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De största bördorna vi bär är
ofta morgondagens bördor
Jesus sade:
Gör er inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga. Matt. 6:34
Ingen av oss undkommer motgångar och bekymmer. Jesus talar till och med
om att var dag har nog av sin egen plåga. Dessa ord uttalades i en tid då
kampen för att överleva var hård. Ett sjukdomsfall inom familjen kunde få
katastrofala följder, liksom perioder av långvarig torka eller politisk oro. Ingen
kunde känna sig helt säker på att allt skulle förbli som vanligt. Jämfört med
vår tid är vi oändligt privilegierade med våra sociala skyddsnät, vårt välstånd
och vår långa period av fred med vår omvärld. Ändå oroar vi oss. Vi skapar oss
ständigt nya bekymmer och oroar oss för framtiden. När väl morgondagen
kommer inser vi att vi inte behövt oroa oss.
Jesus vill att ska kunna ta oss fram med lätta steg. Han förlåter oss all synd,
för att vi inte ska låta skammen trycka ner oss eller tro att Gud inte älskar oss.
I sina sista ord innan himmelsfärden lovade han att vara med oss alla dagar
till tidens slut. Vi är aldrig ensamma! En som vet och kan går ständigt vid vår
sida. Även om vi hamnar i till synes hopplösa situationer finns det alltid en
utväg. Så varför oroa sig i förväg!? Varför bära onödiga bördor som håller oss
vakna på nätterna och gör våra steg tunga – när det inte behövs? Lita istället
på Hans ord! Låt dem bära dig!
Lägg allt du gör i Herrens hand,
så kommer dina planer att lyckas.
Ords. 16:3
Med en varm önskan om en välsignad höst
i den goda eftertänksamhetens tecken.

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm
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Europas yngsta lutherska kyrka firade 25-årsjubileum
Text: Klas Lindberg

S

å kom då äntligen den sedan lång tid
återigen samlas på podiet var rörande –
emotsedda dagen den 19 juni 2018
likaså att se alla barn och ungdomar som
då den unga Lutherska-Herrnhutiska
är med och utgör basen för kommande
kyrkan i Albanien skulle få fira sin
generationer i kyrkans framväxt.
25-årsdag. Planeringen hade pågått
Evangeliska Brödraförsamlingen i
länge och representanter från Sverige,
Stockholm hade bidragit med 25 000 kr till
Danmark, Tyskland, Holland och USA
evenemanget för att bekosta hyra av lokal
hade bjudits in, förutom albanerna själva
och mat till de inbjudna gästerna samt
som kom från hela landet för att
resor till Tirana för dem som bodde ute
vara med och fira. Hälsningar
i landet och inte hade råd att själva
och lyckönskningar från när
bekosta resan. Glädjen stod högt
och fjärran lämnades. Vi
i tak och talen och hälsningarna
fick uppleva en kavalkad
avlöste varandra.
av tillbakablickar från
Man hade engagerat
kyrkans historia. Det
Albaniens främste kristne
som börjat så enkelt
sångare som inledde med
och så smått med några
en lovsång till Gud. En av
engagerade mödrar och
grundarna, Vjolca Mazi
deras barn har idag vuxit
och den blivande prästen
till en levande kyrka
Dena Grillo Fortuzi ledde
med uppemot 3 – 400
festhögtiden som höll på i flera
medlemmar från sju platser
timmar och avslutades med
runt om i Albanien. Att få se
en stor måltid utomhus i
Dena Grillo Fortuzi
den första gruppen mödrar
32-gradig värme.
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Förskolan i Burrel
ensamstående mamma med stort ansvar
och ledare för församlingen kan man inte
annat än beundra henne för hennes insats.
Hennes namn betyder ”Hopp” och hon har
sannerligen fått ingjuta hopp i många, inte
minst i unga människor.
I kyrkans fastighet fanns en förskola
inrymd, full med barn. Många av
mammorna fanns med vid vårt
besök. De lyssnade på våra
hälsningar och fick också
höra evangeliet, livfullt
förmedlat av Sphresa.
Genom sina barn får
många muslimska kvinnor
höra det kristna budskapet
och förr eller senare tas
det emot. Då de ser att
kyrkan inte bara pratar utan
bryr sig om dem och deras
situation lyssnar de med större
allvar.

Mycket tid ägnades åt att umgås och att
lära känna varandra under festliga former.
På söndagen fortsatte firandet med en stor
högtids-och tacksägelsegudstjänst i vilken
Jörgen Boytler predikade.
För att ge de långväga deltagarna en
möjlighet att lära känna kyrkan bättre hade
man under måndagen och tisdagen
ordnat gemensamma utflykter
i buss till Burrel respektive
Pogradec. Dessa platser
ligger längre in i landet dit
man tar sig fram på ofta
smala och slingriga vägar
i bergen.
I Burrel har en kraftfull
kvinna vid namn Sphresa
gjort ett enastående arbete.
Hon har muslimsk bakgrund
men de flesta i hennes
släkt har nu genom hennes
arbete blivit kristna. Som

Sphresa i Burrel
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Albaniens vackra dalar
leder arbetet i församlingen och ansvarar
för den lägergård där det varje sommar
anordnas läger för hela familjen. Dessa
sommarbibelläger utgör en av de allra
viktigaste händelserna under året. Då
strömmar ett 120-tal personer, gamla
och unga tillsammans, bor i tält eller på
gården, träffar sina vänner och har
kul och får lyssna tillsammans
till undervisning och predikan
med rika tillfällen att
bearbeta det som sagts
i olika samtalsgrupper.
Brödraförsamlingarna i
Stockholm och Göteborg
turas om att hjälpa till med
undervisningen och andra
aktiviteter vartannat år.
Det var Håkan Sunnliden,
tidigare präst i Värnamo som
tillsammans med Vjolca och
Dena startade dessa läger. Det
Vjolca Mazi
första året, innan lägergården var
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Den moderna civilisationens avigsidor
har tyvärr trängt sig på ända in i dessa
avlägsna och fattiga delar av landet
och narkotikamissbruk bland unga är
inte ovanligt. Kyrkan har inte minst
här en mycket viktig roll att spela.
Man försöker stötta människor som
kämpar emot arbetslöshet och
fattigdom. Den evangeliska
Brödraförsamlingen i
Göteborg har åtagit sig att
stödja förskolan i Burrel
regelbundet.
På tisdagen bar det av till
Pogradec. Naturen som
möter en under resan
är vild och anslående
vacker. Även här driver
kyrkan en förskola som fått
stor betydelse också bland
barnens föräldrar. Föreståndaren
Rita och hennes man Benny

Lägergården i Pogradec
byggd höll man till under träden i parken
i den tidigare diktatorns Enver Hoxhas
sommarresidens. Denna vackra plats är
nu öppen för allmänheten och väl värd ett
besök.

Den albanska kyrkan är fortfarande
helt beroende av stöd utifrån. Det pågar
ansträngningar för att göra kyrkan mer
ekonomiskt oberoende, men än är man inte
framme. Fortsätt att be för våra albanska
trossyskon och stötta dem ekonomiskt. Det
vi sår in av engagemang och ekonomiska
medel ger en skörd av evighetsvärde. Tack
för allt du gett hittills!

Med tacksamhet återvände jag och Ole
Alvin, som följt med på resan, tillbaka
till Sverige, fyllda av intryck och tankar.

Glade Ole Alvin

De 4 som var med från starten för 25 år sedan
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Europeiska missionsrådets möte i Zeist
Text: Klas Lindberg

V

arje år möts de sex olika
missionsorganisationerna inom
den internationella Brödrakyrkan i
Europa samt ytterliga en representant
från USA. Dessa samlingar ger oss
tillfälle att samtala om hur våra olika
missionsprojekt utvecklar sig och ta
upp problem i en konstruktiv och öppen
anda. Vår missionsorganisation som
kallas FEBS och utgår från Evangeliska
Brödraförsamlingen i Stockholm är den
minsta i sammanhanget men eftersom
herrnhutismen är en demokratisk rörelse
räknas vi med i gemenskapen som en
jämlike tillsammans med de andra.

De olika organisationerna avgav sina
rapporter. Jag har valt att här ge ett
litet axplock från de olika missionsorganisationernas front.
Först ut var den
amerikanska
missions-styrelsen
(American Board
of World Mission)
som rapporterade om
framgångar i Peru där
det nu finns 10 församlingar. Arbetet
växer in mot Amazonas. Skadorna i
Västindien är fortfarande stora och
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återuppbyggnadsarbetet pågår som bäst. På
Kuba växer Brödrakyrkan. I Honduras har
man vissa problem med den medicinska
kliniken i Ahuhas.

egna behov. Man har också arbetat mot
korruption och tränat fler personer att ingå
i varje projekt så att man inte tvingats att
lita på endast en person.

Den brittiska missionsorganisationen
British Mission Board rapporterade om
att styrelsen utökats
med två personer
till sex ledamöter,
av vilka två är
avlönade. En av
dessa tjänster är
vakant. Tack vare
ett fastighetsbestånd
och fonder är ekonomin relativt god.
Problem är snarare att hitta kvalificerade
kandidater att sända ut i olika
missionsuppdrag samtidigt som behovet
av pastorer i Storbritannien också måste
mötas.
I Indien har man arbetat med försoning
mellan kyrkor. Språk och olika kulturer har
bidragit till spänningar som man försöker
lösa. Också ledarstilen behöver förändras
från enmansbeslut till beslut förankrade i
hela ledningsgruppen.

HMH (Herrnhuter Missions
Hilfe) är namnet på den tyska
missionsorganisationen. Man har åtagit
sig att bidra med lönen till den blivande
pastorn i Albanien Dena Furtazi då hon går
i tjänst. Hur stort detta bidrag kommer att
bli är inte avgjort än, men man vill gärna
möta detta viktiga behov och möjliggöra
för den unga albanska kyrkan att få sin
första präst.
Markus Kuhn är nyligen anställd som
kommunikatör och insamlare för att öka
donationerna till HMH. Man avser främst
att satsa på utbildning, in minst i Tanzania
eftersom det är den bästa vägen att få
inhemska ledare att växa. Statsningen sker
på bibliotek och skolor, yrkesskolor och
förskolor.
I Zanzibar har man haft framgångar
när det gäller ett kyrkbygge. I Malawi
har man lyckats mycket bra med den
förskola som startats alldeles utanför ett
stort flyktingläger. Niels Gärtner fortsätter
att regelbundet resa till Star Mountain
i Palestina för att undervisa och knyta
verksamheten till den herrnhutiska kyrkan,
ett viktigt arbete eftersom merparten av
lärare och elever med familjer är muslimer.

Mission 21, som leds av Johannes
Klemm är en ekumenisk missions- och
paraplyorganisation i Schweiz där
den schweiziska Brödrakyrkan ingår,
kunde berätta om ett stort och samtidigt
utmanade arbete i en känslig kontext i
Kamerun, Kongo, Sydsudan och Nigeria.
Den politiska och humanitära situationen
är svår och därför har man satsat på
verksamhet som syftar till att lindra
nöden bland befolkningen. Med sina
partners i Tanzania har man utvecklat
gemensamma strategier för att diskutera
framtida mål för kyrkan. De inhemska
ledarna har uppmuntrats att identifiera sina

En särskild uppförandekod har upprättats
för alla missionsorganisationer med
syfte att motverka korruption hos våra
partners och samtidigt ge vägledning i hur
bokföring och ekonomi måste skötas.
ZZg, den holländska
missionsorganisationen med säte i staden
Zeist arbetar med fyraårsplaner. Just nu
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Slottet i Zeist som greve Zinzendorf köpte tillhör nu kommunen
sak gäller Rwanda. Genom samarbete med
den tanzaniska organisationen ”Nieves”
har man haft positiva erfarenheter av att
utbilda lokala ledare i bokföring i Rukweprovinsen och man önskar genomföra
denna utbildning på nationell nivå.
Tyvärr är dörrarna till Tanzania
stängda för den danske missionären
Knud Knudssen som verkat i över 30 år
som missionär i Tanzania. Han kommer
istället att arbeta i tremånadersperioder
omväxlande i Congo och Burundi. BDM
önskar fortsätta sända ut nya missionärer
till Tanzania och vädjar om förbön för en
öppnare hållning från myndigheternas
sida.

omprövar man hur finansiering av de
olika projekten skall genomföras. Man
söker komplementerande inkomstkällor.
Ett projekt är att i Surinams huvudstad
Paramaribo bygga småhus till försäljning
samt att satsa på plantageodling. Man
vill stärka den herrnhutiska identiteten
såväl hemma som på missionsfälten och
gärna samarbeta med fler herrnhutiska
kyrkor över världen. Missionskonferensen
i Kapstaden i november var mycket
värdefull och gav viktig input och nya
kontakter.
BDM (Brödramenighedens Danske
Mission) firade
under 2018 sitt
175-årsjubileum
med stor tacksamhet.
Arbetet i Albanien
fortsätter med
oförminskad kraft.
Man vill också hjälpa
Dena Furtazi att gå ut i tjänst 2019 och
bidra till hennes lön. I Burundi upplever
den unga kyrkan ett stort behov att få en
egen kyrka i landets huvudstad och samma

UWD (Unity
Womens Desk),
alltså Brödrakyrkans
kvinnosektion grundades
2001 och befinner
sig fortfarande i en
uppbyggnadsfas. De fokuserar i sitt
världsomspännande arbete på att verka
för jämställdhet och rättvis behandling av
kvinnor och flickor.
9

Söndagsskoleläger i Lettland
Återigen har jag fått uppleva ett av dessa underbara lettiska söndagsskoleläger; i år var
det i Latgale, alltså i landets östra del. Förutom de sedvanliga bibelstudierna (uppdelat
i åldersgrupper, så barnen får lära känna andra barn från olika platser i landet) och
inspirerande andakter inför varje måltid kunde vi i år glädja oss åt hästbesök. Vi fick åka
på flak, draget av en häst. Hästarna hade en lugnande inverkan på både barn och vuxna,
en hjälp för personer med olika problem.

10

En flicka i de lägre tonåren var extremt duktig på fotboll. Hon spelade på elitnivå i sin
åldersgrupp. Men här på lägret såg man henne ofta tillsammans med små barn och
en fotboll som de lekte med! Även i Lettland var årets sommar varm och torr. Tyvärr
fanns ingen sjö i närheten att svalka sig i. Men en brandkår fanns på nära håll... En dag
blev vi uppmanade att klä på oss baddräkter. Till vår förtjusning kom några brandmän
med slangar och vi kunde turas om att spruta på varandra av hjärtans lust!! Efter en sen
kvällsgudstjänst gick vi runt i samhället med lyktor och stannade till och bad för olika
arbetsplatser. Då vi kom till brandstationen, uppstod ett kärt återseende!
Nu ser jag redan fram emot nästa sommar då jag kan åka till Lettland och återse de kära
lägervännerna!
Agneta Rydström
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Vem var Carl Olof

Rosenius?
Del 2
Text: Klas Lindberg

M

ed anledning av att det i år är 150 år sedan
Skandinaviens störste lekmannapredikant, Carl
Olof Rosenius, dog fortsätter vi redogörelsen
för hans liv och betydelse. Den herrnhutiska påverkan
som fanns i den rörelse han kom att stå i spetsen för,
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen yttrade sig främst
i en nyväckt iver för missionens sak. Man ville inte
bryta sig ut ur Svenska kyrkan utan bildade överallt
missionsföreningar, lojala med kyrkan, men fristående.
Mission blev en huvudangelägenhet, både inom och
utom landet.
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den första artikeln om Carl
Olof Rosenius konstaterade vi
avslutningsvis att genom de många
djupa och svåra tvivelsperioder och
troskamper som Rosenius själv gått
igenom hade han blivit ovanligt väl
förberedd för sin viktiga framtida uppgift
som själavårdare.
I detta nummer av Herrnhuts
Brödramission fortsätter berättelsen om
Carl Olof Rosenius, hans samarbete
med George Scott och vad det fick för
konsekvenser, hans teologi och hans
betydelse som själavårdare och förkunnare
i och utanför vårt land.
Vi börjar med att kasta lite ljus över
George Scott.
Vem var denne Scott och vad
gjorde han i Stockholm?

Metodistprästen George Scott kom i hans
ställe. Denne visade sig vara en mycket
utåtriktad och driftig person.
Lokalen som man hittills hållit till i,
ett litet lusthus vid lilla Trädgårdsgatan
i Gamla Stan visade sig vara alldeles
för liten. George Scott och hans vänner
bestämde sig för att bygga en ny, stor
kyrka, Engelska kyrkan mitt i Stockholm
vid Hötorget. Den revs i mitten på
1950-talet för att bl. a. ge plats åt de s.k.
Hötorgsskraporna. Tack vare generösa
bidrag från Amerika och England stod
denna kyrka färdig att invigas 1840 trots
en mängd motigheter och strider med
myndigheter etc. Stockholms konsistorium
och ärkebiskop Johan Olof Wallin hade
begärt hos kungen att det bara skulle vara
tillåtet att hålla gudstjänster på engelska
i den kyrkan. De liberala tidningarna tog
starkt avstånd från detta förmynderi och
konsistoriet och ärkebiskopen försvarade

Ångmaskinens uppfinnare engelsmannen
Samuel Owen hade fått en inbjudan av
kanslirådet Edelcrantz att komma till
Stockholm för att sätta upp fabriker
i Stockholm för tillverkning av
ångmaskiner. Sverige skulle få en helt ny
infrastruktur det behövdes ånglok till de
järnvägsspår som drogs kors och tvärs
över landet.
Owen var en uttalad motståndare
till spritförsäljning och blev mycket
beklämd av att se de nedsupna svenska
arbetarna. Han ansåg att de engelska
arbetarna behövde en själasörjare och
menade att det var en stor brist att det
inte fanns en engelsk kyrka i Stockholm.
Det Metodistiska missionssällskapet i
England skickade först en mister Stephens.
Han klarade inte av de nya utmaningarna
i Stockholm utan återvände snart.
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Betlehemskyrkan låg till vänster bakom Hötorgshallarna
helt inriktade på att förkunna och för det
fick de lön!
Ett tag funderade Rosenius själv på
att bli metodistpräst, men den tanken
blev aldrig verklighet. Rosenius skrev
till sin far att han inte tänkte slutföra sina
teologiska studier i Uppsala utan istället
hjälpa Scott i hans arbete. Både fadern
och brodern Anton tyckte att det var ett
bra beslut. Nu övergav Rosenius definitivt
tanken på att bli präst. Istället ville han bli
evangelist och genom Scott hade han hittat
en metod. Rosenius ångrade aldrig detta
beslut.
Scott fick tidigt klart för sig att
Rosenius var kallad att bli predikant.
Han ansåg att Anders Wiberg som också
vid denna tid var Scotts medarbetare och
senare blev en av de stora ledarna och den
främste kyrkohistorikern bland baptisterna
i landet, istället borde bli författare, vilket
han också blev.

sig i en skrift. Kungen struntade i
konsistoriet och bestämde att predikningar
fick hållas på båda språken! På så vis blev
gudstjänsten tillgänglig för alla, ett mycket
viktigt beslut!
I samarbete för Guds rike
Scott och Rosenius började träffas ofta
och blev mycket goda vänner. Metodisten
och lutheranen hade funnit varandra! Scott
upptäckte Rosenius rika begåvning och
gjorde honom till sin medhjälpare och
Rosenius kallade Scott för sin andlige far.
Det fanns mycket i den metodistiska
kyrkoförfattningen som Rosenius
gillade, ex. prästens fria ställning och
prästutbildningens frihet från staten, men
han förblev hela tiden trogen mot den
lutherska läran. Han skrev till sin far att de
metodistiska prästerna fick göra allt vad de
kunde för att utbreda Kristi rike och vara
14

Den sista gudstjänsten i Betlehemskyrkan på Hötorget innan den revs. Därefter
hölls gudstjänsterna i Brödraförsamlingens lokaler på Sveavägn under tre år.
De många som på olika sätt berörts av
Rosenius själavårdande och evangeliska
undervisning står i stor tacksamhetsskuld
till evangeliska kristna i USA för detta
generösa understöd.

En gång då Scott reste till Amerika för att
samla in pengar för att täcka det sista av
skulderna till kyrkbygget var det Rosenius
som fick ansvara för gudstjänsterna
i Engelska kyrkan, som sen fick heta
Betlehemskyrkan. Det kändes ovant
att se en predikant utan prästkappa i
predikstolen. De flesta lyssnade andäktigt,
men hos somliga lyste hatet fram och de
störde gudstjänsten. Rosenius sade efteråt
att: ”Jag känner det ofta, som om man
från flera håll riktade en pistol mot mitt
huvud.”
Under denna USA-resa hade Scott
arbetat hårt för att ordna bättre ekonomiska
villkor för sin medhjälpare Rosenius som
han överallt talade varmt om. The Foreign
Evangelical Society beslöt sig för att
understödja arbetet i Stockholm med 200 $
per år, vilket innebar att Rosenius från den
dagen inte behövde bekymra sig för sin
ekonomi. Han blev fri att tjäna sin herre på
heltid.

Scott var en ivrig nykterhetskämpe som
arbetade nitiskt mot dryckenskapen. Scotts
och Rosenius arbete uppmärksammades
allt mer och tidningarna började skriva
nedsättande och beskyllde Scott för
att vara sekterist. Han hade arbetat
okonventionellt och skapat goda kontakter
med de lutherska prästerna i Stockholm.
Nu hade det läckt ut att Scott under sin
Amerikaresa hade målat det svenska
prästerskapet och det andliga tillståndet i
huvudstaden i mörka färger. Avsikten var
att skapa större engagemang för missionen
i Stockholm. Dessa uttalanden förvrängdes
och publicerades i de svenska tidningarna.
Prästerna kände sig förrådda och retade
allt mer upp sig på Scott. Den liberala
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1800tals intreiör från Uppsala domkyrka

”Om du skulle dö nu,
är du beredd?”
”Ja, genom Guds nåd.”

pressens hetsjakt mot Scott tilltog.
Palmsöndagen den 20 mars 1842
predikade Scott i Engelska kyrkan. Det
hördes ett starkt oväsen ute på gatan.
En uppviglad folkmassa trängde sig in i
kyrkan och gudstjänsten måste avbrytas.
Scott lyckades ta sig ut ur kyrkan genom
en korridor och skyndade sig hem. Läget
var nu så spänt att myndigheterna inte
kunde garantera Scotts säkerhet. Kyrkan
stängdes. Scott måste lämna Stockholm.
Avresan blev en ren flykt. Han hann inte
ens säga adjö till sina vänner. Tegelstenar
for i luften då han kastade sig på skeppet
som låg vid Nybrokajen. Han fick hålla sig
dold under däck. Under dessa tumultartade
omständigheter fick denna troshjälte
lämna Sverige. Det var utan tvekan en stor
skandal.
Mot slutet av sin levnad fick Scott
upprättelse och hälsades tillbaka till
Sverige där han bl. a. deltog i en stor
högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka
och fick tåga i procession med Sveriges
ärkebiskop.

tro och helgelse på fullaste allvar. Om
inte frihet till detta längre kunde medges
skulle Anden till slut spränga alla
konstgjorda band och nationalkyrkan bli
en i raden av olika samfund. Med andra
ord uppmuntrade han Rosenius att orädd
och oförtrutet fortsätta sin förkunnelse om
Jesu försoning utan hänsyn till om han
fick vara kvar inom Svenska kyrkan eller
inte. Slängdes han ut var detta tecknet på
att Anden ville ett nytt och fritt samfund i
Sverige.
På grund av alla trakasserier och
allt motstånd från kyrkans präster hade
Rosenius allvarligt funderat på om inte
tiden var inne för en fri luthersk kyrka i
Sverige. Han hade blivit mycket inspirerad
av den skotska frikyrkan som brutit sig
loss från den anglikanska kyrkan, men
Scotts kloka ord hindrade honom och
Rosenius förblev trogen den Svenska
kyrkan till sin död.
Rosenius möte med pietismen
i Finland 1843

Nu stod den unge Rosenius ensam
i ledningen för en starkt växande
församling. Men kyrkan var stängd.
Rosenius lade sin framtid i Guds händer
och ingenting kunde hindra den mäktiga
rörelse som Scott hade satt igång och som
nu kom att växa rejält under Rosenius
ledning. Scott var aktiv i tjänst i ytterligare
30 år och följde med stort intresse
väckelsen i Sverige på avstånd genom
brevkontakt.
Han uppmuntrade Rosenius att inte
bryta med Svenska kyrkan eftersom ingen
införd sekt kan någonsin nå den aktning
som den inhemska kyrkan vunnit genom
åren. Istället borde han uppmuntra de
troende inom kyrkan att ta sin kristna
16

Paavo Routsalainen, den store finske
folkledaren och pietisten var en gång
inbjuden till samma bröllop i Esbo i
Finland som Rosenius. Han kom till
festen klädd i grå, ytterst enkla hemvävda
vadmalskläder.
Rosenius däremot kom lika välklädd
som en Stockholmspräst. Han bar en
stilig sydd väska som hängde över axeln
och uppfattades direkt som flärdfull. Det
skar sig omgående mellan dem och Paavo
beslöt att denne Rosenius skulle kväsas.
Han ställde följande frågor till honom:
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”Om du skulle dö nu, är du beredd?”
”Ja, genom Guds nåd.”
”På vilken grund?”

”Att Jesus har försonat mina synder.”
”Underpanten då, att du har del i Jesu
försoning?”
”I Guds Ord.”
Då började Paavo hånskratta och sade:
”Det duger inte. På samma sätt är alla
skenheliga käringar i Savolax färdiga att
svara, det duger inte att rida endast på
Ordet.”
Hånleende lämnade Routsalainen
rummet med sina anhängare.
De grovhuggna finska pietisterna tyckte
att Rosenius uppträdde som en världsvan
herreman och eftersom han talade
rikssvenska ansågs ha fisförnäm.
Rosenius å sin sida häpnade över att de
var så oartiga och söp så mycket.
De finska pietisterna betonade Andens
vittnesbörd i hjärtat och de som inte hade
detta tydliga vittnesbörd fick inget annat
råd än att i sin längtan söka och kämpa sig
fram till ett sådant vittnesbörd.

Teackning av
Paavo Routsalainen
blivit trofast intill döden. Berättelser och
brev. Varjehanda anekdoter, viktiga citat,
lärorika bilder, nyss utkomna böcker m.m.
Nyare tilldragelser. Läsning för barn.
Namnet ”Pietisten” mötte från
början stort motstånd eftersom det var
närmast att betrakta som ett skällsord.
Ärkebiskopen af Wingårds avrådde
bestämt att använda detta öknamn och han
blev mycket missbelåten då han inte blev
åtlydd. Professor C. W. Skarstedt ansåg
det t.o.m. olagligt eftersom en kunglig
förordning hade stadgat att smädande ord
inte fick användas i predikstolen eller vid
akademier eller skolor. Men Scott visade
prov på ovanligt stor självständighet
och var själv övertygad om att detta
namn skulle slå igenom. Han hänvisade
till ordets latinska ”Pietàs” betydelse =
gudaktig. Tidningen blev ett allt viktigare
och växande språkrör för nyevangelismen.
Den första årgången fick ca 600
prenumeranter, men prenumerantskaran
växte snabbt och uppgick i flera år till över
10000 att jämföra med dåtidens största

Tidningen Pietisten
Ett av de allra viktigaste redskapen för den
nyevangeliska väckelsen var tidningen
Pietisten som startats av George Scott
1842. Han skrev i förordet: ”Vad som en
gång yttrades om utgivandet av en bok
har även sin tillämpning på ifrågavarande
angelägenhet: Den som utgiver en bok,
håller öppen räkning med all världens
domar, även sedan han själv hädanfarit.”
Genom tidningen Pietisten ville
han komma i kontakt med hela landet.
Den skulle innehålla följande: En
ledande artikel, icke vidlyftig. En
levnadsbeskrivning, kort och helst
över någon som utan buller och stort
uppseende fört ett gudaktigt leverne och
18

Gamla Betlehemskyrkans entré vid Hötorget
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dagstidning Aftonbladet som hade 2000
prenumeranter. Ingen annan svensk har
haft ett större andligt inflytande i sin tid än
Rosenius! Hans skrifter gavs ut i över en
miljon exemplar och finns idag tryckta på
en mängd olika språk.

av lagens krav eller därför att synden
dömer mig: Nej, jag gör det av kärlek till
Gud och hans vilja.
Förutsättningen för helgelsen är att
man i sitt samvete är fri från lagen som
frälsningsväg. Endast Kristi rättfärdighet
håller måttet inför Gud. Då är en kristens
hjärta som varmast, tacksammast och
mest villigt att göra Guds vilja. Vi kan
inte vara utan lagen. Den blir till sist en
kär vägvisare som visar vad Gud vill –
samtidigt som den driver mig till Kristus.

Rosenius teologi
Hela Rosenius teologi kan sammanfattas
som en väl bibelgrundad luthersk teologi
med en tyngdpunkt på den personliga
omvändelsen och ett helgat liv. För honom
var det livsviktigt att rätt förkunna Lag och
Evangelium.
Lagen, som vi bäst känner från Guds
Ord men även från naturen, kan inte frälsa.
Den måste användas på rätt sätt. Dess
egentliga avsikt är att väcka samvetet
och driva syndare till Kristus. Den ger
kännedom om synden. Lagen är Guds
heliga vilja. Den kan inte förändras eller
anpassas efter oss. Då skulle ju Gud
upphöra att vara helig. Det värsta vi kan
göra är att pruta av på lagens krav så
mycket att vi alla når upp till den. Om man
missbrukar lagen så riskerar man att intala
både sig själv och andra ett falskt hopp
inför framtiden. Lagen dömer oss och
visar att vi är förlorade utan Kristus.
Lagen kräver allt och tål inga
kompromisser. Men den uppväcker också
synden hos mig och gör mig så förtvivlad
och förkrossad för att jag till sist ska inse
att livet i förtröstan på Kristi förtjänst är
min enda räddning. Den inger längtan att
dö bort från min egoism och istället kasta
mig i famnen på Kristus.
Lagens uppgift är inte att helga mig
eller visa på en väg att bli rättfärdig. Vi
får frid med Gud endast genom syndernas
förlåtelse! Det goda gör jag inte för att jag
är tvungen till det, eller känner mig hotad

Evangeliet är Guds uppenbarade
hemlighet, de glada nyheterna om Jesus
Kristus.
Gud har sänt sin egen son till världen
för att bli människa. Att Gud blev
människa visar hans stora tankar av
kärlek till oss. Han blev vår broder och
uppfyllde lagens krav på oss i vårt ställe.
Detta borde fylla oss med en sådan glädje
och förundran att vi nästan inte kunde
leva av ren salighet! Gud var i Kristus
och försonade världen med sig själv. Han
tillräknar oss inte längre vår synd utan
ger oss istället sin nåd. Vi har fått tillbaka
vårt förlorade, ursprungliga barnaskap hos
Gud!
Jesus har brutit ner skiljemuren mellan
oss och Gud. Nu får vi vara Jesu bröder
och systrar.
Huvudsumman av hela evangeliet är att
Jesu blod renar oss från alla synder.
Detta evangelium riktar sig till syndare.
Det har makt att skapa tro. Genom tron tar
jag emot nåden som är fri! Du får komma
som du är! Detta evangelium tröstar oss
och ger oss stor glädje – även i livets
mörka stunder. Skulden för all min synd
är ju redan betald. Detta får jag lita på,
20

“Huvudsumman av
hela evangeliet är att
Jesu blod renar oss
från alla synder.”
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vår tro in i ett mörker. Då ska du vara
förvissad om att Jesus känner din nöd och
att han snart ska tala till dig, liksom han
gjorde till lärjungarna på Emmausvägen.
Han sviker dig aldrig!

det respekterades inte alltid av dem som
sökte hjälp, och Rosenius hade svårt att
avvisa någon som ville komma till honom.
“Hvad skulle Herren säga därom?” var
hans svar. “Tänk om han skulle handla
så mot mig!” Antalet besökare ökade
med åren så mycket att Rosenius var
tvungen att hyra ett rum i närheten så att
han kunde ägna sig åt författandet. Det är
inte underligt att det kommer fram i hans
många brev: “din jägtade broder”,” i alla
hast”, ”hasteligen”. Men mitt i allt jäktet
fanns en förtröstan på Guds nåd i Jesus
Kristus och en inre frid.
Det sägs att hans vänner ofta fick vänta
på honom då de besökte honom, därför att
han satt i själavårdande samtal.

Lekmannapredikanten och
själavårdaren

Jesus har friköpt oss alla med sitt blod
oavsett yttre omständigheter. Frälsningen
skedde på Golgata för snart 2000 år sedan.
Att lita på detta är att bygga sitt liv på en
grund som håller för alltid.
Evangeliet ger ständig rening. En
kristen blir aldrig syndfri, som somliga
påstår. Vår natur är så genomträngd av
synd att vi ofta inte ens märker då vi
syndar. Vi litar inte på Gud som vi borde.
Vi älskar varken honom eller vår nästa
som vi skulle. Vi ber inte och läser Guds
ord som vi borde. Ändå vågar vi påstå att
vi är rena, både i bemärkelsen den renhet
vi fått i dopet och får regelbundet ta emot i
nattvarden och den rening som vi tar emot
dagligen genom Guds ord.
Det är evangeliet som ger kraften i
helgelsen och hjälper oss att inte längre
leva under lagen utan under nåden. Ett
friskt andligt liv börjar med att Guds
kärlek blir utgjuten genom den helige

Ande i en människas hjärta. Då blir tron
i vårt hjärta en källa som väller fram med
levande vatten.
Tron är en Guds gåva. Det viktigaste
är att ha en levande tro. Den kan vi inte
skapa av oss själva. Men Gud vill ge
oss den då vi söker honom. Ibland är det
svårt att tro. Då får du lyfta blicken mot
Kristus och tacka för att din synd redan är
sonad och att det från Guds sida inte finns
någonting som hindrar att du går fram
till Hans nådetron. Hela Gamla och Nya
testamentet vittnar om att Gud låter sig
försonas genom Kristi blod. Tron kommer
av predikan. Och den håller fast vid
syndernas förlåtelse.
Tron söker sin visshet i Ordet. Då du
plågas av tvivel skall du se på Jesus och
det han gjort för dig och inte på din egen
uselhet! Ingen som tror kommer undan
tvivel och anfäktelser. Ibland kommer
22

Han talade alltid ex tempora, dvs. fritt ur
hjärtat. Ändå präglades hans förkunnelse
av klarhet och ljus. Att lyssna till Rosenius
var liktydigt med glädje, lär en åhörare ha
sagt. Hans kroppsspråk var ytterst modest.
Någon enstaka ång kunde han lyfta ena
handen som till en välsignelse. Annars
stod han på samma plats utan att röra sig,
då han talade.
Till och med August Strindberg var
imponerad av Rosenius lyskraft som
förkunnare. Vid ett par tillfällen följde han
med sin fromma mor och en äldre släkting
till Betlehemskyrkan för att lyssna till
Rosenius. Han skriver i Tjänstekvinnans
son att medan kyrkobesökarna såg blygråa
ut i ansiktet med slocknade blickar och
ryggraden smält, såg Rosenius ut som
friden och strålade av himmelsk glädje.
”Han ser till och med lycklig ut”, utbrister
Strindberg och frågar sig samtidigt om det
verkligen finns lyckliga människor.

Rosenius personlighet
Bernhard Wadström, en av EFS båda
första sekreterare, har beskrivit sitt första
möte med Carl Olof så här: “Istället för det
magra, stränga, dystra ‘helgonet’ mötte jag
en vänlig man, något fetlagd, med vackert,
fylligt ansikte, rikt, knollrigt hår, ledig
och dock värdig hållning, blixtrande ögon,
vilkas blickar rannsakande trängde till
hjärtat, men - det sade de mig genast - inte
bara för att döma utan mest för att hjälpa
och gagna.”
Vi kan se på de få bevarade fotona
av Rosenius att han hade ett vänligt och
samtidigt nobelt utseende. Han var rakt på
sak och kom gärna och fort in på andliga
ämnen i samtalen. I predikostolen var han
lugn och värdig.
Paul Peter Waldenström, grundaren av
Svenska Missionsförbundet, säger: “Hans
stämma var bred, hans dialekt norrländsk.
Han lade aldrig an på att uppröra känslorna
på sina åhörare.”

Från det att Rosenius kom till Stockholm
1840 till sin död 1868 var han överhopad
av arbete, hela dagarna. Hans verksamhet
bestod bl.a. av: själavård, brevskrivning,
sjukbesök, predikningar och att skriva i
och redigera tidskriften Pietisten. Det sägs
att han ibland hade så många besökare som
ville få råd i själsliga och andliga frågor
att han inte hann äta. Visserligen stod hans
mottagningstid på dörren i tamburen men
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Om Waldenström sade Rosenius:
”Det finns ingen som jag är så rädd för
som Waldenström.” Kanske anade han
i sitt inre att Waldenström som övertog
utgivningen av Pietisten och som var
Rosenius gode vän ändå skulle gå i
bräschen för Sveriges första frikyrka
och därmed slå sönder det han så envist
kämpat för.
Bernhard Wadström skriver: “Ett
gammalt ordspråk säger att ‘ingen är stor
i sin kammartjänares ögon’ d.v.s. att den
eller de, som stå någon närmast och ha
tillfälle att se de olika fel, som vidlåda
hvarje människa, de kunna icke anse
honom särdeles stor. Men detta ordspråk
haltar ofta, åtminstone i afseende på
Rosenius. Ty de, som hade tillfälle att,
såsom jag, under åratal nästan dagligen
umgås med Rosenius och lära fullt känna
honom, de skola icke tveka att giva honom
det vittnesbördet, att han - om ock, såsom
hvarje människa, behäftad med fel och
svagheter - var en äkta kristen, en trons
och kärlekens man i sann, evangelisk
mening helgad personlighet.”
Hemmet och familjen
Den 2:a augusti 1843 gifte sig Carl
Olof med Agatha Ulrika Lindberg.
Vigselförrättare var prosten A. A.
Grafström. Deras hem var ett öppet hem
där man alltid kände sig välkommen.
Rosenius skriver till Scott strax innan
han skall gifta sig: “Ja, jag vill så som du
säger, så tarfligt som möjligt inrätta vårt
bo. Det är en gåfva af Gud att Agatha
är af naturen så väl som af uppfostran
just utmärkt för enkelhet, tarflighet och
arbetsdrift - så hon passar ganska väl till
min naturliga vårdslöshet och liknöjdhet

Notifikationskortet vid Rosenius död

Rosenius i predikstolen
för det jordiska.” Bernard Wadström
beskriver Rosenius hem så här: “I stället
för den mörka, svartklädda kammaren - ett
par glada solbelysta rum, med enkla men
trefliga möbler.” Vidare säger Wadström:
“Aldrig skall jag förgäta dessa lärorika för
både ande och hjärta kostliga aftnar hos
Rosenius.”
Carl Olof och Agatha fick tillsammans
7 barn. Det berättas att ett av barnen
(Elisabeth) då och då satte sig ner vid
pianot för att spela något klassiskt stycke
för gästerna.
Carl Olof Rosenius liv blev inte så
långt. Rosenius blev bara 52 år gammal.
Han dog den 24 februari 1968 och
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stor.

jordfästes i Johannes kyrka i Stockholm
av biskop A.F. Beckman den 28 februari
1868. En trofast och idogt arbetande Guds
tjänare hade fått ingå i Herrens omedelbara
närhet.

På gravstenen står bl.a.
bibelordet Höga Visan 2:16: “Min vän är
min, och jag är hans, där han för sin hjord
i bet bland liljor”

Meddelandet om Carl Olof Rosenius
hemgång gavs genom ett tryckt
notifikationskort. Så här löd det:

Så här skrev B Wadström i sin dagbok:

“Rosenius var under sin lifstid
förbisedd och föraktad af kyrkans
dåvarande flesta ‘storheter’.
Dock - om 50 år, hvem minnes då
dem? Men Rosenii minne skall
sent dö bland Sveriges evangeliska
kristna.”

Tillkännagives att Carl Olof Rosenius
stilla och fridfullt avsomnade i Stockholm
måndagen den 24 februari 1868, kl. 9 e.m.
i en ålder av 52 år och 21 dagar. Ömt sörjd
och saknad av efterlevande Maka, Moder,
Barn, Syskon och talrika Vänner. 1 Joh.
5:12 2 Kor. 5 S.B.U
S.B.U betyder “Sorgens beklagande
undanbedes”. Någon sorg fanns egentligen
inte när Guds vän i liv och död lämnade
denna värld. Men saknaden var mycket
25

Bildvisning från Albanien
med Ole Alvin efter gudstjänsten
den 21 oktober kl 16

Missa inte!

Lettlandsdagen 25 november kl 15
med Gundars Ceipe som berättar om
Brödrakyrkan i Lettland

Herrnhuts Brödramission utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Klas Lindberg, präst, tel. 0708 54 03 00
Layout: Christel Espenkrona
Foto: Klas Lindberg, Ole Alvin, Wikiedia commons, upsplash.com
Omslagsbild: Ole Alvin: Ingången till den nybyggda grekiskortodoxa kyrkan i Tirana
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Äntligen inne!
Lagret på Sibyllegatan av Herrnhutsstjärnor är påfyllt!
Nu kan du köpa de älskade originalstjärnorna i vitt,
gult, rött och rött/gult i olika storlekar. Priserna varierar
från 125 kr för de små och 350 för de större (60 cm)
Enklast är att köpa dem i samband med gudstjänster
och samlingar i kyrkan. Du kan också beställa dem på
info@evangeliska.nu
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PROGRAM FÖR OKTOBER OCH NOVEMBER 2018
Sön 7 oktober kl. 15 Gudstjänst ”Trons kraft” Klas Lindberg
Ons 10 oktober kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Petrus första brev
Lör 20 oktober kl.10.30 Kreativ lördag. Minna Serholt, Christel
Espenkrona m.fl. Anmälan till Christel. Max 15 deltagare.
OBS! Ändrat datum från tidigare utskick
Sön 21 oktober kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Kraft uppifrån” Klas
Lindberg Efter kyrkkaffet: ”Intryck från en resa i Albanien”
med bilder, Ole Alvin
Ons 24 oktober kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Petrus första brev
Sön 4 november kl. 15 Gudstjänst ”Ingen är glömd av Gud” Mikael
Persson, kyrkoherde i Västermalms församling på Kungsholmen,
tidigare pastor i Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg och
kyrkoherde i Svenska kyrkan i London.
Efter kyrkkaffet: ”Livet i Svenska kyrkan i London”
Ons 7 november kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Petrus första brev
Lör 17 ovember kl.10.30 Kreativ lördag. Minna Serholt, Christel
Espenkrona m.fl. Anmälan till Christel. Max 15 deltagare.
Sön 18 november kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Oljebrist?” Klas Lindberg
Ons 21 november kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Petrus första brev
Sön 25 november kl. 15 Lettlandsdag med Gundars Ceipe
och Klas Lindberg
Sön 2 december kl. 15 Adventsgudstjänst ”Han kommer!” Klas Lindberg
Ons 5 december kl. 15 Avslutning Bibelsamtal Klas Lindberg,
Petrus första brev

Varmt välkommen!
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