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Utgiven av Utgiven av Kommunikativa TeametKommunikativa Teamet i  i Pingstkyrkan Västra Frölunda. Pingstkyrkan Västra Frölunda. 

Vår kyrka är belägen mitt i Tynnered, Göteborg. Vi vill vara en kyrka för människor i vår Vår kyrka är belägen mitt i Tynnered, Göteborg. Vi vill vara en kyrka för människor i vår 
närhet och önskar att det skall kännas naturligt att komma till oss i livets alla olika situationer.närhet och önskar att det skall kännas naturligt att komma till oss i livets alla olika situationer.
Församlingens ledord är att vi vill vara en växande kyrka, för alla folk,med Jesus i centrum.Församlingens ledord är att vi vill vara en växande kyrka, för alla folk,med Jesus i centrum.

            Pingstkyrkan Västra Frölunda            Pingstkyrkan Västra Frölunda
            Diamantgatan 3            Diamantgatan 3
            421 50 Västra Frölunda            421 50 Västra Frölunda
                        frolunda.pingst.sefrolunda.pingst.se

https://frolunda.pingst.se/
http://frolunda.pingst.se
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 Jakobsbrevet är ett brev 
som de flesta av oss inte har en lika 
självklar relation till som många andra 
böcker och brev i Nya testamentet. 

Vi läser Johannesevangeliet och 
njuter av författarens formuleringar 
om tro, Jesu tecken och det eviga 
livet. Vi läser Romarbrevet och känner 
hur vi får fördjupas i frälsningens 
natur och konsekvenser. Vi läser 
Filipperbrevet och blir uppmuntrade 
till att hålla ut och vara glada. Men 
Jakob? Kanske förknippar vi detta 
brev mest med att tron är död utan 
gärningar (Jak 2:17).

Jakob kan verka hård och skarp när 
han skriver – är det kanske därför vi 
många gånger väljer att läsa något 
annat? 

Min erfarenhet är dock att det ofta är 
de lite svårare texterna som kan ge 
oss mest förnyelse i vår tro och i vår 
relation till Gud. 

Jakob kombinerar Jesu visdom 
med Ordspråksboken i sin egen 
utmanande uppmaning att leva ett 
liv i hängivenhet till Gud. Flera olika 
konkreta utmaningar tas upp, som  
fortfarande är högaktuella för oss 
idag. Brevet handlar om hur “Ordet” 
ska levas ut i vår vardag, bland familj, 
vänner och arbetskollegor.

Därför har jag stor förväntan på 
denna period då vi kommer att 
låta Jakob utmana oss till att, i allt 
större utsträckning, leva våra liv med  
ett helt hjärta.

– Johanna Bode

Hej!

Psst...Psst...  
Detta häfte vill vi gärna ge dig, men för dig som Detta häfte vill vi gärna ge dig, men för dig som 
har möjlighet ser vi gärna att ni ger har möjlighet ser vi gärna att ni ger 30 kronor 30 kronor för för 
tryckkostnader.tryckkostnader.  
<–––Använd QR-koden till vänster om du  <–––Använd QR-koden till vänster om du  
vill eller använd församlingens swishnummer  vill eller använd församlingens swishnummer  
123 588 11 07 (märk gärna med “häfte”)..
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Mer än allt som Mer än allt som 
ska bevaras,ska bevaras,  

bevara ditt bevara ditt 
hjärta, hjärta, 

för därifrån för därifrån 
utgår livet.utgår livet.

– Ord 4:3– Ord 4:3
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Bibeln – världens mest lästa bok, 
och troligtvis den mest älskade/
hatade och omdiskuterade. 

Har du någonsin funderat på 
varför Gud ansåg det nödvändigt 
att ge oss Bibeln? Den tanken slog 
mig för ett tag sedan. Gud har valt 
att uppenbara sig för oss på så 
många olika sätt och fortsätter att 
göra det; genom skapelsen, våra 
tankar och samveten, genom att 
själv bli människa genom Jesus. 
Men också genom Bibeln. I Bibeln 
har Guds ord blivit bestående och 
tillgängligt för alla människor. 

Det finns mycket känslor, tankar, 
åsikter och erfarenheter kopplade 
till just denna bok. De senaste 
åren har jag upptäckt hur Bibeln 
förblir densamma oavsett mina 
omständigheter. Om Bibeln 
är sanning, så kommer den ju 
fortsätta vara det oavsett om jag 
får en andlig upplevelse när jag 
öppnar den eller inte, eller om jag 
förstår vad jag läser eller inte. Jag 
har ofta förknippat bibelläsning 
med prestation och en känsla av 
otillräcklighet. Men jag har svårt 
att tänka mig att Gud gav oss 
Bibeln för att skriva oss på näsan. 

Och jag vet inte hur du känner, 
men jag känner mig trött på all 
information, nyheter och ideal som 
hela tiden tar min uppmärksamhet. 

FEMTONHUNDRA TECKENFEMTONHUNDRA TECKEN

Det senaste året har jag känt mig 
som ett trotsigt barn inför tanken 
att låta mig påverkas mer av 
världen än av Gud – Jag vill inte! 

Men vad vill jag då? Jag vill se mer 
av Gud i mitt liv, jag vill bli mer lik 
Jesus, och jag vill kunna dela hans 
ord för andra. Jag längtar efter att 
ha läst så pass mycket Bibel att 
Gud kan påminna mig om Hans 
ord mitt i vardagen.

Jag önskar att tröskeln för Bibeln 
sänktes och att du och jag fick 
lägga allt vad prestationsångest 
heter åt sidan och öppna den 
enda boken som kan ge verklig 
frid och läsa om vår frälsare Jesus. 
Vi har ju ett helt liv på oss – så vad 
gör det om vi inte förstår allt idag. 

–  Lydia Antblad
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Om du använder en mobil/Om du använder en mobil/
dator kan du också klicka dator kan du också klicka 
på qr-koden här:.på qr-koden här:.

Vi vill med detta häfte ge dig resurser för att ännu Vi vill med detta häfte ge dig resurser för att ännu 
mer kunna dra nytta av vårt tema, men allt får mer kunna dra nytta av vårt tema, men allt får 
inte plats här. Därför har vi skapat en sida på vår inte plats här. Därför har vi skapat en sida på vår 
hemsida där du hittar ännu fler resurser så som hemsida där du hittar ännu fler resurser så som 
låtlista på Spotify, bakgrundsbild till din telefon, låtlista på Spotify, bakgrundsbild till din telefon, 
boktips osv. boktips osv. 

Hoppas att det blir till nytta!Hoppas att det blir till nytta!

https://frolunda.pingst.se/resurser/
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FÖRFATTARE
Med stor sannolikhet är det Jesus bror 
Jakob (Matt 13:55) som är brevets 
författare. Han blev en lärjunge först 
efter att ha mött den uppståndne 
Jesus och varit en av de viktigaste 
ledarna i den första församlingen (Apg 
15).

Mottagare
Jakobsbrevet är ett så kallat, allmänt 
brev, inte skriven till någon specifik 
församling utan till judekristna som 
levde utspridda. Syftet var att hans 
brev skulle läsas upp som en predikan 
i dessa församlingar, för att uppmana 
dem till att hålla fast vid tron och leva 
ut det kristna livet. Jakob vill påpeka 
dåliga vanor, uppmana till förändring 
och uppmuntra till nya åtaganden. 
Han skriver till dem som redan med sin 
mun bekänner Jesus som Kristus och 
Herre, men nu vill han få dem att även 
omvända sig i sina handlingar.

När
Jakob dog som martyr på 60-talet och 
därför är det högst rimligt att brevet 
är skrivet innan dess. Exakt när är svårt 
att avgöra då brevets innehåll inte 
skvallrar om någon specifik tidsperiod, 
men troligtvis på 40-talet. Många 
tror att detta brev är det äldsta i nya 
testamentet.

FAKTABLAD JAKOBSBREVETFAKTABLAD JAKOBSBREVET

Allmänt om brevet
Jakobsbrevet är inte ett typiskt 
brev, utan är skriven mer som en 
uppmanande predikan, vilket 
avspeglar sig i en friare struktur. 
Innehållet har liknats vid en 
nytestamentlig Ordspråksbok,  
och brevet är sprängfyllt med 
uppmaningar som står i direktkontakt 
med Jesu undervisning i Bergspredikan. 
Likt Bergspredikan handlar Jakobs 
undervisning om hur tron ska omsättas 
i praktiken. För Jakob var tron inget 
abstrakt förslag, utan tron har verkliga 
effekter i den verkliga världen.

88
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HJÄRTAT
I den hebreiska kontexten är hjärtat 
inte bara ett fysiskt organ som får 
blodet att flöda i ådrorna. I den 
hebreiska förståelsen är hjärtat också 
centrat för intellektet vilket innebär att 
man tänker, förstår och urskiljer vad 
som är sant och falskt. Hjärtat är också 
platsen för människans känsloliv och 
dessutom platsen där längtan bor och 
där man tar övervägda beslut. Hjärtat 
är alltså centrum för hela människans 
liv, både fysiskt, intellektuellt och 
känslomässigt. Det kan hjälpa oss att 
förstå  varför Bibeln ofta talar om att 
människan behöver ett rent hjärta, att 
stenhjärtat ska bytas ut mot ett av kött, 
att Guds undervisning ska skrivas på 
människans hjärta och så vidare. 

FULLKOMLIGHETEN
Ordet fullkomlig förekommer sju 
gånger i Jakobs brev, varav man hittar 
fem i första kapitlet. Jakob använder 
ordet för att beskriva Guds gåvor och 
lag som fullkomlig. Men han använder 
också ordet för att tala om människans 
strävan efter fullkomlighet. Även Jesus 
använder ordet i Bergspredikan där 
Han säger att ”Var fullkomliga, liksom 
min Fader är fullkomlig” (Matt 5:48). 
Hur bör vi då uppfatta detta? Det finns 
en dubbelhet i fullkomligheten.
 Vi uppfattar Jesu och Jakobs 
uppmaning som en uppmuntran till 
strävan efter ett liv likt Jesu. Men Nya 
testamentet talar också om att den 
som tror på Jesus blir fullkomlig genom 
vad Jesus gör på korset (ex 2 Kor 12:9). 
De två synsätten kan uppfattas stå i 
motsats till varandra, men kanske är 
de bara två sidor av samma mynt.

TRO OCH GÄRNINGAR
I kapitel två talar Jakob om 
gärningarna hos en troende. Han 
säger ganska vassa saker som: ”Så 
är också tron i sig själv död, när den 
är utan gärningar” (v. 17) och ”Ni ser 
alltså att en människa erkänns som 
rättfärdig genom gärningar och inte 
bara genom tro.” (v.24). Betyder det 
att våra handlingar frälser oss? Är det 
bara Jesus som kan frälsa oss? För att 
förstå vad Jakob menar behöver man 
börja med att undersöka varför han 
lyfter ämnet. Bakgrunden verkar vara 
att människor inte verkar låta deras 
tro påverka deras handlingar. Jakob 
verkar ifrågasätta att en levande tro 
(som leder till frälsning i Jesus) inte får 
konsekvenser i en människas liv.
 
VISHET 
I Jak 3:13-18 behandlas vishet. Det 
förekommer också i första kapitlet 
där Jakob uppmuntrar till att be Gud 
om vishet om vi brister i den och då 
ska Han ge oss av den (1:5). Vishet 
är ett ämne som behandlas mycket 
i Bibeln, inte minst i vishetslitteraturen 
och 1 Korinthierbrevet. Vishet är något 
mycket viktigt och eftersträvansvärt 
men Bibeln varnar också för falsk 
visdom. Falsk visdom är alla försök till 
att förklara tillvaron utan att förstå den 
genom Guds perspektiv eller i Nt, utan 
att ställa korset i centrum. Sann vishet 
kommer alltid från Gud och leder alltid 
till goda konsekvenser i förståelse och 
handling hos människan.

viktiga ord och temanviktiga ord och teman

99
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Förkortningen DBS står för Discovery Bible 
Study, som på svenska kan översättas till 
något i stil med att upptäcka och förstå 
Bibeln. Det är ett enkelt och praktiskt 
sätt att studera Bibeln, både i grupp 
och enskilt. 

I Jakobsbrevet uppmuntras vi till att 
omsätta ordet i prakitken, inte bara 
veta vad det står för. 

Var ordets görare, inte bara dess hörare, 
annars bedrar ni er själva. Om någon 
är ordets hörare men inte dess görare 
liknar han en man som ser sitt ansikte i 
en spegel. När han har sett sig själv och 
gått sin väg glömmer han genast hur 
han såg ut. Den som däremot blickar in 
i frihetens fullkomliga lag[f] och blir kvar 
i den, inte som en glömsk hörare utan 
som en verklig görare, han blir salig i det 
han gör. 
– Jak 1:22–25

Men hur kan vi lära oss att läsa, förstå 
och praktisera bibeln? 

D.B.SD.B.S
att läsa, förstå och praktisera bibelnatt läsa, förstå och praktisera bibeln

Vi tror att detta dels kan göras genom 
att använda praktiska redskap som 
det nedan. Men även genom att ställa 
frågor – till sig själv och dem man läser 
med.

Till exempel:
• Var det något i texen som fångade 

din uppmärksamhet?
• Vad tyckte du om i texten?
• Var det något som störde dig? 
• Vad berättar texten för oss om Gud?
• Vad berättar texten för oss om 

människan?
• Vad berättar texten för oss om ett liv 

som behagar Gud? 

Bibeltexter kan också få oss att ställa 
frågor om hur vi vill leva våra liv:
• Om den här texten är sann, hur 

förändrar den hur vi ser på Gud?
• Om den här texten är sann, hur 

förändrar den hur vi behandlar 
andra?

• Om den här texten är sann, hur 
förändrar den hur vi lever? 

TIPS!
Vänd ett A-4 pappersark på bredden. Dela upp 
sidan i tre kolumner. Som rubrik på den första, skriv 
”Bibeltext”. På den andra, skriv ”Mina ord” och på 
den tredje ”Jag ska”.

1. Skriv av texten ord för ord i kolumn 
2. Skriv texten med egna ord i kolumn. Skriv som om 

du berättade det för en vän när ni fikar.
3. Gör en lista på vad du bör göra för att lyda texten 

i kolumn 3.
4. Berätta vad du har lärt dig för andra troende för 

att hållas ansvarig.
5. Skapa tillfällen för diskussion med vänner du har 

som ännu inte är troende. Berätta för dem som är 
intresserade.

BIBELTEXTBIBELTEXT Mina ord...Mina ord... Jag ska...Jag ska...
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Avsätt en tid och en plats för att 
meditera över Guds ord. Skapa en 
distraktionsfri miljö för att dyka djupare 
in i skriften.

Be innan du läser
Be Gud att uppenbara sina sanning-
ar när du läser. Be om tydlighet och 
klarhet.

TA HJÄLP AV ANNAN LITERATUR
Teologiska böcker och kommentarslit-
eratur hjälper oss att få andra pers-
pektiv på texten vi läser.

Vi rekommenderar  “Det odelade livet 
: Jakobsbrevet”av Maria König och 
“En guide till Jakobsbrevet” av Natha-
lie & Per-Erik Aronsson. 

Läs med en Vän
Läs med någon som kommer att hålla 
dig ansvarig för din dagliga läsning.
I Ordspråksboken 27:17 står det: “Som 
järn skärper järn, så skärper en person 
en annan.”

Dela det du lär dig
Läs den inte bara! Dela hur Guds ord 
talar till dig!

luta dig in
Få ut  ut mermer av ditt häfte av ditt häfte

..

..
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BibelläsningsplanBibelläsningsplan
ta med dig ordet in i vardagen

01
Mån 1:1-4
Tis 1:5-8
Ons 1:9-11
Tor 1:12-16
Fre 1:17-21
Lör 1:22-25
Sön 1:26-27

02
Mån 2:1-4
Tis 2:5-7
Ons w:8-11
Tor 2:12-13
Fre 2:14-17
Lör 2:18-23
Sön 2:24-26

03
Mån 3:1-2
Tis 3:3-5
Ons 3:6
Tors 3:7-9
Fre 3:10-12
Lör 3:13-14
Sön 3:15-18

04
Mån 4:1–2
Tis 4:3-4
Ons  4:5-6
Tor 4:7-9
Fre 4:10-11
Lör 4:12
Sön 4:13-17

05
Mån 5:1-6
Tis 5:7-8
Ons 5:9-11
Tor 5:12
Fre 5:13–15
Lör 5:16-18
Sön 5:19-20

1212

Att följa en plan är ett bra sätt att 
komma igång med sin bibelläsning. 

Till vänster på denna sida hittar du 
en plan (som även kan vara ett 
bokmärke) som du kan följa under 
detta tema. Planen innehåller bara 
2-4 versar per dag, vilket kan tyckas 
lite, men det ger också chansen att 
verkligen reflektera och be över texten 
mer noggrant. 

På sXX här i häftet hittar du en metod 
som heter DBS som du kan använda 
dig av för att arbeta med texten, 
antingen på egen hand eller som 
familj, hemgrupp eller grupp av 
vänner. 

I förra häftet Amen! Tipsade vi om en 
annan metod, SOAP. 

Vill du sedan läsa hela Jakobsbrevet 
på en gång så kan du göra det, det 
tar ungefär en kvart. 

Vill du hellre lyssna till texten kan du 
göra det i en bibelapp eller varför 
inte ta del av inläsningen vi gjort i 
församlingen?

..

..
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BIBLE PROJECTBIBLE PROJECT
Bible ProjectBible Project är en kristen ideell organisation och animeringsstudio som skapar  är en kristen ideell organisation och animeringsstudio som skapar 
material för att hjälpa människor att förstå och ta till sig Bibeln och dess budskap. material för att hjälpa människor att förstå och ta till sig Bibeln och dess budskap. 
Bland annat har de posters och korta filmer som förklarar bibelböckers struktur Bland annat har de posters och korta filmer som förklarar bibelböckers struktur 
och innehåll. och innehåll. 
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På bilden ser du Jakobsbrevet förklarat och följer du QR-koden På bilden ser du Jakobsbrevet förklarat och följer du QR-koden 
hittar du filmen som förklarar Jakobsbrevet, på svenska.hittar du filmen som förklarar Jakobsbrevet, på svenska.

https://www.youtube.com/watch?v=mJGt4YbpraM
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 Build your own custom worksheet at education.com/worksheet-generator

© 2007 - 2022 Education.com

10 saker du (kanske) inte visste om
Bibeln

1

2

3

4 5 6

7 8

9

Down: Across:
1. BIBELNS VANLIGASTE ORD (FRÅNSETT

KORTA HJÄLPORD)
2. VAD GÖR JESUS I BIBELNS KORTASTE VERS?

3. I DETTA LAND PRODUCERAS FELST BIBLAR
4. 1189 SÅDANA FINNS TOTALT I BIBELN.

5. VILKET ÄR BIBELNS SISTA ORD?
6. JESUS UPPVÄCKER TRE PERSONER FRÅN DE

DÖDA, I NYA TESTAMENTET. LASARUS OCH
ÄNKANS SON, MEN VEM ÄR PAPPA TILL
FLICKAN SOM JESUS OCKSÅ UPPVÄCKER?

6. METUSELA BLIR ÄLDST I BIBELN, MEN VEM
BLIR NÄST ÄLDST?

7. BIBELN ÄR SKRIVEN PÅ TRE SPRÅK,
HEBREISKA, GREKISKA OCH JA, VILKET ÄR
DET TREDJE?

8. PSALM 119 ÄR BIBELNS LÄNGSTA KAPITEL,
DET ÄR EN BOKSTAVSPSALM. VILKEN ÄR
DEN FÖRSTA BOKSTAVEN I DET HEBREISKA
ALFABETET?

9. SÅ MÅNGA BÖCKER I BIBELN HAR BARA ETT
KAPITEL.

®

LodrättLodrätt
1. Bibelns vanligaste ord (frånsett 1. Bibelns vanligaste ord (frånsett 

korta hjälpord)korta hjälpord)
3. I detta land produceras flest 3. I detta land produceras flest 

biblar.biblar.
5. Vilket är bibelns sista ord?5. Vilket är bibelns sista ord?
6. Jesus uppväcker tre personer 6. Jesus uppväcker tre personer 

från de döda i nya testamentet: från de döda i nya testamentet: 
Lasarus, änkans son... men vem Lasarus, änkans son... men vem 
är pappa till flickan som Jesus är pappa till flickan som Jesus 
också uppväcker? också uppväcker? 

8. Psalm 119 är bibelns längsta 8. Psalm 119 är bibelns längsta 
kapitel, det är en bokstavspsalm. kapitel, det är en bokstavspsalm. 
Vilken är den första bokstaven i Vilken är den första bokstaven i 
det hebreiska alfabetet? det hebreiska alfabetet? 

VÅGättVÅGätt
2. Vad gör Jesus i bibelns kortaste 2. Vad gör Jesus i bibelns kortaste 

vers?vers?
4. 1 189 sådana finns totalt i bibeln.4. 1 189 sådana finns totalt i bibeln.
6. Metusela blir äldst i bibeln, men 6. Metusela blir äldst i bibeln, men 

vem blir näst äldst?vem blir näst äldst?
7. Bibeln är skriven på tre språk: 7. Bibeln är skriven på tre språk: 

hebreiska, grekiska och hebreiska, grekiska och 
________.________.

9. Så många böcker i bibeln har 9. Så många böcker i bibeln har 
bara ett kapitel.bara ett kapitel.

TIO saker du (kanske) inte visste TIO saker du (kanske) inte visste 
om Bibelnom Bibeln

33

Genom att arrangera bokstäverna Genom att arrangera bokstäverna 
i de i de lilalila rutorna kommer ni komma  rutorna kommer ni komma 
fram till ett “lösenord” . Skicka in fram till ett “lösenord” . Skicka in 
ditt svar till oss på ditt svar till oss på info@frolunda.info@frolunda.
pingst.sepingst.se eller till oss på  eller till oss på instagraminstagram så  så 
lottar vi en vinnare bland dem som lottar vi en vinnare bland dem som 
skickat in rätt svar.   skickat in rätt svar.   

mailto:info@frolunda.pingst.se
mailto:info@frolunda.pingst.se
https://www.instagram.com/pingstkyrkan_vf/
https://www.instagram.com/pingstkyrkan_vf/
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00:19:2200:19:22
Så lång tid tar det att läsa igenom Så lång tid tar det att läsa igenom 
Jakobsbrevet. Varför inte lyssna på allas Jakobsbrevet. Varför inte lyssna på allas 
vår vår Marianne HedströmMarianne Hedström under tiden du  under tiden du 
färglägger hjärtat ovan?färglägger hjärtat ovan?

https://frolunda.pingst.se/resurser/
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1. 1. Boken/brevets Boken/brevets 
bakgrundbakgrund

2. 2. Textens litterära Textens litterära 
sammanhangsammanhang

3. 3. Nyckelord och Nyckelord och 
övergripande temanövergripande teman

4. 4. ParallellversarParallellversar
5. 5. SammanfattningSammanfattning
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Berätta tre korta saker om dig själv! 
Jag är 19 år, tycker om sport och att 
spela gitarr!

Favoritbibelord?
Rom 3:23-24 ”Alla har syndat och saknar 
härligheten från Gud, och de förklaras 
rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, 
därför att de är friköpta av Kristus Jesus.”

Var hittar man dig, vanligtvis i kyrkan?
På compass eller i några av 
lovsångsteamen i kyrkan

Vad fick dig att välja att gå bibelskola?
Jag kände dels att jag inte visste vad 
jag skulle göra efter studenten men 
också att jag behövde veta mer om 
kristen tro och komma närmare Gud.

Vad har det bästa varit hittills, med att 
gå bibelskola?
Det bästa har nog varit gemenskapen 
med klasskompisarna. Jag har nog 
aldrig haft en så bra relation med mina 
klasskamrater som jag har haft det 
här året, vi har kunnat prata om allting 
och samtidigt kunnat växa i vår tro 
tillsammans vilket har varit väldigt nytt 
för mig att ha den relationen med mina 
klasskompisar

Hur har din syn på Bibeln och din 
relation till Bibeln, förändrats under den 
här tiden?
Jag har börjat tycka att bibeln har blivit 
mycket mer intressant att läsa och 
fastnat för många berättelser och börjat 
diskutera dom både med vänner men 
också hemma vid köksbordet

Skulle du rekommendera någon annan 
att gå bibelskola?
JA, det är nog ett av de bästa besluten 
jag har tagit de senaste åren!

BYGGSTENARBYGGSTENAR

Vad är Bibelskola väst?
Bibelskola Väst är en bibelskola 
i centrala Göteborg där du, 
tillsammans med andra som också 
längtar, får möjlighet att förstå 
Bibeln djupare. Du får möta duktiga 
lärare som älskar Jesus och som är 
passionerade över att dela med sig 
av den kunskap de har, till dig.

Bibelskola Väst är en kurs på 
Vinga folkhögskola vilket innebär 
att  du kan söka studiemedel 
från CSN. Den största delen av 
undervisningen sker gemensamt 
men några timmar varje vecka 
får du möjlighet att inrikta dig 
inom lovsång, socialt arbete eller 
ledarskap.

Vill du veta mer eller ansöka till 
Bibelskola Väst? 
bibelskolavast.se/

Lucas Rydberg

http://bibelskolavast.se/
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vad vad hjärtat hjärtat 
är fullt avär fullt av, , 

det talar det talar 
munnen.munnen.

– Luk 6:45– Luk 6:45
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 I mitten av april firar vi vår allra största högtid, 
Påsken. Vi får återigen chansen att förundras och 
drabbas av Guds enorma kärlek och mäktiga plan 
då vi påminner oss om Jesu död på korset och Hans 
uppståndelse på påskdagen! Detta vill vi fira genom 
gudstjänster, lovsångskväll, getsemanestund och 
även en stor fest med öppen kyrka för hela vårt 
område, på påskafton! Vi ser fram emot en vecka 
full av både stort allvar och stor glädje!

PÅSK

†     †     †     †     †

†     †     †     †     † 

†     †     †     †     †
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Arbetet i Pingstkyrkan Västra Frölunda drivs ideellt och ekonomin grundar 
sig på gåvor från medlemmar och andra som vill stödja vårt arbete.

Vi har ett par heltidsanställda och 
några deltidsanställda, men i övrigt 
är det församlingens medlemmar 
som driver verksamheten. 
Pengarna vi får in går till kyrkans 
olika verksamheter för att sprida 
evangeliet om Jesus Kristus. Vi 
stödjer också ett antal olika 
missionsarbeten.

Vi står som församling just nu i 
en spännande process med att 
färdigställa ombyggnationer av 
vår kyrka, för att göra den mer 
funktionell för de behoven vi ser, 
både i och utanför vår församling.

Du får väldigt gärna hjälpa oss i 
vår verksamhet genom att skänka 
en gåva.

Bankgiro: 441-8216
Swish:   123 588 11 07

Tillsammans vill vi göra skillnad i 
framtiden – för vår församling och 
för Frölunda!

GIVANDE
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