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Ledardagarna för apostoliskt nätverk, den 26-27 mars närmar sig. Daniel Viklund, som är med i
ledargruppen för Apostoliskt nätverk, berättar att tanken bakom ledardagarna är att det ska vara
ett forum där församlingsledare i Sverige kan komma samman och dela kärleken, visionen och
kampen.

När Daniel Viklund, pastor och evangelist, vid ett tillfälle passerade Märsta på väg till en pilgrimsresa fick
han en profetisk upplevelse, för honom personligen hade Skandinaviskt nätverk för apostolisk kristendom sin
början där och då.
- Jag åkte direkt hem till Johannes Amritzer för att berätta, han blev positivt överaskad då det bekräftade något
som han hade gått och burit inom sig. Synen handlade om att det behövdes en ny dimension av kristen tro och
bekännelse i Sverige. Johannes berättade att han hade varit i USA och fått flera uppmaningar om att den
apostoliska tjänsten och framför allt den apostoliska kristendomen måste lyftas fram som standard för
kristendom i Sverige.

En längtan att se människor samlas kring det som Bibeln definierar som apostolisk kristendom föddes.
-Ensam är inte stark, jag tror att vi behöver varandra i den kampen och den målsättningen som det apostoliska
innebär. Det behövs dels för att vi ska kunna definiera vad det är att vara apostolisk, det är svårt att göra det
själv. Det växer upp en ny generation ledare som inte känner sig hemma i en endast vårdande pastorkrets, det
finns ett enormt behov att komma samman med andra människor som vill bryta igenom och ta steg i tro.

Först och främst är syftet med nätverksträffarna att de ska vara ett böneforum för Sverige, tillkännager
Daniel Viklund. Tanken bakom ledardagarna är också att de ska komma samman och dela kärleken, visionen
och kampen.
- Jag tycker att de måste komma i den ordningen, det är svårt att dela kampen och visionen om man inte
älskar varandra. Jag känner mig älskad och respekterad när jag träffar det apostoliska nätverket, för att jag är
en vanlig bror som står i samma kamp som alla andra, jag kan inte uttrycka hur betydelsefullt det har blivit för
mig!

Daniel Viklund

Viklund berättar att han kommer att komma till ledardagarna förutsättningslöst, för att se vad Herren vill
göra och säga.
- Jag kommer inte för att berätta en massas saker för andra, först och främst kommer jag för att jag behöver
det själv. Jag vill dra mitt strå till stacken som en av ledarna i nätverket, jag tror att jag har en profetisk
dimension att tillföra, men det får andra avgöra. Jag vill lyfta fram passionen för Jesus, uppmuntra och stärka
ledarna i sitt personliga umgänge med den Helige Ande, så att de blir förnyande i en djup kärlek till Herren.
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