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Låt Jesus få andas på dig!
Tiden rusar iväg. Stora förändringar sker ständigt i världen, särskilt inom 
politikområdet, klimatet och den tekniska utvecklingen. Hur ska vi hinna med i 
svängarna? Hur ska vi förhålla oss till allt nytt? Ingen av oss blir yngre och med 
ålder kommer också en tröghet att lära sig nya saker. Stress lurar bakom hörnet. 
Mitt i allt detta föränderliga säger Jesus:
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger. 

Känn ingen oro och tappa inte modet!                                Joh.14:27

I all oro och strid finns en frid som kan bevara våra hjärtan från missmod och 
uppgivenhet. Jesus är fortfarande aktiv på vår jord genom sin ande och ger oss det vi 
behöver för att orka vidare. Då du stillar dig i din personliga andakt – låt honom ge 
dig sin frid än en gång. Den stillar oron, läker ditt sinne från det som försöker trasa 
sönder dina tankar och ger dig livsmodet tillbaka! 
Jesus andades på lärjungarna och sade; 
”Ta emot helig ande.” 
Låt Jesus få andas också på dig! Hans frid ger dig kraft och glädje!
                                                                                    Din tillgivne, 

                                                                                    Klas Lindberg

  ingång
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Om Helena Ullhag: 
Bor: På Östermalm. 
Född: I Stockholm.
Ålder: 56 år. 
Familj:  Två söner
Uppväxt: I Eskilstuna, Ekerö 
och Bromsten..  
Ur karriären: Arbetat med 
administration på Vattenfall, 
gruppchef Liber Läromedel, 
kundchef juridiska utgivningen 
Norstedts Juridik. Startat två 
fastighetsmäklarföretag, ett 
med försäljning i Turkiet, 
ett i Portugal, idag verksam 
som fastighetsmäklare på 
Karlsson&Uddare.. 
Fritidsintressen: 
Musik, måla tavlor, skärgård, 
umgänge med familj och 
vänner.
Senast lästa bok:  
”Där kräftorna sjunger” 
av Delia Owens. 
Det som oroar mig mest:  
Mina närståendes hälsa. 
Religösa krig och våld samt 
förtryck i världen.
Det jag är mest tacksam för: 
Mitt liv här på jorden och vad 
det för med sig.

Några trappor upp i huset där Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm 
har sina lokaler bor en kvinna som ser församlingen som sitt andra hem. 
De flesta hyresgästerna går bara förbi kyrkans dörr men Helena Ullhag, 
framgångsrik fastighetsmäklare, mitt i karriären, bestämde sig en dag för 
att knacka på och det ångrar hon inte.

Helena
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Jag ber Helena berätta lite om sitt liv:

Jag är född i Stockholm, men då jag var 
riktigt liten fick pappa arbete i Eskilstuna 
med målet att bli ingenjör. Familjen 
flyttade till ett stort höghus. Som tvååring 
lyckades jag en dag krångla mig i väg in i 
hissen, trycka ner den till bottenvåningen 
och ta mig ut. Det stod en lastbil utanför 
entrén som jag kröp in under. Mamma fick 
panik och letade efter mig överallt. Först 
när lastbilen kört iväg och jag oskadd 
krupit fram hittade hon mig.
Vi flyttade till radhus och sedan till 
Träkvista på Ekerö. Där gick jag i 
söndagsskolan och i lågstadiet fick jag 
sjunga solo i klassen för fröken Margareta. 
Jag älskade att sjunga lika mycket som jag 
tyckte om min fröken.

Då jag blev lite äldre började jag i 
kyrkokören och sjöng på gudstjänster och 
i sommarkyrkan på Ekerö. Ibland fick jag 
sjunga solo även där. I kyrkokören mötte 
jag det kristna budskapet på ett sätt som 
berörde mig. Samtidigt blev jag rädd för 
prästen som ofta talade om mörka saker 
som helvetet och döden. Det var mycket 
roligare då Loa Falkman någon gång 
gästspelade i kören och sjöng så taket lyfte 
sig. Jag gillade psalmboken, särskilt det 
röda snöret.

Från klass 4 till klass 9 gick jag i Adolf 
Fredriks musikklasser. Det blev många 
konserter och långa resor. Jag fick stiga 
upp tidigt på morgnarna och hade ofta 
mycket läxor. Ibland fick jag sova över hos 
kompisar i Äppelviken, för att slippa alla 
långa resor. Särskilt runt Lucia blev det 
intensivt med många konserter. Den stora 
Luciakonserten med Luciatåg hade vi på 
Sergels torg.

Jagbestämde mig för att konfirmeras, 
men hade ingen lust att gå och läsa 
efter skolan. Ett ordentligt sommarläger 
kändes mycket mer lockande. Jag började 
leta efter ett sådant och till slut hittade 
jag en kyrka i Alvik som anordnade 
sommarkonfirmation. Trots att jag hade 
missat deras veckoläsning fick jag följa 
med på ett tre veckor långt läger på Muskö. 
Där började jag på allvar bli nyfiken på den 
kristna tron. Jag mötte nya dimensioner i 
tillvaron. Vi fick lära oss trosbekännelsen 
utantill och innehållet landade mer och mer 
inom mig. På konfirmationen fick jag läsa 
högt orden ur ”Kärlekens Höga Visa” från 
1 Korintierbrevet 13. Det kändes som att 
orden gick rakt in i hela kroppen och min 
moster blev väldigt rörd. 

Det var en lycklig tid, men snart började 
den kristna tron i mitt liv flagna av. Den 
vanliga stressen tog överhanden och bara 
ibland vände tankarna tillbaka till tron, 
särskilt då det var pressat läge.Pappa ville 
att jag skulle gå på naturvetenskaplig 
linje på gymnasiet. Jag sökte och kom in 
på Bromma gymnasium, men det kändes 
snart alldeles fel. Vi ett tillfälle då jag var 
helt förtvivlad skrev jag på en toalettvägg: 
”Jesus, hjälp mig!” Han svarade inte. ”Det 
här funkar nog inte”, tänkte jag. 
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Jag fick i alla fall byta till
samhällsvetenskaplig-humanistisk linje 
efter en termin och började på Spånga 
gymnasium. Åren gick. 

Under hela livet har jag haft en ovanlig 
förmåga att känna på mig då det är dags 
för ett förändrat scenario. 
Jag får liksom föraningar eller varningar. 
En gång, endast 1,5 – 2 timmar före en 
avresa till Haiti fick jag en stark impuls att 
avblåsa hela resan. Ingen förstod något, 
men sedan visar det sig att Haiti drabbades 
av en mycket svår jordbävning som vi 
hade hamnat mitt uppe i om vi rest i väg.
En annan gång var vi på resa i Norge med 
de två små sönerna. Plötsligt upplevde jag 
att vi absolut måste åka och möblera om i 
barnens rum på landstället i Hälsingland. 
Min man bara skakade på huvudet: 
”Varför då?” På natten drabbades vi av ett 
våldsamt oväder. En blixt slår ner i huset 
och en hel vägg öppnade sig i lågor. Det 
brann särskilt starkt där barnen brukade ha 
sina huvuden då de låg och sov, innan vi 
möblerat om. Hade vi inte gjort det hade 
de kanske inte levt idag.

Båda pojkarna är döpta och jag tror att det 
haft betydelse. Idag har jag kontakt med 
Gud och jag vågar lita på att jag faktiskt 
kan höra då Gud försöker varna mig för 
något.

Det var under en svår tid efter en 
skilsmässa som jag kom i kontakt med 
Evangeliska Brödraförsamlingen. 
En personlig inbjudan till Alpha 
hade blivit liggande men några år senare 
kände jag att det var dags att ta kontakt. 
Jag blev inbjuden till Lectio Divina, 
en jättebra form av att läsa bibeln 
tillsammans. Gruppen som träffas 
regelbundet har blivit som en ny familj för 
mig, en tillhörighet som har blivit en viktig 
del av mitt liv.

Jag skulle vilja påstå att Evangeliska 
Brödraförsamlingen ligger i framkant 
vad det gäller att vara församling. Andra 
församlingar har mycket att lära här. Den 
kärleksfulla gemenskapen är viktig. Jag 
kan vara helt mig själv. Den har gjort tron 
levande i vardagen. Man kommer inte hit 
för att behaga prästen, utan för att man 
själv vill!

Inte minst under pandemin var 
drivkraften stark att vara med.                                                            
Då betydde gemenskapen vi hade 
på Zoom väldigt mycket. Många 
gånger har vi slagits av häpnad över 
vilka fantastiska bönesvar vi fått.                                        
Det är en direktnärvaro av Gud i våra 
samlingar.” 

Klas Lindberg

”Jag skulle vilja påstå att Evangeliska Brödraförsamlingen 
ligger i framkant vad det gäller att vara församling. 
Andra församlingar har mycket att lära här.”
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Lectio Divina är latin och betyder ”Gudomlig Läsning”. 
Det är ett sätt att läsa bibeln som gör bibelläsningen mycket 
levande, aktiverar alla deltagare och ofta leder till 
att bibelordet får tala direkt in i deltagarnas livssituation. 
Lectio Divina uppstod ur en längtan bland de ”vanliga” 
församlingsmedlemmarna redan under andra århundradet, 
att själva läsa bibeln utan inblandning av präster. 

I Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm har vi haft stor glädje av Lectio 
Divina. Det har förutom att vi fått växa till i vår kristna tro hjälpt oss att lyssna 
bättre, både på Gud och på varandra. Vi har lärt känna och uppskatta varandra på ett 
nytt sätt. Det har dessutom visat sig vara en utmärkt uppföljning till Alpha-kurserna.

Upplägget är enkelt.

Vi börjar med att äta en måltid tillsammans

Efter en kort bön läses en text, oftast ur evangelierna. 

Alla lyssnar uppmärksamt för att sedan svara på första frågan.  

Vad är

Lectio
Divina?
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Vad i texten fångade din uppmärksamhet? 
Var och en får svara kort eller säga ”pass”. 
Därefter delar vi upp oss i mindre grupper, läser samma text en gång till 
och svarar på frågan: 

Hur påverkar texten ditt liv? 
Alla svarar ärligt eller säger pass. 

Sista frågan lyder: 
Vad tar jag med mig från texten i veckan som kommer? 
Efter att var och en gett sitt svar ber vi kort för varandra och därefter samlas 
alla till en gemensam avslutning med några sånger och Herrens välsignelse.

Dessa samlingar brukar hålla på i ca 1,5 timme och är väl använd tid! 
En förutsättning för att Lectio Divina ska fungera är att alla respekterar det 
som sägs i förtroende. Det är också viktigt att upprätthålla en viss disciplin 
så att ingen tillåts buska ut sig och ta för mycket tid i anspråk. 
Bibelorden vi delat under Lectio Divina lever vidare inom oss, under 
veckan, till uppmuntran, vägledning och tröst.

Klas Lindberg
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På våren 1727 befann sig en ung 
adelsman, Carl Henrik Grundelstjerna, 

på en studieresa i Sachsen. Sådana 
studieresor var vid den här tiden inte 
ovanliga bland unga adelsmän. 
På den här resan kom han i kontakt med 
Nicholaus von Zinzendorf och följde 
med honom till Herrnhut, där han fick 
hjälpa till med flyktingarbetet. Han deltog 
då aktivt i förnyandet av den gamla 
Brödraförsamlingen och tog ivrigt del av 
allts om skedde i församlingsarbetet. 
Genom honom kom Zinzendorf också 
i kontakt med de pietistiska ledarna 
i Sverige, särskilt med prästen Erik 
Tolstadius som var verksam bland annat 

i Jakobs och Johannes församlingar 
i Stockholm. Den sista tiden i tjänst 
verkade han även som kyrkoherde i dessa 
båda församlingar samt dessutom som 
kyrkoherde i Skeppsholms församling på 
Skeppsholmen. Han blev en av de starkaste 
ledarna inom den pietistiska väckelsen i 
Stockholm. 

I januari 1728 började Zinzendorf 
brevväxla med Tolstadius. 

Grundelstjerna väckte ett förslag hos 
Zinzendorf att han borde skicka över några 
hantverkare från Herrnhut till Stockholm. 
Då kunde man upprätta en liten kristen 
kommunitet i närheten av huvudstaden. 

Så kom 
herrnhutismen 
till Sverige
Del 1

Familjen Grundelstiernas 
vapensköld, till vänster
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Zinzendorf gav sitt samtycke till förslaget 
och några hantverkare började lära sig 
svenska. Den planerade resan fick dock 
vänta i över tre år och av den kristna 
kommuniteten blev ingenting.

Hösten 1729 kom Grundelstjerna ensam 
tillbaka till Sverige och försökte på 

alla sätt förmedla sina upplevelser från 
Herrnhut och övertyga sina åhörare om 
vilken stark, kristen ledarpersonlighet 
greve Zinzendorf var - en man sänd av 
Gud, med stora planer i arbetet för att 
sprida evangelium överhela världen. 
Grundelstjerna sökte i första rummet 
komma i kontakt med pietisterna, men de 
var mycket splittrade. De flesta hade blivit 

radikalpietister som stod i stark opposition 
mot den lutherska statskyrkan. De brydde 
sig föga om vad Grundelstjerna hade att 
säga. Framgången uteblev, kan man lugnt 
påstå, men det skulle komma andra tider.
Grundelstjerna gav inte upp. I början av 
1730 försökte han få till stånd ett besök 
av den store herrnhutiske evangelisten, 
Christian David, som stod i ett intensivt 
väckelsearbete i Baltikum. 
Inte heller det försöket lyckades, men till 
julen 1731 kom äntligen två bröder från 
Herrnhut till Stockholm. De tog genast 
kontakt med Grundelstjerna. Under de tio 
veckor som deras besök varade försökte 
de tillsammans komma i samspråk med 
pietisterna. 
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På grund av konventikelplakatet som 
förbjöd alla religiösa sammankomster 

utan en prästs närvaro, kunde man 
bara mötas i små grupper och det var 
omöjligt att skapa en ny större herrnhutisk 
sammanslutning.
Zinzendorf inledde dock en brevväxling 
med den svenske officeren von Strohkirch 
som hade ett gott förhållande till de 
svenska radikalpietisterna. Brevväxlingen 
handlade framförallt om den bibliska 
försoningsläran och dess betydelse för 
ett äkta, kristet församlingsliv. Det är 
inte otänkbart att denna skriftväxling 
hade en avgörande betydelse för den 
senare utvecklingen av radikalpietismen i 
Sverige.

I maj 1734 fick man ännu ett besök från 
Herrnhut. Där hade man nämligen startat 
ett missionsarbete bland samerna i norra 
Sverige. Två bröder, timmermannen 
Andreas Grassmann (senare biskop) 
och skomakaren Daniel Schneider, 
kom till Stockholm på sin resa till 
Lappland. De stannade i fem månader 
på Grundelstjernas gård Olhamra och 
försörjde sig under detta uppehåll genom 
sina respektive hantverk. Även de försökte 
få kontakt med pietisterna, men med liten 
framgång. De skrev hem till Zinzendorf 
att ”dessa pietister inte förstår hur man bör 
leva tillsammans i en kristen församling 
och hur den bör fungera.”

Detalj från målning av Henri Testelin (1616-1695)
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Två år senare kom ytterligare två 
missionärer från Herrnhut för att arbeta 
bland samerna. Också de stannade några 
månader hos Grundelstjerna och gjorde 
sina tappra försök att närma sig de svenska 
pietisterna utan att lyckas.

Man gav också under denna tid upp 
försöken att missionera bland 

samerna. Det fanns redan en stark 
kristen rörelse bland dem som leddes 
av svenska präster. Bröderna Michael 
Miksch och Gerhard Hansen, de sista 
Lapplandmissionärerna från Herrnhut, åkte 
via Stockholm vidare mot Archangelsk för 
att missionera bland samojederna.
Det är tveklöst så att trots att de 
herrnhutiska missionärerna upplevde 
att deras försök att nå pietisterna hade 
varit fruktlösa så hade deras arbete ändå 
inte varit förgäves. De hade haft ett 
inflytande, framför allt genom sin livsstil. 
Där pietisterna var snabba att disputera 
och strida för sin sak hade herrnhutarna i 
stället visat upp en positiv och kärleksfull 

attityd. Deras glödande intresse för 
missionens sak hade också gjort avgörande 
intryck på pietisterna. Sakta men säkert 
trängde de herrnhutiska tankarna in i olika 
grupper runt om i Sverige. Statskyrkans 
ortodoxa företrädare ställde sig dock 
mycket skeptiska till herrnhutismen. De 
befarade att det rörde sig om ännu en 
splittrande, pietistisk grupp. Erfarenheterna 
från framför allt radikalpietisternas 
skoningslösa kritik av statskyrkan gjorde 
att de drog öronen åt sig. Ett exempel på 
det är vad som hände när Zinzendorf för 
första gången besökte Sverige.

Sommaren 1735 besökte han för första 
gången Sverige, närmare bestämt 

södra Sverige. Det var naturligtvis en 
stor händelse som drog till sig mycken 
uppmärksamhet. Svenska kyrkans 

                                                                           Ovan: Herrnhutiskt bönemöte 1737. Nedan: Zinzendorfs signatur 
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representanter som stod nära den svenska 
regeringen höll ett vakande öga över 
herrnhutismens försök att få fotfäste i 
landet. Man förknippade dem framför allt 
med radikalpietismen och befarade att de 
skulle riva sönder Svenska kyrkan ännu 
mer. Därför utfärdade man omedelbart ett 
utvisningsbeslut. 

Det visade sig dock vara ett onödigt 
kraftfullt agerande. Greven hade på 

sin återresa från Köpenhamn helt hastigt 
passerat Ystad på väg mot Stralsund. 
På grund av dåligt väder tvingades han 
dock stanna en vecka i södra Sverige 
och i Malmö sökte han kontakt med de 
pietistiska prästerna Peter Muhrbeck 
och Mattias Ubechel. De berättade för 
honom om den svåra förföljelse av 
myndigheterna som pietisterna i Sverige 
utsattes för. Zinzendorf försatte inte 
tiden utan begärde att få träffa biskopen i 
Lund, Andreas Rydelius. Han uppmanade 
biskopen att inte längre förfölja Guds 
barn” i Lunds stift. Med sig hade han en 
kunglig skrivelse från kung Fredrik 1 i 
Danmark som slog fast att herrnhutarnas 
teologi och bekännelse helt låg i linje 
med den Augsburgska bekännelsen, 
vilken också Svenska kyrkans teologi 
vilade på. Genom denna modiga handling 
i kampen för herrnhutarnas lagliga rätt att 
samlas riktades intresset ännu mer mot 
Zinzendorf och de övriga herrnhutarna.

Samtidigt med den av herrnhutismen 
inspirerade metodistiska väckelsens 

genombrott i England 1739 – 1740 kunde 
man se konturerna av en ny rörelse 
också i Sverige. De första herrnhutarnas 
trofasta arbete började bära frukt. 
Ledaren för denna väckelse blev prästen
och rektorn Thore Odhelius, en av 
Svenska kyrkans största folktalare 

någonsin. Han hade under en resa i 
dåvarande Livland i Baltikum kommit 
i kontakt med den oerhört kraftfulla 
väckelserörelsens där som leddes av 
Christian David. Detta möte ledde till en 
stark omvändelse. 
När han väl återkommit till Stockholm 
började han med oförliknelig glöd och 
entusiasm att predika om återlösningen 
genom Lammets blod. På så vis lyckades 
han vinna många radikalpietister för den 
nya väckelserörelsen, bland dem prästen 
Jonas Hellman som sedan länge stått i 
skarp konflikt med kyrkan. Han blev nu 
en ”helt annan människa” och predikade 
i många Stockholmskyrkor med en 
sådan kraft och glädje att ännu fler 
radikalpietister sällade sig till väckelsens 
folk och blev ”det blodiga Lammets byte 
och lön för sårens smärta”.

Nu blev Stockholm navet för den 
herrnhutiska väckelsen i Sverige. 

Samtidigt började en herrnhutisk 
väckelse också att spira i andra delar av 
landet. En skomakare, Elias Östergren, 
reste till Herrnhut, driven av sin längtan 
efter frid med Gud. Där fann han vad han 
sökte och blev en mycket flitig arbetare 
för Brödraförsamlingen i olika delar av 
Sverige. 
På flera platser runt om i landet bildades 
små herrnhutiska grupper. Förutom 
i Stockholm bildades sådana kretsar 
i Malmö, Göteborg, Vänersborg, 
Uddevalla och Arboga, för att bara 
nämna några. Även på många platser 
i Norrland slöt man sig samman i 
herrnhutiska kretsar. Man vann en stor 
framgång i Göteborg där domprosten 
Anders Hilleström bekände sig till 
väckelsen och blev en skyddspatron för 
gruppen i Göteborg.
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Med framgångarna kom också nya 
motgångar. Denna gång var det 

inte radikalpietisterna som stod för det 
tilltagande motståndet, utan från den 
renläriga lutherska ortodoxin som såg med 
förfäran på den snabbt växande väckelsen. 
Kyrkans högsta ledning gav inte heller 
mycket för denna väckelse. Trots att 
herrnhutarna var mycket angelägna om 
att ha ett gott förhållande till Svenska 
kyrkan fruktade man att de i likhet med 
radikalpietisterna snart skulle vända sig 
mot kyrkan. En mängd smädeskrifter, 
riktade mot herrnhutarna och väckelsen, ja 
till och mot Zinzendorf själv spreds i runt 
om i landet. 
Några av väckelsens ledare ställdes också 
inför rätta och anklagades för att bryta mot 
konventikelplakatet.

De svenska herrnhutarna vände sig i 
denna svåra situation till bröderna 

i Herrnhut för att få hjälp. På synoden 
i Marienborn 1741 beslöt man att från 
Herrnhut sända en särskild delegation med 
uppdrag att informera Svenska kyrkans 
ledning om herrnhutismens historia och 
dess inriktning. Delegationen skulle 
uttryckligen betona att avsikten inte var att 
bygga upp en självständig Brödrakyrka i 
Sverige utan istället uppmana de väckta att 
vara trogna sin Svenska kyrka. 
Synoden beslöt att svenskfödde docenten 
Arvid Gradin och äldstebrodern i 
Herrnhut, Martin Dober från Herrnhut 
skulle anförtros detta uppdrag. 
Hur det äventyret avlöpte och hur 
väckelsen fortsatt spred sig får du läsa mer 
om i nästa nummer.

Vid pennan, Klas Lindberg

Utsikt från Mynttorget i Stockholm 1767, olja på duk. Konstnär: Sevenbom Johan (1721-1784)
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”Den som vill tala 
om religion måste 
vara uppfylld i sitt 
hjärta.” 

Med syfte att ge en bild av 
musiken och musiklivet i det 
världsomspännande Lutherska 
samfundet Evangeliska 
Brödrakyrkan, följer en serie artiklar 
varav denna är den första. 
I artikeln uppmärksammar Christina 
Ekström, relationen mellan 
samfundets teologi och musik.

Det starka fokuset på Jesus Kristus 
som Frälsaren, kan ses som en 

grundbult i såväl förkunnelse som i det 
musikaliska uttrycket. Viktiga teman 
var Jesu lidande, död och uppståndelse, 
Jesus som brudgum, herde och 
som Guds lamm. Denna inriktning 
påverkade känslolivet eftersom det var 
angeläget att den kristne förväntades 
uppleva en känslomässig relation och 
närhet till Jesus i sitt hjärta. 

En förståelse av intellektuellt slag var 
inte tillräckligt för att vinna frälsning. 
Detta framgår av en flitigt citerad 
passus av samfundets portalgestalt 
och förste biskop, Nicholaus von 
Zinzendorf (1700–1760). Han skriver 
om religionens väsen, att det inte 
bor i hjärnan utan är snarare något 
som intar hela människan. Den som 
vill tala om religion måste vara 
uppfylld i sitt hjärta. Poesi och musik 
kom därför att bli viktiga uttryck 
för denna fromhetsriktning, vilket 
uppmärksammas av den amerikanske 
teologen Craig Atwood. Han påpekar 
att Zinzendorf och Brödraförsamlingen 
kommunicerade kristendomens 
sanningar ”bäst genom sånger och 

Christina Ekström är fil. dr. och universitetslektor 
på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs 
universitet
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liturgier, inte genom systematisk teologi 
eller polemik”. 
Betoningen på Jesusgestalten kommer 
tydligt till uttryck i flera texter om musik 
av ledande personer i Brödraförsamlingen. 
En av dessa är av musikpedagogen 
och tonsättaren Daniel Grimm 
(1684–1747). I sin lärobok för skolan i 
Catharinendorf (nära Herrnhut) skriver 
han återkommande om Jesus som centrum 
för allt musicerande. Ett exempel är: 
”endast ett villkor skall vara bestämmande 
för Brödraförsamlingen, att den sanna 
musiken enligt Frälsarens bestämmelse 
inte skall rikta sig mot något annan än 
Honom själv”. Ett annat exempel är 
där Grimm talar om huvudämnet för 
sång och instrumentalspel. Detta skulle 
alltid vara att ”förkunna Herrens död” 
Understrykningen är Grimms egen.

Exempel på integreringen mellan 
betoningen på Jesusgestalten och musiken 
– samt i detta fall även bildkonsten – ger 
en oljemålning av Johan Valentin Haidt 
(1700–1780). 
Målningen illustrerar Marie Agnes von 
Zinzendorf (1735–1784), dotter till 
Erdmuthe och Nicholaus von Zinzendorf. 
Med sin högra arm omfamnar Marie Agnes 
på bilden ett lamm – här som symbol för 
Jesus. 
Med sin vänstra hand håller hon upp en 
flik av sin vita sjal framför lammet. På 
fliken är en versrad ur sångboken Kleines 
Brüdergesangbuch citerad. På den står: 
”Jag är också din lilla varelse”.

Marie Agnes von Zinzendorf. Oljemålning 
av Johann Valentine Haidt. Publicerad 
med tillstånd från Unitätsarchiv, Herrnhut.

En bild på hur starkt präglat 
musikutövandet var av den innerliga och 
känslosamma relationen till Jesus ger även 
vittnesbörd från besökare. Där framgår 
att de oberoende av församling och land 
beskriver sången i liknande ordalag, 
som rörande och vacker. Ett exempel är 
författarinnan Johanna Schopenhauers 
beskrivning från sitt besök i tyska 
församlingsorten Neuwied. 

”Denna församlingssång är det 
mest rörande och hjärtgripande, 
som jag någonsin hört; varje ton 
uttalar mäktigt den ytterst rena 
andaktens känsla, den ytterst 
ödmjuka undergivenheten och 
gudstillbedjan.”

Christina Ekström
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Dena Furtazi, teol. stud. och ledare för den 
lutherska-herrnhutiska kyrkan i Albanien 
berättar hur situationen under pandemin 
har påverkat arbetet i församlingarna:

Kristna över hela världen har under 
denna pandemi tvingats hitta nya vägar 
för att kunna fira gudstjänst och leva 
församlingsliv – även vi. Sedan sista 
veckan i augusti 2021 har vi ledare haft 
regelbundna samlingar via nätet för att 
bedöma läget i varje församling och avgöra 
när vi äntligen kan få mötas fysiskt igen 
i mindre grupper. Vi inser att vi fortsatt 
måste vara mycket uppmärksamma på 
de restriktioner som fortfarande råder här 
under Covid-19-pandemin. 

För många har den här tiden varit svår. 
Alla har inte tillgång till Whatsapp och 
har därmed inte kunnat vara med på våra 
bönesamlingar över nätet varje kväll. Där 

delar vi Guds ord och försöker förmedla 
ett budskap av tillförsikt och hopp till 
varandra, vi sjunger och ber. Dessa 
samlingar har varit till stor välsignelse 
sedan mars 2020. På det här viset har vi 
kunnat vara förenade med varandra och 
Guds Ande har fått verka i våra liv. Våra 
bibelstudier med ledarna över Zoom 
varje vecka har också haft en avgörande 
betydelse när det gäller att hålla tron och 
kärleken levande. Som kyrka har vi kunnat 
uppmuntra varandra att fortsätta växa och 
arbeta med att följa vår kallelse i Kristus 
Jesus. Han har kallat oss såväl individer 
som i grupp att i Jesu namn dela tron på 
honom med världen. 

Albanien upplever just nu, liksom många 
andra länder i världen, en fjärde våg 
av Covid-19. Situationen var mycket 
bättre sendan i våras och i somras. 
Marknadsekonomin och 

Albaniens fjärde våg:Albaniens fjärde våg:
Så hålls tronSå hålls tron

och kärleken levande och kärleken levande 
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turismen förbättrades avsevärt jämfört 
med 2020 men sedan mitten av augusti 
har infektionerna blivit fler och under 
september hade vi lika höga infektionstal 
som förra vintern med 800 till 1000 fall 
per dag. Dessa siffror går upp och ner, 
men vi hoppas och ber om bättre tider. 
Vaccinationsgraden är fortfarande låg i 
Albanien, bara 33 % har tagit två doser   
och 45 % en dos.

Från den 1 till den 4 juli hade vi ett 
miniläger med ledarna och de trofasta 
frivilligarbetarna i kyrkan på vår lägergård 
i Pogradec. Det blev mycket lyckat. Vi 
läste bibeln tillsammans, bad, delade 
personliga upplevelser och tankar och så 
sjöng vi jättemycket! Vi fick en väldigt bra 
gemenskap och kunde samtala öppet om 
det som varit jobbigt och dela idéer och 
tankar för framtiden.

I Tirana förbereder vi ett särskilt 
program för barnen. Vi vill ta 
upp barnverksamheten igen i alla 
församlingarna. Detsamma gäller också för 
ungdomsarbetet och arbetet bland vuxna. 
Vi vill få igång mindre grupper som kan 
träffas regelbundet igen. 
Dena kommer så fort situationen 
tillåter att åka runt och besöka de olika 
församlingarna och hjälpa de olika 
grupperna att få igång samlingar och 
gudstjänster igen. Sedan är det tänkt att 
fler från styrelsen ska kunna resa runt och 
uppmuntra de troende runtom i Albanien. 

I församlingarna i Lezha och Bathore 
arbetar vi med särskilt utsatta grupper av 
systrar och bröder, bland vilka en hel del 
är analfabeter. Covid-19 har hindrat oss 
att nå dem eftersom de inte har tillgång till 
internet, men målmedvetna initiativ har 
tagits för att utveckla detta arbete.

Vi hade hoppats kunna samla hela den 
albanska luthersk-herrnhutiska kyrkan till 
en stor konferens (synod) i Tirana i somras 
men blev på grund av pandemin tvungna 
att skjuta fram allt till nästa år. Denna 
konferens samlar, vart tredje år, alla döpta 
medlemmar över 18 år till uppbyggelse 
och överläggningar. 
Under 27 år, den tid vi funnits till som 
kyrka, har vi lärt oss vad det innebär 
att växa tillsammans i tro, hopp och 
kärlek. Under mottot ”Vårt lamm har 
segrat. Låt oss följa det!” vill vi varje dag 
gensvara på Guds kallelse över våra liv. 
Vi hoppas och ber att vi ska bli en kyrka 
vars medlemmar är läraktiga och växer 
i tro så att de kan tjäna ansvarsfullt och 
hängivet tillsammans, lokalt, nationellt och 
internationellt.
Dena Furtazi

Dena har snart avslutat sina 
magisterstudier i teologi.                     
Förhoppningsvis kan hon 
ta examen 2022 och sedan 
prästvigas. 

Under pandemin har vi med hjälp 
av gåvor utifrån, som exempelvis 
från Sverige, kunnat genomföra 
fem större matutdelningar till 
medlemmar av vår församling. Vi har 
då särskilt vänt oss till dem som på 
grund av Covid-19 förlorat sitt arbete, 
varit underbetalda eller på annat 
sätt hamnat i en svår ekonomisk 
situation. 
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David William Daniels som arbetar i 
Sydafrika berättar om att de hårda 
nedstängningarna som infördes under 
pandemin i Sydafrika har slagit hårt mot 
folket, inte minst ekonomiskt. Många har 
avlidit, men nu ser läget bättre ut och man 
är i full färd med att planera för sommarens 
synod (som går av stapeln under vår vinter.) 
Ungdomarna behöver komma igång igen. De 

har blivit passiva, eftersom de inte kunnat träffas. Man har utformat kurser på nätet 
som varit mycket uppskattade. En berörde kristet ledarskap, en annan handlade om 
djupdykning i Bibeln osv.
Det understöd som vi gett David har betytt särskilt mycket, inte minst på det 
personliga planet, eftersom hans mor blev svårt sjuk i Covid-19 och lider 
fortfarande av sviterna efter Covid-19, vilket gjort att hon inte längre kan arbeta 
utan måste gå i förtida pension.

 Uganda
Kyrkbygget pågår för fullt och det är 
häpnadsväckande att se vad man lyckats 
åstadkomma med lite medel. Ivern och 
glöden att bära ut det kristna budskapet 
är det sannerligen inget fel på! Pastor 
Julius Mubiru tackar för gåvan på 25 
000 SEK, som blev en stor uppmuntran, 
men behoven av hjälp är fortsatt stora.                         

Även  om Covid-19situationen inte är lika allvarlig som den varit i Sydafrika,        
så har den ändå gjort allt arbete mycket svårare. Fortsätt att be och ge!

Pastor Gundars Ceipe är vid mycket bättre 
hälsa nu och har återupptagit arbetet som 
ledare i Lettland. 
Boken som han hann avsluta innan han 
insjuknade om Lettlands herrnhutiska historia 
är ett mycket gediget verk som Gundars 
hoppas och tror ska öka kunskapen och 

förståelsen för herrnhutismen i Lettland. Be om fortsatt kraft och inspiration!

Sydafrika

Lettland
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kära missionsvän för alla generösa gåvor. 
De betyder så mycket.

Tyvärr är det nu mycket svårare att se 
givarens namn sedan allt digitaliserats. 

Därför vill vi på detta sätt 
stark uttrycka vår tacksamhet till var och en. 

Må Gud välsigna dig Må Gud välsigna dig 
och ge dig och ge dig 

allt du behöver!allt du behöver!

Herrnhuts Brödramission
kommer ut med 4 nummer per år

Ansvarig utgivare: 
Klas Lindberg, präst

Layout: 
Kerstin Lindberg
Foto: 
Kerstin Lindberg
Helena Ullhag
unsplash.com

TACK!TACK!
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PROGRAM 
OKTOBER OCH NOVEMBER 2021

Sön 10 oktober kl. 15 Musikgudstjänst på Tacksägelsedagen ”Lovsång” 
Margareta Bengtson, Klas Lindberg, m. fl.
Ons 13 oktober kl. 15 Afternoon Tea med bibelsamtal Klas Lindberg, 
Romarbrevet 
Sön 24 oktober kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Du skall älska din nästa som 
dig själv.” Klas Lindberg 
Ons 27 oktober kl. 15 Afternoon Tea med bibelsamtal Klas Lindberg, 
Romarbrevet
Sön 31 oktober kl. 15 Gudstjänst ”Härlighetens Ande” Klas Lindberg. 
Efter kyrkkaffet: ”Vad händer i kyrkan i Sydafrika idag?” Föredrag
Sön 14 november kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Räcker oljan?” Klas 
Lindberg. Efter kyrkkaffet: ”Vad händer i kyrkan i Lettland idag?” Föredrag
Ons 17 november kl. 15 Afternoon Tea med bibelsamtal Klas Lindberg, 
Romarbrevet
Sön 28 november kl. 15 Adventsgudstjänst ”Jesus är kung” Klas Lindberg 
Ons 1 december kl. 15 Afternoon Tea med bibelsamtal Klas Lindberg, 
Romarbrevet
Lörd 11 dec kl 11.30 - 16.00 ”Skapande Bild” Anmälan till Kerstin Lindberg
Sön 12 december kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”De lysande orden.” Klas 
Lindberg 
Ons 15 december kl. 15 ”I julpyramidens sken” Barbro Hertzsch läser  
julberättelser. Afternoon Tea

Varmt välkomna! 


