Ingemar tror på andligt
genombrott i Sverige
Att Ingemar Helmner är pastor, skulle nog även den som aldrig träffat honom innan,
snart komma fram till. Det är något i hans prydliga uppträdande och välformulerade,
dramatiska uttryckssätt, som vittnar om detta. Men bakom den korrekta framtoningen
finns ett brinnande engagemang.

Ingemar Helmner hade ännu inte fyllt 16 år när evangelisten Erik-Gunnar Eriksson erbjöd honom att
delta i teamet, som reste runt i landet och samlade stora skaror i sina tältkampanjer. Erik-Gunnar blev
sedermera känd som grundare av stiftelsen Tältmissionen och missionsorganisationen Hoppets
Stjärna. Alltsedan dess har Helmner verkat som resande evangelist, musiker, sångare, inspiratör och
församlingsföreståndare. Bland annat har han tillhört pastorsteamet i två stora pingstförsamlingar i
Stockholm. De många åren har inte medfört att han tappat gnistan.
– Jag tror på ett andligt genombrott i det sekulariserade Sverige, och det vill jag medverka till, säger
Ingemar, och tårarna stiger upp i hans ögon.
En av hans stora förebilder är den i frikyrkligheten välkände evangelisten Frank Mangs, som var
verksam större delen av 1900-talet och fick se skaror av människor omvända sig till Gud. Som Mangs
vill Ingemar stå för en klassisk omvändelseförkunnelse och understryker med att citera något Mangs
skrev i slutet av sin levnad: ”Att erbjuda syndernas förlåtelse utan att ställa människorna inför
omvändelsens krav kan leda till den värsta av villfarelser.”
– Jag anser att mycket av kristen förkunnelse i vårt land utgår från ett modernt humanistiskt tänkande,
där ingen omvändelse krävs, inget kors heller. Men min övertygelse är att vi behöver en klassisk
väckelseförkunnelse, där Kristi kors och försoningen ställs i centrum, och människan inser att hon är
en syndare som behöver Gud.

För Ingemar är det en självklarhet att samverka med de kristna församlingar som finns på varje ort.
Han tror att tiden åter är mogen för stora, allkristna kampanjer, där evangelistens gåva får komma till
sin rätt, och det skapas förutsättningar för verkliga andliga genombrott. Tillsammans med en grupp
brinnande visionärer arbetar han med att hitta nya modeller för väckelsekampanjer, där modern teknik
som internet, när-tv och andra medier tas i anspråk. Målsättningen är att på några veckor nå så många
som möjligt på en ort med evangeliet!
– En del säger att det inte finns några förutsättningar för väckelse. Jag påstår att i Sverige är det andlig
väckelse mer än någonsin, men problemet är att den går kyrkorna förbi. Det räcker med att läsa
kvällstidningarnas och veckopressens alla New Age-inspirerade erbjudanden för att inse att det finns
en hunger efter andliga upplevelser. Människor längtar efter Guds kraft, helande och övernaturliga
manifestationer, tyvärr har många kyrkor och församlingar tappat den dimensionen. Det som
människor söker i nyandligheten borde ju i första hand erbjudas i Guds församling.
För ca 150 år sedan och 50 år framåt drabbades Norden av en genuin folkväckelse. Vårt land var på
väg att gå under i omoral och dryckenskap, men den andliga väckelsen, i samverkan med
arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, innebar en helt ny start för Sverige. De flesta av våra
frikyrkliga samfund har sina rötter i detta djupgående skeende. Ingemar är övertygad om att detta kan
hända igen.
– Ja, jag tror på folkväckelse även i vår tid, för trots att det var andra förutsättningar då, är människans
andliga längtan alltjämt densamma. Under mina första år som evangelist, då jag reste med
väckelsetältet, var 70-80 % av mötesbesökarna inte personligt troende. Hade de gamla kyrkorna
förstått att kanalisera detta så kunde vi ha haft en helt annan situation idag i landet. Gud klappade på
Sveriges port och vi kunde ha upplevt ett verkligt väckelseskede. Men det är tragiskt att tänka på, hur
svårt etablerade kyrkor ofta har att ta till sig andliga förnyelseströmmar.
Återigen flammar det till av hänförelse i Ingemars blick och rösten darrar av återhållen rörelse när han
beskriver en märklig händelse från ett besök i Brasilien tillsammans med sin mångårige vän ErikGunnar Eriksson.
– Där predikade jag i en pastorskonferens, när jag plötsligt tappade tråden i min predikan och kände att
Guds Ande kom över mig så mäktigt att jag började storgråta. Jag kände en maning att vädja om
förbön för den andliga situationen i Norden. Då tog en pojke, som växt upp på ett av våra barnhem, en
svensk flagga i handen. Sedan gick han av och an i den stora arenan och profeterade om vad Gud vill
göra i Sverige som svar på bön. De brasilianska pastorerna bad för mig och under förbönen såg jag i
en vision Sveriges karta. På plats efter plats såg jag eldar tändas. Efter den upplevelsen har jag stärkts i
tron på Ordets kraft. Det är nämligen inte metoder som ska frälsa Sverige utan kraften i Guds Ord.
Inget är omöjligt, men Guds församling måste omvända sig och få tro på Guds möjligheter.

Fakta om Ingemar Helmner
Familj: Min underbara livskamrat Agneta och fem vuxna barn, barnbarn.
Intressen: Litteratur, det är en lisa för min själ att läsa de stora författarna.
Musik: Det mesta. Jazz, klassiskt, läsarsånger.
Stark sida: Har lätt att både koppla av och på. Kan känna med människor och tror att jag talar
så människor förstår vad jag säger.
Svag sida: Tidsoptimist, har svårt att säga nej och tar på mig mer än jag orkar och hinner.
Föredömen: Evangelisterna Frank Mangs och Erik-Gunnar Eriksson, för deras frihet,
hängivenhet, deras starka tro på evangelistgåvan och modet att odla den.
Dold talang: Som bondson drar jag gärna igång motorsågen och rensar i en skogsdunge.

Ingemar Helmner ser sången och musiken som en del av sin tjänst och predikar ofta från pianopallen

Det är inte metoder som ska frälsa Sverige utan kraften i Guds Ord, säger Ingemar Helmner

