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Sommar och ledighet
Jag vill börja med att citera ett spanskt ordspråk som passar bra inför sommarens vila:
”Hur ljuvt att ingenting göra och sedan vila efteråt!”
Efter den långa vintern gläds vi särskilt åt solen och värmen. Sommaren är här
och jag tror att vi alla mår väl av att varva ner ordentligt. För många av oss
som varit i aktiv tjänst under ett helt läsåret känns det nästan overkligt att under några sommarveckor få släppa alla krav. Hur gör man då man kopplar av?,
kanske någon undrar.
Våga experimentet att låta några dagar bara bli som de blir utan allt för mycket planerande i förväg. Det är nu som rekreationen - återskapelsen börjar. Då
man kopplar av efter en lång arbetsperiod kan man först bli väldigt trött. Det
är bara sunt och något man bör tillåta sig att vara. Det tar några dagar innan
kroppen vant sig vid att få sova ut, utan någon press på sig att stiga upp tidigt.
Låt den kravlösa vilan bli en övning i tillit till Gud! Du är älskad som du är! Gud
är intresserad av dig i första hand inte av vad du åstadkommit eller inte lyckats med. I din prestationslösa vila kan du få en ny erfarenhet av Guds nåd. Din
relation till Honom bygger inte på aktivitet från din sida. Den vilar endast på
vad Han har gjort för dig. Han säger till dig: ”Ja, med evig kärlek har jag älskat
dig; därför låter jag min nåd förbli över dig.” Jer. 31:3 (1917 års översättning).
Låt hans nåd få sjunka in djupt i ditt inre denna sommar. Då kan du på djupet
bli återskapad och se framtiden an med tillförsikt!
En riktigt skön och välsignad sommar önskar
Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm
Herrnhuts Brödramission utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Klas Lindberg, präst, tel: 0708 54 03 00
Layout: Christoffer Ahlbäck
Foto: Kerstin & Klas Lindberg, Christoffer Ahlbäck, Suzanne Aranki, Therese
Haag
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”Be för oss unga
och lyssna på
oss!”

En resa bland Afrikas fattigaste
i oktober, men på planet fick min fru
Kerstin och jag sittplatser långt ifrån
varandra. Det var bara att försöka hitta
medgörliga passagerare som kunde
tänka sig att flytta. Till sist satt vi
bredvid varandra. Jumbojeten hade
bytts ut mot ett mindre plan. Vi satt
trångt, utan huvudstöd och tvingades
tanka i Kairo, för att bränslet skulle
räcka. Trevligt resesällskap men sämre
med nattsömnen. Kraftigt försenade
landade vi i ett hett Dar es Salaam där
vår gode vän Clement Mwaitebele
Snön låg tung på gatorna i Stockholm tålmodigt stått och väntat i fyra timpå juldagen och mörkret var kompakt mar. Till slut kunde vi passera utdå vi lämnade Arlanda för att resa till gången, men tyvärr utan Klas bagage
Dar es Salaam. Biljetterna hade bokats som kommit på avvägar. Som tur var
Mellan jul och trettonhelgen 20122013 hade Brödraförsamlingens pastor Klas med fru Kerstin Lindberg
möjlighet att besöka södra Tanzania
för att informera sig om behoven och
samtala kring förutsättningarna för
hur en hjälp skulle kunna utformas
och följas upp. I förra numret berättade vi om projektet och läget i
Tanzania och här följer den utlovade
reseskildringen.
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det senare…

Ett kärt återseende
med pastor Clement Mwaitebele
följdes av en kort
sightseeingtur och
ett tidigt sänggående. Tyvärr stördes nattsömnen
varannan timme av
intensiva böneutrop
från den närligFamiljen Mwaitebele, Gnade, Glauben, Erika, Clement,
gande moskén. BöAndrew och Simon, utanför tjänstebostaden i Rungwe.
neutropet kl. 04.00
varade i hela tjugo
hade vår vän bokat in oss i två nätter
minuter. ”Sover aldrig muslimer?”
på hotellet. Nästa dag kom väskan och
tänkte jag.
med den ett par ungdomar från SveDen tredje dagen gick vi upp kl. 04.00
rige som varit på resa med samma
för att anträda resan till Rungwe, där
flygbolag och då blivit ett helt dygn
vi skulle bo. Vi ville undvika den häfförsenade och nu rest i två och ett
halvt dygn. De var barn till en kollega tiga morgontrafiken med oändliga biltill Kerstin vars man arbetade för Sida. köer. Kl. 07.00 åt vi frukost, köttsoppa
och injera, det typiska, näringsrika
Hos denna familj tillbringade vi den
sista natten i Dar es Salaam. Mer om brödet som bakas av teff och liknar
pannkaka. För att glädja
oss köpte vår vän en CD
-skiva ”White Christmas” med Frank Sinatra.
Efter åtta genomlyssningar av ”Rudolf med
röda mulen” och
”Jinglebells” frågade vi
om han hade någon afrikansk musik. Vi stoppades otaliga gånger av
poliser som ville ha
Det finns alltid tid för bus!
pengar, men broder Cle4

ment var rutinerad och visste hur han
Det nya missionsprojektet
skulle bemöta deras argument. DessuDen 12 mars 2013 påbörjades ett nytt
tom hade han alltid prästkragen på.
projekt för föräldralösa barn i södra
Det ingav respekt.
Tanzania.
Efter 16 timmar och en 105 mil lång
bilresa var vi framme i Rungwe. Där Projektet sker i sammarbete med den
fanns en tidigare tysk missionsstation. södra provinsen av Moravian Church
Rungwe ligger uppe i bergen med ett och berör i dagsläget 200 barn vars
föräldrar till allra största delen dött i
behagligt klimat. Den lilla regnperiden HIV/Aids-epedemi som i hög grad
oden hade precis börjat. Allt var friskt
drabbat södra Afrika.
grönt. Teodlingarna som man planterat för att finansiera missionsarbetet
Det blev en nyttig påminnelse om hur
hade kompletterats med avokadoodbra vi har det materiellt sett.
lingar.
De föräldralösa barnen
Vi möttes av stor gästfrihet och fick
låna ett gästhus med egen hushållerska
som lagade fantastisk mat. Skönt att
komma till ro, spänna ut myggnätet
och gå till kojs. Ordet ”renovering”
saknas i Swahili. Man bygger ett hus
och sedan får det stå tills det måste
rivas. Vi skrattade då vi hörde detta,
men det verkade inte helt taget ur luften. I vårt hus, som var mycket hemtrevligt gick endast ytterdörren att
stänga. Springorna i väggarna gav en naturlig ventilation. Vid ett besök i badrummet då Klas tog tag i tvålen
lossnade hela tvättfatet från
väggen. Elektricitet fanns
bara ibland och det gällde att
duscha snabbt, medan det
fanns varmt vatten. Att stå
intvålad med endast iskallt
vatten i duschen är en
mindre behaglig upplevelse.
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Vi stannade större delen av vistelsen i
Rungwe, bekantade oss med familjen
och förhörde oss noggrant med alla
inblandade parter om projektet med de
föräldralösa barnen, det som var huvudanledningen till vår resa. Ekonomen med störst erfarenhet reste upp
från Malawi för att träffa oss. Vi blev
informerade om behoven som dessa
barn har. Tyvärr händer ibland då för-

Till och med grisen fick bidra till pastorns motorcykel

äldrarna dör, att barnen fråntas hela
arvet. Det kan vara giriga grannar, bekanta eller till och med släktingar som
inte drar sig för att ställa dessa utsatta
barn på bar backe. De behöver rättshjälp. För att upptäcka vad som sker
med barnen har man skapat ett system
av övervakare, så kallade ”Guardians”
med uppgift att tillvarata barnens in-

tressen. Det är pålitliga personer som
följer barnen ända upp i gymnasieåldern. För att ge dem bästa möjliga
framtid satsar man på utbildning. De
praktiskt lagda får en praktisk inriktning på studierna och de med läshuvud
en teoretisk utbildning. Barnen får
också professionell hjälp av utbildade
kuratorer att hantera sin sorg och nya
livssituation. Så långt
det är möjligt försöker
man knyta dem till en
släktrelation, en gammal
mormor eller farmor,
morbror etc. Det visar
sig vara både bättre och
billigare än att driva
barnhem.
Guds ord till folket

Barn utanför kyrkan i Kiela efter gudstjästen
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Den sista söndagsmorgonen på året ger vi oss

av mot pastor Clements
barndomsby Tenende som
ligger ca 45 minuters bilväg
från Rungwe men på mycket lägre höjd vilket gör att
temperaturen är mellan 10
och 15 grader varmare. Resan går genom ett vackert
böljande landskap. Första
anhalten är staden Kiela där
man byggt en stor kyrka. Vi
Augustine, albino och de andra barnen berättar
medverkar vid gudstjänsten
som tar närmare fem timmar totalt,
vita kors. Två tillhör Clements föräldinklusive det efterföljande nattvardsfi- rar, ett hans bror som var en av landets
randet. Klas predikar på engelska med första piloter, senare presidentens pitolkning till swahili. Vi lyssnar till en lot. Det fanns starka misstankar om att
mängd pålysningar, en barnkör med
han mördats, men inget kunde bekräfduktiga dansare och en ungdomskör.
tas. I en av gravarna ligger paret CleMitt i alltihopa arrangeras en auktion ment och Erica Mwaitebeles första
till förmån för kyrkans pastor. Avsik- barn, Geschenk, som drunknat vid 1,5
ten är att samla in pengar till en motor- års ålder. Jag frågade hur det kändes
cykel så att han lättare kan ta sig till
att ha sina nära och kära begravda allförsamlingens många medlemmar.
deles vid husknuten. ”Det bestämdes
Plötsligt fylls kyrkgolvet av jordbruks- av min far”, blev svaret.
produkter av alla slag. En stor ananas
I Tenende skulle vi ha friluftsgudsflankeras av knippor med lök, stora
tjänster. Först får vi träffa flera av barkålhuvuden, sädeskärvar etc. Någon
nen som redogör för sina mest akuta
har till och med tagit med sig en höna
behov. Broder Clement antecknar allt
som kacklar hjärtskärande där hon
noga. Vi förundras över hur lugna barhänger uppochner med klorna fastnen är. De har suttit länge och väntat
bundna vid en stång. Ett gällt skri
på oss och trots att uppropet tog lång
hörs. Det är en griskulting som någon
tid protesterar ingen. Några flickor
skänkt. Den ropas in av en äldre
sjunger en tragisk sång om hur döden
kvinna som bär hem den under armen.
drabbat deras familjer.
Så kommer vi till slut till pastor CleTill utomhusgudstjänsterna hade man
ments födelseby, Tenende. Utanför
satsat stort. Vi predikade på fem olika
familjens hus står ett antal gravar med
ställen under ett de följande dagarna.
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någon. Rätt som det var reste sig en
äldre kvinna började dansa. Värdigt
och rytmiskt utförde hon sin egen
improviserade dans, satte sig och
efter en stund tog nästa kvinna vid.
Alla utstrålade en stark glädje. Responsen på förkunnelsen var påtaglig
och flera ville bli kristna eller önskade förbön.
Under dessa dagar bodde Kerstin och
jag på en semesteranläggning i närheten. Vi ville ta en promenad utanför området, men blev varnade. Det
gick inte att garantera säkerheten. På
Ett tidningsurklipp som understryker albino- nyårsafton låg Kerstin till sängs. Det
barnens utsatthet. De avhuggna kroppsde- blev vårt livs mest stillsamma nylarna antas ge övernaturlig styrka.
årsafton.
Det var första gången en vit förkunnare varit ute i dessa byar. Man hade
hyrt en hel lastbil med plats för ljudutrustning och en ungdomskör på tjugo
personer. Musiken var digital och hördes vida omkring. Flera hundra samlades varje gång och eftersom alla åldrar
från spädbarn till över åttio var representerade gällde det att vara så enkel
och tydlig som möjligt. Jag frågade
Clement om jag kunde använda en fiol
som en illustration i en predikan, men
han avrådde från det: ”Det är nästan
ingen här som vet vad en fiol är.”
Ungdomskören visade sig bestå av
utmärkta dansare. De dansade mer än
de sjöng. Själv längtade jag efter öronproppar eftersom ljudvolymen var
hög, men det tycktes inte bekomma
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Efter denna mötesserie vände vi tillbaka till Rungwe och slutförde utfrågningarna om projektet. Byn där vi
bodde hade över tiotusen invånare. En
bit bort låg en marknad där det mesta
gick att köpa. Genom närheten till
stora vägen till Malawi översköljdes
man av narkotika. Kokain såldes till
låga priser och många hamnade i missbruk. Till de sociala problemen hör,
förutom HIV/Aids och drogmissbruk
också en utbredd alkoholism. Billig
sprit framställs från olika frukter,
bland annat ananas. Vid kraftig förtäring riskerar människor att bli blinda.
I denna fattigdom möttes vi ändå av
många varma leenden. Ett särskilt
glädjande faktum är den herrnhutiska
kyrkans stora framgångar. Idag är man

runt 800 000 och särskilt i den
södra provinsen där vi befann oss
är det en stark tillväxt. Trots begränsade ekonomiska möjligheter,
efter att den tyska kyrkan dragit in
sitt regelbundna, ekonomiska stöd,
arbetar man hela tiden med nå ut
med evangeliet och ta nya initiativ
för att förbättra människors livssituation.
Matriarken visade tydligt sitt missnöje

Äventyr i bushen

och guide. För pastor Clement var det
första gången han åkte på safari. Det
dröjde inte länge förrän vi stötte på
giraffer alldeles vid vägen. Krokodiler
och flodhästar låg och drönade i vattnet. Vid ett tillfälle gick en hel liten
elefantfamilj över vägen alldeles framför bilen. Den gamla matriarken,
flockens ledare, stannade upprörd två
meter från mitt ansikte och viftade
irriterat med öronen och fnyste ilsket
då hon svängde med snabeln. Det hade
varit en enkel sak
för henne att slita
ut mig ur bilen
och slänga mig
mot ett träd. Guiden väste tyst:
”Freeze!”, en
uppmaning inte
särskilt svårt att
åtlyda. Till all
lycka har elefanterna dålig syn.
Den måste ha
uppfattat bilen vi
Det mäktiga baobaoträdet ger elefanthjorden skugga
åkte som en
Den långa bilresan från Dar es Salaam
till Rungwe hade tärt på krafterna, så
vi bestämde oss för att flyga de sista
60 milen från Iringa på tillbakavägen.
Men innan ville vi besöka Nationalparken Ruaha en dag. Den är inte lika
känd som Serengeti, men innehåller en
mängd vilda djur, bland annat över
30 000 elefanter. Det var lågsäsong så
vi var ensamma i den öppna trettonsitsiga bil som vi hade hyrt med chaufför
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vi hoppat ur bilen. Tacksamma vände
vi tillbaka innan mörkrets inbrott. Vi
sov gott på hotellet.
Innan vi lämnade Iringa ville vi hälsa
på våra gamla ungdomsvänner Rune
och Anki Persson som verkat som EFS
-missionärer i Tanzania i över 26 år.
Det blev ett kärt återseende över en
svensk frukost med knäckebröd och
fil, sill och Västerbottenost. Det är
mindre buss. Till sist lugnade den ner
bättre att bli gammal i Tanzania än
sig och lommade iväg. Vi andades ut,
hemma i Sverige för här anses man för
entusiastiska över den närkontakt vi
vis och alla kommer till en för att få
haft med naturens krafter och att det
råd och vägledning, sade de. Anki utgått så bra. Snart var det dags för nästa
bildar kvinnor och Rune fortsätter sitt
incident. Ett nerfallet träd hade blockarbete i Tanzanias Lutherska kyrka
erat vår framfart och chauffören beslöt
som idag vuxit till sex miljoner medsig för att tillfälligt lämna vägen, något
lemmar. Det kändes roligt att få kunna
som visserligen var förbjudet, men
presentera de svenska missionärerna
enligt honom nödvändigt för att vi
för Clement Mwaitebele.
skulle komma fram till den plats där
det fanns lejon. Det dröjde inte länge Allt samverkar till det bästa
förrän vi satt fast i leran. Då visade det
Så blev det dags att bege sig ut till
sig att bilen endast hade bakhjulsdrift.
flygplatsen i Iringa. Den liknade närmVi kom inte ur fläcken. Det var inget
ast en busstation. En äldre man i uniannat att göra än att kliva ur bilen och
form kom fram. Han tittade på oss och
försöka riva ner bark och grenar från
sade: ”Ni ser hederliga ut. Jag behöver
träden. Guiden lyfte upp bakhjulen
inte titta i era väskor.” Det var säkermed en domkraft. Sedan lade vi dit
hetskontrollen. Efter en stunds väntan
kvistar, grenar och bark, alltmedan vi
landade ett litet plan med ett skutt. Ut
oroligt spanade efter hungriga lejon.
klev en man i cowboyhatt. Han tog
Bilen sänktes ner, chauffören stamvåra väskor och slängde in dem i en
pade på gasen och vi andra sköt på.
öppning under cockpit. ”Är det du som
Leran sprutade och till slut kom vi
ska se våra biljetter?”, frågade jag.
loss. Lite senare mötte vi en prästfa”Det behövs inte. Jag litar på er”, blev
milj från Östersund som hade sett lesvaret. Vi klev in i planet och piloten
jon alldeles i närheten av den plats där
som var kanadensare berättade att han
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flugit detta plan två gånger tidigare.
Om vi önskade förfriskningar fanns de
i en låda längst bak. Jag trodde det var
papperskorgen men skyndade mig att
ta fram papperspåsarna med vatten och
chips och delade ut till de 12 passagerarna. På så sätt blev jag ofrivilligt
steward på flygplanet. Efter landningen som var något av den allra skickligaste och mjukaste jag upplevt gick jag
fram till gentlemannen som suttit
framför mig och hälsade. Jag berättade
vem jag var och mitt ärende. Han sken
upp och sade: ”Du ska få mitt personliga mobilnummer. Om du behöver
något, så ring bara.” Han räckte mig
sitt visitkort som han skrivit sitt nummer på och jag läste titeln: Tanzanias
finansminister.

sadtjänsteman. Jag hade utan framgång försökt tidigarelägga vår avresa
eftersom tiden i Nairobi för att byta
flyg var oroande kort. Minsta försening skulle kunna äventyra hela återresan. Ingen ville ta ansvar. Jag visade
biljetten för vår värd. Han lovade att
åtgärda saken. Vi tog ett dopp i Indiska Oceanen. Under tiden mobiliserade han ambassadpersonal att titta på
saken. Då vi kom hem hade vi fått nya
biljetter med direktflyg till Addis
Abeba utan extra kostnad! ”Blir det
problem, kalla på flygplatschefen”.
Tacksamma till Gud som så påtagligt
varit med i varje detalj åkte vi ut till
flygplatsen. Då vi checkade in kom
flygplatschefen och önskade oss lycklig resa.

Sista dygnet tillbringade vi hos Kerstins kollega med familj. Bostaden var
modern och rymlig, värdig en ambas-

Klas Lindberg

Han har kallat oss att
vara människofiskare
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Enheten blev synlig på årets Jesusmanifestation
Den 18:e maj var det åter dags för Jesusmanifestationen. I år hade drygt 10
000 människor samlats i Kungsträdgården för att manifestera Jesus.
Jesusmanifestationen 2013 började redan klockan nio på morgonen med mässa
och bön för manifestationen i S:ta Clara kyrka. Sedan fortsatte dagen på olika
platser med program av dans, musik, vittnesbörd, dramer och evangelisation
gemensamt representerat och arrangerat av olika kyrkor och organisationer.
Jesusmanifestationen fortsatte sedan med ett långt bönetåg av uppemot 8000
människor som gick längs vägarna till olika platser i centrala Stockholm för att
be, bland annat utanför riksdagen. Flera människor stannade upp och undrade
vad som försiggick. Många blev förvånade att det fanns så många kristna som
går och sjunger om Jesus år 2013 i Sverige. Bönetåget slutade i Kungsträdgården där ytterligare några tusen personer väntade för en avslutande gudstjänst
med bön, psalmer och lovsånger. Prästen Hakon Långström, tidigare domprost
i Stockholms domkyrkoförsamling predikade, och företrädare ifrån samtliga
samfund i Sverige gav korta appeller eller ledde i bön. För musiken stod bland
annat brassband ifrån Frälsningsarmén, Margit Borgström som tidigare ledde
programmet ”Hela kyrkan sjunger”, Ulf Christiansson och Vasa Gospel.
Det som är så fantastiskt med Jesusmanifestationen är att den här enheten inte
längre är unik. Det var sjätte gången Jesusmanifestationen hölls, och förutom
att vara en gemensam satsning för evangelisation och bön, så är Jesusmanifestationen en viktig inre helandeprocess i ett kyrkosverige som varit splittrat i
alltför många år. Det är något alldeles särskilt med att kristna från alla möjliga
sammanhang kommer samman och ber och umgås tillsammans! Då uppfylls
det som Jesus ber om i sin sista bön i Getsemane (Joh 17:21), att hans lärjungar
skall vara ett, så att världen kan förstå Guds kärlek i Jesus. Det fanns en stor
glädje att få vara så många ifrån så många sammanhang som samlades tillsammans, lära känna varandra, be tillsammans, och se att vi ju trots allt tillber och
följer samma Jesus! Oavsett om Jesusmanifestationen kommer upprepas många
år till framöver, så kommer den bli ihågkommen i historien som en avgörande
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pusselbit i läkedomsprocessen i ett splittrat kyrkosverige. Det är en sann Jesusmanifestation!
Christoffer Ahlbäck

Klas Lindberg talar och leder i bön

Även den 19:e maj gick i enhetens tecken
På pingstdagen den 19:e maj, dagen efter Jesusmanifestationen firades en ekumenisk gudstjänst i Humlegården. Den lockade drygt 120 deltagare och kollekt
togs upp till Stadsmissionens arbete bland hemlösa. Trots hotande regn beslöt
Per Wahlström, kyrkoherde i Engelbrekts församling att gudstjänsten skulle
genomföras. Det blev en fin och uppskattad gudstjänst i vackert väder, ledd av
Klas Lindberg, med predikan av Jenny Karlsson från Hedvig Eleonora och vittnesbörd från människor som kommit olika långt på trons väg. Gudstjänsten
avslutades med nattvard ledd av Per Wahlström. Den ekumeniska gudstjänsten
arrangerades av Östermalms kristna råd som Evangeliska Brödraförsamlingen
är en del av tillsammans med alla andra församlingar på Östermalm. Gemenskapen och glädjen över att vara tillsammans gav mersmak!
Klas Lindberg och Christoffer Ahlbäck

LY S S N A P Å P R E D I K N I N G A R
I F R Å N VÅ R A G U D S TJ Ä N S T E R ,
NÄR DU VILL!
www.evangeliska.nu
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Solen sken på vårutflykten
Tradition blir något som är så omtyckt att man vill göra det igen och igen och
igen. Så är det med vårutflykten som detta år begav sig mot vackra Sigtuna,
Knivsta och Alsike.
Strax före klockan nio på fredagsmorgonen den 17:e maj, Norges nationaldag,
hade nästan alla samlats som skulle åka med på vårutflykten. Många som hade
kommit tidigare satt ute på Östermalmstorg en stund och bara njöt av vårsolen,
som var varm nog att kallas försommarsol. När vi sedan precis strax efter
klockan nio begav oss iväg, gick resan först mot vackra och anrika Sigtuna.
Sigtuna är Sveriges äldsta stad. Men trots att Sigtuna grundlades redan kring år
980, har staden inte alltid blomstrad och varit inflytelserik. Sigtuna fick efter
några hundra år ge vika för konkurrensen från senare grundade Stockholm och
Uppsala som snart hade kommit ikapp och sprungit ifrån.
Därtill härjades Sigtuna under
1600-talet av inte mindre än
tre stadsbränder, som reducerade staden till enbart en liten
by om 170 personer. Idag
blomstrar dock Sigtuna igen,
som en av Stockholms absolut vackraste förorter. Vi
mötte ett Sigtuna som visade
upp sin bästa sida just den här
dagen. Efter en förmiddagsfika på caféet Tant Brun som
Tillsammans med Tant Brun
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var så fint att man gott
och väl kunde stanna
hela dagen, besökte flera
av oss Sigtuna Museum
där vi fick en guidad tur,
medan några andra stannade ute och fortsatte att
njuta av solen och Sigtunas vackra miljö. Oavsett
vart man gick fick nog
alla lika stor behållning.
Strax före lunch for vi
vidare mot Knivsta församling för att vara med
Kaffe och bulle inne på Tant Brun i Sigtuna
på deras lunchgudstjänst.
Vi fick också höra lite
om den fina kyrka som
gudstjänsten firades i.
Efter en lunch på Särsta
Wärdshus for vi vidare
till Stefanskyrkan i Knivsta församling. Detta var
den kyrka och församling
där vår präst Klas Lindberg tjänstgjorde sina
första två år som präst.
Han berättade en del om
sin där, då många kom
till tro. Stefanskyrkan är
en vacker kyrka, byggd
1303, bara 48 år innan
digerdöden for genom
Sverige och tog var
tredje persons livs. Några
stenkast ifrån Stefanskyrkan kunde vi också se
den plats där
Staffanskällan legat.
Staffanskällan var en
källa som sades bringa
hälsa och som lockade
människor ända ifrån
Finland. Den var särskilt
15

i bruk under den Romersk-Katolska tiden
i Sverige. Och vem visste att de ända raderna ”Staffan var en stalledräng (…)
han vattnade sina fålar fem” handlar om
den Staffan som först verkade i Sigtuna
och Knivsta och sedermera blev biskop i
Hälsingland på 1000-talet. Staffan, eller
Stenphi, var en kristen missionär som till
slut dog martyrdöden, ihjälslagen av hälsingska hedningar. På hans väg mot Hälsingland stannade Staffan vid denna källa
så att hästarna kunde släcka sin törst. Det
var där han ”vattnade sina fålar fem”!
Efter besöket i Stefanskyrkan for vi vidare till Nya Alsike, något av en liten
förort till Knivsta. Vi for till Sankta MaInteriör, Sankta Birgitta kyrka i Knivsta ria Alsike och mötte Marie Simas Norberg som är diakon i Knivsta församling
och som förestår ett gruppboende på Sankta Maria. Hon berättade för oss om
den häpnadsväckande verksamhet Knivsta församling startat i Nya Alsike. Församlingen hade länge haft en tomt där som de undrat vad de skulle göra med
och när behovet att som kyrka finnas i detta nya område som växte fram blev
tydligt kände man att man inte ville vara en distriktskyrka.
Så vad gör man då? Hur når man ut till människor som knappt har någon relation till kyrkan? Resultatet blev att de byggde ett hus som stod klart 2010. Där
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finns förskola, skola, det gruppboende
som Marie är föreståndare för, ett antal lägenheter för uthyrning, konferensanläggning och gymnastiksal. På
detta sätt blir kyrkan en plats där
många människor får en naturlig knutpunkt. Det har blivit en plats där kyrkan får bidra till många fler delar av
livet och en plats där man får lära
känna kyrkan på ett annat sätt än vanligt. Förskolan och skolan är den som Bianca, yngst på utflykten
har längst kö i området, så den är helt
klart mycket omtyckt! De långvariga
relationerna har också blivit en groplats för att på ett naturligt sätt tala om
tro. Kyrkan förtjänar detta förtroende
med sitt goda arbete! Många uppskattar också att kyrkan tar sig an de särskilt utsatta och tänker då inte minst
på det boende som Marie förestår. På
detta boende har fem unga killar sin
första lägenhet. Det är killar med olika
Sankt Stefanskyrkan i Knivsta
former av funktionsnedsättning som
behöver särskild hjälp. De har kommit
till kyrkans boende genom kommunen och har nu alltså fått flytta hemifrån för
första gången! Vi alla som var där var helt klart fascinerade av att höra om
detta fina arbete! Efter ett rejält fika som vi blev serverade på Sankta Maria,
bar resan åter hemåt. Trots att det hade blivit lite kyligare på eftermiddagen,
hade vi tillsammans fått uppleva en mycket fin dag med många roliga intryck
av olika slag, många gamla och nya vänner, god mat och mycket fika!
Christoffer Ahlbäck
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Herrnhutismens ”andliga DNA”

Del 1
På senare tid har allt fler börjat använda termen ”andligt DNA” i ett försök att analysera och beskriva en viss
kristen rörelses särskilda kännetecken. Att försöka komma underfund
med själva ursprunget till en rörelse
är en bra metod då man letar efter
de specifika egenskaper som kännetecknat och i viss mån även idag kännetecknar den. I det här numret och
nästa kommer vi att titta närmare på
några faktorer som gav den kristna
kyrkan nytt liv.
För herrnhutismen framstår utan vidare Nikolaus von Zinzendorf som den
viktigaste bäraren av dess ”andliga
DNA”. Vi kan genom våra iakttagelser
av honom som person och de värderingar han stod för bättre förstå själva
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kärnan i herrnhutismen. Vilka faktorer
hade påverkat honom? Vad var det
som gjorde att så många människor
drogs till honom? Vilket arv lämnade
han efter sig? Och till sist den kanske
för oss viktigaste frågan: Vad har han
att säga oss idag?
Naturligtvis kan aldrig en ensam person helt och hållet i sin egen person
avspegla en hel rörelse, men otvetydigt fanns hos denne greve särskilda
drag och karaktärsegenskaper som
starkt bidrog till att just denna varma,
men ibland missförstådda, väckelserörelse uppstod.
Inledningsvis vill jag understryka att
jag långtifrån är någon expert på
Herrnhutismen, snarare befinner jag
mig på en upptäcktsresa där jag delar
med mig några av mina iakttagelser
under resans gång. Många av dessa

upptäckter har gjort mig
glad och det är inte svårt att
känna sig befryndad med
Nikolaus von Zinzendorf.
Han var redan på sin tid
långt före sin tid och har
definitivt mycket att säga
oss också idag!
Andlig längtan och total
uppriktighet
Först och främst var greve
Nikolaus von Zinzendorf
en person som redan som
liten hade en längtan efter
Gud. Hans samvete var
mycket känsligt och det är
rörande att läsa om hur han
anförtror sig åt sin moster
och pratar med henne om
allting, inklusive sina egna
misslyckanden och synder. Greve Nikolaus von Zinzendorf
Hela hans gudsrelation
präglas av stort allvar från barndomen soldater som kommit för att plundra
och livet igenom. Då han som barn
godset blev så rörda av den lille pojvandrade ensam fram och tillbaka i de kens predikan att de gick vidare utan
stora slottsgemaken samtalade han
att ha gjort någon skada.
med Jesus som till en bror och berätBerömt är också det tillfälle då han i
tade för honom om sina svårigheter,
glädjeämnen och planer. På så vis lade vuxen ålder på konstmuséet i Düsselsig mycket till rätta och hans gudsre- dorf står inför en tavla som föreställer
lation blev allt innerligare. Det berät- den törnekrönte Kristus, målad av Dotas att han i unga år skrev små brev till menico Feti med undertexten: ”Detta
Jesus som han sedan lät fara iväg med led jag för dig! Men vad har du gjort
för mig?” Han hade sedan länge haft
vinden. De innehöll barnsliga men
mycket uppriktiga böner. En gång stod som sitt livsprogram att tjäna Gud och
verka för hans rikes utbredande, men
han framför några tomma stolar och
höll en liten predikan. Några svenska dessa ord berörde honom djupt och
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han tvingades erkänna att han
inte hade något bra svar på
frågan. Han bestämde sig för
att i allt sätta Kristus främst
och enbart tjäna Honom. Det
fanns en hängivenhet hos honom som inte nöjde sig med
en ytlig förståelse av vad det
innebär att vara en kristen.
Han ville leva nära sin Frälsare och Herre.
Ödmjukhet och tolerans
Zinzendorf hade fått en gedigen luthersk uppfostran framförallt genom sin mormor
Henriette Katherine von Gersdorf. Hon stod i tät kontakt
med de framstående pietistiska
ledarna, Jacob Philip Spener
och August Hermann Francke.
Efter faderns tidiga död och moderns
omgifte var det hos henne som grunden för hans framtid lades. Hon var
angelägen om att den lille greven
skulle bli bevarad från högmod över
sin höga börd och så tidigt som möjligt
ta sin frälsning och gudsrelation på
största allvar. Därför skickade hon
honom redan som tioåring till en av
Franckes skolor med orden att man
inte skulle spara med riset på honom
när man ansåg att det behövdes.
Francke menade att barn inte skulle
ägna sig åt lek och bus. Istället borde
de uppmuntras till att göra bot och
leva i allvarlig omvändelse. Det hände
många gånger att den lille greven som
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var impulsiv och ett litet brushuvud
bröt mot dessa hårda regler. Då agades
han inför sina kamrater eller fick åsneöron påhängda och skickades ut på
gatan för att skämmas. Eftersom han
avskydde tvång bar det honom att gå
in under dessa stränga regler. Men han
valde ändå att lyda sina föräldrar eftersom han var övertygad att det var
vad Gud förväntade sig av honom.
Då han blev äldre utvecklades relationen med Francke. Han hade långa
och förtroliga samtal med honom.
Trots detta hamnade han till slut på
pietisternas kättarlista. Det kan ha att
göra med att han inte delade deras
stränga syn på dans, ridning eller fäkt-

ning, som pietisterna ansåg för ett syndens verk. Zinzendorf var greve och
insåg att för att kunna nå adeln måste
vara förtrogen med deras seder. Även
vad gäller bruket av vin och tobak var
Zinzendorf tolerant.
Förlåtelse och försoning
Trots att Zinzendorf upplevt så smärtsamma erfarenheter av pietistisk trångsynthet blev han aldrig bitter. Inte ens
den förmyndare som föräldrarna överlämnat ansvaret för den unga pojken
till och som visade sig vara en ytterst
svekfull person kunde få honom att
förfalla till självömkan eller till att
hysa agg. Att leva i förlåtelse blev för
honom en livsprincip. Alla dessa erfahonom in i ett rikt böneliv. Han tillrenheter av missförstånd, falska bebringade timmar dagligen i bön. Ingen
skyllningar och andra motgångar ledde
av dem han mötte kunde undgå att
Kulturarvssatsningen vid Göteborgs universitet och
Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg inbjuder till
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Herrnhutismen i Skandinavien
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Brödramissionen på Grönland
Livsberättelsens roll i herrnhutismen i Finland
Musiklivet i Brödraförsamlingen
Herrnhutismen och överheten
Vilka anslöt sig till herrnhutismen i Göteborg?
Avslutningskonsert med herrnhutisk musik
För mer information, kontakta
Christer Ahlberger, christer.ahlberger@history.gu.se
Per von Wachenfeldt, pervonwachenfeldt@yahoo.se
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gripas av den starka Kristuslikhet som
han utstrålade.
Han ansåg inte som sin uppgift att gå
fram med pekpinnar. Men i sina kärleksfulla förmaningar var han oerhört
rak. Dessa förmaningar skedde av ren
omsorg. Han ville inget hellre än att

hjälpa dem som vände sig till honom
att få en innerlig och förtröstansfull
relation med den Uppståndne. Ibland
hände det dock att dem som han försökte hjälpa, missförstod honom och
vände sig emot honom. Ingenting
kunde dock slå ner hans mod. Hans
djupa längtan var att Guds rike skulle
ta allt mer gestalt i hans eget liv. Han
var alltid medveten om sin egen synd
och sitt behov av nåd och förlåtelse.
Det hjälpte honom att bemöta andra
ödmjukt och utan fördömelse.

de böhmiska bröderna med flera förföljda grupper hade under en period
nästan slitit sönder varandra i olika
lärostrider. Redan på vägen till den
utlysta nattvardsgången greps de plötsligt av en innerlig och stark kärlek till
varandra. Efter en gemensam syndabekännelse och det efterföljande
nattvardsfirandet såg de på
varandra i ett helt nytt ljus. Alla
murar var borta. De började tilltala varandra med ett ”du”. Nu
var de systrar och bröder. Hierarkier lades åt sidan och plötsligt
såg de hela världen som sitt arbetsfält. Alla måste få ta del av
den kärlek de själva fått ta emot
av deras älskade Frälsare! Man
skulle kunna säga att hela den
herrnhutiska väckelsen föddes ur en
mäktig försoningsakt som förenade
kristna från olika läger i en innerlig,
djup och varaktig kristen syskonkärlek. Zinzendorf sammanfattade denna
viktiga händelse som brukar betecknas
som Herrnhutismens födelsedag: ”Vi
lärde oss att älska.”

Lära och liv
Greve Zinzendorf var lutheran i djupet
av sin själ. Han var tryggt förankrad i
Guds nåd och svävade aldrig på målet
vad gäller rättfärdiggörelsen genom
När Anden föll på den församlade ska- tro. Ingen seriös luthersk teolog ifrågaran i Herrnhut den 13 augusti 1727 var sätter Zinzendorfs andliga hemvist i
det ett försoningsverk utan motstycke. den evangelisk-lutherska fåran. Den
Dessa olika grupper som samlats, lut- var ett med honom, men läran fick
heraner, reformerta och avlöpare till
aldrig ställas över den kärleksfulla
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Han förkunnade ingen syndfrihetslära.
Tvärtom var han mer medveten om sin
egen synd än vad de flesta är idag.
Han ansåg att det var viktigare att förstå djupet av sin egen skuld än att påpeka andras fel och brister. En öppen
bekännelse av synd inför Gud och
trossyskonen gjorde vägen fri för den
helige Ande att verka, menade han. Då
röjdes all prestige undan och alla blev
jämlikar inför Gud.
Det viktiga var att hjälpa människor att
se den Korsfäste och Törnekrönte för
sin inre syn och i tron ta Honom till
sitt hjärta.
Den kristliga kärleken mellan trossyskonen var vägen att realisera Guds rike
på jorden. Den var från början till slut
att Guds verk genom den helige Ande.
Där Anden fick verka skulle människor föras till Gud. Alla initiativ som
tillämpningen av densamma. Läran
togs av församlingen i Herrnhut förebehövde omsättas i liv. Han hade svårt
gicks av perioder av bön. Man ville
för att förlika sig med alla de ändlösa
inte verka på en plats där Guds Ande
teologiska stridigheter som ständigt
inte först förberett marken.
pågick bland reformatorernas företräI denna kristna gemenskap var kärledare. I hans ögon tycktes de komma
allt längre från varandra ju mer de dis- ken och glädjen stor. Herrnhutismen
kuterade lärofrågor. För honom var det har alltid kallats en ”glad kristendom”.
Herrnhutismen präglades av en påtagviktigaste att ha en innerlig tillitsfull
relation till Frälsaren, något som varje lig livsbejakelse och innerlighet. Fortkristen borde eftersträva. Utan kärlek sättning följer i nästa nummer.
faller den kristna tron platt till marken.
Klas Lindberg

M I S S A I N T E V Å R N YA H E M S I D A !
www.evangeliska.nu
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Välkommen till
Evangeliska Brödraförsamlingen
Sön 21 juli kl 15 Sommargudstjänst med nattvard, Klas Lindberg
Sön 25 aug firar vi höstensterminens första gudstjänst. Klas Lindberg
Tis 10 sep kl 17:30 Alphakursen startar. Anmälan på hemsidan.
Första tillfället är ett ”pröva-på”-tillfälle. Tag med dina vänner!
Du kan alltid ta kontakt med oss för samtal, själavård och bikt.
Du får gärna också komma med dina böneämnen.
Klas Lindberg, 070-854 03 00
Epost: klas.lindberg@evangeliska.nu
Christoffer Ahlbäck, 070-787 67 59
Epost: christoffer.ahlback@evangeliska.nu

VARMT VÄLKOMNA!

Evangeliska Brödraförsamlingen
Sibyllegatan 13
Tel 08-660 09 07
114 42 Stockholm
PlusGiro 51202-0
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