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Överingress 
 
 

 

Stockholm Vineyard är en kristen församling med rötter i hippietidens Kalifornien. Gudstjänsten 

kännetecknas av en informell stil, enkelhet och ett stort inslag av sång och musik. Människans 

upplevelse av Gud är central, vilket uppfattats som ett avsteg från Bibelns lära och lett till att 

Stockholm Vineyard utpekats som en manipulativ sekt. 
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Vändpunkten 
– Församlingen är en gemenskap, en familj som man växer in i och utvecklas med. Ett 

byte av församling innebär att få nya vänner och en ny familj. Det tar tid att växa in i en 

församling och bli accepterad som ny medlem. Men Stockholm Vineyard är bra. Här blir 

man lättare accepterad för den man är och man känner sig välkommen från början, säger 

Stefan Storrank, 45. 

Klockan är 13.00 denna lördag när jag träffar Stefan. Det är årets första riktigt varma dag och han 

har valt mötesplatsen, kafeterian i Tumba sjukhus. Stefans mamma är inlagd på sjukhusets 

långvårdsklinik. Själv bor han i närheten och besöker henne tre gånger i veckan. Stefan är 

lättklädd i värmen. På sig har han ett par slitna jeans, en halvlång beige tunn sommarjacka med 

krage och en svart t-shirt med texten: ”Kan du läsa det här tacka din lärare”, skrivet med vit text. 

Stefan har brunt halvlångt hår som är okammat och rufsigt och han har inte rakat sig i dag kan jag 

konstatera. Hans stil är bohemisk på så sätt att det signalerar att här är en person som värderar de 

inre egenskaperna högre och klär inte upp sig för att visa sin materiella yttre status, disciplin eller 

ekonomiska resurser. En människa som vill få uppskattning för den hon innerst inne är och inte 

för den glittriga ytan. Men jag kan inte bedöma om den bohemiska stilen är medvetet eller 

omedvetet vald.  

 

Stefan är över medellängd och normalt byggd och han sätter sig ner både mjukt och smidigt. 

Kanske har han idrottat mycket i sin ungdom? Till både utseende, kropp och till sättet upplever 

jag honom som 15-20 år yngre än han är. Stefan som sitter framför mig är inte en medelålders 

cynisk gubbe som är trött på livet precis. Han utstrålar ungdom, lekfullhet och nyfikenhet.  Han 

tackar nej till en kopp kaffe jag erbjuder honom med förklaringen:  

 

– Jag kommer att dricka så mycket kaffe på avdelningen när jag efter intervjun ska hälsa på min 

mamma, så det får vara för mig.    

 

Stefan Storrank föddes i Nykvarn utanför Södertälje och är numera bosatt i Tumba, söder om 

Stockholm. Att bli kristen var naturligt för honom eftersom båda hans föräldrar tillhörde 

Pingstkyrkan. Musiken kom han tidigt i kontakt med genom Pingstkyrkan. Han är självlärd på 

elbas och har spelat sedan 1977. På den tiden i en grupp med namnet Bengalen. I Pingstkyrkan 

mötte han även kvinnan han gifte sig med. De fick fyra barn, tre pojkar och en flicka.  

 

Trots tryggheten i Pingstkyrkans församling har han valt att gå med i en annan församling, 

Stockholm Vineyard. För en oinvigd kan byte av församling tyckas obetydligt och handla om små 
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detaljer. Men det är ett stort steg och har stora konsekvenser för den enskilde individen. Ett byte 

av församlig är som ett byte av arbetsplats eller jobb, man måste lära känna nya människor och 

det är andra rutiner och regler som gäller. 

En religiös vilde 
Kännedom om Vineyard fick Stefan i slutet av 1980-talet, bland annat genom tidningen Exodus, 

en numera nedlagd kristen tidning. Tidningen hade flera artiklar som berättade om Vineyard. 

Stefan blev intresserad, framförallt av lovsången. När han fick höra att Vineyards grundare John 

Wimber skulle komma till Stockholm i juni 1991, kunde han bara inte missa tillfället.  

 

– Över 1 500 personer hade samlats och det var varmt och trångt i Filadelfiakyrkan. Mina 

förväntningar var höga och jag skulle inte bli besviken. John Wimber, Vineyardkyrkans grundare, 

klev fram på podiet och sade till publiken ”Jag är en liten fet man på väg till himlen”. Det första 

jag tänkte på var att han var så enkel och så ödmjuk. Jag glömmer aldrig hans blick, den var varm 

och ärlig. Vineyard var ett nytt sätt att idka kristendom. Det här gillade jag, säger Stefan Storrank.  

 

Konferensen varade i tre dagar och blev en vändpunkt i Stefans liv. 

 

– De idéer jag fick under konferensen ville jag tillämpa i praktiken. Pingstkyrkan i Tumba hade en 

lokal i Alby, ett område i norra Botkyrka. Jag och några till började anordna spelningar för 

ungdomar på lördagar. Vi som var influerade av Vineyards idéer blev ansedda som något av 

”religiösa vildar” av Tumba Pingstkyrka. 

Livet i Tyskland 

Genom bekanta fick han i slutet av 1980-talet höra talas om ett kristet kollektiv för unga 

människor i Tyskland. Kollektivet var en allmän kristen rörelse som grundats av en före detta 

narkotikamissbrukare som blivit drogfri och troende. Kollektivet byggde på ett eget ledarskap 

och stod oberoende från andra församlingar, men var starkt influerat av Vineyards sång och 

musik. Här fanns kombinationen av musik, andlighet och möjligheter till att träffa andra unga 

kristna, något som intresserat Stefan under lång tid.  

 

Stefan och hans familj bestämde sig för att flytta till kollektivet 1989. De stannade där ett år. 

Under tiden fick de ekonomiskt understöd av Pingstkyrkan i Tumba. När pengarna tog slut 

flyttade han och familjen tillbaka till Sverige. Han arbetade två år i Sverige som obehörig lärare, 

men tiden i Tyskland hade gett mersmak. När han och hans fru tjänat ihop tillräckligt med pengar 
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flyttade hela familjen till Tyskland igen. Den här gången kom staden Lüdenscheid att bli hans 

hem i sex år 1992-98. Stefans två yngsta barn är födda i Tyskland. Kollektivet i Tyskland var 

uppbyggt som ett flertal mindre celler med en gemensam ledning. I Stefans cell, som låg en bit 

utanför staden, delade mellan 8-14 personer på 200 kvadratmeter i en villa som bestod av 8 rum 

plus kök. När Stefan flyttade till Tyskland kunde han ingen tyska och hans fru, som har 

österrikiska föräldrar, fick översätta allt för honom. Men efter bara några månader klarade han 

språket hjälpligt och efter sju år i Tyskland talar han i dag flytande tyska.   

 

– Det var knapert ekonomisk hela tiden. De pengar vi sparat ihop tog snabbt slut och vi fick 

jobba för att klara oss, jag arbetade i ett skivlager och min fru inom hemsjukvården. Den första 

tiden i Tyskland var bra. Det fanns en anda av väckelse och kreativitet. Jag kände mig som en 

blomma med knoppar redo att slå ut. Men de tyska ledarnas inställning till religion var striktare. 

Ledarna för kollektivet övertolkade sina roller. De var inte vana vid att människor tänkte 

självständigt. Jag upplevde situationen till slut som att jag skulle fråga och be om lov för allt.  

 

Stefan berättar att många idéer som han hade stoppades av ledningen. Det kunde till exempel 

vara att gå in på ett av stadens diskotek med tröjor med texten ”jourhavande präst”, för att 

komma i kontakt med unga människor som ville prata av sig. Stefan lade också fram många 

förslag på aktiviteter som kollektivet kunde göra på stan för att sprida glädje hos innevånarna, allt 

från att dela ut blommor till att erbjuda sig att klippa gräsmattor gratis hos vanligt folk, men 

ledningen sade blankt nej till allt.  

 

– Glädjen och lekfullheten jag haft, förvandlades till en rädsla för att tänka och handla fel. 

Känslan att vara nedtryckt var stor. Jag är en glad människa som är social och vill människor gott, 

har ett hjärta för att kunna hålla kontakt med många människor. När denna strävan att glädja 

andra hindrades och när kreativiteten, vilken är min näring, ströps vissnade jag som människa.  

 

När Stefan lämnade Tyskland efter sex år var han en bitter och bruten människa. Men nu har 

Stefan förlåtit och gått vidare. För några år sedan var Stefan i Tyskland och besökte en konferens 

anordnad av det kristna kollektiv han bott på.  

 

– De ville be för mig under ett kyrkobesök. Men jag kände att från de personer som varit för 

uppfostrande mot mig, kunde jag inte ta emot någon förbön. Jag tror förbön är bra att få och jag 
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har förlåtit dem som behandlat mig illa, men såren känns när man trycker på dem. Det blev för 

mycket. Jag reste mig och gick ut.    

Skilsmässa 

– När jag, min fru och mina barn flyttade tillbaka till Sverige 1998, fanns det mycket inom oss 

som var trasigt. Vi var helt enkelt splittrade som människor och det hela slutade med skilsmässa.       

 

Efter tiden i Tyskland utbildade han sig till lärare och återvände till sin gamla församling, 

Pingstkyrkan i Tumba, men trivdes inte. Stefan lämnade Pingstkyrkan och började gå till 

Stockholm Vineyard. Men helt har han inte släppt Pingstkyrkan, eftersom hans barn är kvar i 

församlingen. Stefan trivs bra i Stockholm Vineyard, men säger:  

 

– Gud är ju inte helt nöjd med Vineyard heller. Andra kristna rörelser kommer att uppstå. Allt 

handlar om utveckling och att utvecklas. När man nått en punkt i livet är det dags att gå vidare.  

Ny energi  

Stefan har sedan januari 2003 varit regelbundet engagerad i Stockholm Vineyard. Han tilltalas av 

öppenheten, musiken och den avspända atmosfären.  

 

– Även om vi som människor inte är så perfekta så älskar Gud oss som vi är. En inställning 

Stockholm Vineyard verkligen lever upp till på ett sätt jag inte upplevt i någon annan församling. 

 

Till vardags jobbar han som speciallärare för elever som har svårt att hänga med i skolarbetet.  

Eleverna har många gånger problem hemma som gör att de har svårt att koncentrera sig i skolan 

och dagarna blir många gånger väldigt tuffa för lärarna.  

 

Stefan utstrålar lugn och eftertanke när man pratar med honom. Han skämtar ofta om sig själv 

och vad han varit med om. Han är resonerande och mån om att hjälpa till. Han lyssnar noga och 

svarar på alla frågor jag ställer även mycket privata.  

 

Stefan berättar att hans kristna tro, musiken och gudstjänsten fungerar som fasta punkter i 

tillvaron. Stockholm Vineyard är en plats där allt detta sammanstrålar. Här finner han ro och 

möter sina likar. Stockholm Vineyard är en plats där han tankar på med ny energi.  
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Jesusfolkets arvtagare  
Vineyard [uttalas vinjard] har sina rötter i 1960- talets hippierörelse i USA. Under 

hippietiden fanns många ungdomar som kombinerade sin kristna tro med 

hippierörelsens anda av revolt. De kallades för Jesusfolket. Några församlingar i 

Kalifornien anpassade sin stil för de kristna hippierna. 

En av dessa församlingar var en Calvary Chapelförsamling, en allmän kristen församling som kan 

jämföras med Pingstkyrkan i Sverige. Calvary Chapelförsamlingen utformade en gudstjänststil 

som tilltalade Jesusfolket. Gudstjänsten förenklades och gjordes mer tillgänglig genom en 

informell stil, gudstjänstbesökarna kunde i princip komma till gudstjänsten iförda badbyxor eller 

bikini, efter en simtur i Stilla havet. Man lättade också upp gudstjänsten genom att ge den ett stort 

inslag av sång och musik. Ur hippierörelsen uppstod också den så kallade ”karismatiska 

väckelsen” som ansåg att människor kunde få nådegåvor, vilket betyder att de underverk Jesus 

gjorde kan utföras även i dag. Nådegåvorna innebär att kunna förutsäga framtiden (profetera), 

samtala med Gud och änglar (tala i tungor) och förmågan till att kunna bota sjuka (hela).  

 

Den karismatiska väckelsen betonade också upplevelsen av Gud som viktigare än en djupare 

förståelse av Bibelns ord. Upplevelse av Gud betyder att man söker Gud på andra sätt än bara 

genom att läsa Bibeln och delta i kyrkans ritualer som nattvard och psalmsång. En upplevelse är 

något som en människa känner genom sina sinnen (fysiskt) och känslor (psykiskt). Den 

grundläggande tanken i den karismatiska väckelsen är att vi inte kan förstå Gud med vårt förstånd 

(logik). Vi som människor kan inte sätta ord på vad Gud är (vetenskaplig förklaring), eftersom 

Gud alltid är större än allt vi människor kan tänka. Men med våra sinnen och våra känslor kan vi 

nå långt bortom det vi kan förstå med vårat förnuft, på så sätt kan vi komma närmare den storhet 

Gud är. Enligt den karismatiska tron är upplevelsen ett bevis på att Gud finns om upplevelsen 

överensstämmer med vad som står skrivet i Bibeln.  

 

John Wimber som var pastor vid Calvary Chapelförsamlingen som öppnat sig för Jesusfolket, 

intresserade sig för de karismatiska idéerna och introducerade dem i sin församling. Framför allt 

blev han intresserad av att bota sjuka. Många i församlingen ifrågasatte John Wimbers idéer vilket 

ledde till att John Wimber startade en egen församlingsrörelse, Vineyard. Enkelheten i gudstjänst, 

det stora inslaget av sång och musik och den informella stilen från Calvary Chapel kombinerades 

med de karismatiska idéerna. Allt fanns nu samlat i en och samma kyrka, Vineyardkyrkan. De 

första Vineyardkyrkorna grundades i början av 1980-talet i Anaheim, Kalifornien.  



 

 9

En dåre för Kristus 
John Wimber föds den 25 februari 1934 i Peoria, Illinos, USA.. 15 år gammal börjar han att 

försörja sig som yrkesmusiker. Gifter sig 1955 men hans ständiga frånvaro från hemmet på grund 

av spelningar och ett tilltagande drickande leder till skilsmässa. John Wimber ger sig ut på luffen. 

En dag vandrar han i en ökentrakt smutsig, berusad, klädd i trasor, utan mat och pengar. Han har 

sjunkit så långt ner en människa kan sjunka. Känslan av hopplöshet och livsleda kommer över 

honom. Han orkar inte mer, han vill ha hjälp. Men vem ska hjälpa honom nu? John Wimber, som 

inte är troende, blickar upp mot himlen och ropar för första gången i sitt liv: ”Gud hjälp mig” 

Om det var med hjälp av Guds kraft eller av egen, så bestämmer han sig för att lämna sitt 

eländiga luffarliv. Han återgår till jobbet som musiker och kontaktar sin före detta fru. De blir 

ihop igen och börjar studera bibeln i en bibelstudiegrupp. Snart blir de bekännande kristna. John 

Wimber slutar sitt arbete som musiker och bestämmer sig för att på heltid bli ”en dåre för 

Kristus”. Han blir pastor och börjar leda en Calvary Chapelförsamling där han introducerar de 

karismatiska idéerna. Han uppmanar församlingen att be för de sjuka. Men trots den ihärdiga 

bönen syns inga tecken på resultat, många blir faktiskt sjukare. 

 

En gång är John Wimber så desperat, han slänger sig gråtande på golvet och skriker ”Vi ber och 

ber men det händer inget, det är inte rättvist, Gud”. Men plötsligt en dag blir en sjuk kvinna i 

församlingen oförklarligt frisk under bönen. Äntligen har bönen hjälpt. Från den dagen börjar 

John Wimber sin mission för bönens kraft för att göra grejorna (The Stuff) Jesus gjorde när han 

botade sjuka och drev ut demoner. John Wimbers entusiasm och starka personlighet, väcker stort 

intresse världen över och i dag finns ca 1 500 Vineyardkyrkor i ett 80-tal länder. Den 17 

november 1997 avlider John Wimber efter en hjärnblödning i Los Angeles, USA.  

 
Stockholm Vineyard 
I slutet av 1980- och början av 90-talet besökte John Wimber Sverige vid flera tillfällen. Många 

inspirerades av John Wimber och Vineyards sätt att utöva kristendom. Sveriges första 

Vineyardförsamling, Stockholm Vineyard, grundades hösten 1992 i Alvik, Stockholm. När 

församlingen var som störst omfattade den cirka 400 medlemmar. Olika åsikter om hur 

församlingen skulle arbeta ledde till en splittring 1996. Församlingen delades i två delar 

Stockholm Vineyard och Tomaskyrkan. I dag har Stockholm Vineyard ca 200 medlemmar. I 

Sverige finns Vineyardförsamlingar på ett 15-tal orter och medlemsantalet är ca 1 500-2 000.  
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Namnet Vineyard betyder vingård på svenska och syftar på Johannesevangeliet (15:5), där Jesus 

säger till sina lärjungar ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”. Stockholm Vineyard tillhör de 

evangelikala kyrkorna och har samma grundläggande syn på kristen tro som till exempel Svenska 

kyrkan. De evangelikala kyrkorna sammanfattar kristen tro i den så kallade Apostoliska 

trosbekännelsen. Olika karismatiska kyrkor har vuxit fram i Sverige, mest känt är Livets Ord som 

står för ett framstegsteologiskt synsätt där Gud belönar goda människor med framgång och de 

mindre goda överlämnas åt Satan och demonerna. Stockholm Vineyard står för en mjukare 

karismatisk kristendom där ondskan tonats ner, vilket gör att Stockholm Vineyard intar en 

position mellan Svenska kyrkan och Livets Ord.  

 
Upplevelsen av Gud  
John Goodwin har varit pastor i Vineyard, USA under åtta år. Under dessa år reste han runt och 

umgicks mycket med John Wimber, men har tagit avstånd från Vineyards läror. Flertal av John 

Goodwins artiklar finns publicerade på det kristna forumet www.solascriptura.se. 

 

John Goodwine anser att många av John Wimbers läror på ett negativt sätt spridigt sig och fått 

fäste inom den kristna kyrkan. John Goodwine finner stöd för sin kritik mot Vineyard i Bibeln. 

När John Goodwine studerat John Wimbers undervisning ur Bibelns perspektiv har han funnit 

att John Wimbers läror på flera punkter gör avsteg från Bibelns lära.  

 

Det centrala i John Goodwines kritik (en kritik som inte bara riktas mot Vineyard och John 

Wimber, utan också mot alla andra karismatiska kyrkor) är Vineyards upplevelsekristendom där 

individens egen upplevelser av Gud, snarare än Bibelns vägledning, lätt kan leda till ett 

pragmatiskt tänkande (om en metod fungerar måste den vara av Gud), och till subjektivism 

(människans inre upplevelse bestämmer sanningen). Den känslokristne behöver inte studera 

Guds Ord eftersom han redan känner Guds vilja genom sina känslor. Han vill inte lära känna 

Gud, han vill uppleva Honom.  

 

Kritiken mot Vineyards upplevelsekristendom viftade John Wimber bort som trångsynthet och 

beklagade sig över att västerländsk kristendom behärskas av ett vetenskapligt synsätt. John 

Wimber menar att vårt logiska och förnuftiga västerländska tänkande hindrar oss från att släppa 

in kraften. Hans mission var att vi ohämmat skulle öppna våra sinnen och villkorslöst ta emot 

den andliga världens budskap från Gud.  
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287 uppmaningar  
Skytteholmsskolans matsal, Solna, Stockholm. Söndagen den 3 april. Ett tiotal personer 

flyttar bord, kokar kaffe och dukar upp med fikabröd. Tre musiker och en sångerska fixar 

med ljudanläggningar och instrument. Utanför fönstret syns Skytteholms idrottsplats, där 

fotbollsspelare värmer upp för match. Stockholm Vineyard förbereder för gudstjänst. 

Strax före klockan fyra börjar församlingens medlemmar att anlända, ett hundratal personer, till 

stor del yngre barnfamiljer, men alla åldrar finns representerade. De flesta är ledigt klädda i jeans, 

t-shirt och tröjor. En av Vineyards grundtankar är att gudstjänsten ska uppfattas som något 

informellt, som ett vardagsrum. I dag ett varmt vardagsrum eftersom de höga matsalsfönstren 

släpper in stora mängder av den varma april solen.  

 

Människorna och miljön antyder inget speciellt och sammankomsten skulle kunna vara vilken 

föreningsträff som helst. Men bakom musikerna, framför de höga matsalsfönstren står ett träkors 

uppställt. Korset, symbolen för den kristna tron signalerar att det handlar om en kristen 

sammankomst. 

 

När jag tänker på kristendom ser jag framför mig höga kyrktorn och storslagna altarskåp. Här i 

Stockholm Vineyard står ett träkors i en skolmatsal! Fantasin drar i väg. Är träkorsets plankor 

från skolans slöjdsal? Så enkelt och anspråkslöst och jag tycker mig förstår innebörden av 

enkelheten och anspråkslösheten senare under gudstjänsten när pastor Ted Jeans i sin predikan 

säger: 

 

– Församlingen är inte en byggnad, inte en institution. Församlingen är människor som ska tjäna 

Gud. Jesus och apostlarna kallar församlingen för Guds tempel. Offret är inte pengar eller saker. 

Det är vi människor, som är offret. Vilka är prästerna? Jo, det är vi människor. Vi är inte bara 

konsumenter. Vi tjänar Gud. Älska Gud med hela ert hjärta och hela er själ. 

  

Jag förstår nu att enkelheten uttrycker att det är insidan som räknas och inte utsidan. Det låter ju 

bra, fint och helt i linje med Vineyardkyrkans anda. Men i intervjun efter gudstjänsten med pastor 

Ted Jeans, förklarar han att: 

 

– Om vi skulle ha råd skulle vi verkligen önska oss en egen byggnad som var anpassad för våra 

ändamål.  

 



 

 12

Stockholm Vineyard är en liten församling med begränsade ekonomiska resurser. Verksamheten 

har löpande utgifter för lokaler, anställda, material och missionsverksamhet. Finansieringen sker 

genom gåvor, tionden och försäljning. Att ge tionde är inget tvång men rekommenderas alla 

församlingsmedlemmar eftersom de tar del av kyrkans aktiviteter. Enkelheten är alltså inte bara 

ett uttryck för något principiellt, utan är också en kostnadsfråga.  

Gud äras med musik och sång 

Några minuter över klockan fyra börjar gudstjänsten. En sångtext visas upp med hjälp av 

PowerPoint på en skärm som hänger på den röda tegelväggen i skolans matsal. Musikerna räknar 

in takten och börjar leda sången:    
 

Värdig, du är värdig mer än allt på denna jord min tanke kan ej omfatta den skönhet du bär alla 

mina ord tar slut i ditt kärleksdjup förut har jag hört om dig nu ser jag att du är//du är värdig, du är 

värdig, du är värdig du är värdig all vår sång i evigheten lång … 

 

De flesta i församlingen ställer sig upp och sjunger. Efter bara ett litet tag börjar många att lyfta 

upp sina armar i luften, uppåt eller åt sidorna, oftast bägge, ibland bara ena armen. Några sitter 

tysta och stilla. De flesta tycks vara helt inne i den vackra och harmoniska sången, några blir rörda 

och gråter. Att stå upp under gudstjänsten är att visa Gud både ära och respekt, förklarar pastor 

Ted Jeans efteråt. 

 

Sången öppnar gudstjänsten och ses som ett gemensamt uttryck av bön och beundran inför Gud 

och utgör 40-45 minuter av gudstjänstens två timmar. I Bibeln finns 287 uppmaningar att sjunga 

Herrens lov får jag veta under predikan av pastor Ted Jeans. 

 

Stefan Storrank, musiker med elbas som instrument, berättar före gudstjänsten: 

 

– Många i församlingen rycks med och visar detta med kroppen. Man knäböjer eller sträcker ut 

armarna för att visa ära. Detta är inte konstigare än när publiken under till exempel en 

fotbollsmatch lyfter armarna och ropar av glädje när det egna laget gör mål. 

 

Sången, miljön och det stora inslaget av barnfamiljer i församlingen skapar faktiskt en stämning 

liknande den i ett vardagsrum, en behaglig och avkopplande atmosfär. Medan de vuxna sjunger 

och ärar Gud, springer barnen omkring och leker med varandra. Allt verkar hur bra och lugnt 
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som helst. Men för tio år sedan var det annorlunda. Då pekades Stockholm Vineyard ut som en 

manipulativ sekt på felaktiga grunder. 

Torontorörelsen 

Den negativa bilden av Vineyard som sekt uppstod 1994 i Toronto, Kanada. En Vineyard- 

församling vid namn Toronto Airport Vineyard började ha gudstjänster som väckte stor 

förvåning. Människor skrattade hysteriskt, grät hejdlöst och föll avsvimmade till golvet under 

gudstjänsterna. Fenomenet kallades ”Torontorörelsen”. Många uppfattade gudstjänsterna som 

manipulation av människor och deras känslor. Andra såg dessa känslostormar som något positivt 

och beskrev situationen som att människorna var uppfyllda av den Helige Ande. Många 

församlingar världen över influerades av Torontorörelsen, bland annat Stockholm Vineyard. 

 

Församlingen Toronto Airport Vineyard var inte en typisk Vineyardförsamling, utan en befintlig 

församling som upptogs i Vineyards internationella nätverk. Ledarna för Vineyardkyrkan försökte 

till en början inte hindra Torontorörlsens manifestationer, vilka uppfattades som något Gud var 

delaktigt i. Men snart insåg ledarna att saker och ting började spåra ur. Jakten på sensationer blev 

till slut för stor och ledningen ansåg att manifestationerna var på väg mot något teologiskt osunt 

och manipulativt som det inte fanns någon täckning för i Bibeln. Toronto Airport Vineyard 

uteslöts ur Vineyards kyrkorörelse och fenomenet med starka känslomässiga utspel under 

gudstjänsterna började klingade av i samtliga Vineyardförsamlingar världen över efter bara 

mindre än ett år. Men Stockholm Vineyard kom för lång tid efteråt att bli förknippat med 

Torontorörelsens ovanliga och dramatiska gudstjänster.  

Farlig frukt 

När sången är slut sätter sig församlingen ner. Det har blivit dags för pålysning som är en allmän 

informationsstund om vad som är på gång i församlingen. I dag talar man om Stockholm 

Vineyards flytt till nya lokaler. Från och med maj 2005 ska gudstjänsterna hållas i Stefanskolan, 

Kungsholmen, Stockholm. Man ber för en kvinnlig församlingsmedlem som sågat grenar i ett 

äppelträd och fallit ner och skadat sig och därför inte närvarar. Äpplen tycks vara farlig frukt för 

kvinnor. Man ber även för påven Johannes Paulus II som ligger sjuk. Några personer i 

församlingen träder fram och vittnar om sin tro. En kvinna berättar att det är Guds förtjänst att 

hon lyckades köpa ett hus på 400 m² i Tyresö för 3 miljoner, tack gode Gud! 
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Kärleken är svår 

Efter pålysningen är det dags för fika som är en del av gudstjänsten. De flesta i lokalen grupperar 

sig. Yngre sitter med yngre och äldre med äldre. Det märks att människorna känner varandra 

sedan tidigare. De går fram till varandra och hälsar och kramas. Ett dovt sorl sprider sig i lokalen. 

De många barnen i lokalen springer runt och leker men i ett vardagsrum är det helt okej. Men för 

att få någorlunda ordning och reda inför den kommande predikan skickas de yngsta barnen ut till 

den väntande söndagsskolan där de får leka av sig.  

 
Pastor Ted Jeans talar i sin predikan om människans stora behov av att uttrycka känslor och 

svårigheten med att finna ord för dessa. Framförallt är det svårt när det handlar om kärlek.  

 

– Kärleken är svår att sätta ord på. Men till slut kommer vi till skott, säger pastor Ted Jeans.  

 

Ett skratt hörs i församlingen. Pastor Ted Jeans ser förvånad ut och frågar: ”Vad är det som är så 

roligt?” Munterheten och skrattet har sin orsak. En man i församlingen heter ”Scott” i förnamn.  

 

När skrattsalvorna tystnat och ordningen är återställd, fortsätter pastor Ted Jeans sin predikan. 

Genom exempel från Bibeln visar han olika sätt att uttrycka känslor. Han förklarar att det finns 

ett tryck i skapelsen. Trycket är att vi som människor är skapade att delta i lovprisningen av Gud. 

Musikinstrumenten är till exempel en förlängning av vår själ. Med hjälp av musiken kan du 

uttrycka vad du känner, känslor som du inte alltid kan sätta ord på. Vi lyfter våra händer och ärar 

Gud likt små barn som lyfter sina händer mot föräldrarna för att få tröst och trygghet. Vi 

applåderar av glädje och uppskattning inför Herren den Högste. Genom vår sång erkänner vi 

Gud som kung. 

 
Gud och Satan 
I Bibeln finns också ondskan, Satan och demonerna. Inom Vineyard anses Satan vara en stark 

kraft som motarbetar Guds goda verk och försöker fördärva människan. För att tydliggöra sin tro 

har Vineyard utöver den Apostoliska trosbekännelsen formulerat egna trossatser. I dessa 

trossatser framträder Satan tydligt. Men i både gudstjänst och predikningar har man valt att tona 

ner Satan och ondskan. I stället lyfter man fram Guds kärlek som det viktigaste. Pastor Ted Jeans 

förklarar för mig efter gudstjänsten:  

 

– Det är många frågor Bibeln inte ger svar på. Enligt Bibeln är Satan en ängel som gjort uppror 

mot Gud, men vi vet inte när och hur Satan gjorde uppror mot Gud. Vi vet inte heller så mycket 
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om vad änglarna egentligen är för något. Gud har också makt att förgöra Satan, men varför han 

inte gör det finns ingen förklaring till. Satan är obehaglig och skrämmande och inget jag gärna 

predikar om. I stället är Jesus historiens mittpunkt. Jag tycker att alla ska kolla upp Jesus noga. 

Jesus ställer inte så stora krav på dig som människa, men budskapet han hade till oss var ett 

allvarligt budskap.  

 

Men pastor Ted Jeans tror att Guds syfte med Satan kan vara att ge människorna en möjlighet att 

välja. De människor som inte tar emot Guds budskap hamnar i dödsriket (helvetet), medan de 

troende kommer till himlen. Om man kommer till himlen eller dödsriket bestäms omedelbart i 

dödsögonblicket. Men dödsriket är en temporär plats i väntan på den yttersta domen, då Gud 

dömer alla människor. Bibeln beskriver Gud som en god och rättvis domare och människans 

gärningar och liv har betydelse när han dömer, så det finns hopp även för dem som inte förstår 

eller tror, att få en rättvis dom inför evigheten.  

Matchen är över 

Efter gudstjänsten är det förbön, en stund då församlingsmedlemmarna ber för varandra. 

Klockan 18.15 är gudstjänsten slut. De flesta lämnar lokalen tillsammans i mindre grupper för att 

äta en söndagsmiddag någonstans på stan. Några stannar kvar, plockar undan och ställer i 

ordning efter gudstjänsten. Förutom gudstjänsten på söndagarna träffas församlingens 

medlemmar varje tisdag i så kallade husgrupper om 7-15 personer hemma hos någon för att 

diskutera Bibeln, umgås, fika och sjunga tillsammans. Träkorset som utgjort bakgrunden för 

musikerna, tas ner och låses in i ett förråd på skolan. Några minuter senare släcker de sista 

församlingsmedlemmarna lyset. Klockan har hunnit bli 18.36. Utanför står Skytteholms IP tomt, 

fotbollsmatchen är också över.  
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Arbetsrapport 
Ämnesval 

Att jag valt Vineyardkyrkan som ämne för projektarbetet kom av att ämnet är intressant att belysa 

på grund den stora uppmärksamhet händelserna i Knutby väckte vårvintern 2004 i 

massmedierna.  Under en övningsintervju med annat syfte berättade Stefan Storrank att han var 

med i Stockholm Vineyard. Detta väckte intresse att närmare studera Stockholm Vineyard. 

 
Var ska materialet publiceras 
Artikelserien kan publiceras i en söndagsbilaga i någon dagstidning eller lokaltidning. 

Artikelserien fungerar också i en religiös tidskrift som Svenska kyrkans tidning. 

 
Sammanfattning av research 
Letade på Internet om Vineyard. Sökte litteratur. Mest kunskap har jag fått genom intervjuer. De 

uppgifter jag fått om Vineyard bygger på fragment från en mängd olika källor. Förutom den bild 

som Vineyard vill ge av sig själva har jag också försökt att finna kritiska röster. Har frågat många 

som är insatta i religiösa frågor, både troende och så kallade experter. Få har känt till 

Vineyardkyrkan och de som gjort det någorlunda har ofta svarat svävande och ytligt.  

Vinkling, form och gestaltning 

Valde att göra en informativ vinkling. Har gett människorna stort utrymme i texten, Stefan 

Storrank, Ted Jeans och John Wimber. Har även arbetat med att låta artiklarna komplettera 

varandra. De tre artiklarna fungerar som en sammanhängande helhet.  

Etiska problem 

Lärde känna Stefan Storrank under övningsintervjun vilket hjälpte mig att komma in i 

Vineyardkyrkan. Jag har från första början förklarat min uppgift och de som jag varit i kontakt 

med i Vineyard har varit hjälpsamma och tagit mitt projekt på stort allvar.  

Citatkontrollen 

Citatkontrollerna har fungerat bra med Stefan Storrank och Ted Jeans. När det gäller Stefan 

Storrank var han inte nöjd med sättet jag framställt honom, men vi löste detta med en diskussion. 

Stefan Storrank arbetar som lärare och har haft mycket synpunkter på vad och hur jag skrivit men 

inte förbjudit mig att skriva något. Dock har han önskat omformulera vissa citat. Även pastor 

Ted Jeans har önskat göra vissa omformuleringar av sina citat.  


