
Temadag i Folkets hus, Ludvika

16 april kl 12
Folkets hus, Ludvika

Temadagens hållpunkter:
10.00 Förbön i Ludvika Pingstkyrka, Anders  Robertsson leder
12.00	 Bo	Anders	Stenstrand,	Pelle	Hörnmark	m.fl 

Sång av Lilian och Olle Lundgren
15.00 Docent Seth Erlandsson: Mannen som  förändrade världen – 

vem är Han?

Bokbord	med	biblar	och	böcker	från	XP	Media	kommer	finnas	på	
plats.

Mannen 

som förändrade

världen
Mannen som förändrade världen är berättelsen om Jesus presenterad i tidsföljd, en s.k. evangeliesynopsis, 
där	de	fyra	evangelierna	samt	Apostla	gärningarna	finns	med.	Detta	gör	att	den	är	lämplig	att	läsas	av	
varje person som vill veta mer om Guds son och hans budskap till oss. Boken ges ut som pocketbok för 
att kunna masspridas. 

För människor som inte läst Bibeln tidigare kan den 
vara ett första steg till att lära känna Jesus Kristus som 
han framställs i evangeli erna för att sedan gå vidare till 
att läsa hela Nya testamentet. 

Bibeltexten är hämtad från Svenska Folkbibeln 2015. 
Boken är lämplig att delas ut eller personligen överläm-
nas till icke- kristna, men även till kristna som vill läsa 
evangelierna i tidsföljd.  Utgivningen är ett samarbete 
mellan Heart to heart förlag och XP Media. 

Pingstförsamlingen i Ludvika kommer dela ut boken till 
alla hushåll i staden under våren. Gör som Ludvika pingst-
församling – låt alla i hela stan få veta vem Jesus är!

Mannen som förändrade världen

Mjuk pärm, 288 sid, 110x178 mm

Boken kan köpas via bokhandeln och på  
www.xpmedia.org

Boken ges ut i samarbete mellan Heart to heart 
förlag och XP Media

Ca pris 49 kr/st, 5 ex 34 kr/st, 10 ex 26 kr/st,  
25 ex 22 kr/st, 50ex 20 kr/st, 100 ex 18 kr/st

För större upplagor över 500 ex kontakta 
 Pingstförsamlingen Ludvika för specialpris: 
ludvika.pingst@telia.com.



Bra och viktigt initiativ 
att göra berättelsen om 
Jesus känd. Jag vet att 

kunskapen om Jesus till-
sammans med Andens 
verk förvandlar liv. Jag 

hoppas att många blir inspi-
rerade av Pingstförsamlingens initiativ. 

Både i och utanför kyrkan.
Pelle Hörnmark

Jag stöder projektet av hela mitt hjärta! 
Vilken lysande idé att presentera Jesu liv 
och gärning på ett lättillgängligt sätt för 
en ovan bibelläsare. Det är min bön och 

förhoppning att detta initi-
ativ ska inspirera andra 

församlingar att göra 
som Ludvika pingstför-

samling!
Sverre Larsson

Min uppväxt präglades starkt 
av den passion och mål-

medvetenhet jag såg hos 
de ledare som älskade Bi-
beln och som såg den som 

nyckeln till förvandlade liv 
och en förändrad värld.

Bo-Anders Stenstrand har brunnit för 
evangelisation och nya initiativ för att nå 
Sverige och världen med evangelium så 
länge jag kan minnas. Det har handlat 
om många mediasatsningar inom radio 
och tv. Framför allt har det rört klassiskt 
församlingsbygge. Ja, han är min pappa, 
men mer än så, han visade mig på en 
tro som predikar att varje människa är 
älskad av Gud, att allt är möjligt och att 
jag kan göra skillnad i den här världen.

Den bok du håller i din hand är svaret 
på det människor behöver mer än något 
annat. En levande relation med Jesus 
Kristus. För att lära känna någon måste 
man umgås, samtala och dela livet. Ge-
nom att läsa om Jesus förstår du vem Gud 
är, därför att Jesus är Gud. Men Jesus 
levde också som människa och kan därför 
förstå det vi går igenom. Han är mannen 
som förändrade världen!

Jag uppmuntrar varje troende och 
kyrka att ge den här boken till vänner, 
klasskamrater & arbetskollegor. Att ha 
ett par exemplar tillgängliga hemma, i 
bilen eller golfbagen kan vara det som gör 
skillnaden för de människor du möter. 
Vår kyrka kommer använda och sprida 
den överallt där vi arbetar.

Per-Johan Stenstrand

Sveriges folk vet inte vem 
Jesus är! Därför min-
skar Svenska Kyrkans 
och frikyrkorörelsernas 

gudstjänstbesökare dra-
matiskt! Från nio miljoner 

(1990) till fyra miljoner (2014).
Koranen ger en falsk bild av Jesus och 

hotar med massavrättningar när han 
ska komma tillbaka. Budskapet sprids 
i gratisupplagor över hela Europa av 
oljemiljardärer. Småskrifter om Islam 
delas ut gratis i universitetsmiljöer. 

New Age framställer Jesus som en 
reinkarnation av Buddha. 

Teater och film, ”skönlitteratur”, 
presenterar Jesus som en motsägelsefull, 
trasig karaktär, som en transvestit som 
hädar allt som är heligt. 

De värsta angreppen mot Jesus sker 
av akademiska teologer som förråder 
Bibelns verklighetsbild och förnekar den 
historiske Jesus inför dem som utbildas 
till präster, religionslärare och frikyr-
kopredikanter. Staten finansierar detta!

Därför behövs den bok som Bo- Anders 
Stenstrand sammanställt av Evangelier-
na och Apostlagärningarna!

En viktig missionsinsats!
Stanley Sjöberg 

GE OSS BERÄTTELSEN OM 
JESUS I SKOLORNA!!

Det var en dag i okto-
ber 1989 då jag satt på 
ett sparsamt kontor i 

 Moskva. Michael Gor-
batjov var förhindrad från att 

närvara men Oleg Druzhinin, en av Det 
religiösa rådets ledare talade å regering-
ens vägnar. Han började med att tacka 
för den miljon Biblar som Bibeln till alla 
hade givit det ryska folket dittills.

Sen säger han: Kommunismen faller. 
Vårt folk måste få andlig vägledning. Vi 
behöver Jesus. Lenin, Stalin och andra 
ledare är borta. Under åren har lögn 
tagit sanningens plats.

Jag ber å regeringens vägnar att 
Bibeln sprids i våra skolor. Börja i 

 Leningrad, nuvarande S:t Petersburg.
Så blev det. Alla skolor fick besök. Alla 

elever och studenter fick genom Nya 
Testamentet budskapet om Jesus Kristus.

Bo-Anders Stenstrand var en av dem 
som var aktiv då 25 miljoner Biblar 
delades ut i dåvarande Sovjet. 

Hans ide bakom boken ”Mannen som 
förändrade världen” är en bok, guld värd.

På ett enkelt sätt följer man Jesu liv i 
kronologisk ordning. Detta är ett fynd 
även för vana bibelläsare. Evangelier-
na och Apostlagärningarna blir en ny 
läsupplevelse.

Detta är boken som presenterar den 
tidlöse Frälsaren och svaret på de tidlösa 
frågorna. Boken som erbjuder världen 
hopp. Evigt hopp.

Josef Östby

”Vi vill läsa hela evangeliet”
Från min tid som universitetslektor 

vid Uppsala Universitet erinrar jag mig 
en elevundersökning som gjordes av 
högstadie elevers och gymnasieelevers at-
tityd till och förståelse av bibeltext. Bak-
grunden var den bibelundervisning som 
förekom i skolans religionsundervisning 
under kristendomsmomentet. Från en 
av de klasser som ingick i undersökning-
en kom protester. Man protesterade mot 
att studiet av bibeltext bara omfattade 
vissa utvalda bibelverser. Eleverna nöj-
de sig inte med att enbart studera delar 
av evangeliet. De krävde att få läsa hela 
evangeliet, för att bättre förstå bibeltex-
terna i dess rätta sammanhang. 

Boken Mannen som förändrade 
världen, med Bo Anders Stenstrand som 
utgivare, är välkommen för alla som i 
likhet med eleverna önskar få en samlad 
och bättre bild av vem Jesus är. Då måste 
man gå till källorna. I detta fall de fyra 

evangelierna och Apostla-
gärningarna. En idag 
alltför ofta otydlig och 
fragmentarisk bild av 
Jesus kan där framträda 
mera tydligt. 

Viktor Svanberg, känd agnostiker och 
litteraturprofessor i Uppsala, krävde 
att studenterna måste läsa bibeln för 
att kunna förstå litteratur. I mötet med 
bibeltext erbjuds vi sådan ökad förstå-
else. Men mera än så. Via bibeltexten 
inbjuds vi till livsförvandlande och livs-
lång trosgemenskap med Mannen, som 
inte bara förändrat världen utan både 
vill och kan förvandla människan. 

Göte Olingdahl

Anm. Den undersökning som jag ovan 
hänvisar till finns redovisad i min dok-
torsavhandling Tolkning och tillämp-
ning. En religionsdidaktisk modell för 
bibelundervisning. (1988). 


