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   ingångingång  
Människan - ett träd
Bibeln använder ofta bilden av ett träd 
för att beskriva människan. Till och med 
Jesus använder en sådan bild om sig själv.          
I Joh. 15:5 kallar han sig vinträdet 
(vinstocken) och vi är grenarna i samma 
träd. Han erkänner vår samhörighet med 
och vårt beroende av honom. 

Profeten Jeremia skriver:
Välsignad den man som sätter sin tillit till 
Herren,
som litar helt på Herren.
Han blir som ett träd planterat nära 
vatten.
Det sträcker sina rötter mot bäcken
Det har inget att frukta av hettan, bladen 
är alltid gröna.
Det ängslas inte under torra år, upphör 
inte att bära frukt. (Jer. 17:7-8)

Tron ger styrka även under svåra tider.   
Ju djupare förankrad den är i Guds ord 
desto mer liv.

Ett träd har också sina årsringar. Varje år 
får vi nya årsringar. I ett friskt träd lever 
alla årsringarna samtidigt. 

Vi är alltid alla våra årsringar, som Martin 
Lönnebo säger. Även om vi bara ser den 
allt skrovligare barken så vet vi att under 
barken gömmer sig en fantastisk levande 
organism – inifrån och ut. Allt hör ihop 
och samarbetar naturligt i ett friskt träd.

Om vi glömmer bort barnets fantasi och 
lek tappar vi något väsentligt. I det sjuka 
trädet har rötan oftast börjat inifrån. Vi 
stelnar till, blir formade av en kultur som 
föraktar det oskuldsfulla, livsbejakande 
och fantasifulla. Barnet på insidan 
förnekas samtidigt som vi så innerligt 
behöver bära med oss dess lek livet 
igenom. Den håller oss levande, hjälper 
oss att upptäcka omvärlden med friska 
ögon, låter fantasin och kreativiteten flöda 
och dessutom skyddas vi från tristess och 
likgiltighet.

Jesus ville att vi skulle omvända oss och 
bli som barn och bejaka de inre skikten 
inom oss. 

En välsignad vår önskas du av 

Klas Lindberg
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Hur ska man som kristen ställa sig inför den 
förändring av miljön som just nu pågår över 
hela världen? 
En som fördjupat sig i denna fråga är teologen 
Peter Halldorf som höll ett mycket uppskattat 
föredrag under Svenska Missionsrådets 
medlemsdagar i Sigtuna 6-7 februari. Han har 
under en längre tid studerat profeterna i Gamla 
testamentet och då särskilt profeten Jeremia. 
Läs vidare på nösta uppslag...
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Det har gått mycket politik i 
den här frågan och de olika 
åsiktsriktningarna hämtar sina 
argument ur olika källor. Å 
ena sidan står klimatförnekare 

och hävdar att de förändringar vi ser 
idag är helt naturliga. Å den andra påstår 
klimatalarmisterna att om vi inte tar 
krafttag mot den globala uppvärmningen 
idag står vi inför oöverskådliga katastrofer 
redan i nästa generation. 
Många kristna som idag förnekar eller 
förringar vår tids klimatförändringar tar 
sin utgångspunkt i eskatologin, alltså i 
läran om de yttersta tingen. De menar att 
eftersom den här jorden ändå snart ka gå 
under snart spelar inte våra ansträngningar 
så stor roll. Vi lever i den yttersta tiden. 
Jesus kommer snart och då ska vi få 
uppleva en ny himmel och en ny jord.

Peter Halldorf anknöt till Maximos 
Bekännaren (580-662) som vände 

sig emot Östkyrkans lära att Kristus 
enbart hade en gudomlig sida. För denna 
”villoläras” skull skar man av honom 
tungan och högra handen. Han höll dock 
fast vid sin uppfattning och vid konciliet i 
Konstantinopel 680-681 godkändes hans 
lära om Kristi två naturer som kyrkans 
officiella lära. Själva inkarnationen, att 
Guds son, Kristus blivit människa är 
skärningspunkten för allt Guds handlande 
med mänskligheten. 

Urkyrkan betraktade skapelsen som 
god. I och med att Kristus blivit 

människa och därmed blivit en del av 
skapelsen måste vi betrakta den med 
vördnad. Maximos talade om människan 
som skapelsens präst, inte dess herre. Med 
det menade han att vi är satta att förvalta 
skapelsen, inte suga ut den. Kärleken 
till skapelsen är drivkraften. Det som 
hände vid syndafallet var att Adam inte 
nöjde sig med att vara skapelsens präst 
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utan ville vara skapelsens Gud eller dess 
herre. En präst tar världen i sina händer 
och bär den fram inför Gud. Ur denna 
akt förvandlas skapelsen och människan 
får tillbaka skapelsen som ett sakrament. 
Människan lever i en relation till skapelsen 
eftersom Gud är i sin skapelse. Allt ger oss 
gemenskap med Gud om vi förhåller oss 
till skapelsen som till präster, inte herrar. 
Nattvarden ger oss en tillvänjning till hela 
skapelsen. Chrysostomos utropar i sin 
liturgi i anamnesen, bönen över gåvorna: 
”Av ditt ger vi åt dig.” Det är själva 
essensen i prästtjänsten.

I boken ”Bröderna Karamasov” skriver 
Dostojevskij: ”Om du älskar alla ting 
kommer du att bli varse Gud i alla ting.”

Med syndafallet bleknade minnet av 
prästrollen och vi började förhålla oss till 
skapelsen som om att den var till för att 
stilla vår aptit. Patriarken Bartolomeos 
menade att ”den ekologiska synden 
förgriper sig på jordens integritet.” 

Jer. 4 ger en scenisk skildring av hur 
jorden blir upplöst. Ande och materia är 
aldrig åtskiljbara enheter.

Kol. 1:16 talar om att allt skapat 
skapades genom Kristus, såväl det 
andliga som det fysiska. Det finns bara 
en verklighet och den är i Kristus. I och 

genom inkarnationen vet Skaparen själv 
vad det innebär att vara skapad. Allt kristet 
är bundet till skapelsen. Det är insikten om 
inkarnationens innebörd som skyddar oss 
både från överdriven pessimism och från 
glättig optimism.

Men ska inte jorden och allt omkring 
oss brinna och gå under? Befinner 

vi oss inte på ett sluttande plan hela tiden?
Vi väntar en ny himmel och en ny jord. 
Det betyder att Gud en gång ska bli allt 
i alla. Jesu uppståndelse har betydelse 
för hela tillvaron. Uppståndelselivet ska 
tränga igenom hela skapelsen. Det ska bli 
en förvandling så stark att det gamla inte 
finns längre. Och hela den ickemänskliga 
delen av skapelsen längtar efter den 
transformerade människan. (Rom. 8:19)

En katastrof kan vara ett sammanbrott 
eller ett genombrott. Den kände författaren 
Tolkien talar om den eskatologiska 
katastrofen som en god katastrof, ett 
genombrott.
Det eskatologiska skeendet har redan 
inträffat för den kristne, menar Halldorf. 
Det handlar alltså inte om framtiden. 
Tidens slut inträffade då Jesus uppstod 
från de döda. Han har fött oss på nytt till 
levande hopp.

Motsatsen till hopp är förtvivlan. 
Hoppet ger oss värdighet. 

Det gör oss mindre nåbara för 
konsumtionssirenernas lockrop.        
Bibelns framtidsberättelser är djupt 
trösterika. Det är viktigt att inte förlora 
en blick av vördnad inför skapelsen. Det 
håller hjärtat mjukt och gör handen god. 
Tänk på Abraham! Där allt hopp var ute 
hoppades han ändå på Gud och trodde! 

Klas Lindberg

Det är viktigt att inte förlora 
en blick av vördnad inför 
skapelsen. Det håller hjärtat 
mjukt och gör handen god.
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Min över 40-åriga erfarenhet 
som präst har lärt mig att det i 
varje församling brukar finnas 
några äldre kärleksfulla damer, 
ibland även herrar, som sällan 
gör särskilt mycket väsen 
av sig men som har ett stort 
hjärta för sina medmänniskor.                                  
De betyder mycket för många, 
oftast utan att de själva inser 
det. Då jag 2011, efter nära 12 
års tjänst, lämnade uppgiften 
som präst i Betlehemskyrkan i 
Stockholm hade jag lärt känna 
flera sådana guldkristna och 
visste att de skulle lämna ett 
ordentligt tomrum efter sig.                                                     
Hur skulle det bli i Evangeliska 
Brödraförsamlingen? Fanns det 
några äldre med hjärtan av guld 
också där? 

Det visade sig att så var fallet. Ganska 
snart lärde vi känna Paulette Morin. Hon 
satt alltid med i gudstjänsterna om inte 
snö och ishalka hindrade henne. I god 
tid innan gudstjänsten eller bibelsamtalet 
började hade hon tagit sig till kyrkan 
med hjälp av sin rollator. Hennes leende 
värmde oss alla.

Paulette heter också Jacqueline i 
förnamn. Hon fick namnet Paulette efter 
sin morfar Paul och Jacqueline efter sin 
farfar Jacques. Paulette växte upp i den 
schweiziska staden Neuchâtel och har 
hela livet tillhört den reformerta kyrkan. 
Hennes far var affärsman och hennes mor 
hemmafru. Paulettes bror var sju år äldre 
och systern 7 år yngre. Barndomen var 
trygg och som ung var hon mycket aktiv 
i kyrkans ungdomsarbete. De hjälpte de 
fattiga och var ofta ute i staden och sjöng, 
särskilt till påsk och jul.

Som 18-åring kom Paulette till Sverige. 
Hon hade fått anställning som guvernant 
i en diplomatfamilj med uppgift att ta 
hand om en tvåårig pojke som talade 
både engelska, franska och holländska. I 
Franska Reformerta kyrkan träffade hon 
sin blivande make som var fransman. 
Då han gjorde sin militärtjänst flyttade 
Paulette tillbaka till Schweiz. Hennes 
far sa uttryckligen att hon absolut inte 
behövde utbilda sig, hon skulle ju ändå 
bara vara hemmafru. Lär dig att laga mat 
istället!

Då hon var 20 flyttade hon tillbaka 
till Stockholm och 21 år gammal gifte 

Paulette



7

Paulette
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hon sig med sin fästman. Makarna 
fick 15 år tillsammans och tre barn, 
sju barnbarn och tre barnbarnsbarn. 
Paulette fick kämpa ensam med barnen 
efter skilsmässan. Hon arbetade först i 
hemstjänsten, sedan med alkoholister 
bland vilka hon blev mycket omtyckt.                                                
”Hej Paulette!” ropade de då de mötte 
henne på stan. 
Paulette bodde då i Gamla stan och det 
var ett förfärligt liv där under helgerna. 
Svenskarna arbetade hårt i veckorna, men 
söp varje fredag-, lördag- och söndagkväll. 
Vid jultiden var alla tomtar fulla. Det var 
hemskt. 

Familjen hade det inte så fett, men det 
fanns alltid mat på bordet. Paulette är 
tacksam för livet trots allt och har alltid 
funnits till hands för att hjälpa andra. 
Dörren stod alltid öppen för dem som 
behövde hjälp. En gång lovade hon den 
dåvarande prästen i Franska Reformerta 
kyrkan att ta hand om en tiggare i två 
veckor. Han stannade ett halvt år.
I nästan 70 år har Paulette varit engagerad 
i Franska Reformerta kyrkan. Där har 
hon sysslat med det mesta, alltifrån 
kaffekokning till diakoni.
Hur kom du i kontakt med Evangeliska 
Brödraförsamlingen? undrar jag. 

Det började för ca 20 år sedan med att 
Michael Hertzsch besökte vår kyrka. Vi 
fick kontakt och jag bestämde mig för 
att besöka Brödraförsamlingen. I den 
vänliga atmosfären trivdes vi bra. Det var 
skönt att komma dit för det hade varit lite 
turbulent i vår egen församling. Då det 
skulle komma en ny präst till Evangeliska 
Brödraförsamlingen, Klas Lindberg, tänkte 
vi att det blir nog slut på våra besök i 
Brödraförsamlingen nu, men jag ville i all 
fall lyssna på honom en gång. Predikan 
var kort och bra och vi fick kontakt direkt. 

Vi fortsatte gå dit varannan söndag. Det 
passade så bra eftersom vår egen kyrka 
också hade gudstjänster varannan söndag.

Bibelsamtalen med Afternoon Tea i 
Brödraförsamlingen tycker jag mycket 
om. Vi får alltid något gott till kaffet och 
jag har lärt mig mycket om bibeln. Det 
är bra att alla känner att de kan vara med 
i samtalet och vågar fråga om saker. Det 
bästa med Brödraförsamlingen är att det är 
en så varm och fridfull atmosfär. Kyrkan 
behövs verkligen idag. Många säger att de 
inte tror, men de gör det ändå.

Slutligen har Paulette några ord till dem 
som är unga:

”Försök att komma ihåg tre bra saker 
som hänt dig varje dag! Det kan vara 
att du sett en blomma, hört ett fint ord 
ett leende... Livet går så fort. Ta vara på 
det och gör det bästa du kan av det. Det 
kommer inte tillbaka.”

Med dessa ord lämnar vi Paulette som 
verkligen lever som hon lär!       
                                            

Klas Lindberg



9

David

Evangeliska 
Brödraförsamlingen har 
i över ett års tid stöttat 
David Daniel Williams 
i hans arbete bland 
ungdomar och studenter i 
Sydafrika.

Han berättar vilken glädje det var då han fick meddelande om 
att vi var villiga att stödja honom ekonomiskt. Under tre års tid 
hade han arbetat som volontär utan ett öre i lön eller understöd 
och varit helt beroende av sina föräldrar. Det hade börjat bli 
svårt att få det hela att gå ihop. Han hade funderat på att ge 
upp, men inom sig burits av vissheten om Guds trofasthet och 
trott att det skulle lösa sig på något sätt.
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Då beskedet kom befann han sig 
i Madrid för att planera en stor 
Taizékonferens. Glädjen+ och 

tacksamheten visste inga gränser. David 
riktar ett stort och varmt tack till oss alla 
som stöttat honom!
David är en ung man med stort förtroende 
i Brödrakyrkan i Sydafrika. Han sitter 
med i många kommittéer och styrelser 
där han leder ett stort ungdomsarbete. I 
januari förra året samlades man under åtta 
dagar för att planera kommande nationella 
storsamlingar de närmaste tre åren.

David är mycket aktiv i kyrkans 
ungdomsförbund som har över 1200 
medlemmar över hela Sydafrika. Visionen 
för detta arbete är: 

Att sprida Guds rike bland unga 
människor, hjälpa dem att leva ut 
sin kristna tro och fostra dem att 
leva ansvarigt inför Gud och sina 
medmänniskor. Att uppmuntra till 
bildandet av ungdomsgrupper i de olika 
församlingarna, i samarbete med den 

lokala prästen och kyrkorådet. Att bidra till 
att utveckla goda ledaregenskaper bland 
de unga och uppmuntra till att verka i en 
ekumenisk anda.

David var i oktober 2018 involverad 
i ett internationellt arbete 
tillsammans med delegater från 

den protestantiska kyrkan i Hesse och 
Nassau, Brödrakyrkan i Sydafrika, den 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, 
Brödrakyrkan i Tanzanias södra provins 
och den Lutherska kyrkogemenskapen i 
Sydafrika. Mötet hölls i Stellenbosch och 
tog upp flyktingsituationen i södra Afrika 
och det fortsatta arbetet mot apartheid.

Under 2019 har David lett 
ledarskapsutbildningar för ungdomar, 
samlat till stora ungdomsgudstjänster, 
varit med att bilda ett stort nätverk 
med ungdomar från många olika 
kyrkor i Sydafrika. Han har planerat 
en stor konferens för ungdomar i regi 
av Sydafrikas kristna råd med temat 
”Tillsammans för rättvisa”.
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Organisationen Volmoed Trust som 
har det formella arbetsgivaransvaret 
för David Daniel Williams är en 
sydafrikansk, ekumenisk organisation 
som särskilt riktar in sin verksamhet 
mot den unga generationen. De anordnar 
bl. a. nio veckor långa utbildningar för 
ungdomsledare, Då bor de tillsammans 
på en retreatgård i Hermanus, vid kusten, 
inte långt från Kapstaden. Kursen erbjuder 
både teologisk utbildning med reflektion 
och praktik. Fem olika temata står i fokus: 
Samhället, Skapelsen och kreativitet, 
Helhet och helande, Fred och rättvisa samt 
försoning. Som inspirationskälla har man 
bl. a. den studentaktivism som bäddade för 
den förändring som Sydafrika upplevde då 
apartheid avskaffades.

David var också engagerad i en 
särskild utbildning vid universitet 
i Stellenbosch under vinterlovet 

där han talade om sina upplevelser från 
planerandet och genomförandet av en stor 
ungdomsresa till Taizé.

Just denna resa till Taizé och planeringen 
för denna var förmodligen förra årets 
största händelse. Eftersom det var en 
resa där flera av södra Afrikas kristna 
ungdomsgrupper var inbjudna fick David 
lägga ner mycket tid på att få fram visum 
till deltagarna och förbereda dem för 
vad som väntade. Allt som allt deltog 
250 personer från Kapstaden i denna 
pilgrimsresa till Taizé samt ytterligare 330 

från andra afrikanska länder.
Innan man reste iväg till Frankrike hade 
man stora ungdomsläger i Kapstaden 
med temat: ”Dela hopp!” Totalt samlades 
i Taizé över 4000 deltagare från över 35 
olika länder.

Utöver allt detta engagemang har David 
fungerat som mentor till yngre ungdomar, 
varit aktiv på universiteten, på sociala 
medier, varit ordförande i ett otal möten, 
ägnat mycket tid åt administration och 
förberedelse av undervisning och kortare 
inpass m.m. I allt har han velat värna 
vikten av att bygga starka relationer 
mellan individer, organisationer och dess 
olika avdelningar.

David avslutar sin rapport med att 
uttrycka ett varmt tack för det 
understöd han fått och för den 

frihet det gett honom att tjäna Gud. Han 
ger all ära till Jesus Kristus och avslutar 
med ett citat av Nelson Mandela:

”Våra barn är klippan på vilken 
vår framtid byggs och vår nations 
största tillgång. De kommer att bli 
framtidens ledare, de som skapar 

välstånd för vårt land, de som bryr 
sig om och försvarar vårt folk.”

Klas Lindberg
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Christina Charlottas make Erland hade 
1747 blivit utsedd till bergsrådman 

med ett arbetsfält som sträckte sig över ett 
stort område, från Norrtull till Norrbotten. 
Makarna tvingades ge sig ut på långa 
och besvärliga, ibland farliga resor 
tillsammans. De besökte en gång Los i 
Hälsingland efter en elva mil lång resa 
genom enbart ödemark. Det i Christinas 
tycke förfärligt höga berget Åreskutan i 
Jämtland passerades också under en resa 
mot Norge.

Året 1751 tillbringades i Stockholm. 
De umgicks flitigt med trossyskon i 
Brödraförsamlingen. Samtidigt rådde 
en stor splittring bland de ”uppväckta” i 

staden. Somliga var pietister, andra höll sig 
till radikalpietisten Dippel som betonade 
Guds kärlek och menade att någon 
försoning inte var nödvändig. Christina 
Charlotta besökte deras sammankomster 
men upplevde denna lära som märklig.

1751 föddes parets andra son, som dock 
avled endast 14 veckor gammal. Trots 
sorgen kände makarna stor tröst vid tanken 
att Herren tagit deras barn hem till sin 
eviga ro.

Christina Charlotta led av att de olika 
kristna grupperingarna i Stockholm 

inte kunde hålla sams. Var och en höll sig 
envist till sitt parti och försökte värva 

Christina Charlotta 
Hjärnes liv

del 3
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proselyter till den egna gruppen, men 
några uppriktiga samtal för att mötas 
förekom inte. Man drog sig inte heller 
för att tala nedsättande om varandra. 

Under denna tid fick Christina 
Charlotta en allt starkare kärlek till 

bibelordet och ägnade många timmar åt 
att studera det. Många gånger avbröts 
bibelläsningen av framträngande tårar.
Det tyska prästparet Ike, som sänts 
ut från Herrnhut för att verka som 
missionärer i Stockholm hade en stor 
inverkan på den lilla, men stadigt 
växande, gruppens andliga liv. Tyvärr 
tvingades man hålla samlingarna hemliga 
pga. av konventikelplakatet. Man 
möttes i olika hem, hos Reis, Cornelius, 

Lindboms, Schmidts och hos krigsrådet 
Briant med flera. Öppenheten var stor 
sinsemellan och man litade helt och 
fullt på att vad de anförtrodde varandra 
stannade inom gruppen. Att hjälpa 
varandra praktiskt var en självklarhet. 
Då de spontant möttes på gatan sken de 
upp av glädje. Deras iver att lyckönska 
varandra till det bästa var översvallande.

1757 lämnade Erland sin omfattande 
tjänst i norra Sverige och paret bosatte 
sig för gott i Stockholm. Erland fick plats 
i Bergskollegium och kom därmed att 
tillhöra Stockholms finansiella elit. 

Christina Charlotta gladde sig över 
att de många och långa resornas tid 

var över, men oroade sig över att alla 
släktingar som bodde i Stockholm var 
så världsliga. Hon ville inte dras med 
i deras ytliga livsstil igen. Det uppstod 
spänningar då släktingarna undrade 
varför deras sällskap inte dög längre. 
Charlotta Christina ville inte överge 
dem, men hennes hjärta fanns hos de 
väckta vännerna i Brödraförsamlingen. 
Förhållandena för den lilla församlingen 
var fortfarande svåra. Man tvingades 
smyga omkring på vindar och i källare. 
Innan Erland och Christina Charlotta 
ännu blivit gifta, 1742, hade de en tid 
bott i huset på Lilla Trädgårdsgatan. Det 
tillhörde då Erlands far, Urban Hjärne, 
den kände läkaren som aktivt bidrog till 
att avskaffa häxprocesserna i Sverige. 
Huset stod på en stor tomt som idag 
motsvaras av halva Kungsträdgården 
och marken ända ner till Nybroviken. 
Christina Charlotta hade då haft på känn 
att detta hus en dag skulle bli hennes.  
Hon upplevde att det vilade en särskild 
nåd och frid där. 

I den stora väckelsen som gick fram 
under 1720-talet i Stockholm hade 
kyrkoherden Tollstadius bott där. 

Psalmbok från 1700-talet.
Nordiska Museet
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Tollstadius var verksam i bl.a. 
Skeppsholmskyrkan och hade samlat 

stora skaror runt sin predikstol. På 
vardagkvällarna mellan kl. 18.00 och 
20.00 hade han i detta hus också samlat 
väckta till uppbyggelsemöten. Först lästes 
ett bibelord. Därefter hölls ett eller flera 
förmaningstal och så sjöng man dels 
ur den svenska, dels ur den pietistiska 
Halleska psalmboken. Erland hade ibland 
fått ansvara för förkunnelsen, liksom hans 
bror Carl Urban, då kyrkoherde Tollstadius 
blivit förhindrad att närvara.
37 år senare, alltså 1759 kunde 
paret Hjärne flytta in i huset på Lilla 
Trädgårdsgatan för gott. Det var nu deras 
sedan Christina Charlotta kunnat sälja sitt 
familjegods i Brunna utanför Kungsängen 
och därmed kunnat köpa ut alla arvingar.

Christina Charlotta beskriver känslan då 
hon för första gången gick över tröskeln 
till sitt eget hus: ”Något outsägligt kom 
över mitt hjärta. Jag gick ensam in i 
förmaket, kastade mig ned för Herren 
och bad under många tårar att Han måtte 
utbreda sin välsignelse över detta hus och 
denna tomt. Må Guds ande vila över alla 
dem som bodde där, och dem som skulle 
komma och gå!”

Då hon utgjutit sitt hjärta inför Gud reste 
hon sig upp i en ljuvlig förvissning om 

att Herren hade hört hennes bön.
Den 17 december 1762 kunde prästparet 
Ike samla de troende i hemmet på Lilla 
Trädgårdsgatan för första gången. 
1770 kunde de flytta in på gården i 
den större träbyggnaden på tomten.                         

Hiärneska gården, fasader mot norr. Bönesalen ligger i mittenhuset. Målning av Pehr Emanuel Wallander.
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Lilla 
Trädgårdsgatan 
blev nu ett centrum 
för Evangeliska 
Brödraförsamlingens 
verksamhet i 
Stockholm.

Erland och Christina Charlottas 
äldste son Urban avled 1769 i Bromma 

efter ett hårt liv till sjöss. Han hade kostat 
sina föräldrar mycket smärta, men till 
slut somnade han in i frid, i tron på sin 
Frälsare. Christina Charlotta fick be Gud 
om förlåtelse för de många gånger hon på 
ett oklokt sätt försökt tvinga sin son till 
omvändelse. Det hade haft motsatt effekt, 
men då hon kapitulerat och överlämnat sin 
son till Guds omsorg hade han kommit till 
ro och tro.

Ännu ett hårt slag riktades mot Charlotta 
Christina den 28 augusti 1778. Då rycktes 
hennes älskade make Erland ifrån henne. 
De hade sedan ”nådesåret” 1750 fått 
vandra tillsammans i innerlig kärlek. 
Erland hade älskat Brödraförsamlingen 
med dess medlemmar och varit till 
stor hjälp, inte minst genom sina 

översättningar från 
tyska till svenska. 

Christina Charlotta 
medgav att Erland 

inte hade ägt några 
lysande naturgåvor och 

oftast gått omkring lite 
tryckt och allvarsam. Men 

han var älskad av alla för sin 
uppriktighet och tjänstvillighet. Han hade 
svag kroppsbyggnad och de sista fyra åren 
var han ständigt sjuk. Innan Gud tog hem 
Erland kunde makarna ta ett ömt farväl av 
varandra. De bad varandra och Gud om 
förlåtelse för de fel de gjort mot varandra 
och överlämnade sig tillsammans i Guds 
hand.

Christina Charlotta kom att sakna sin 
man oändligt. Ingen tröst räckte. Det 

enda som hjälpte var umgänget med Gud 
själv.

Sista delen följer i nästa nummer.

Klas Lindberg
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Även detta år genomförde Evangeliska 
Brödraförsamlingen en Vinterkonferens, 
den 24-26 januari, tillsammans med 
S:ta Clara Kyrka, Betlehemskyrkan, 
Hammarbykyrkan och EFSmittsverige. 
Temat var ”Jesus skapar tro”. Tyvärr hade 
huvudtalaren från USA Dawit Bokre inte 
uppmärksammat att hans pass var ogiltigt.      
  Då han på flygplatsen skulle ansöka om 
tillfälligt pass, avbröts plötsligt processen 
med beskedet att inga mer pass skulle 
delas ut den dagen. Konferensledningen 
tvingades snabbt improvisera. Sofia 
Svensson höll en kort predikan och 
Annahita Parsan berättade om bönearbetet 
bakom det växande arbetet bland muslimer 
som konverterat till kristen tro. Hon 

varnade för farorna med islam om det 
får ett alltför starkt fäste i Sverige. Petter 
Ahlin med band stod för lovsången. 

Konferensen fortsatte på lördagen med 
ett Gospelprojekt, där alla som hade lust 
att sjunga Gospel fick vara med. Denna 
snabbt ihopsatta kör gjorde stor succé i 
kvällens gudstjänst.

Rut Nordström höll ett mycket starkt 
föredrag om ”Tro under motstånd” efter 
lunchen. Därefter följde seminarier. Olof 
Brandt från Svenska Bibelsällskapet 
undervisade om hur tron kan överföras till 
nya generationer. Kerstin Lindberg ledde 
ett mycket uppskattat seminarium om 
”skapande tro” där deltagarna fick uttrycka 

Vinterkonferensen
gav uppmuntran till tro
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sig genom måleri.  Tyvärr fick inte alla 
som önskade plats i det seminariet. Klas 
Lindberg ledde ett seminarium om ”Anden 
och tron” om att leva i lyhördhet och i ett 
sunt beroende av den Helige Ande.

På kvällen predikade EFS 
missionsföreståndare Kerstin Oderhem, 
nyss hemkommen från en resa till Indien. 
Mota alla odds dök sedan Dawit Bokre 
upp och talade över faran att fastna i sin 
egen box. Han syftade inte på missödet 
på flygplatsen utan på faran att stänga 
sig för den förändring som omvärlden 
kräver. Gruppen ”Hope for this nation” 
medverkade på kvällen.

Hela konferensen avslutades i S:ta 
Clara kyrka med en stor sammanlyst 
högtidsgudstjänst där Stockholms stifts 
nye biskop Andreas Holmberg predikade 
mycket själavårdande och uppmuntrande 
om tro. Han började med tvivlet som en 

förutsättning för tron och lyfte därefter 
fram hur tron växer som en naturlig 
konsekvens av relationen med Jesus. 
Betlehemskyrkans och Hammarbykyrkans 
sammanslagna körer bidrog under ledning 
av dirigenten Håkan Sandlund med vacker 
musik, bl.a. Sv. psalm 280 och Malottes 
Fader Vår.

Som helhet blev detta års Vinterkonferens 
bättre än vad många förväntat trots vissa 
missöden. Det är alltid en stor glädje att få 
träffa så många kristna och tillsammans bli 
uppmuntrade i tron under denna mörka del 
av året.

Klas Lindberg

Bilder från vänster: Biskop Andreas Holmberg
I mitten: David Dawit Bokre tolkad av Klas Lindberg.

Till höger: Från seminariet ”Skapande tro”.
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Det har alltid varit viktigt för oss 
människor att göra oss av med det vi inte 
längre vill ha. Gamla matrester, trasiga 
möbler och urtvättade kläder kastar vi.
 
Jesus fördes till den mest avskydda 
platsen utanför Jerusalem – Golgata, 
huvudskalleplatsen, en avstjälpningsplats 
för misshagliga individer. 

Det fanns en djupare mening med detta. 
Vårt avskräde, vår synd, måste tas om 
hand – annars hade vi drunknat i våra egna 
sopor och orenligheter. Det vi skäms för 
och ångrar, det som fördärvar relationer 
och det som skiljer oss från Gud och till 
sist gör jorden till en omöjlig plats att bo 
på måste någon ta ansvar för. 

Jesus gjorde det. Han tog frivilligt emot 
vårt avfall. Bibeln berättar om ett tjockt 
mörker som varade i tre timmar då 
Jesus hängde på korset. Där skedde en 
överföring av allt tänkbart elände. Dagen 
blev som natt. Jesus kände sig totalt 
övergiven. Det som drabbade honom då 
var helt främmande för hans person. 

Han tvingades bli ett med all ondska och 
död i världen. Han dog för att vi skulle få 
leva. 

På korset skedde den största 
förvandlingsprocessen någonsin! Det är 
denna gigantiska kärlekshandling vi firar i 
påsk. 
Hans uppståndelse blev den slutgiltiga 
triumfen över det onda.

Än i dag kan vi komma till honom och 
stjälpa av vår smuts och våra stinkande 
sopor. Han ger oss förlåtelse och tvättar 
oss rena, inifrån och ut. Han erbjuder oss 
ett nytt liv med seger över döden. 

Detta är vad påsken handlar om. En 
kärlek utan gräns som älskar dig mer än 
du någonsin kan förstå! Ta emot den i ditt 
hjärta och du blir fri. Där har du svaret för 
din innersta längtan.

En välsignad påsk med mycket glädje och 
ljus önskas du!

Klas Lindberg

Golgata – en avstjälpningsplats
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Stort tack 
till alla missionsvänner för era 

generösa gåvor.

Tyvärr har vi inte kunnat skicka 
tackbrev som vi brukat på grund 
av de omläggningar som skett av 

redovisningen av gåvomedel. 
Det tar numera alltför lång tid att 
ta fram de uppgifter som behövs. 

Vi beklagar detta, men kan 
samtidigt konstatera att gåvorna 

fortsätter att strömma in i 
oförminskad mängd. 

För detta är vi innerligt 
tacksamma!

Herrnhuts Brödramission 
utkommer med fyra 
nummer per år

Ansvarig utgivare: 
Klas Lindberg, präst
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PROGRAM 
FÖR MARS OCH APRIL 2020

Ons 4 mars kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 
1 Joh. brev  

Lörd 7 mars kl. 10.30 - 16.00 ”Kreativ lördag” Anmäl senast 5/3  

Sön 8 mars kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Kärlek som ger allt”      
Klas Lindberg  

Ons 18 mars kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal,                   
Klas Lindberg, 1 Joh. brev  
Sön 22 mars kl. 15 Gudstjänst ”Han upphöjer de små.” 
Klas Lindberg

Sön 29 mars kl. 15 Temasamling ”Skäms inte för evangeliet – 
evangeliet skäms inte för dig!” Gita Andersson, tidigare präst i 
Kummelby, Sollentuna

Tor 9 april kl. 17.00 Skärtorsdagsgudstjänst ”Kom, ät och drick!”                           
Klas Lindberg

Sön 12 april kl. 8.30 Påskdagsotta ”Var inte rädda!” Klas Lindberg

Ons 15 april kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 
1 Joh. brev  

Lörd 18 april kl. 10.30 - 16.00 ”Kreativ lördag” Anmäl senast 16/4

Sönd 26 april kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Att höra Herdens röst”    
Klas Lindberg

Ons 29 april kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal,                              
Klas Lindberg, 1 Joh. brev

Varmt välkomna!


