
Glad påsk! 

Den gammaltestamentliga påsken firades till minne av Uttåget ur Egypten. På tio olika sätt visade Gud 

att Han var starkare än dåtidens supermakts tio starkaste gudar. Nilen blev till blod, myggor och 

paddor hemsökte folket. Till slut släckte Gud solguden själv. Detta blev den bärande berättelsen i 

judisk tro. Berättelsen om att Gud håller att lita på, att vi kan sätta all vår tilltro till Honom. Ingen 

annan gud är starkare. 

Vår nytestamentliga påsk påminner oss egentligen om samma sak. Genom Jesu död och uppståndelse 

visar Gud att Han är starkare än allt vi fruktar. Att inte ens döden har någon makt över den som sätter 

sin tilltro till Jesus. Vi firar påsk för att påminna oss om detta. Vi är befriade ur vårt slaveri under 

synden, och straffet för de synder vi begått bar Gud själv på korset. 

Detta är en seger att glädjas över – att Jubla över! 

För oss som familj är detta en speciell påsk. Vi firar den, som de flesta av 

er vet, i Argentina. Vi förlorade vår älskade Christer för ett drygt år sedan, 

och genomför nu en resa i hans fotspår. Överallt vi kommer vittnar man 

om hans betydelse. Det gör att vi gång på gång, på ett särskilt sätt 

påminner oss om vad påskens budskap egentligen betyder: Att Hans 

uppståndelse också är ett löfte som gäller oss också. De som gått före oss 

väntar där, på den andra stranden. Detta är en seger att glädjas över – att 

jubla över!  

Vi har det väldigt bra i Argentina. Vi har tagits emot med öppna armar denna vår första vecka. Överallt 

vi kommer visas vi den största tacksamhet och kärlek. Församlingen här hyser en djup kärlek till 

Centrumkyrkan i Mora, och glädjen med vilken dess pastor tas emot känner nästan inga gränser. Det 

är puss- och kramkalas i varje stuga. Man bjuder oss på bakverk och mat tills vi rullar fram. När jag 

predikar avbryts jag av applåder (föreställ er chocken första gången!) 

Vi får vara i tjänst på många sätt här. Jag har redan dessa första sju dagar predikat fyra gånger och 

undervisat församlingens ledare idag. Vi har hunnit besöka många av de förskolor i själva orten Salta 

som vår församling hjälpt till att bygga, med tillhörande kyrkolokaler. Vi har deltagit i bönemöten och 

träffat pastorer och ledare. Under påsken blir det ytterligare några möten att predika i, och nästa 

vecka reser vi upp i Anderna för att se de utposter och förskolor församlingen bygger där. Vår sista 



helg skall jag predika två gånger till i ”Centralkyrkan” 

inne i Salta, då de också har planerat att avskilja sin nye 

ungdomspastor. En avskiljning de gärna ville att vår 

församling, genom mig, också blev delaktiga i. Fullt ös, 

med andra ord, och det var så vi ville ha det.  

Väckelsen brinner starkt här i Salta. I Casa de Dios 

”Centralkyrka” har man just rivit en skiljevägg för att 

skapa en dubbelt så stor kyrksal (vilket gör att hela 

kyrkan är en byggsarbetsplats, precis som den ska 

vara), men kyrkan är ändå för liten, så dubbla 

gudstjänster krävs.  

Längtan och hängivenheten hos de troende här är 

avundsvärd. Vid varje förbönstillfälle är det kö, Man 

förväntar sig Guds hjälp på alla områden i livet, något 

som naturligtvis också smittar de som ännu inte tror.  

Samma berättelse finns från alla utposter och andra 

församlingar vi besökt. Församlingarna växer snabbare 

än man hinner bygga ut kyrkorna! Oerhört 

inspirerande och utmanande! Framförallt att man så 

målmedvetet bygger för en yngre generation; Annica 

och Daniel  lyfter medvetet fram och tränar unga 

ledare - lyssnar in vad de säger, de bygger gudstjänster 

som attraherar yngre, ger stort utrymme för musik - och då gärna från Hillsong.  

Detta samtidigt som de äldsta i församlingen är de som dansar vildast i lovsången - de utgör 

föredömen som gläds över och  uppmuntrar de yngre att hänge sig än mer. Detta är en seger att 

glädjas över – att jubla över!  

Det bestående efter denna första vecka är den djupa bönen att få se väckelse även i Sverige. Få 

komma dithän att arbetet med våra kyrkolokaler inte handlar om underhåll, utan utbyggnad! Gud är 

densamme hos oss. Överallt vi kommer påminner man oss om att inget av detta vore möjligt utan 

stödet från vår församling – vi har varit med och sått in i den här väckelsen. Nu kan vi få lära oss av 

dem, inte kopiera – men inspireras. Om det går här, så går det hos oss! 

 

I kärlek, med längtan 

En önskan om en riktigt glad påsk! 

 

/Familjen Gillsberg gm Emil. 


