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BRÖDRAMISSION

MINNA:

Mitt liv handlar
inte längre om
prestation
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ingång

Lär dig livets stora gåta
–älska, glömma och förlåta!
Denna vardagsteologiska uppmaning
kan man ibland se på broderade
bonader, upphängda på köksväggen.
Till och med Lasse Stefanz, Sveriges
största dansband har skrivit en låt med
utgångspunkt från den här textraden.
Jesus sade:
Var barmhärtiga så som er fader är
barmhärtig. (Luk.6:36)
Det svenska ordet ”barmhärtighet”
kommer ursprungligen från det tyska
ordet ”Barmherzichkeit”, och syftar på
att man alltid ska ha hjärtat i barmen,
alltså på rätta stället.
Det handlar om empati,
inlevelseförmåga, generositet och en
önskan om alla andras bästa, kort sagt:
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om att visa kärlek och omtanke.
Kärlek och förlåtelse är intimt
förknippade med varandra. Kärleken
längtar efter närhet och relation. Svek
och själviskhet skapar avstånd och
murar mellan människor och även
mellan oss och Gud.
Den gudomliga agape-kärleken har
kraft att övervinna och överbrygga
dessa gap. Starkast uttrycktes det
på korset där Gud efterskänkte hela
mänskligheten i alla tider all skuld!
Jesus betalade för detta med sitt
eget liv. En ofattbar kärlek som gör
förlåtelsen möjlig för alla!
Då vi förlåter, efterskänker vi skuld
och bestämmer oss för att inte ge

Gud vill någonting mer. Han vill göra
oss fria på djupet, helt och varaktigt.
Och för att bli fria behöver vi lära
oss att förlåta. Vi måste förstå att
förlåtelsens innersta hemlighet är ett
verk av Gud.

Det svenska ordet
”barmhärtighet” kommer
ursprungligen från det tyska
ordet ”Barmherzichkeit”,
och syftar på att man alltid
ska ha hjärtat i barmen,
alltså på rätta stället.

igen. Det handlar inte om att bita ihop
och svälja förtreten. Nej förlåtelse
ger vi från hjärtat. Annars kan
bitterheten slå rot. Den påverkar hela
min personlighet. Jag krymper som
människa. Grämelse tar bort glädjen
och oförsonlighet dödar alla initiativ
till förbättrade relationer.
Men det är inte alltid lätt att förlåta,
speciellt inte dem som gjort oss väldigt
illa! Och särskilt ont gör det när andra
kristna behandlat oss illa.
Många går med sår inombords. Tanken
på att Gud begär att jag ska förlåta
känns som ett orimligt högt krav.
Räcker det inte med att bara försöka
glömma?

Då vi själva inte kan förlåta vill Gud
hjälpa oss. Vi får ödmjuka oss och låta
vårt inre beröras av hans kärlek.
Då kan vi inse storheten i att Gud har
förlåtit oss!
INGEN ÄLSKAR DIG OCH MIG
MER ÄN GUD OCH INGEN HAR
GJORT MER FÖR OSS ÄN HAN!
Han älskar oss – trots alla våra fel och
brister och han tänker inte straffa oss
för dem. Jesus har redan burit vårt
straff.
Sedan måste vi också acceptera att
Gud älskar dem som gjort oss illa lika
mycket som han älskar oss!
Älska och förlåt med Guds kärlek som
drivkraft och inspiration. Då kan vi nå
fram till varandra och bejaka att vi är
syskon med samma pappa. Allt är inte
perfekt i den familjen, men kärleken
skyler över en massa brister och hjälper
oss att leva i förlåtelse.
Den ger oss också kraft att uppriktigt
be bönen som Jesus gav oss: Förlåt oss
våra skulder, liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss. (Matt. 6:12)
En välsignad höst med mycket nåd
önskas du av tillgivne
Klas Lindberg
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Jag vill
föra
människor
närmare
Gud

För de flesta av oss i Evangeliska
Brödraförsamlingen i Stockholm är Minna
Serholt ett både känt och kärt ansikte.
Hon besökte oss i en gudstjänst första
gången för drygt sex år sedan och kände sig
hemma direkt, trots att det inte fanns någon
där i hennes ålder.
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M

inna, berätta lite om
din bakgrund!
Mina föräldrar var
mycket unga då de
gifte sig. Redan vid
25 års ålder hade de 4 barn. Jag är
nummer tre. Vi blev totalt 5 syskon.
I början av 60-talet kom mina föräldrar
i kontakt med karismatiska kristna
i Köpenhamn. Det var mormor
som tipsat om dem. Mina föräldrar
som dittills inte intresserat sig
särskilt mycket för kyrkan blev helt
fascinerade av det nya liv som de
presenterades för.
De var unga och idealistiska och
beslöt sig för att sälja sitt hus, köpa
husvagn och åka ut som missionärer
med hela familjen till Kongo. Först
måste de dock förbereda sig för
uppdraget. Vi reste ner till Belgien.
Då var jag 4 år gammal. Platsen dit
vi kom var inte vad de hade förväntat
sig. Vi som skulle resa ut tillsammans
till Kongo bodde i husvagnar på en
rivningstomt; det var kaos och dålig
stämning. Mina föräldrar insåg att
detta inte var en framkomlig väg. Vi
återvände hem till Sverige, närmare
bestämt till Horred där min pappa
efter en tuff tid fick arbete inom
textilbranschen.
Minna berättar att hennes föräldrar
startade en bönegrupp i Horred. Hon
deltog ofta och som tioåring gav hon
Jesus ett löfte att hon ville ge honom
inte bara sin lovsång utan hela sitt liv.

Då upplevde hon för första gången att
det fanns en mottagare som lyssnade
på henne. Det blev en av hennes
tidigaste gudserfarenheter.
Intensivt engagerad i kyrkan
Som ung engagerade hon sig mycket
i den kristna gemenskapen på orten.
Hon startade en barnkör, jobbade
med söndagsskola och senare ett
evangelisationsteam. Nu skulle världen
frälsas!
I kyrkan kände hon sig viktig och
användbar för Gud. I skolan blev hon
ett ivrigt vittne om sin kristna tro. Hon
höll föredrag om vägen till frälsning,
sprang på andakter och gudstjänster
och älskade att be för sina vänner.
Baksidan av detta var att hon började
komma längre ifrån människorna
utanför kyrkan.
Minna beslöt sig för att skaffa sig
en utbildning. Hon ville arbeta med
barn och kom in på Lärarhögskolan i
Mölndal. På helgerna åkte hon hem till
Horred och tillbringade hela dagarna i
kyrkan.
Vid 22 års ålder började Minna på en
bibelskola på Västkusten. En bok om
Guds fadershjärta gjorde stort intryck
på henne. Gud var inte bara hennes
arbetsgivare. Hon fortsatte att arbeta
med ungdomar; var fritidspedagog
i Skene, arbetade med värstingar
i Malmö, blev barnevangelist i
Immanuelskyrkan i Malmö, men en
fråga började gnaga inom henne:
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Varför är det så få människor som blir
kristna trots allt hårt arbete?
Minna fortsatte sitt hängivna arbete
i kyrkan samtidigt som hon arbetade
på möbelföretaget Sova med att sälja
sängar i 4 år. Det var ett arbete hon
trivdes bra med och som också fick
henne att våga sig ut ur den kristna
”bubblan”.
Entreprenörsandan tog sig nya
uttryck. Nu var det dags att starta ett
eget företag i heminredningsbranschen.
På den välbesökta gågatan i Malmö
i en lokal på 200 kvm med 4 meters
takhöjd såg det nya företaget dagens
ljus. Det ingick i Franchise-företaget
Village som startats av Minnas pappa.
Minna älskade att driva företag och
verksamheten gick riktigt bra. Trots
affärsframgångar och det starka
engagemanget, började något förändras
i hennes inre.

Inre brottningskamp och tvivel

Under denna tid fortsatte Minna
att vara aktiv i kyrkan. Hon ledde
kvinnofrukostar, en bönegrupp och
lovsången samt var med och bidrog
i olika ekumeniska samlingar. Under
ytan hade dock en inre brottningskamp
börjat. Tröttheten efter allt engagemang
i kyrkan började ta ut sin rätt och
de resultat Minna så gärna velat se
infann sig inte. Hon började tvivla på
vad hon lärt sig om Gud. Allt var så
kopplat till hennes egna prestationer
och resultaten var så små. Hon tvivlade
också på Guds personliga omsorg.
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Tidigare hade det varit så lätt att tro
och Gud upplevdes nära och svarade
ofta på hennes böner. Nu verkade det
som om Gud blivit tyst. Hon kämpade
på, men varje bön kändes tom och
den erfarenhet hon haft som barn, att
någon fanns där och lyssnade fanns
inte längre kvar. Den självklara tilliten
byttes i sorg. Gud som hon trott på,

”Det var som ett nytt
landskap, på en hed
där det gick att följa den
rösade leden ganska fritt.
Jag hade inte längre alla
de rätta teologiska svaren.
Men jag visste att Gud
älskar mig och att han
endast vill mig väl.”

vem var han egentligen? Brottningen
varade i flera år. Under denna period
kom hon i kontakt med den andliga
oasen Bjärka Säby och fick bland annat
tag på en bok av Wilfred Stinissen,
”Natten är ditt ljus”, som talade om
själens dunkla natt. Den beskriver en
etapp på vägen till Gud där han vill klä
av oss det som hindrar oss i vårt kristna
liv. Han har inte lämnat oss i mörkret
utan han finns där med sin närvaro fast
vi inte upplever det.
Minna liknar brottningen och
ökenperioden, när den äntligen var
över, som att ha kravlat sig genom ett
långt, mörkt rör och äntligen kommit
upp i ljuset. Nu befann hon sig på en
helt annan plats och med en helt annan
utsikt än när brottningen började. Det
var som ett nytt landskap, på en hed
där det gick att följa den rösade leden
ganska fritt. ”Jag hade inte längre alla
de rätta teologiska svaren. Men jag
visste att Gud älskar mig och att han
endast vill mig väl.”

Nya steg i tron

Efter åtta år i butiken började hon
längta efter att gå vidare, sälja sitt
företag utan att veta vad framtiden
hade. Sagt och gjort. Då hon 2012
lämnade över nyckeln till de nya
ägarna var det som att hon hängde i
en tunn tråd. Den höll dock och nästa
anhalt på livsresan blev ett kloster i
Italien.
Därifrån gick färden till IHM, en
privat Handelshögskola i Malmö.
Minna tänkte att hon skulle starta ett

nytt företag med inriktning på social
verksamhet. Hon hade många idéer,
men inget föll på plats.
En dag i april 2013 då hon satt i bilen
och körde var det som om Gud satt
i baksätet och sade: ”Nu får du läsa
teologi om du vill.”
Minna berättar:
”Det var som att få en stor present.”
Hon började läsa på Akademi för
Ledarskap och Teologi hösten 2013.
Det var en stor lycka.
Sommaren 2014 var Minna i
Stockholm och jobbade på ett kollo.
Hon hade lyssnat på Klas Lindberg en
gång i början på 90-talet i Göteborg
och visste att han bodde i Stockholm.
Då hon googlade på hans namn såg
hon att han nu var präst i Evangeliska
Brödraförsamlingen. Vad var det för
sammanhang?
Hon bestämde sig för att göra ett
besök i församlingen. Predikan
handlade om att se bjälken i sitt eget
öga, inte bara alla flisor i andras ögon.
Den berörde henne. Det gjorde också
den varma gemenskapen, samt en
artikel i vår tidning som handlade om
kristet ledarskap.
Minna behövde en ny praktikplats
och hörde sig för om hon kunde
få göra sin praktik i Evangeliska
Brödraförsamlingen. Ett halvår senare
flyttade hon upp till Stockholm och
gjorde sin praktik där och blev då
också en del av gemenskapen.
Under några år bodde hon i ett
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kollektiv där hon fick många fina, nya
vänner. Minna blev allt mer fascinerad
av att läsa teologi, men visste inte vart
det skulle leda. Hon tog ett steg i taget.
Men så en dag: ”Hjälp! Gud vill nog
att jag ska bli präst!” Hon kontaktade
en kvinna som börjat sin bana som
pastor, men som nu tjänstgjorde
i Svenska kyrkan. Prästen rådde
henne att söka in på Svenska kyrkans
grundkurs för att pröva kallelsen.
Minna blev mer och mer klar över att
detta var Guds väg för henne.
Den 24 januari 2021
är det dags för
prästvigning i
Strängnäs domkyrka.
”Vi har just provat
prästkläderna som
ska skräddarsys”,
berättar Minna, med
glittrande ögon.
Under
antagningsprocessen
hade hon ett samtal med
biskopen i Strängnäs stift, Johan
Dahlman. Han sade: ”Du kommer
att bli en länk i en lång kedja. Andra
har gått före, du går in och ytterligare
andra fortsätter, där du slutar. Du går
in i ett ämbete, där det inte handlar så
mycket om dig och dina prestationer.”
Minna uppskattar liturgin och säger
att den bland annat är en hjälp mot
prestationskrav. Hon får kliva in i
en lång tradition och behöver inte
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hitta på allting själv. En präst hon
träffade beskrev hur alban, den vita
prästdräkten är ett skydd mot både oro
och högmod.
Vad har kontakten med Evangeliska
Brödraförsamlingen betytt för dig?
”Det har varit jättefint att möta
människorna i Brödraförsamlingen.
Alpha-kursen var viktig då jag fick lära
känna många härliga människor, och
Lectio Divina betyder mycket för mig.
Det finns en innerlighet i församlingen,
en ärlighet och äkthet som är
väldigt genuin och som jag
uppskattar.”
Till sist en fråga: Om
du ser tillbaka på ditt
liv hittills: Vad skulle du
säga har varit det som
drivit dig framåt?
”Jag tror nog att det har
varit min längtan att föra
människor närmare Gud, om
det så gäller för första eller för
hundrade gången.
Genom brottningen med Gud insåg
jag att det inte är Gud och jag mot
världen. Jag behöver också hjälp att
komma närmare honom. Vi behöver
alla varandra.”
Vi i Evangeliska Brödraförsamlingen
önskar dig all välsignelse på den
fortsatta vandringen genom livet!
Vid pennan, Klas Lindberg

Andligt sökande i
pietism och herrnhutism
Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet uppstod i de lutherska
länderna i norra Europa en reaktion mot den lutherska ortodoxin som betonade
renlärighet och i mångas ögon framstod som knastertorr.

D

et viktigaste var att tro rätt
och tron reducerades till ett
intellektuellt försanthållande,
medan trons synliga konsekvenser
tonades ner. Kyrkan var dessutom
starkt knuten till staten och att
sätta sig upp mot kyrkans lära var
det samma som att sätta sig upp
mot staten själv. Många längtade
efter en mer innerlig form av kristendom. Man önskade nya former
för att uttrycka kärleken till Gud.
De heligas gemenskap, alltså
samhörigheten med och kärleken
till andra troende måste också få
större plats i kyrkans liv.
Även diakonin och inte minst omsorgen om de allra fattigaste var
viktig. Jacob Philip Speners skrift
”Pia Desideria”, ”Fromma önskningar” som utkom 1675 fick stor
spridning. Den var ursprungligen
tänkt som ett företal till Johann
Arndts postilla ”Den sanna kristendomen” och innehöll ett förslag om att det inom den lutherska

Bild hämtad från Spencers skrift, ”Pia Desideria”
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kyrkan borde bildas mindre grupper
inom församlingen, ecclesiola in
ecclesia, fritt översatt: Den lilla församlingen inom den stora kyrkan.
Spener ville också införa ett hopp
om en bättre tid i kyrkan, en slags
förberedelse för det kommande tusenårsriket. Med detta förslag skilde
han sig tydligast från den lutherska
ortodoxin, men tanken på att redan
här på jorden försöka upprätta ett
slags kristet idealsamhälle attraherade många av de grupper som förföljdes av den lutherska kyrkan.
I Halle arbetade August Hermann
Francke med undervisning och vid
hans död gick över tvåtusen barn i
skolorna som han grundat.
Det kristna livets moraliska konsekvenser och den diakonala omsorgen betonades stark. Innerlighet och
ständig uppmärksamhet på själens
tillstånd var också några av pietismens kännetecken. Den blev ett svar
på mångas längtan, samtidigt som
den också gav upphov till en viss
självupptagenhet och lagiskhet.
Som kristen förväntades man leva
ett moraliskt klanderfritt liv. Egot
skulle dödas och Kristus skulle ta
gestalt i ens person.
Pietismen var en föregångare till
herrnhutismen och delades snart upp
i två grenar som båda har haft en
omfattande påverkan på det andliga
livet, ända till i våra dagar.
Den ena var den konservativa
grenen. De höll fast vid kyrkans
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lära och menade att gränsen mellan
luthersk renlärighet och pietism
låg i själva fromhetslivet. Av kyrkans män betraktades de inte som
sekteristiska, men den pietistiska
fromhetens livsluft var de små
kristna grupperna, konventiklarna
som samlades i hemmen eller andra
ickekyrkliga lokaler. När konventikelplakatet kom 1726 försvårades
deras verksamhet. Hos somliga mattades engagemanget av medan andra
radikaliserades. Kyrkokritiken blev
i dessa grupper allt våldsammare
och bibeltolkningarna fjärmade sig
från allt mer från kyrkans officiella
hållning.

Ulstadius i Åbo Domkyrka t h
Från E. Bergroth:Den finska kyrkans historia, 1892
Konventikelplakatet från år 1726 nedan

Lars
Ulstadius

En startpunkt för radikalpietismen
utgjorde den gudstjänst i Åbo
domkyrka1688 som avbröts av den
finlandssvenske prästen Lars Ulstadius.
Mitt under gudstjänsten uttalade han
en förbannelse över den förstelnade
lutherska ortodoxin. Uttalandet spreds
som en löpeld över hela Norden och
Tyskland. Han hade kommit till kyrkan i
trasiga och smutsiga kläder, med långt,
yvigt hår och skägg, som om han vore
en gammaltestamentlig profet.

D

å prästen som blivit avbruten i sin
predikan befallde att Ulstadius
skulle föras ut ur kyrkan, gjorde han
motstånd med påföljd att hans kläder
slets av kroppen. Naken sprang han in
kyrkan igen och ropade att lika naken
som han var inför församlingen, lika
naken var den lutherska kyrkan inför
Gud.
Ulstadius fördömde prästerskapets
dubbelmoral och syndiga livsstil. Han
förkastade också den bibliska läran
om rättfärdiggörelse genom tron, samt
treenigheten. För dessa kätterier dömdes
han till livstids straffarbete. Han fördes
till det beryktade Smedjegårdsfängelset
i Stockholm där han i tio år dagligen
tvingades att arbeta hårt, som ett djur
med att dra runt en kvarnsten eller
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krossa och bära tegel. Det berättas att
han en gång svimmat under det hårda
arbetet. Då han kvicknade till stod
vakterna över honom och utdelade hårda
slag. Han bad att få ta igen sig under
eftermiddagen för att kunna arbeta hela
nästa dag istället.
Det beviljades, dock under hot att om
han inte arbetade lika hårt skulle han
få ännu mer stryk. Ulstadius lär ha
sagt: ”Arma människa, du lovar plåga
mig i morgon hårdare än idag, men vet
icke om Gud skall låta dig få uppleva
morgondagen.”
Nästa dag hittade man fängelsevakten
död i sitt hem. Efter detta behandlades
Ulstadius något bättre, men bröts sakta
ner fysiskt av det hårda arbetet.
Efter 31 år i fängelse benådades han av
drottning Ulrika Eleonora vid hennes
kröning 1719. Han beviljades friheten,
men avböjde, eftersom han menade att
det vore detsamma som att erkänna att
han hade haft fel. För en oskyldigt dömd
är det inte en nåd att bli frigiven utan
en rättighet. Ulstadius blev dock bättre
behandlad efter detta och hans cell belv
en omtyckt mötesplats
för många unga pietister. Bland
andra besöktes han av Sven Rosén
som tog starka intryck av den gamle
profetgestaltens visdom. Det var Sven
Rosén som satt vid Ulstadius dödsbädd.
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Den tyske läkaren Johann Konrad
Dippel populariserade Ulstadius
tankar och lyckades under ett
besök i Stockholm 1726-1728
få till stånd en väckelse som
skakade om huvudstaden. Nu hade
radikalpietismen i Sverige fått fäste.
Dippel själv drevs i landsflykt.
Den franska, katolska mystikern
Madame Guyon bidrog också till
radikalpietismens spridning.
Hon lästes flitigt.
Trots sitt adelskap tvingades
hon sitta fängslad i 6 år för sin
förkunnelse.
Ulstadius satt 44 år i fängelse
och en annan radikalpietistisk
ledare, Thomas Leopold, satt
fängslad i 43 år.

Sven
Rosén
Den unge Sven Rosén
hade vid femton års
ålder upplevt en stark
omvändelsekris, påverkad
av den pietistiske prästen
Andreas Hilleström. Sven
var son till kyrkoherde
Erik Rosenius i Sexdrega,
en högt respekterad
prästman som dock
ansåg pietismen vara en
fara för den sunda tron.
Han oroade sig mycket
över sonens andliga
utveckling och förbjöd
honom exempelvis att
lyssna på den pietistiske
kyrkoherden i Hedvig
Eleonora församling
i Stockholm, Erik
Tollstadius, då han
besökte huvudstaden.

S

ven Rosén ägde ett skarpt intellekt och
började på faderns inrådan studera teologi i Uppsala för att bli präst. Studentliv och
en bred kunskapstörst tog över. Han började
studera språk och filosofi. Det andliga intresset
försvagades, liksom ekonomin. Han fick lov
att försörja sig som informator och kom 1729
till friherre Staël von Holstein som bodde nära
Stockholm för att undervisa två unga baroner.
Där genomgick han ännu en religiös kris och
daterar sin omvändelse till den 5 dec 1729. Han
börjar han umgås med pietister som adelsmännen Grundelstierna och Strokirch. Rosén skrev
dagbok under ett och ett halvt år, 1730-1731,
fulla med egna och andras vittnesbörd. Ett berömt citat från dessa dagböcker är Sven Roséns
ord: ”Sökte Gud invärtes i mig och fann honom.”
I Stockholms fick Rosén kontakt med
gråkoltarna, en grupp allvarliga pietister
som levde ett inåtvänt, asketiskt liv. De var
klädda i enkla, grå vadmalskläder, ett slags
botgörardräkter. För Sven Rosén, som dittills
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varit ganska fåfäng, blev det en viktig
symbolhandling att få lägga av sig
peruk och värja och istället iklä sig
den grova vadmalsdräkten.
Gråkoltarnas sekt löstes dock upp av
myndigheterna och Sven Rosén begav
sig iväg till Livland, motsvarande
södra Estland och norra Lettland, för
att slippa förhör. Han fick tjänst som
informator. Där kom han i samspråk
med herrnhutare och återfick sin
själsliga jämvikt, kroppsliga hälsa och
andliga sundhet.
Efter ett halvår återvände Sven Rosé
hem igen till familjen i Sexdrega.
Återseendet blev kärt och Rosén fick
venia (tillfällig rätt att predika) av
biskop Benzelius i Göteborg. Rosén
blev allt ivrigare i predikstolen och
väckelseförkunnaren framträdde
allt tydligare. Han ägnade sig
också åt sjukbesök som kunde bli
till riktiga bönestunder. För den
pietistbekämpande biskopen blev
måttet rågat och Rosén fråntogs sin
predikorätt.
Han återvände till Uppsala för att
slutföra sina präststudier, men bara för
ett år. Universitetsteologin lyckades
inte pressa pietismen ur honom. Då
förbjöd man honom att bli informator.
Han hade inte längre råd att studera
och flyttade istället till Stockholm. Där
väntade vännerna på honom. Dörren
var öppen för honom till Mommas
hus, en plats där väckta samlades, men
där det gick lugnare till än det hade
gjort bland gråkoltarna.
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Här trädde Sven Rosén fram som en
ädel representant för den innerligare,
mystiska grenen av pietismen. Den
i vår tid mest kända företrädaren
av denna inriktning är skomakaren
Hjalmar Ekström som skrivit boken,
”Den fördolda verkstaden”.
Sven Rosén bedrev ett omfattande
författarskap. Han behandlade ämnen
som, gudstjänst och kyrkotjänst,
världsliga präster, kroppsligt arbete
etc. med djärv radikalitet. Dessa
skrifter spreds ofta som pamfletter
över hela landet.
Till slut grep dock myndigheterna in.
Sven Rosén ansågs vara den främste
representanten av Mommas hus
och fick därför det hårdaste straffet:
landsförvisning! Hans fångtransport
ut ur Sverige var en sällsam
upplevelse. Rosén var upprymd över
att han lyckats stå emot åklagarens
anklagelser. Han gladdes över att han
behållit sin andliga frihet. På många
platser utmed färdvägen möttes han
av anhängare hos vilka han kunde
övernatta.
I Tyskland träffade han sin
själsfrände Gerhard Teerstegen som
skrivit psalmer även i den svenska
psalmboken. I Marienborn där
greve Zinzendorf tillfälligt hade sitt
högkvarter anslöt han sig definitivt till
Brödraförsamlingen. I London hade
han tidigare stött på herrnhutare och
tagit starka intryck. Han hade också
träffat de båda metodistpionjärerna
John och Charles Wesley som också
påverkats starkt av herrnhutismen.

herrnhutare och deras betoning på
Jesus och försoningen hade alltid haft
en central plats i hans förkunnelse.
Roséns övergång till herrnhutismen
bidrog till den snabba spridning
som den fick i Sverige i mitten av
1700-talet. Även om han själv inte
var tillåten att återvända till Sverige
påverkade han många genom intensiv
brevväxling.

”Mose och lambsens visor” (här 1743 års
utgåva) var pietisternas mest älskade sångbok.

Hos dem såga han en möjlighet att
acceptera den ”utvärtes” kyrkan, något
han tidigare hade förkastat.
Steget över till herrnhutismen var inte
särskilt överraskande för hans vänner.
Rosén hade haft kontakt med flera

Under åren i Tyskland utvecklade
Rosén ett digert författarskap och
en världsvid korrespondens. Han
tjänstgjorde också tidvis som lärare
vid ett herrnhutiskt prästseminarium.
1746 skrev han till Svea hovrätt
och begärde att få komma tillbaka
till Sverige. Han kunde även, efter
att ha ändrat mening, tänka sig
att bli prästvigd. Hovrätten var
delad och svaret dröjde. Under
tiden öppnade sig en annan dörr,
att bli herrnhutismens banérförare
i Pennsylvania, Amerika. Under
överfarten i januari 1747 träffade
han på båten dottern till en luthersk
kyrkoherde, Anna Margaretha Rith.
Tycke uppstod och de gifte sig och
fick en son. Tyvärr blev deras lycka
kort. 1750 dog Sven Rosén endast
42 år gammal. Vännerna skrev om
honom: ”Han var hos oss som en ros
och en lilja i Guds örtagård.”
Källor Kyrkohistoriska verk, Wikipedia samt
Knut Kjellberg, Väckelsearvet - pietism och
herrnhutism under 1700-talet i Sverige
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TACK från Albanien
Från vår systerkyrka i Albanien har vi fått ett långt tackbrev efter att
vi skickat ner en extragåva då vi insåg hur hårt Corona-pandemin
höll på att drabba det fattiga Albanien. Här följer ett förkortat utdrag ur deras brev som är daterat den 18 juli 2020

I dessa tider av oro är vi mycket
tacksamma över att vi alltid får vara
tillsammans som en kropp, oavsett
avståndet mellan oss. Vi följer
pandemins utveckling i ert land också
och ber att allt detta hemska ska få ett
snabbt slut i Jesu namn!
Pandemin påverkar hela Guds värld
och vår bön är att vi ska fortsätta vara
frimodiga i vår tro och aldrig ge upp,
trots alla utmaningar.
Vi kan ännu inte samlas till
gudstjänster, men varje eftermiddag
kl. 17 har vi andakter över nätet.
Det har fungerat utmärkt och vi
känner att vi på det sättet kan vara
nära varandra. Guds nåd verkar och
den Helige Ande fyller våra hjärtan.
Tyvärr kan vi inte nå barnen via nätet
och inte heller dem som inte har råd
med datorer och uppkoppling eller
med en mobiltelefon. Be med oss om
detta!
Vi vill passa på att än en gång tacka
er för ert generösa stöd i vår svåra
situation, med både jordbävningen i
november 2019 och från mars 2020
Covid-19 då hela landet stängdes ner.
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Glada miner i Lezha

Tack vare er hjälpa har vi kunnat nå ut
och hjälpa människor med mat och
förnödenheter. TACK!! Ni har varit
en välsignelse och ni har hjälpt oss att
välsigna andra.

En uppdatering från i början av
september visar att man ännu inte
har kunnat börja med gemensamma
gudstjänster, utan andakterna
över nätet fortsätter. Däremot har
matdistributionen underlättats
genom att matbutikerna nu själva
erbjuder sig att köra ut maten till de
behövande.

Detta har vi gjort:
Ni känner till den fattiga förstaden
till Tirana, Bathore, där vi har en av
våra största församlingar. Under fyra
års tid har vi fått ekonomiskt stöd

från kristna syskon i Winston, Salem,
North Carolina, USA. Det räcker till
mat för 45 familjer som lever i extrem
fattigdom. Tack vare er har kunnat dela
ut mat till ytterligare 55 till 60 familjer.
Från Evangeliska Brödraförsamlingen
i Stockholm fick vi ta emot ca 55 000
kronor, som en extragåva och från
stiftelsen Unitas Fratrum som stöder
församlingen i Stockholm ytterligare
100 000 kronor; 65 000 kronor från
Herrnhut och drygt 50 000 från
församlingen i Göteborg.
Tack var de snabba gåvorna kunde
vi dela ut ett särskilt paket till påsk
till alla familjerna i vår gemenskap
i Tirana, Elbasan, Burrel, Pogradec
, Lezha och några mycket fattiga
familjer som vi har en relation till.
Ur donationen från Untitas Fratrum
kunde vi använda 15 000 kronor för att
hjälpa två medlemmar i vår församling
som behövde akut sjukhusvård. Vi
har i samråd med Stockholm också
beslutat att avsätta 40 000 kronor för
ett 2-årigt socialt projekt som kommer
att utgå från vår församling i Tirana.
De återstående 50 000 kommer att
användas för nödhjälp till människor i
mycket svåra förhållanden.
Donationen från Herrnhut räckte till
att distribuera mat en andra gång till
160 familjer och skapa en mindre
nödhjälpsfond.
Tack vare gåvan från Göteborg har vi
kunnat göra en tredje matdistribution
till samma familjer. Ett sådant
matpaket kostar drygt 300 kronor och
för de flesta familjerna har våra bidrag
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inneburit en stor skillnad.
Vi beslöt tidigt, direkt efter
jordbävningen att vi skulle inrikta vårt
stöd till de familjer som inte berördes
av statens hjälpprogram Vi började
dela ut mat, kläder och filtar, men då
Covid-109 drabbades oss kunde vi inte
fortsätta med det. Hus och vägar var
förstörda. Dessutom rådde i princip
utegångsförbud. Nu har vi ändå kunnat
nå ut via tre medlemmar i församlingen
i Tirana, trots alla problem.
Tyvärr stoppade Covid-19 också
uppbyggnaden av det som raserades
i jordbävningen, men nu har man
upptagit det arbetet igen.
Vi har försett några romska, mycket
fattiga familjer med mat i Lezhe. De har
också fått hjälp med möbler. Likaså har
vi kunnat hjälpa några fattiga familjer
med möbler i Bathore sedan staten
byggt upp deras hem. Vi har också
reparerat några hus i Tirana och Burrel.
Vi hoppas kunna starta verksamheten
igen i september 2020 igen, men inget
är säkert. I denna bekymmersamma
situation, då ingen riktigt kan
planera, känner vi oss ändå mycket
privilegierade och välsignade över att vi
är ett genom Jesus. Vi har verkligen fått
erfara att vi är lemmar i samma kropp,
Kristi kropp.
Och självklart ser vi fram mot den
dag då vi får mötas igen och krama
varandra.		
Nåd och frid!
Era systrar och bröder i Kristus,
å styrelsens vägnar, för den Lutherskaherrnhutiska kyrkan i Albanien,
Vjolca Mazi
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Situationen
i Sydafrika

Vi stöder sedan två år David
Daniel Williams som arbetar
bland ungdomar i Kapstaden, i
kyrkor och på universiteten.
På en raspig telefonledning i
början av september, antagligen
beroende av överbelastning på
nätet, berättar han att Sydafrika
upplever en mycket svår tid nu.
Den nye presidenten,
Cyril Ramaphosa beordrade
en radikal nedstängning av
nationen, vilket slog hårt mot de
allra fattigaste i befolkningen.

Kyrkornas ekonomiska läge har
försämrats under pandemin eftersom de största inkomsterna kommer
från kollekterna som samlas in under
söndagsgudstjänsten. När nu gudstjänsterna är färre med få deltagare
påverkar det naturligtvis kollekternas
storlek.
Ungdomarna i Brödrakyrkan i Sydafrika är väldigt digitaliserade och
möts i stor utsträckning över nätet.
De har till och med startat en kristen
Youtube-kanal. Den har tittare från
hela världen, som exempelvis Jamaica, Tanzania, Tyskland och Holland
etc. Det har blivit et virtuell plattform
som når många. Tyvärr är det inte
alla som har råd att vara uppkopplade
med egen dator. Bara 40 % har råd
med det, men vi försöker förhandla
med distributörer om att sänka priset.
Whatsapp används dagligen.
Den politiska situationen i Sydafrika
är mycket besvärlig. Alla var glada då
Cyril Ramaphosa valdes till president.
Han hade ju ingått i kretsen närmast
Nelson Mandela och varit med om att
skriva den nya konstitutionen.
Korruptionen i ANC skulle rensas ut
som en gammal surdeg och Ramaphosa proklamerade: ”Corruption is not
our heritage!” Korruption tillhör inte
vårt kulturarv! Men så kom Corona!
Sydafrika genomförde en radikal
nedstängning som drabbade särskilt
kåkstäderna hårt.
I början ställde alla upp solidariskt,
men snart blev det allt svårare att hålla ut. Alkoholförbudet innebar mindre

våld hemma, men utan inkomster går
man under. Pressen på de allra fattigaste
blev mycket stor, då de inte kunde försörja sig längre.
Nu har man lättat något på restriktionerna och då ökar både smittspridning
och dödstal. På senare tid har man börjat
undersöka om president Ramaphosa tagit emot otillåtna kampanjmedel för sin
presidentkampanj tidigare. Inget är ännu
klarlagt, men dessa anklagelser bidrar
inte till att öka tilliten till politikerna.
Avslutningsvis stryker David Daniels
dock under med att säga att Sydafrika
alltid har trots alla svårigheter haft en
mycket positiv inställning till sin situation. Vi har klarat av apartheid. Vi
ska komma igenom Corona-pandemin
också!
Klas Lindberg
Herrnhuts Brödramission
utkommer med fyra nummer och ett
sommarnummer i år
Ansvarig utgivare:
Klas Lindberg, präst
Layout:
Kerstin Lindberg
Foto:
Kerstin Lindberg
Elona Mandro m fl (Albanien)
Linda Johansson
unsplash.com
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Kära vänner!
Även om pandemin inte är över än så har dock situationen i
Stockholm förbättrats. Vi har därför beslutat att under iakttagande
av största försiktighet börja fira gudstjänster igen..
Våra lokaler är små och vi kan inte vara fler än max 25 personer
samlade samtidigt. Vi kommer endast att använda kyrksalen och
möblera om den för att minska riskerna.

Första söndagsgudstjänsten börjar den
11 oktober kl. 15.00
och första bibelsamtalet
Onsdag 15 oktober kl. 15.00
(Det fortsatta programmet skickas ut senare)

Varmt välkomna!
Vi riktar också ett varmt TACK
till er som gett gåvor till vår mission!
De lindrar nöd och bidrar till att sprida evangeliet.
Vi är glada över er generositet i dessa svåra tider
och önskar alla Guds rika välsignelse!
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