
tro delar inte med sig
av evangeliet till andra.
Många säger till oss att de
har glömt hur man vittnar,
förklarar Tord Larsson.
För speciellt svenskar
sitter det ofta långt inne
när det kommer till mission i vardagen.
– Vi är lite blyga och vill
inte störa människor eller
pracka på dem vår tro. Vi
oroar oss för vad folk ska
tycka och tänka om oss,
och vi gör det till något
konstlat i stället för att på
ett naturligt sätt ta med
Gud i våra vardagliga samtal, fortsätter han.

De produkter som används vid evangelisation
är traktat som berättar om
kristen tro och hur man
kan bli frälst, men framför allt ett antal filmer:
”Jesus”, som är baserad
på Lukas evangelium,
”Berättelsen om Jesus
– ett familjeäventyr”, som
utgår från barns tankar
och enkelt förklarar vem
Jesus är.
I slutet av filmerna
finns en överlåtelsebön
för den som vill bli frälst.
Familjefilmen
avslutas
med att barn ber frälsningsbönen.
– Det är viktigt att fånga
upp barnen tidigt, för
de flesta som är kristna
i vuxen ålder har tagit
emot Jesus före 13 års
ålder. Via dem nås även
resten av familjen, säger
Tord Larsson.

Den nyaste filmen, ”Magdalena – Befriad från skam”,
lyfter fram kvinnorna i
Bibeln, och är en viktig
produkt för dem som har
fördomar om att kristendomen är kvinnoförtryckande.
Grunden till verksamheten inom Agape Sverige är
bön och därför ber man
mycket för dem man vill
nå med det kristna budskapet.
– Vi kan inte frälsa människor. Det är bara Jesus
som gör, men vi kan göra
vad vi kan för att fullfölja
missionsbefallningen och
berätta om honom, säger
Tord Larsson.
Först skickar makarna
Larsson ut ett brev för att
förbereda de boende i det
område de tänkt besöka.
När de sen kommer med
filmen är de flesta positiva
och tar emot den.
– Det är jätteviktigt att

skicka ut brev först där vi
presenterar oss och berättar från vilken församling
vi kommer. En del människor öppnar inte dörren för
vem som helst, säger Tord
Larsson.

Han har märkt att det är
svårare att nå äldre människor. Kanske för att de
levt hela sitt liv utan Jesus
och därför inte ser någon
anledning till att ändra på
det. Och alla är inte lika
positiva. Tord Larsson
nämner tiden efter Knutbytragedin som lite av en
uppförsbacke i evangeliserandet.
– Just då var det lite jobbigt att vara ute, men jag
tror faktiskt att sådana
händelser kan vändas till
något positivt, så att människor blir mer intresserade av evangeliet, säger
han.
Senare gör man ett uppföljande besök för att samtala om de intryck filmen
har gett. Ofta står de två
missionärerna i hallen
och pratar en stund, men
ibland blir de inbjudna
på fika för längre samtal.
Vissa vill få ytterligare
tillfälle till diskussion, och
en del kommer senare till
kyrkan.
Tord Larsson förklarar att fördelen med att
komma hem till folk är
att de känner sig säkra på
sin egen planhalva. Att
komma direkt till kyrkan
kan kännas osäkert om de
är ovana vid den miljön.
För att inte utesluta
några grupper, är de öppna
för att ordna fram filmer
på alla språk som efterfrågas.
Martha och Tord Larsson
har till sin glädje även fått
höra att filmerna används
som undervisningsmate-

Martha och Tord Larsson ansvarar tillsammans för Agape Sverige och på kontoret hemma i källaren rå

rial i flera skolor. Det finns
också många kreativa
sätt att använda filmerna,
i synnerhet de för barn,
då man exempelvis kan

bjuda in till filmvisning
och snacks.
Nu har också ett studiematerial från Crown tagits
fram för att hjälpa kristna

att få ordning på sin ekonomi med hjälp av bibliska
principer.
– Det visar bland annat
hur man kan föra budget

>> FAKTA Agape sverige
■ Bildades år 1975 och
hette då Sverige för Kristus.
■ Är en del av Campus
Crusade for Christ
International (CCCI) som
grundades 1951 av Bill och
Vonette Bright.
■ Heltidsanställda: cirka
25 000 personer. Frivilliga:
över 500 000 i 191 länder.
■ Varje timme ser cirka
15 000 personer Lukas
evangelium via filmen
Jesus.

■ Varje timme tar cirka
2 000 personer emot Jesus
som sin frälsare världen
över.
■ För frågor:
office@agapesverige.se
■ Förbön:
forbon@agapesverige.se
■ Hemsidor: www.
agapesverige.se, www.
gudalskardig.com, www.
jesus2020sverige.com,
www.laravjesus.com
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till att sprida evangeliet
Bön och uthållighet
grunden för mission
När Kerstin Björne blev
frälst i 50-årsåldern
insåg hon vad hon gått
miste om innan och
hungrade efter att dela
med sig av det glada
budskapet. Med hjälp
av Agape Sverige har
hon nått människor
inom polis, idrott, skolor och äldreboende.
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åder febril verksamhet.

och att undvika att vara
skuldsatt. Vi har fått mycket positiv respons från dem
som har tittat på det, och vi
kommer att börja utbilda

1. Filmen om Jesus,
som är baserad på
Lukasevangeliet ses av
1 500 personer varje
timma.

2 och 3. Via Internet får
makarna kontakt med
människor som funderar över kristen tro.
Genom församlingsbesök inspirerar de medlemmar att dela med
sig av evangeliet.

handledare i församlingar
som sedan kan undervisa
grupper i ämnet, säger
Tord Larsson.

Och vad ekonomin anbelangar: makarna Larsson
får inte lön på vanligt sätt
utan får helt förlita sig på
gåvor från frivilliga givare.
Och dessa pengar ska försörja familjens många
barn.
– Det är tufft, men vi har
varit välsignade och vi förlitar oss på Gud till hundra
procent.
– Vi människor tycker
ibland att Gud kommer i
sista stund, men det kan
komma människor och
ringa på dörren och säga
att Herren sagt åt dem att

ge oss en summa pengar,
berättar Tord Larsson.
På grund av den speciella ekonomiska situationen är Tord och Martha
Larsson noga med öppenhet och den ekonomiska
redovisningen.

– Eftersom vårt arbete
bygger på att människor
har förtroende för oss och
det vi gör, ska vem som
helst, när som helst, kunna
komma och titta på bokföringen i Agape Sverige
påpekar Tord Larsson.

TERESIA JANSSON
teresia.jansson@varldenidag.se

Kerstin Björne kom
i kontakt med kyrkan när
hennes barn konfirmerades. Under gudstjänsterna fascinerades hon av
bibeltexterna.
– Det var ofta som om
bibelorden talade till mig,
minns hon.
Hon började på bibelstudier och särskilt ett
tillfälle betydde mycket.
– Den helige Ande verkade väldigt starkt och det
kom en massa bibelord
ur min mun. Jag kände
en sådan glädje att jag
inte visste vart jag skulle
ta vägen, och samtidigt
förstod jag vad jag missat
i alla år, säger hon.
Detta var i mitten av
1990-talet, när Kerstin
Björne var utredare på
en polisstation. Nu började hon längta efter att
få dela med sig av sitt
nya liv till andra. Hon
var i kontakt med Agape
Sverige och fick idén att
hon kanske kunde visa
filmen för sina kollegor.
Hon bad över det och
till sin glädje fick hon
polismästarens klartecken att visa den i samlingslokalen.
– Jag satte hela min
ära på spel och tänkte,
att nu blir man kanske
retad eller får höra negativa kommentarer. Men
tvärtom blev det väldigt
uppskattat och det var
många som tydde sig till
mig och ville prata om
problem och annat, berättar Kerstin Björne.
Första gången kom åtta
poliser, vid andra tillfället
tretton.
– Efter första visningen
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Kerstin Björne har haft mycket nytta av informationsmaterialet från Agape Sverige när hon lett människor
till Jesus.

berättade en kollega att
han bett med i överlåtelsebönen. Jag trodde inte
det var sant först, utbrister Kerstin Björne.
– Andra gången dröjde
folk kvar. Jag tror att det
hände något i deras hjärtan, så jag kom på att jag
skulle starta en upptäckargrupp inom kristen tro,
fortsätter hon.

Under ett par år träffades sju poliskollegor
regelbundet för bibelläsning och samtal om kristen tro. Kerstin Björne
använde också material
från Agape Sverige. Efter
sin pension förlade hon
i stället undervisningen
till Carlskyrkan i Umeå,
där de fortsatte träffas.
– Det kom poliser dit
också och jag såg flera
bli frälsta. Det är så fantastiskt hur det fungerar
med gudsordet. Det är
levande ord, som vi måste
förlita oss på och det sätter i gång något i människors hjärtan, deklarerar
Kerstin Björne.
I sin ungdom spelade
hon handboll och var
länge aktiv i klubben, och
även där har hon haft en
upptäckargrupp.
Ett gift par kom vid
varje tillfälle, och till
Kerstin Björnes glädje
blev de sedan medlemmar

i hennes församling. Hon
har även visat filmen på
skolor och äldreboenden.
En av lärarna var muslim, men Kerstin Björne
mötte inget motstånd för
det. Också när hon är ute
och knackar dörr för att
dela ut filmen har hon
märkt att muslimer, liksom Jehovas vittnen, tar
emot filmen med öppna
armar.
Carlskyrkan, där Kerstin
Björne är medlem, har
tack vare de utåtriktade
aktiviteterna vuxit så
mycket på senare tid
att man fått bygga ut
lokalerna.
Tilläggas bör, att det
inte alltid varit enkelt för
Kerstin Björne med vänner när de evangeliserat.
De har fått kämpa mycket
i bön innan genombrottet
kommit.
– I Hebreerbrevet sägs
att man ska vara uthållig.
Och man måste våga lite
för Jesus. Det är så enkelt
att ge bort en film, det är
något alla kan göra.
– Jag upplever att det
verkligen finns en längtan efter Jesus i vårt samhälle, och om var och en
gör vad den kan, så är det
upp till Herren att frälsa,
avslutar hon.
TERESIA JANSSON

