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Vi brukar bara ge ut fyra nummer 
av tidningen per år men eftersom 
vi inte har kunnat mötas till vanliga 
gudstjänster sedan i början på mars 
vill vi, med detta brev uppmuntra 
alla att fortsätta hålla ut och stryka 
under hur viktiga ni var och en är i 
vår gemenskap. 
Ni är definitivt inte bortglömda utan 
finns med i våra dagliga förböner!

För många av er som är över 70 
har de gångna månaderna inneburit 
mycket ensamhet och avsaknad av 
gemenskap, inte minst den i kyrkan. 
Under så här pass exceptionella 
förutsättningar då det till och med 
kan vara förenat med livsfara 
att krama någon inser vi att alla 
uppoffringar vi gör, gör vi för 
varandra och oss själva. 
Även om Europa nu så sakteliga 
lämnar allt fler restriktioner, 
måste vi även i fortsättningen vara 
försiktiga.

Låt oss istället för att fastna i allt vi 
saknar, tänka på det som vi kan vara 
tacksamma för:
vår vackra, friska natur, sommarens 
ljumma vindar och att vi fortfarande 
kan ha kontakt med varandra på 
telefon. 

Dessutom har alla, så här långt i vår 
vänkrets, hittills varit beskyddade 
från allvarligare sjukdomstillstånd! 
Och vi har fått tid att reflektera över 
vad som är viktigt! 

Herren är mitt ljus och min räddning,                            
vem skulle jag frukta?

Herren är ett värn för mitt liv,                                           
vem skulle jag bäva för?

Ty han gömmer mig i sin hydda                                
på olyckans dag,
han gömmer mig i sitt tält,                                                    
han räddar mig upp på klippan.

Jag är viss om att möta Herrens godhet 
här i de levandes land.

Hoppas på Herren!
Var stark, fatta mod och hoppas på Herren!

När nöden var som störst bland våra vänner i 
Albanien kunde vi från Brödraförsamlingen och 
Richterska stiftelsen skicka ner över 150 000 kr 
till vår systerkyrka, något att glädjas över. Det 
har hjälpt våra trossyskon att visa omsorg där 
ingen annan nått fram. De som berörts av den här 
hjälpen har också sett att kyrkan i Tirana inte bara 
pratar utan också visar konkret handling!
Låt oss fortsätta ge och be att den hjälp kyrkan i 
Albanien förmedlat ska leda till tillväxt och allt 
större glädje!
 
Din tillgivne 
Klas Lindberg

Jag avslutar min sommarhälsning med några ord 
av hopp och tillförsikt ur Ps. 27:1, 5 och 13-14

Sommarhälsning
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Trots att den herrnhutiska kyrkan eller Brödrakyrkan, som den också kallas, 
aldrig har blivit en särskilt stor kyrka i Europa har den ändå haft ett avgörande 
inflytande som inspirationskälla för mission i den protestantiska kyrkan under 
flera sekler.

 Förkunna evangeliet på ett öppet  
 och tolerant sätt.
 Predika omvändelse utan press.
 Respektera kulturen.
 Beskriv Frälsaren så levande som  
 möjligt.
 Invänta den helige Andes verk.
 Involvera församlingen i arbetet.
 Arbeta bland de glömda och 
  marginaliserade.

Greve Zinzendorfs principer för mission

Det var alltid kärleken till Frälsaren 
och till medmänniskorna som var 

drivkraften i missionsarbetet. Med 
kärleken kom respekt för dem man 
ville nå. Man såg till hela människan 
och visade stark empati och vilja att 
förbättra de livsförhållanden som 
människorna man mötte levde i. Det 
handlade aldrig om att tvinga sig på 
någon med det kristna budskapet, 
tvärtom, var man noga med att ge 
den helige Ande tid att verka på 
människors hjärtan. Relationen med 
Jesus måste alltid vila på frivillighetens 
grund. 

Zinzendorf tecknade ner några 
vägledande principer för hur han 
önskade att missionsarbetet skulle 
bedrivas. Vi har fortfarande mycket att 
lära av dessa principer. Här följer ett 
utdrag av dessa med kommentarer. 

Zinzendorf var övertygad om att om 
bara människor förstod hur stor 

kärlek Gud visat mänskligheten då 
Jesus dog på korset för att sona deras 
synder skulle de allra flesta, i glädje, 
ta emot honom som sin personlige 
Frälsare. 
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Han var samtidigt medveten om att han 
själv aldrig kunde föra någon enda till 
tro i egen kraft. Det var helt och hållet 
den helige Andes verk. I bönen och i 
det personliga umgänget med Frälsaren 
kunde han ta emot kärlek till människ-
orna så att de lättare kunde förstå vem 
Jesus är. Det har alltid funnits vanfö-
reställningar om Kristi person men 
en kristen underlättar genom sitt eget 
umgänge med Frälsaren själv vägen till 
tro för andra.

Evangeliet ska predikas på ett 
öppet och tolerant sätt 
Om vi ska vinna förtroende kan vi ald-
rig komma på ett överlägset sätt. Det är 
viktigt att vara öppen för den situation 
man befinner sig i då evangeliet ska 
förmedlas. Öppenheten bör omfatta 
både öppenheten för Guds ledning och 
mottagarnas sinnesstämning, bakgrund 
och behov. Ett uppriktigt och ärligt 
samtal främjar evangeliets spridan-
de. Förkunnaren, som gärna kan vara 
lekman, får inte tala över huvudet på 
folk utan ska vinnlägga sig om att 
budskapet ska vara så lättillgängligt 
som möjligt och aldrig komma med 
pekpinnar. Det är Guds sak att överty-
ga människor om vad som är rätt eller 
fel, inte vår.

Predika omvändelse utan press
Kärleken är den starkast övertygan-
de kraften. Den ger människor tid att 
överväga sina beslut. Det är viktigt att 
våra beslut verkligen är våra egna och 
inte något som stressats fram utifrån 
ett yttre tvång. Att vara kristen handlar 

först och främst om att leva i en rela-
tion med Gud, inte om att försöka leva 
upp till vissa krav. Eftersom omvändel-
sen inte bara är en engångsföreteelse 
utan pågår hela livet måste drivkraften 
vara tacksamhet och kärlek, inte tvång. 
Liksom för Martin Luther som levde 
i den dagliga omvändelsen, gäller det 
också för oss.

Respektera kulturen
Det finns ett spännande museum 
med kulturföremål från hela världen 
i herrnhutarnas ägo i Herrnhut. Det 
vittnar om ett genuint intresse för de 
olika kulturernas särart. Man ville 
medverka till att bevara dem så långt 
det var möjligt. Men det var inte lätt att 
sätta in hedniska föremål som amulet-
ter och trolldomsföremål i en kristen 
kontext. Även om herrnhutarna ville 
väl kunde de inte heller låta bli att ta 
med sig julgranen och tyska julsånger 
till inuiterna på Grönland. Att anklaga 
herrnhutarna för kulturmord är dock en 
stark överdrift. De medverkade själva 
i att skapa en särskild kultur inspirerad 
av deras tro. Musiken skulle framfö-
rallt vara innerlig och glad, arkitektu-
ren funktionell och enkel, pedagogiken 
ta sin utgångspunkt i elevens förutsätt-
ningar och behov, osv.

Beskriv Frälsaren så levande 
som möjligt 
Den enorma kärlek från den lidande 
Frälsaren på korset som man fått ta 
emot i Herrnhut hade förändrat allt. 
Kristus hade blivit så levande för dem 
och hans kärlekshandling på korset 
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så dyrbar att allt annat bleknat. Hela 
världen måste få en chans att höra 
detta budskap så rent och klart som 
möjligt! Då fungerar det inte med 
långa och torra utläggningar. Evang-
eliet syftar ju till att leda människor 
in i en djup och långvarig relation 
med Frälsaren själv. Han vill bli deras 
högsta skatt. Att framställa honom 
och hans kärlek så levande som möj-
ligt var av yttersta vikt. Man önskade 
att åhörarna skulle beröras lika starkt 
som de själva blivit berörda. Därför 
skulle man predika frimodigt, med 
kärlek, starkt patos, humor och glädje.

Invänta den helige Andes verk 
Missionsarbetet blev aldrig forcerat 
eller inriktat enbart på yttre resultat. 
Ettutmärkt exempel på detta är hur 
arbetet i Tanzania växte fram. Där 
finns idag världens största herrnhutiska 
kyrka. 
Det började i staden Rungwe i Tanza-
nia dit den förste tyske missionären 
med familj kom 1896 och byggde en 
missionsstation. Därefter fick man vän-
ta i två decennier innan minsta resultat 
visade sig. Då hade man använt tio år 
på att bli självförsörjande och skapat 
en stor teplantage. De nästföljande tio 
åren bad man och fortsatte arbeta på 
plantagen. 
Den första som kom till tro var en sjuk 
kvinna som fick lite medicin och blev 
frisk. Idag har kyrkan vuxit till runt 
800 000 medlemmar.
Zinzendorf vågade inte starta något 
nytt arbete om inte den helige Ande 

hade varit där innan och förberett mar-
ken. Bönen var därför mycket viktig, 
likaså beroendet av den helige Ande. 
Man bad dygnet runt för missionärerna 
som sänts ut. 
Många gånger kunde Zinzendorf och 
hans medhjälpare i efterhand se hur 
Gud lett dem och låtit dem komma till 
olika platser i just rätt tid. Detta bero-
ende av den helige Ande skapade inte 
ett inskränkt liv – tvärtom! Det fanns 
inga ”vanliga” hantverkare och yrkes-
arbetare som var så beresta på 1700-ta-
let som herrnhutarna. Hela världen var 
bokstavligen deras arbetsfält. 

Involvera församlingen i arbetet
Ingenting i Guds rike får likna en 
enmansteater. Vi hör alla ihop som 
lemmar i samma Kristi kropp och är 
kallade att arbeta tillsammans i team. 
Våra gåvor och vår kallelse avgör vad 
vi är bäst lämpade att engagera oss i. 
Den lokala församlingens resurser är 
en stor tillgång då det gäller att möta 
människors behov, såväl sociala be-
hov som behovet av tillhörighet och 
mening. Diakonin var och är starkt 
utvecklad i Brödrakyrkan. Man möttes 
i grupper utifrån ålder och sociala ställ-
ning för att ha omsorg om varandra. 
Det var lätt att föra in nya medlemmar 
i sådana gemenskaper.

Arbeta bland de glömda och 
marginaliserade 
Som Jesus tog parti för de svagaste 
i samhället har Brödrakyrkan också 
velat göra det. 
Den sociala och diakonala omsorgen är 
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något av ett varumärke för Brödrakyr-
kan. Den holistiska synen på människ-
an har medfört att man satsat på utbild-
ning, vård och omsorg om människor 
från vaggan till graven. I Jerusalem 
startades för hundra år sedan ett spe-
tälskesjukhus. 
Idag har den verksamheten flyttats till 
Ramallah där man bedriver utbildning 

av funktionsnedsatta palestinska barn, 
ett oerhört osjälviskt arbete som ger 
gravt marginaliserade människor hopp.
Diakonin är en kungsväg till människ-
ors hjärtan. Den visar att vi bryr oss 
om och inte bara kommer för att prata. 
Inom diakonins ramar kan vi sedan 
predika frimodigt om Frälsarens kärlek 
till alla människor.

Bilden från kvinnoorganisationen,”Unity Womens Desk of the Moravian Church”, Facebook
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Uttalande 
mot rasism
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”George Floyds död har satt fingret på rasismens hårda verklighet och 
dess negativa effekter på oräkneliga svarta.
Vi uttrycker vår avsky för detta mord och uttalar vårt djupaste 

medlidande med hans familj. Rasism existerar i vårt samhälle och går ofta 
obemärkt förbi. 

Vi förbinder oss att i ord och handling motverka alla former av rasism. Alla 
människor har lika värde och alla är skapade till Guds avbild, men århundraden 
av rasism har lett till uppfattningen att somligas liv är mer värdefulla än andras. 

Vi uppmanar alla våra bröder och systrar att bekräfta och hålla fram den viktiga 
lärosatsen i Brödrakyrkans trosgrund som lär att: 
Vi motsätter oss varje form av diskriminering i våra sammanhang på grund av ras 
eller social ställning, och vi betraktar det som en Herrens befallning att offentligt 
framhålla och visa i ord och handling att vi alla är bröder och systrar i Kristus.

”För Jesus var alla människor lika värdefulla. Han vände sig inte minst 
till de utsatta i samhället och värnade om kvinnor och barn, äldre och sjuka, 
hedningar och samarier, kriminella och prostituerade osv. I alla lägen stod han 
emot orättvisor i samhället. Till sist skulle även han drabbas av den djupaste 
orättvisan då han oskyldig dog för våra synder.
Men genom sin död och uppståndelse har han med sitt liv beseglat varje 
människas oändliga värde och allas lika värde. Paulus skriver i Gal. 3:28:
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i 
Kristus Jesus.

Klas Lindberg

Med anledning av det uppmärksammade fallet då polisens våld mot en 
svart man, George Floyd, ledde till hans död har protester mot rasism spritt 
sig över världen. Också den världsvida Brödrakyrkan har protesterat och vi 
återger här i svensk översättning ett uttalande från provinsledningen i den 
engelska Brödrakyrkan (the Moravian Church of UK). Det har undertecknats av 
kyrkoledare från Europa, Nord- och Sydamerika, Karibien och Afrika.
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Rapport från 
Brödraförsamlingens 

arbete i Stockholm under 
Covid-19-pandemin
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Då det stod klart i början av 
mars att det var alltför riskfyllt 

att fira gudstjänst i våra lokaler på 
Sibyllegatan, beslöt vi att tills vidare 
pausa verksamheten. 
Även om vi förberett med ändrad 
möblering med ordentligt avstånd 
mellan stolarna och handsprit etc. 
ville vi inte att någon skulle smittas 
på vägen till eller ifrån kyrkan i 
kollektivtrafiken. Vi hann precis 
avsluta vårens Alphakurs och 
genomföra en kreativ lördag samt 
fira gudstjänst den 8 mars innan vi 
tvingades stänga ner. 

Tillvaron kändes surrealistisk. 
Församlingsarbetet fick tvunget 

ändra karaktär. Telefonen blev det 
viktigaste verktyget att hålla kontakt 
med medlemmarna. Vi skickade vykort 
till alla som bor i Stockholmstrakten. 

På torsdagskvällarna fortsatte de 
yngre att träffas för att läsa bibeln 

tillsammans, men nu fick det ske 
digitalt över Zoom. 
Dessa samlingar var och är viktiga för 
gruppen, men visst längtade vi efter att 
få mötas i verkligheten och inte minst 
efter att få fira nattvard. 
Till slut bestämde vi att vi skulle 
mötas på en klippa nära Aspudden på 
pingstafton för att fira nattvard, dock 
på behörigt avstånd. Brödet och vinet 
delades så att var och en i tur och 
ordning fick gå fram och ta från en 
bricka. Vi sjöng lovsånger och psalmer 
och gladde oss över att kunna mötas 
ansikte mot ansikte igen.

De äldre som bor inom gång- eller 
cykelavstånd från kyrkan inbjöds 

att fira nattvard kort därefter och vi 
har även firat nattvard ute i naturen på 
Gärdet.

Låt oss fortsätta att vara 
uppmärksamma på varandra.       

Önskar du fira nattvard på ett säkert 
sätt, tveka inte att ta kontakt med mig

Klas Lindberg

Herrnhuts Brödramission kommer ut med fyra nummer per år
Ansvarig utgivare: Klas Lindberg 

Layout: Kerstin Lindberg 
Foto/bilder: Edi Mazi, Kerstin Lindberg, Wikimedia, Meeha Ayyanar, Unsplash.com
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Vi kommer att ta oss ur det här...
med renare händer och städade boningar
och med förnyat inre.
Vi kommer att ta oss ur det här
med omsorg i våra hjärtan
för dem som har drabbats
och med saknad av dem
som har lämnat oss.
Vi kommer att ta oss ur det här
med större erfarenhet av livets skörhet
och insikten om att kärlekens kraft
är större än rädslans.
Vi kommer att ta oss ur det här
med en stor tillväxt av mänsklig mognad
och förståelse för vad som är viktigt i livet.
Vi kommer att ta oss ur det här,
fyllda av tacksamhet till alla läkare,
sjuksköterskor och andra som kämpat för
livets överlevnad i denna utsatta tid
och som i hög grad förtjänar
världens rungande applåder
från alla våra balkonger och öppna fönster.
Vi kommer att ta oss ur det här
och åter mötas i varma omfamningar
och hjärtliga handslag,
nära varandra i dans, skratt och sång.
Vi kommer att ta oss ur det här
och alltmer uppskatta det som är gratis i livet,
som koltrastens vackra gryningssång,
vårblommors trotsiga ankomst,
och gemenskapens betydelse
vänner emellan liksom i familjen.
Vi kommer att ta oss ur det här,
förändrade,
med ny blick för livets storhet.
Vi kommer att ta oss ur det här.
     
        Per Harling,  med tillstånd 


