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LEDARE

Jesus står vid dörren
och klappar på
Hyllningarna och lovsången fyllde luften.
Mantlar och palmblad ströddes ut på vägen
framför det märkliga ekipaget: Jesus från
Nasaret ridandes på ett åsneföl.
Det var en annorlunda Eriksgata, som
skulle leda nerför Oljeberget och in i
Jerusalem. Men halvvägs nerför Oljeberget
stannade ekipaget plötsligt till. Jesus såg ut
över Jerusalem och brast i gråt.
Tårarna rann för en stad och ett folk som
inte hade förstått att mannen på åsnan var
deras Messias och att tiden var inne för
Guds besök. Folkskarans hyllningar och lovsång skulle bara några dagar senare bytas
ut mot de hätska ropen: ”Korsfäst! Korsfäst!”
Och priset folket skulle få betala för att de
missade Guds besök skulle bli högt: Den
Heliga Staden skulle komma att erövras av
fiender och templet läggas i ruiner.
Samme Jesus som red in i Jerusalem för 2 000
år sedan vill besöka Sverige i dag. Han har
en personlig inbjudan till varenda Svensson,
Palmquist och Ibrahimovic: ”Se, jag står
vid dörren och klappar på. Om någon hör
min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till
honom och hålla måltid med honom och han
med mig.” (Upp 3:20)
Frågan är hur Jesu inbjudan kommer
att tas emot. Det andliga intresset i vårt
land är stort – större än på flera decennier
enligt många kristna ledare och evangelister. Människor hungrar efter ett syfte och
en mening med sina liv, och de söker aktivt
efter ett större sammanhang där deras liv
kan passa in.
Men det råder också stor andlig vilsenhet
och förvirring. Det stora flertalet känner
inte mannen på åsnan och vet inte att just
Han är världens Frälsare och Herre.
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Det är din och min uppgift att tala om
det, så att alla vi möter får chansen att välja
Honom som är Vägen, Sanningen och Livet.
Det finns personer och organisationer i
vårt land som har vigt sina liv åt denna uppgift – att, i ord och handling, förmedla evangeliet till människor. Några av dem möter du
i denna tidningsbilaga.
Vi i Evangelistfonden vill uppmuntra och
stödja dessa hjältar i deras viktiga tjänst.
Därför kommer vi, i samband med vår årliga
stipendiehögtid, att tilldela dem var sitt stipendium à 15 000 kronor. Vi vill också lyfta
fram dem som positiva förebilder, så att fler
kan inspireras av och följa deras exempel.
Min bön är att Jesus ska slippa att gråta
än en gång över ett folk som inte förstod att
tiden var inne för Guds besök.

Andréas Andersson
ordförande, Evangelistfonden

Evangelistfondens kontaktuppgifter
Evangelistfonden, Arvaby 186, 71995 Vintrosa
e-post: info@evangelistfonden.se
Bankgiro: 5868-7849
Swish: 123 148 0110
www.evangelistfonden.se

●●●
Det finns personer
och organisationer
i vårt land som
har vigt sina liv åt
denna uppgift – att,
i ord och handling,
förmedla evangeliet
till människor.
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krönika

Bli en segrare!
”Du ska få kraft när den helige Ande kommer
över Dig” (Apg 1:8).
En segrare i den helige Andes kraft. En övervinnare som med heligt mod delar Kristus
med andra. Nu ropar en enad kristenhet att
Gud ska ”fästa sin blick” på Sverige.
Det är sant att vi kan påverka när och hur
väckelsen kommer om vi kristna frimodigt
lyfter fram Guds Ord och blir trovärdiga
vittnen om Jesu kärlek. Jag vill se en våg av
nåd för vårt land, av den enkla orsaken att
Gud älskar oss och har planerat frälsning
för vårt lands befolkning. Vi behöver en eld
i våra hjärtan som brinner för människors
frälsning.
”Din eld behövs för hjärtan kalla, sänd din
eld. Att jag må stark och modig bliva. Sänd
din eld.” Så ber Frälsningsarméns grundare,
general William Booth. Den helige Ande söker
efter ödmjuka hjärtan. Den elden bör brinna
hos den enskilde och i församlingslivet. Vi har
inte börjat be på riktigt ännu för de förlorade i
vårt land. Har vi förändrat vårt sätt att leva så
att vårt vittnesbörd blir trovärdigt? De flesta
av oss lever som om väckelsen inte var något
viktigt. Om vi vill vara med när Gud fäster sin
blick på Sverige, behöver vi låta Guds Ande
blåsa genom våra liv till rening och helgelse.
Du har en god framtid att evangelisera i den
helige Andes kraft. Det är egentligen det
enklaste och mest avspända som finns. Alla
andra metoder har något konstruerat över
sig. Här handlar det om att se tillfället och
gripa det.
Nu är tiden mogen för skörd i Guds rike. I
det dagliga livet handlar det om att lära känna
Guds röst och förstå när något är å färde. Det
hände mitt i min vardag, när jag satt på tåget

på väg från en mötesserie till en annan.
Plötsligt fick jag impulsen: ”Gå till det
som är svagt.” Vem som gav uppdraget var
inte att ta miste på eller vem det gällde – en
för mig helt främmande man. Ska jag sitta
kvar? Ska jag låta otron hindra mig? Gud
hade gett mig ett uppdrag mitt i vardagen.
Jag satte mig ner bredvid mannen och sa:
”Jag är evangelist. Jag kommer med en hälsning från Gud till dig. Vill du lyssna in Jesu
egna ord: Du är älskad av Guds kärlek.”
”Åh! Jag har burit en längtan inom mig
ända sedan jag var barn.” Föräldrarna var
döda, söndagsskolans upplevelser fanns med
i bilden, men ingenting mera. ”Du kommer
med någonting som jag längtat efter. Jag är
så svag. Jag är sjuk!”
Jag satt vid hans sida. ”Du ska få del av
Jesu närhet till läkedom.” Jag smorde hans
huvud med olja när tåget rullade vidare.
Jag vill ge dig ett gott råd i din tjänst som
evangelist. Ödmjuka dig inför uppdraget
och du har andlig segerkraft att gå och
ge profetiska hälsningar. Evangelisten
och profeten har ett uppdrag att gå ut
bland människor. Tjänsten är mångfaldig. Bör vi inte se vad Gud gör i vår
närhet och gå in i det? Tidigare talade
man om ”förberedda gärningar”.
Varje möte med en annan människa
är betydelsefullt. Varje gång kommer
en medmänniska närmare Jesus.
”Framtiden formas av nuets beslut,
sådd i dag blir i morgon skörd.”
Du blir en segervinnare i Guds
rike.

Överlåtelsebön för
evangelister:
Jag ger dig mina händer för
att göra ditt arbete
Jag ger mina fötter för att
vandra på din väg
Jag ger dig mina ögon för
att se på allt du ser
Jag ger dig min tunga för att
tala som du
Jag ger helt och hållet mig
själv till tjänst för ditt rike.

Roger Larsson
evangelist och grundare av
Evangelistfonden

Fakta om Evangelistfonden



Stiftelsen förvaltas av en ekumeniskt
sammansatt styrelse bestående av lägst fem
ordinarie ledamöter.
Bakre raden: Johan Winbo (PR), Andréas
Andersson (EFK), Samuel Wångehag (EK)
Främre raden: Roger Larsson (FA), Daniel
Frampton (TR), Anika Bjurhager (PR), Helena
Appelros (PR) och Nils-Erik Karlsson (FA).

Foto: Evangelistfonden

Evangelistfondens ändamål är att årligen
dela ut stipendium till evangelist eller organisation som arbetar med fokus på klassisk
evangelisk tro och mission i överensstämmelse med stiftelsens ändamål i övrigt, och
därmed hjälpa unga människor med en kallelse att finna vägar till tjänst för Guds rike
och hjälpa nordiska evangelister i sin tjänst.
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”Man måste
vara äkta”
Evangelistfondens hedersstipendidat behöver knappast
någon närmare presentation. Den jämtländske prästen
som tog tjänst i S:ta Clara, gick ut med kaffe till utsatta
personer på Sergels torg och snart predikade för fullsatt
kyrka är välkänd för de flesta inom kristenheten. Vi pratar
så klart om Carl-Erik Sahlberg.
– Egentligen ser jag mig nog inte som evangelist, säger Carl-Erik Sahlberg. Men kanske
ändå att jag vågar säga att jag är en herde
med ett ganska tydligt evangelistiskt stråk.
Carl-Erik berättar att han, när han tänker
på många av de projekt som han fick starta
eller se tillkomma i S:ta Clara – som arbetet
på Malmskillnadsgatan, Sergels torg, Medborgarplatsen eller med när-tv och Second
hand-butik – har insett att det fanns ett
evangeliserande syfte bakom.
– Det är något friskt med en församling
som har blicken riktad utåt, säger han.
Carl-Eriks engagemang för att nå människor började hemma vid köksbordet i hans
uppväxthem i Härjedalen och södra Jämtland.
– Det var alltid en öppen dörr, minns CarlErik. Folk kom och gick, kaffepannan var på
hela tiden. Vid det köksbordet såg jag byns
alkoholist och bygdens kommunalråd sitta.
Ibland tänker jag att det köksbordet blev förflyttat till S:ta Claras café, ”S:ta Clararummet”, där jag sett både en hemlös uteliggare
och Sveriges kung sitta.

Hur skiljer det sig att nå riksdagsmän med
evangeliet från människor på gatan?
– Egentligen ingenting, säger Carl-Erik.
Här gäller att vara äkta och andligt sensitiv.
När jag var kaplan i riksdagen lärde jag mig
att riksdagsledamöter lever ett ganska pressat liv, inte minst internt, där de kan vara
ifrågasatta och känna sig marginaliserade.
De behöver en lyssnande, uppmuntrande
medmänniska. Och det behöver en ”tilltuf4

sad” människa på gatan eller torget också.

Vad är viktigt att tänka på när man försöker nå människor?
– Jag frågade en gång vår drottning vad
det var som kungaparet uppskattade i S:ta
Clara. Hennes svar kom direkt: ”Äktheten.”
Ja, man måste vara äkta, varken komma
uppifrån eller nerifrån. En narkoman, van
att manipulera, känner igen äktheten. En
drottning, van vid fina, lite tillgjorda leenden
och hälsningar, känner igen äktheten. Sedan
behöver man förstås ha en levande relation
till den helige Ande, så man är känslig för
om samtalet öppnar sig för något djupare.
Slutligen skadar det inte att använda humor
och ha nära till skrattet.
I dag bor Carl-Erik Sahlberg tillsammans
med sin hustru Overa i Tanzania. De undervisar på den lutherska kyrkans bibelskola
och universitet, och de driver barnarbetet
”MOKICCO” – Mount Kilimanjaro Children
Care Organisation – där föräldralösa barn
placeras i nya familjer. Carl-Erik skriver
dessutom på sina böcker två dagar i veckan.
Boken ”Miraklet S:ta Clara” ges för övrigt ut
i samband med att Carl-Erik får Evangelistfondens hedersstipendium på högmässan i
S:ta Clara den 25 oktober.
Hur skiljer sig evangelisationsarbete i
Afrika från i Sverige?
– I Tanzania är det lättare att evangelisera,
eftersom här vågar nästan alla säga att de
tror på Gud. Svensken verkar fegare och
säger ofta: ”Jag kan inte tro”, när svaret

Carl-Erik Sahlbergs engagemang för att nå människor
började hemma vid köks
bordet i hans barndomshem.
”Det var alltid en öppen dörr”,
minns han. Foto: Julia Nordh

●●●
Jag frågade en
gång vår drottning
vad det var som
kungaparet
uppskattade i S:ta
Clara. Hennes
svar kom direkt:
”Äktheten.”
Carl-Erik Sahlberg
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Fakta. Carl-Erik
Sahlberg
Ålder: 70 år den 22 oktober
Bor: Marangu vid Kilimanjaro,
Tanzania
Familj: Hustru Overa och fem
adoptivbarn
Församling: Ashira
Förebild: En av dem: Förre
ärkebiskopen Bertil Werkström.
”Fast i klassisk kristen tro och
full av omsorg om den enskilda
människan.”
Favoritbibelord: Många – men
ett av dem är Lukasevangeliet
10:19
Favoritplats: Många – Frösön,
Storsjö kapell och Stockholm.
Det visste vi inte om dig:
”Kanske att jag läste in min
teologie kandidat rätt snabbt
i Uppsala, tre terminer, eller
att jag i min första församling
startade ett fotbollslag bland
mina konfirmander. 0-11 i första
matchen!”
Läser just nu: ”Luther i
Sverige” av Carl-Axel Aurelius
och – för sjuttonde gången
– ”Hundraåringen” av Jonas
Jonasson.

egentligen är ”Jag vågar inte bekänna, visa
att jag tror.” Grupptryck och släktband håller tillbaka bekännelsen. Jag mötte en man
en gång som sa: ”Jag har hela mitt liv trott på
Gud, men det har jag aldrig vågat berätta för
min fru.” De som lättast vågar bekänna sin
längtan efter Jesus i Sverige i dag är utsatta
grupper som ungdomar, missbrukare och
invandrare. Där finns kyrkans skördefält i
dag – bland de utsatta.

Vad ska du göra för pengarna?
– Jag har skapat en missionsfond för diakoni och evangelisation i Tanzania. Bland
annat kommer vi i höst att starta minst
ett kristet bokcafé. Jag planerar också, tillsammans med den lutherska församlingen,
för en utåtriktad evangelisationssatsning på


marknadsplatsen där vi bor. Så det stipendium jag får kommer att gå till evangelisation
i Tanzania.

Vad driver dig?
– Någon har menat att jag har lite drag av
min mormors syster, som gjorde en pionjärinsats som missionär i Inre Mongoliet. Så
kanske finns det i generna. Fast egentligen
var jag en vanlig blyg skolpojke. Nej, det djupaste svaret är att jag när jag fick tag i Jesus,
och det nya livet i honom, så förändrades
hela mitt driv.
Carl-Erik kommer fram till att han också
skulle kunna svara på ett annat sätt:
– Det som driver mig just nu är den sociala
nöden i Tanzania och den andliga nöden i
Sverige. ●

Dröm: ”För fortsättningen av
mitt liv har jag två stora drömmar: Att få hjälpa så många
föräldralösa barn i Östafrika som
möjligt och att se Svenska kyrkan återvända till klassisk kristen tro, förankrad i Bibeln och de
urkyrkliga trosbekännelserna.”
Motivering: Årets hedersstipendium går till en jämtländsk,
pensionerad präst från Svenska
kyrkan, tillika docent i kyrkohistoria. Carl-Erik Sahlberg har vunnit stor respekt och beundran
för sitt sätt att leva ut missionsbefallningen i praktisk handling.
Det gäller både det sociala
och evangeliska arbete bland
Stockholms hemlösa som han
har byggt upp i S:ta Clara kyrka
och den barnhemsverksamhet
som han och frun Overa numera
driver i Tanzania.
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En kvinna från fulani-
folket i Guinea berättar
för Anton Karlsson att
hon just blivit botad.

ANNONS

Under en kampanj i Guinea var lokalen, som rymde 12000 människor, så
proppfull att folk måste klättra på
väggarna eller stå utomhus. Foto: Privat

Missionär det sista
Som liten trodde han att han inte hade förmågan
att tala. I dag har han lett kampanjmöten för
10 000-tals människor. En av årets Evangelist
fondspristagare är 26-åriga Anton Karlsson.

●●●
Jag var ute i
djungeln och
predikade. Där
insåg jag: Jag ska
bli predikant.
Anton Karlsson
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Anton växte upp i den småländska orten
Vaggeryd, med kristna föräldrar. Han föddes med läpp-käk-gom-spalt, vilket gjorde
att han med jämna mellanrum fick åka till
sjukhuset i Linköping för att göra olika kontroller och träffa talpedagog.
– Jag fick känslan av att jag inte kunde
prata. Särskilt inte inför folk. Det fanns inte i
min värld att jag skulle hålla på med predikningar. Och missionär – det var nog det sista
jag skulle bli.
Men en pastor som arbetade som missionär på deltid tog med Anton på en resa till
Vitryssland. Det han upplevde där skulle
komma att förändra Antons liv.
– Jesus blev verkligen på riktigt när man
var där. Frälsningen blev på liv och död. Jesu
längtan efter människor blev så verklig. Och
sedan var resan dessutom ett väldigt äventyr.

Organisationen bakom hette ”Tjernobylbarnens Oas”, och Anton följde med på fyra
resor med dem.
Efter det var mission något som Anton
längtade efter att få hålla på med. År
2008-2009 gick han bibelskola Livskraft på
Ralingsåsgården i Aneby. Därefter gick
han folkhögskolekursen Pionjär, som är en
utbildning inriktad på mission och församlingsplantering.
En dag, när han var på bibelskolan och satt
och fikade med Rickard Lundgren, föreståndare för ”Gå ut mission”, så sa denne:
”Du ska bli kampanjevangelist.”
Anton var skeptisk. Han, som inte ens
tyckte om ordet ”kampanjevangelist” utan
tyckte att det lät som någon som manipulerade människor och räknade uppsträckta
händer, skulle han bli det? Föreståndaren
kunde knappast ha fått det från Gud.
En tid därefter blev Anton medbjuden
till den internationella konferensen ACE,
anordnad för just kampanjevangelister, och
han valde att följa med.
– Jag tänkte att jag skulle dit och se vad det
var för lurendrejare.
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Fakta.
Anton Karlsson
Ålder: 26 år
Bor: Nyinflyttad till Nässjö
Familj: Mamma, pappa, syskon,
katt
Förebild: Rickard Lundgren
(startare av Gå ut mission) ”Han
har lärt mig allt jag kan”
Favoritbibelord:
Kolosserbrevet 1:13-20
Favoritplats: Sommarstugan i
Järnavik, Blekinge
Läser just nu: Ritteknik 2000
När jag får tid över: ”Då snickrar jag. Gör något bord eller en
hylla.”
Något vi inte visste om dig:
”Jag har en låt på Spotify. Låten
”Kalas” med ”Haphallahut”.

han skulle bli
Väl där förändrades Antons hjärta. Han
insåg att kampanjevangelisation inte handlar om att räkna händer, utan att det är vanliga människors längtan efter att människor
ska bli frälsta. Och att nå onådda.
Han följde med på en resa till Bangladesh. Därefter bar det av till västafrikanska
Guinea. Den resan blev hans avstamp som
predikant.
– Jag var ute i djungeln och predikade. Där
insåg jag: Jag ska bli predikant. Det var häftigt. Jag som hade trott att jag inte kunde tala.
Efter det har Anton predikat för 10 000-tals
människor i en rad länder runt om i världen.
Han gör det inte för kampanjerna i sig, utan
för att nå onådda människor med evangeliet.
Ibland kommer det ett hundratal personer
på mötena, ibland så mycket som 20 000.
Ofta sprider sig ryktet om kampanjerna
vida omkring. Dels för att det är ”något som
händer”, och dels för att människor hör att
folk blir botade.
Anton och hans kollegor samarbetar alltid
med regionala församlingar, och finns det
inga församlingar på de platser de predikar
är deras målsättning att det skapas efteråt.


Just den långsiktiga frukten av kampanjerna är det som Anton tycker är roligast att
få se.
Anton har även varit med och startat en pionjärförsamling i Norrköping, han har arbetat
som ungdomsledare på Hönö och han har
arbetat för ”Gå ut mission” – något han fortfarande gör. Genom ”Gå ut mission” har han
varit med och startat upp ”Ung Missionär”
som syftar till att låta unga människor pröva
på mission.
Under somrarna har Anton tagit med ungdomar till Albanien, Tyskland, Rumänien
och Bulgarien.
– Om allt annat sjunker i åldrarna – varför
ska inte mission också göra det?
Anton är alltså en mångsysslare av rang.
En mångsysslare inom missionens värld.
Men nu ska han studera något ”vanligt”
också. Till produktutvecklare. För liksom
Paulus ser han det som viktigt att man kan
försörja sig vid sidan av missionen.
Missionen tänker han dock aldrig sluta
med.
– Jag känner att det är det Gud kallat mig
till att göra. ●

Råd till den som vill bli missionär: ”Gör inte saker bara för
att andra tycker att du ska göra
dem, det håller inte i längden.
Det som håller är relationen
med Jesus. Fokusera på vad han
har lagt på ditt hjärta.”
Motivering: Med rötterna i
Betelförsamlingen (SAM/EFK)
i Vaggeryd och ett hjärta som
klappar för ungdomar och
nysvenskar, är 26-årige Anton
Karlsson något av en mångsysslare. Han har arbetat som
ungdomsledare och använder
gärna musik och lovsång som
uttryckssätt. Han reser som
evangelist och predikar på
utlandskampanjer och i församlingar i Sverige. Anton har också
dragit igång organisationen
Gå ut missions projekt ”Ung
Missionär”.
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För mig är Jesus och Gud högst
verkliga. Då blir det en naturlig
konsekvens i mitt liv att prata
om Gud, säger Emilia Tellebo.
Foto: Sara Andersson
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Vill föra människor
närmare Jesus
 on brinner för att möta människor på tunnelbanan eller
H
Ica, och tycker att vi kristna borde bli bättre på att se den
vanlige svenskens behov. Hon ser sig inte som en
evangelist, men det tyckte alla hennes klasskamrater att
hon var. En av årets unga Evangelistfondsstipendiater är
24-åriga Emilia Tellebo.
– Det känns jätteroligt att få det här stipendiet, säger Emilia Tellebo. Det är verkligen
en uppmuntran.
– Samtidigt är det lite sorgligt att man ska
behöva få det. Någonting i mig är lite ledset
över att det är så få som pratar om Jesus i
sin vardag.
Emilia är en 24-årig tjej från Långsele i
Norrland, men som i dag bor i Stockholm.
Hon har studerat tre år på teologiutbildningen ALT, men har nu ett studieuppehåll
då hon jobbar som pastor i Filadelfia Stockholms församling i Tyresö. Dessutom undervisar hon i Filadelfiakyrkans bibelskola i
centrala Stockholm.
Men det är främst på grund av hennes
brinnande engagemang för vardagsevangelisation som hon får stipendiet.
– Jag har en livsstil – eller försöker i alla
fall ha – där jag på något sätt kan hjälpa människor ett steg närmare Gud. Oavsett hur
långt en människa är från Gud, så kan den
alltid komma ett steg närmare.
Så hur gör hon då?
Hon pratar inte Jesus det första hon gör
med alla hon möter, för det har hon märkt
inte funkar med svenskar.
– Jag tycker att det är väldigt viktigt att se
människan, oavsett om de kallar sig muslimer, agnostiker eller kristna. Oavsett vad de
har för läggning, hårfärg eller stil.
Hon menar att det gäller att vara uppmärksam. Både i kön på Ica och i tunnelbanan kan man se om någon är ledsen.
– I situationer där den ”vanlige svensken”
tittar bort, där gör det en stor skillnad om
man griper in.
Emilia ger ett exempel. En gång åkte hon
tåg, och med detta tåg åkte också en man
som, av packningen att döma, hade varit


ute och backpackat. När konduktören kom
skulle mannen betala sin biljett, men han
hade bara en 500-lapp och konduktören tog
inte emot så stora sedlar.
Emilia såg vilken omöjlig situation detta
var för mannen, han hade antagligen varit
ute och rest och hade inget annat än denna
500-lapp.
”Här, ni kan ta detta”, sa Emilia då och
räckte fram pengar från sin egen plånbok.
Både konduktören och mannen tappade
hakan. Till slut tog de emot pengarna, och
den backpackande mannen kunde inte nog
visa sin tacksamhet mot Emilia.
– Han var så glad. Han skulle bära ut min
väska åt mig. Och detta bara för att jag hade
tittat mig omkring i stället för att titta ner i
min mobil.

Brukar du börja prata med människor
också?
– Både ja och nej. Förut, när jag var ny i
Stockholm, brukade jag göra det. Men nu har
jag insett att alla inte vill prata. Tunnelbanan är till exempel en transportsträcka för
folk, de vill bara sitta och vila efter arbetsdagen. Någon käck brud som vill prata orkar de
bara inte med.
Däremot kan Emilia säga korta uppmuntrande kommentarer som ”Vilken snygg
väska du har” och vara allmänt trevlig. Och
om hon märker att en person vill prata, då
pratar hon gärna.
Hur började då Emilias engagemang för vardagsevangelisation?
Egentligen ser hon sig inte som någon
evangelist, berättar hon. Men så en dag, när
hon studerade på ALT, fick alla i klassen
göra ett ”gåvotest”. Man skulle få reda på

Fakta.
Emilia Tellebo
Ålder: 24 år
Bor: Bromma
Från: Långsele
Familj: Mamma, pappa, tre yngre
syskon
Församling: Filadelfiakyrkan
Stockholm
Läser: Just nu ingenting förutom Bibeln. ”Jag har läst så
mycket de tre senaste åren att
jag är glad att slippa.”
Förebild: Farfar. ”Han hade fötterna på jorden, men hjärtat i
himlen.”
Favoritbibelord: Många, men
ett är Sefanja 3:17.
Favoritplats: Naturen
Det visste vi inte om dig: ”När
jag var 15 år höll jag på att ta
jägarexamen. Jag var grym på
att skjuta lerduvor då.”
Motivering: Emilia Tellebo är
en 24-årig tävlingsmänniska,
bördig från Långsele, som vikarierar som pastor och ansvarar
för Bibelskola Sthlm. Med en
naturlig och vardagsnära tro
berör hon folk i sin omgivning
med evangeliets kraft. Hennes
stora passion är att se människor befrias av Jesu kärlek och
få en upprättad självbild. Emilia
vill se evangeliet lysa starkare
i mörkret och vara ett exempel
för andra när det gäller att vara
kulturbrytande i samhället.
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om de var en herde, lärare eller evangelist och så vidare. Emilia fick då evangelist.
Efteråt skulle de diskutera om de tyckte att
gåvorna stämde in på varandra.
– Jag sa att jag inte tyckte att det stämde på
mig, men hela klassen asgarvade.
Tydligen tyckte de att hon var en självklar evangelist. När hon nu ska förklara
sitt evangeliserande kommer hon fram till
följande:
– För mig är Jesus och Gud högst verkliga.
Då blir det en naturlig konsekvens i mitt liv
att prata om Gud.

Vad är viktigt att tänka på när man pratar
med människor om Gud?

– Jag tycker att det är jätteviktigt att lyssna
till var personerna befinner sig. Visst kan du
alltid ge information om Jesus, men då skulle
du egentligen lika gärna bara kunna ge en
lapp med din församlings hemsida. Om du vill
att människor ska bli berörda av Jesus måste
du lyssna in vad de behöver i den stunden.

Vad väntar i framtiden?
– Det är en jättesvår fråga. Det vet bara
Gud. Jag vill jobba i och med församling på
något sätt. Vårt land förändras så snabbt
nu också. Jag tror att Sverige kommer att
se annorlunda ut om ett, två, tre år. Vi får se
hur Gud kallar församlingen och kristenheten att vara då. ●

●●●
Oavsett hur långt
en människa är
från Gud, så kan
den alltid komma
ett steg närmare.
Emilia Tellebo

Vi lyfter Dig till
ett högre plan

www.malarlift.se
Västerås: 021-81 07 20 Stockholm: 08-19 40 00
Gävle: 070-631 09 99
Uppsala: 070-626 32 21
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De går i
Wilkersons
fotspår
 n enkel landsortspastor i USA startade det hela. När
E
han valde att gå dit Gud kallade honom fick han se
mängder av människor få sina liv förvandlade. I dag är
hans verk en världsomspännande rörelse som hjälper
människor i samhällets utkant.
Evangelistfondens organisationsstipendium går i år till
Teen Challenge Sverige.
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”David Wilkerson åkte inte till
New York för att han ville starta
en organisation, han gjorde det
för att möta människorna.”

Fakta.
Teen Challenge
●● Teen Challenge grundades
av David Wilkerson i USA på
50-talet. Organisationen finns i
dag i 100 länder och har ett stort
fokus på drogrehabilitering och
evangelisation.
●● Verksamheten i Sverige
började på 70-talet och har
gått under namnet ”Kristen
utmaning”, men heter nu
även här ”Teen Challenge”.
Organisationens uppdrag är
lärjungaträning, socialt arbete,
mission och evangelisation.
●● Teen challenge Sverige är
en allkristen organisation som
samarbetar med olika församlingar. Det finns team runt om i
Sverige, men huvudsätet ligger
på Götabro kursgård utanför
Örebro.
●● Organisationens vision är
att: ”Träna och sända unga kristna som i ord och handling älskar
utsatta människor in i himlen”.
Motivering: Med målet att ”i ord
och handling älska utsatta människor in i himlen” bedriver Teen
Challenge ett omfattande och
livsförvandlande arbete bestående av lärjungaträning, socialt
arbete, mission och evangelisation. Genom bibelskolan och
evangelisationsteamen formas
Jesuscentrerade, modiga och
handlingskraftiga lärjungar som
lever ut evangeliet i Sverige och
i världen.
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– Det är väldigt uppmuntrande, säger
Malin Näslund som är teamansvarig på Teen
Challenge Sverige.
– Vi hade gjort de sakerna vi gör även
om vi inte fick ett stipendium, säger Christian Alderblad som är verksamhetsledare för
organisationen i Sverige. Men det bekräftar
att det vi gör förhoppningsvis är bra.
Teen Challenge grundades av
David
Wilkerson i USA på 50-talet. Många har
antagligen läst boken ”Korset och Stiletten”,
som handlar om hur landsortspastorn David
känner sig kallad att åka till New York för
att hjälpa ett gäng pojkar som är åtalade för
mord. Davids arbete med pojkarna blir starten på ett omfattande arbete bland gängkriminella och drogmissbrukande ungdomar
på New Yorks bakgator.
Organisationen som följde av Davids arbete finns i dag i 100 länder runt om i världen
och arbetar i huvudsak med drogrehabilitering och evangelisering. Ett av länderna är
alltså Sverige. Här arbetar Teen Challenge
på flera olika sätt: Man har lärjungaträning
genom ett samarbete med Örebro folkhögskolas bibelskolor på Götabro. Man har ett
evangeliserande team i Örebro som även har
ett socialt fokus, och man har, i samarbete
med församlingar, andra team runt om i Sverige. Man gör missionsresor, sänder ut unga
missionärer och man driver, tillsammans
med Kåfalla herrgård, ”House of Gloria” –
ett stödboende för utsatta kvinnor och barn.
Förutom detta så reser de runt och uppmuntrar kristna att leva ut evangeliet i ord och
handling.
– Du skulle egentligen kunna skriva en hel
vittnesbördssamling, säger Christian. Inte
för att vi är fantastiska, utan för att Gud gör
så mycket. Du skulle kunna skriva om den
stora killen med tatueringar och kedjor som
blir helad i ryggen. Eller om de små människorna på gatan som börjar se hopp och
mening. Eller om bibelskoleeleven som säger

att han börjar kunna förlåta sin pappa.
– Men det får nog inte plats i din artikel,
säger Elin Eidenskog som är marknadsansvarig på organisationen.
Därefter poängterar de alla tre återigen
att de inte vill ta åt sig någon ära själva. De
har inte t-shirtar med tryck när de är ute
och pratar med människor, de ogillar ordet
”marknadsföring” och de påpekar att det
bakom deras fina titlar döljer sig helt vanliga
arbetssysslor som att besiktiga bilen.
– Vi vill inte vara någon stor organisation, säger Christian. David Wilkerson åkte
inte till New York för att han ville starta en
organisation, han gjorde det för att möta
människorna. Det viktiga för oss är inte att
synas – det viktiga är att se någon och göra
skillnad i den människans liv.
Ett särskilt fokus ligger på ”de minsta”,
och att, precis som David gjorde, förmedla
det enkla budskapet om Jesus Kristus.
– Behöver man inspiration kan man alltid
gå tillbaka till våra rötter och läsa Korset och
Stiletten, säger Malin. Då påminns man om
att det handlar om att möta människor en
och en och utbreda Guds rike på det sättet.

Hur viktig har David Wilkerson varit för ert
arbete?
– Nästan lika viktig som Jesus, säger
Christian lite skämtsamt och fortsätter därefter mer allvarligt:
– Jag tror inte att det finns någon människa som förstår hur mycket David har betytt
för vår värld.
– Hans steg i tro har gjort avtryck, säger
Elin. Man blir inspirerad. Vi får ta steg i tro
trots att vi inte vet allt.
Vad skulle vänta i framtiden om ni fick
drömma?
– Då skulle vi vilja se ett Coffeehouse i Örebro, säger Malin. Ett ställe dit människor får
komma och möta Guds kärlek. En plats där
vi kan föra människor vidare till ett rehabcenter som vi skulle starta i Sverige. Detta
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Elin, Christian och Malin drömmer om att skapa ett Coffehouse dit människor får komma och möta Guds kärlek. Och ett rehabcenter
där människor inte bara blir av med sina missbruk, utan även får möta Jesus och bli helade och upprättade. Foto: Sara Andersson

rehabcenter skulle vara en plats där människor inte bara blir av med sina missbruk,
utan även får möta Jesus och bli helade och
upprättade.

Vad är viktigast när man evangeliserar?
– Jag lyssnade på en predikan med Nicky
Cruz, säger Christian och förklarar att Nicky
Cruz var en av de New York-ungdomar som
kom till tro genom David Wilkerson.
– Han lyfte upp två saker som gjorde att
David ”lyckades”: För det första, hans tro på
Anden och vilja att göra det Anden säger. För


det andra, hans nöd för människor. Jag tror
att detta gäller även för oss i dag.

Vad gläder er mest i ert arbete?
– Det kanske låter lite klyschigt, säger
Christian. Men det som gläder mig mest är
när Jesus blir på riktigt för mig och människorna omkring mig. Det slår allt. Det skulle
till och med slå ett SM-guld i fotboll. Det
finns inget som kan mätas med det. När en
människa börjar förstå att den är älskad av
Kungars kung och Herrarnas herre – då blir
man mållös. ●

●●●
Behöver man inspiration kan man alltid gå
tillbaka till våra rötter
och läsa Korset och
Stiletten.
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Evangelistweekend
utrustar och inspirerar
Brinner du för evangelisation?
Då ska du boka in 11-13 mars nästa
år. Då pågår nämligen 2016 års
Evangelistweekend. Inspireras, bli
påfylld och sök Guds budskap till
Sverige tillsammans med andra.
– Evangelistweekend är ett forum för personer som brinner för evangelisation och
mission, berättar Andréas Andersson, ordförande för Evangelistfonden.
Helgen är till för personer från alla samfund, i alla åldrar och från alla nordiska länder. Man behöver inte ha en officiell tjänst
inom evangelisation eller mission, utan det
räcker med att ha ett personligt intresse för
frågorna.
– Syftet är att komma samman för att
inspirera och uppmuntra varandra, säger
Andréas. Man får höra vad Gud gör i olika
sammanhang.
Helgen pågår den 11–13 mars på Götabro
kursgård. God mat varvas med undervisning.
– Helgen har varit väldigt uppskattad tidigare år, berättar Andréas. Inte minst för att
man har tid att samtala med andra och skapa
nätverk.
Något annat som det är fokus på är att
lyssna in Guds röst.
– Vi har en stor öppenhet för det profetiska. Det är en möjlighet att lyssna in det andliga läget i Sverige, och hur vi ska nå utanför
kyrkväggarna. Många av våra deltagare har
fått tilltal.

Deltagarna under förra årets Evangelistweekend. Foto: Evangelistfonden

Vad mer kännetecknar helgen?
– Förutom den profetiska tonen, brukar
det vara stark gudsnärvaro och utmanande
undervisning.
Varför ska man komma?
– Evangelister är personer som ofta ger
ut och ger ut. Genom den här helgen blir
man påfylld, inspirerad och får verktyg och
nätverk för att växa och utveckla sin tjänst.
Räcker det inte med ”vanliga” konferenser?
– Jag tror att den här helgen är bra för
att man träffar likasinnade. Man får tid att
bygga relationer och man får undervisning
som vänder sig till just evangelister.

●●●
Det är en möjlighet
att lyssna in det
andliga läget i
Sverige, och hur
vi ska nå utanför
kyrkväggarna.
Andréas Andersson

Vad är det bästa?
– Det är att tillsammans få lyssna in vad
Gud gör, och ”join him” – slå följe med
honom. ●

Roger Larsson besöker:
24 oktober – Korskyrkan, Uppsala (kl 18.00)
8 november – Baptistkyrkan, Sigtuna (kl 11.00)
14–15 november – Frälsningsarmén, Trelleborg
(lördag 15.00 & 18.00, söndag 11.00)
28–29 november – Församlingen Immanuel,
Borlänge (lördag 18.00, söndag 11.00)
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Här är tidigare års stipendiater

2008
Årets evangelister: Victor Paulsson och Hans Hernberg Bratt.
Hedersevangelist: Barbro Wallin.

2010
Årets evangelister: Anna-Maria Nilsson, Jakob Ramlöw och
Tomas Forsbäck (Finland).
Organisation: Sport for Life, Andréas Andersson.
Hedersevangelist: Stanley Sjöberg.

2012
Årets evangelister: Simon Manfredsson och Hanna & Marcus
Bloom. Organisation: Open Doors Sverige, Peter Paulsson.
Hedersevangelist: Emanuel Minos (Norge).

2009
Årets evangelister: Joel Sjöberg och Ewa-Marie & Markus
Kihlagård. Organisation: Missionsbåten Shalom, Birger Borgemo.
Hedersevangelist: Algot Niklasson.

2011
Årets evangelister: Elisabeth Hønsvall Holm (Norge) och Jenny
Fredén. Organisation: Pannkakskyrkan, Samuel Lundström och
Josefin Söderstjerna.
Hedersevangeliser: Eva Spångberg och Fred Nyman (Finland).

2013
Årets evangelister: Lennart Henricsson, Marina Bratterud och
Jonas Andersson. Organisation: LP-ung och SPIK, Håkan Axel.
Hedersevangelist: Arne Höglund.

2014
Årets evangelister: Marina
Andersson, Mikael Grenstedt och
Jonatan Risberg.
Organisation: Mediaserve, Carolyn
Arthur.
Hedersevangelister: Rosie &
Lennart Åsberg.
Foton: Evangelistfonden
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Evangelistfondens
stipendiehögtid 2015
Lördag 24 oktober kl.18.00
Korskyrkan Uppsala
Årets pristagare presenteras

Musiker under festkvällen

Korskyrkans
kör Renewed
Carl-Erik
Sahlberg

Solist:
Helena
Appelros

Emilia Tellebo,
Anton Karlsson
och Teen Challenge
Gitarr:
Robert
Karlsson

Medverkan av
Evangelistfonden
Roger Larsson och
Andréas Andersson

