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Vänner
Det är kaos i världen. Det känns som att det mesta är i oordning. Krig och
våld ﬂorerar. Värdegrunder ifrågasätts. Normlösheten hyllas.
Jag skulle kunna göra en lång lista med sådana här uttryck. Det är ganska
lätt att göra det.
Mitt i allt detta ﬁnns en skara människor som är kallade att leva i Jesu efterföljd. Att som Jesus stå upp för saker, men inte som härskare utan i en
självutgivelse.
Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har
kommit. Så skriver Paulus i 2 Kor 5:17. Vad innebär det i den här tiden att
vi är nya skapelser? Svaret kanske man inte kan söka i skapelseteologin utan
i frälsningsteologin. Med det menas att kristenlivet handlar inte om vilka vi
är när vi föds utan vilka vi är när vi har tagit emot Jesus. Där, hos Jesus, blir
t.o.m. det omöjliga möjligt - Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas
inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte
sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över
orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror
1 Kor 13:4-7
allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.
Håll ut i tro! Ge inte upp! Ge inte efter! Men sök Kristus tillsammans!
Robert
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Peter Paulsson
Förföljelsetider är evangelisationens högsäsong!
Jag besökte nyligen norra Nigeria, det land i världen
där förekomsten av våld mot kristna just nu är allra störst.
Dessa övergrepp sker främst i landets norra delar, där man
infört sharialagstiftning i tolv provinser. Terrornätverket
Boko Haram sprider skräck och pressar på för allt mer
långtgående reformer. Och många kristna tvingas ﬂy för
sina liv.
Vi var tre personer från Open Doors som gjorde hembesök hos kristna änkor och lyssnade till deras berättelser.
Vi bad tillsammans. Vi hade långa samtal med både unga
och äldre. Några var omvända muslimer som tvingats
lämna allt – inklusive fru och barn. En kille drog upp
tröjan och visade ärren efter att ha blivit träﬀad av fem
kulor. Berättelserna var gripande. Vi bad tillsammans. Vi
besökte ett litet samhälle där pastorn berättade att: ”Det
var här allt började och under åren har 1 000-tals kristna dödats. Vi har tappat räkningen”. Han betonade att
provinsledningen inte gjort något åt de kristnas utsatthet
på platsen. Vi bad tillsammans. Innan vi åker säger han:
”Förföljelsetider är evangelisationens högsäsong”!
Jag lämnade platsen med pastorns slutord ringande i
mina öron. Vi hade besökt en av de värsta platserna i hela
Nigeria. En plats där kristna har massakrerats i stor skala.
En plats där det med all önskvärd tydlighet gjorts klart
att den kristna närvaron inte är önskvärd. En plats där de
kristna inte kan förvänta sig något skydd från myndighe-

terna. Ändå stannar de kvar. Och de pratar om att detta är
en perfekt tid för att nå ut med evangeliet!
Att möta förföljda kristna vänder upp och ner på begreppen för oss kristna från väst. Hur hanterar till exempel en svensk trygghetsnarkoman inställningen att: ”Det
värsta som kan hända är att dom dödar dig”. Vår egen
strävan efter lugn och ro utmanas kännbart av en kristen
ledare i Kina: ”Det är frånvaron av förföljelse som gör oss
oroliga”. I augustinumret av Open Doors tidning säger en
kristen kvinna i Vietnam att: ”Det är genom förföljelse
som vi växer. Det är en välsignelse att lida för Kristus”.
I Sverige tar vi för givet att vi som kristna ska vara respekterade och är ofta noga med att själva inte sticka ut.
En evangelist från Indien besökte kyrkan i väst och återvände med följande kommentar: ”Kyrkan i väst har lyckats omforma en farlig Gud till en trygg Gud. Istället för
en Gud som brinner av raseri mot hyckleri, avgudadyrkan
och orättvisa, har de en Gud som ser mellan ﬁngrarna på
våra fel och brister och bara fortsätter att älska oss på ett
avmätt sätt och utan att egentligen bry sig om att vi står
upp för Honom eller inte.”
Den dag vi inser hur omvälvande Evangeliet verkligen
är kommer kampen även att komma till oss. Ser du fram
emot det?
Peter Paulsson, Generalsekreterare för Open Doors Sverige

Peter Paulsson är generalsekreterare för missionsorganisationen Open Doors svenska avdelning. Open Doors är en
internationell, allkristen organisation som verkar i över sextio länder med stöd och hjälp till förföljda kristna.
Vidare ﬁnns man med avdelningar som samlar till böneengagemang och andra resurser i över tjugo länder i
”väst”.
Organisationen startade med broder Andrew som presenteras i en artikel på annan plats i den här tidningen. Det
var på 50-talet som broder Andrew ﬁck en kallelse och såg behovet av att hjälpa människor bakom järnridån med
biblar och undervisningsmaterial.
Numera omfattar kallelsen för Open Doors att verka över hela världen, framför allt i de länder där förföljelse av
kristna utförs av extrema islamister.
Open Doors Sverige har funnits i Sverige i 6 år och har kontor i Örebro och presentatörer utspridda över hela landet.
Man kan boka en gratispresentation till sin församling/förening hos Robert Södertun, se kontaktuppgifter på sidan 2.
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Lägerbålsbacken full av Scouter

Äventyrsbyn

I Äventyrsbyn, där de lite äldre scouterna (högstadiet och uppåt) bodde väcktes man varje
morgon kl 07.30 av en revelj, då hela byn sakta
men säkert började vakna till liv med att tända
eldar, hämta vatten och koka gröt. Innan samlingen 09.15 skulle man hinna att göra och äta
frukost, borsta tänderna, (helst) gå på toaletten, se till att eld+vattenhämtning sköttes, och
������ ������ ���� ��������� ���� ���� ������ ������
��������������������������������������������������betet och kommunikationen i patrullen var på
topp. Annars blev det både stressigt och rörigt!
��������� ���� ���� ���� ���� ������������� ���� ����ussion i den egna patrullen, och efter det bar
���� ��� ��� ������� ������������� ��� ���� ������ ���
allt från att klättra i höghöjdsbanor, till att vara
volontärer för de yngre scouternas aktiviteter,
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������handlad utefter den hela dagen. Skillnaden mel��������������������������������������������������
tema var Kontakt så speglade aktiviteterna vi
gjorde just det – Kontakt.
��� ����� ���������������� ������������ �� ��������
���� ���� �� ���������� ��������� ������� ���� ����
mat, vattenhämtning och eld. Blev det tid över
fanns det olika spel och aktiviteter man kunde
ägna sig åt, både inom och utanför den egna
patrullen. På kvällarna stod det Gudstjänst och
vissa dagar även lägerbål på schemat. Gudstjänsterna fortsatte allihop på temat Kontakt, med
Tro, Hopp, och Kärlek. Ville man därefter hänga
med sina nya kompisar fanns det ett café som
hade öppet tills det skulle vara tyst i byn, vid
���������������������������������������������������
����������������������������������������������mat Kontakt med både de andra patrullerna och
�����������������������������������������������
roliga, upplevelser!
����������������

Saltsidorna
SEPTEMBER 2014

����������������������������
unga i Skåne och Blekinge.

Patrullriks i Gärdsmark

- scoutläger

Har du tappat kontakten eller är det kanske lite
glappt ibland? På Patrullriks i Gärdsmark blev vi
påminda om att den store Elektrikern ständigt
söker kontakt och eftersom Han redan dragit alla
sladdar och kablar behöver vi bara kan koppla upp
oss!
����������� ��� ����������� ���� ��� ��� �� ������ �����
utomhus hela dagarna och få stämma in i lägerbålsrop så det ekar i dalgångarna känns härligt.
Att det dessutom på detta Patrullriks var fantastiskt väder och nästan helt myggfritt (i alla fall
för scouterna, det var tydligen inte lika fridfullt i
Äventyrsbyn enligt säkra källor) gör ju sitt till. Vi
var de två patrullerna Facklorna och Flammorna
som tillsammans med ungdomspatrullen Gnistorna, som fredagen den 1 september tog tåget från
Hässleholm för att ett halvt dygn senare komma
fram till byn Gärdsmark utanför Skellefteå för att
delta i Salts största läger Patullriks.

På kvällarna var det dags för lägerbål, där vi bland
������ ���� ����� ������ ����� ���� ������ ���� ��� ����
������ ������������ ����� ���������� ��� ���� ����� ���stant uppkopplade mot och hela tiden få ny ener��� ���� ������ ������ ��� ���� ������ ����� ���� ��� ������
nya sånger och ett och annat nytt lägerbålsrop. På
fredagen var det dags för marknad och där kunde
man inhandla allt från palt till spettekaka och
varför inte få fotvård eller betala för att en 40-årig
mustasch skulle rakas bort.

Scouterna på väg mot lägerbål

Scouter på äventyr

Temat på lägret var ”kontakt” vilket utforskades i
de olika utmaningar som scouterna ställdes inför
������ ������������������� ���� ���� ����� ����� �������
på ett spännband med en kåsa vatten i handen och
diskussion kring världens resurser till poängjakt
och att medla mellan bråkande alver och troll.
���� �������������� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ����
��������������������������������������������������
fanns en bit från lägret där dagens svett och kvar�������������������������������������������������punkt för många var när brandkåren besökte lägret
och kunde skänka lite svalka
4 till ca 1400 överhettade lägerdeltagare.

����� ��������� ����� ���������� ����� ����� ������ �� �����
länder) vilket även kollekten från gudstjänsterna
gjorde. Med grannbyn Västsverige delade vi morgonandakter och bylägerbål där scouterna själva bi����������������������������������������������������
också många nya bekantskaper och scouterna
kunde åka hem med både upplevelser och nya vänner i bagaget.
Men även om scoutläger är härligt är det ganska
skönt att vara hemma också, att få sova i sin egen
säng och få duscha i varmvatten ska inte underskattas.
����������������������������������������������
Mossebo!
��������������������
�������������

Nya sätt att ha andakt!
- �����������������������������
���� ������ �������� ������ ����� ������������������ ���
���� �������������� ����� ��������� ����� ���������
������������� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ������
varandra så det kan ju vara lite svårt att samlas.
Men med hjälp av sina telefoner och datorer så kan
������������������������������������������������
ju överallt och då är det klart att man kan samlas i
hans namn genom internet på Skype! Jag har ringt
�����������������������������������������������
att ta reda lite på hur de brukar göra.
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
då får den personen gå in på youtube och slå på
olika på lovsånger som vi lyssnar till. Man kan sjunga också om man vill men ibland så laggar* det till
och då blir det lite hackigt men det är egentligen
�������������������������������������������������
någon dela ett ord från Bibeln eller en annan andaktsbok och när det är gjort så ber vi tillsammans.
���������������������������������������������������

(fri bön) och ibland ber den som delade någonting.
��� ������� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��� ������
som är förebedjare och då lägger de ut sitt telefonnummer i chatten så kan man ringa dem och ha
förbön tillsammans.
��������������������������������������������������
ha kul tillsammans!
������ ������� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ���� �������
inte testa i ett kompisgäng? Bestäm en kväll eller
������� ���� ��� ���� ������� ������������� ���� �����
kanske lite laggigt men Gud laggar aldrig.
* lagga = släpa efter, fördröja
��������������
�������������

Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett
berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under
skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det
lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för
människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er
Fader i himlen.
������������������

saltsydsverigetipsar
5-7 sep

HÖLLVIKSSTRAND - Sommarpunkten - 8 år och äldre

10 okt

ÄNGELHOLM - Alternativ Kväll
Ungdomskväll i Ängelholm

10-11 okt

ÄNGELHOLM/HELJARÖD. Konfakamp för årets och förra årets
�����������
ÅHUS. �����������������

26-29 okt
22 nov
28 dec - 1 jan

���������������������
�����������
HELSINGBORG. �������������
Sundsgården åk 9 och uppåt

Våra aktivitetstips hämtar vi främst från
kalendern på www.saltsydsverige.nu. Vi vill
därför uppmuntra ledare och arrangörer i
HELA distriktet att lägga upp er info där,
genom att skicka ett mail med all information till simon.knutsson@efssyd.org. Inget evenemang är för stort eller för litet!

mer info på www.saltsydsverige.nu
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mer info i nästa
nummer eller på
saltsydsverige.nu

REPORTAGE

Vittsjöbygdens EFS ﬁrade tio år i sitt missionshus
En solig lördag i mitten av juni 2014 �rade vi, EFS i Vittsjö, att vår möteslokal ”EFS-stugan” hade
varit i bruk i tio år.

Allan Svensson medverkade och höll en
predikan som handlade om att Gud ser i det
fördolda. Marie Larsson från Vinslöv stod
för härlig musik och sång på samma tema.
Stugan har varit i Vittsjö EFS ägo sedan
2002 och efter att bygglovet blev beviljat
tog det nästan två år innan ”EFS-stugan”
stod klar. Stugan hade tidigare tillhört EFS
Pensionat och hade då fyra rum, vart och ett
med toalett. Efter ombyggnad ﬁnns vinkelsal , kök samt två toaletter varav en anpassad
för rörelsehindrade. Altaret och talarstolen är
handgjort av Johan Malm och korset är gjort
av bjälkar från de rivna innerväggarna. Hans

Thuvesson och jag berättade vad stugan betyder för oss och vi delade även någon händelse under tiden då stugan renoverades. Vi
känner att Gud har styrt renoveringen och
lett oss i arbetet.
I slutet av gudstjänsten bad PA Svedberg
och Allan Svensson en gemensam bön för
lokalen och EFS-föreningens medlemmar.
Vi ser framåt och ber att Gud sänder ﬂer
medlemmar till vår förening. Prisa Herren
Jesus.
Johan Eldonson, Vittsjö

Anton, Ebba, Johan och Marie
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HÄLSNING

Allan Svensson
En nulägesrapport från
EFS i Sydsverige
Vad är på gång i EFS i Sydsverige just nu? Vad är det
distriktet på uppdrag av de lokala missionsföreningarna
jobbar med 2014? Hur ser det fortlöpande arbetet ut
och vilka är visionerna för framtiden?
Innan jag börjar min lista så måste jag påminna om
den riksårskonferens som gick av stapeln i Hässleholm
den 29/5-1/6. Jag blir varm inombords när jag tänker
på ”våra” 300 frivilliga som ﬁck konferensen att fungera. Ett mail som värmde rejält kom från Rey Råvall
Höganäs.
”Jag har varit på många konferenser, säkert mer än 30,
och årets konferens hamnar helt klart bland Top 5. Även
om jag inte var med hela tiden alla dagar så är det ett
mycket positivt intryck jag bär med mig, såväl av det som
sades, sjöngs, musicerades som av allt det praktiska. Efteråt
har jag träﬀat många som delar min uppfattning och bedömning både av konferensrävar och sådana som var med
för första gången.
Oftast ser man bara de som syns på podiet, men utan
allt arbete bakom kulisserna, så skulle inte detta fungera
heller. Jag ber er Allan och Stefan att framförallt vidarebefordra denna min uppskattning till alla ”sig” (det ordnar
Sig, brukar vi ju säga när vi förväntar att någon annan gör
det som behöver ﬁxas) och till de som planerat och tänkt i
förväg. Det mest praktiska är att ha en bra plan. Det är
först då man kan vara helt ﬂexibel.
Inte ens första kvällen var det något mankemang med det
praktiska, vilket nästan alltid uppträder just första dagen
innan allt är intrimmat. Ett särskilt tack och beröm till
den/de som planerat logistiken vid matserveringen. Jättebra! Sommarhälsningar Rey”
Så det är klart, mycket av kraften hittills under 2014
har gått till att planera, genomföra och administrera
EFS årskonferens. Med tacksamhet så lägger vi nu den
bakom oss. Nu till min lista.
Fortlöpande arbetar vi med:
Kon�rmationsläger
Detta innebär att samtliga missionsföreningar i Skåne
och Blekinge, gemensamt genom distriktet, årligen presenterar Jesus Kristus för ungdomar i en viktig ålder. I
år hade vi 40 konﬁrmander på Åhusgården och 32 på
EFS Gården i Åsljunga. Vad det gäller Åsljunga så var
det den 77:e sommaren i sträck. Johan Hagner hade sin
första kurs i Åsljunga 1938 och Sam Åberg började året
före.
Båda lägren är fulltecknade till nästa år. Vilket glädjeämne!
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Pionjärsatsning och nyetablering
Distriktets styrelse har tagit beslut om två 20% tjänster för
nysatsningar. Mikael Artursson, Malmö och Jonas Hallabro,
Helsingborg, har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan
och förankra den hos våra missionsföreningar och anställda i
distriktet. Vi tror att Gud har mer på dagordningen för EFS
i Sydsverige och att många människor i vår folktäta region är
”sökta” av himmelens Gud.
Nya samarbetskyrkor som den vi startade vid årsskiftet i
St Knut i Lund ingår här som en del av strategin. Det innebär att starta en missionsförening i ett gammalt svenskkyrkligt sammanhang.
Församlingsutveckling
Stödet, vården, tillväxten och utvecklingsmöjligheterna för
de beﬁntliga missionsföreningarna, kommer också i fortsättningen att vara prioriterade områden. Många styrelsebesök
är gjorda hos lokala missionsföreningar de senaste åren och
detta kommer att fortsätta. Som exempel är nu växtkraftdagar med Ingrid Lundström från EFS riks inplanerade i Eslöv
och på Listerlandet.
Distriktsexpeditionen
I nuläget är ett ﬂertal medarbetare på ett eller annat sätt
knutna till vår distriktsexpedition i Hässleholm. Maggan,
Simon, Helena, Håkan, Göran, Robert, Mikael, Jonas samt
undertecknad utgör ett stort härligt gäng. Helena går under
hösten in på en 50% tjänst för Salts räkning.
Arbetsgivaransvar och medarbetarstöd
Dett handlar om att ge anställda medarbetare en kollegial
gemenskap, fortbildning, god löneadministration, utvecklingssamtal och själavård. samt att utbilda och stödja de
lokala föreningarna i den delen som innebär ett delegerat
arbetsgivaransvar.
På gång just nu är de inplanerade medarbetardagarna på
EFS Gården i Åsljunga för våra tre sydliga distrikt. Talare blir
bland andra Elisabeth Sandlund och Agne Nordlander.
Detta får räcka vad det gäller nulägesrapporten för denna
gång, men min lista är längre än så här. Exempelvis är uppgiften att vara ett stöd och en garant för att Salt kan fungera med allt sitt viktiga arbete bland barn och ungdomar,
oerhört viktig.
Be gärna för oss på expeditionen, vår styrelse och våra utskott och råd. Varje förmiddag kl 09.30 samlas vi till bön på
expeditionen. På vår bönelista ﬁnns alltid missionsföreningarna och de anställda. Frid!
Allan Svensson, distriksföreståndare

REPORTAGE

Årets konﬁrmandläger

Åsljungalägret

Om man frågar folk som har kon�rmerats vad de tyckte om lägret så hör man ofta samma saker;
de bästa och mest utmattade veckorna i deras liv. Det stämmer verkligen!

Dagarna är långa och intensiva men trots det går veckorna hur snabbt som helst.
Detta är det första “riktiga” lägret vi är på. Vi båda var
nervösa och förväntansfulla och vi blev positivt överraskade och tycker alla borde få uppleva detta.
En vanlig dag brukar innehålla lektion, fritid, en massa
aktiviteter, andakt och mycket god mat!
På fritiden brukar vi ofta bada, sola, cykla till Gotteboet, spela fotboll eller bara hänga på gården med våra
sjukt grymma konfakompisar.
Lektionerna är lärorika och man lär känna sig själv och
Gud mycket bättre.

Under dessa tre veckor har vi fått mycket att fundera över och många nya ﬁna kompisar. Många som man
kommer ha kontakt med resten av livet.
Dagarna avslutas med en mysig andakt där vi sjunger
lovsång, lyssnar på en av våra ledare och ber. Förbön erbjuds också, vilket leder till att många blir väldigt känslosamma, men där ﬁnns alltid en kompis redo att trösta
och omfamna dig. Dessa andakter har varit en viktig del
av vårt dagliga schema och har hjälpt oss komma närmare
varandra.
Charlotte Arheden och Ellen Stefansson
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Åhuslägret
Sommarens kon�rmationsläger på Åhusgården, med 40 kon�rmander, 7 ledare och 2 faddrar, är
det största på väldigt länge och det var med viss oro som vi tog in så många. Men vi vill ju så
ogärna säga nej, för kon�rmationsläger är ju så bra att alla tonåringar borde få komma med. Taket
höjdes och höjdes och till sist kunde vi ta emot nästan alla som ville komma. Och det blev bra.

I stället för att lämna en lägerrapport om lekar, bad, mys
och program vill jag dela några vittnesbörd. Inför konﬁrmationen erbjöds konﬁrmanderna att berätta något om vad
lägret betytt för dem framför videokamera för uppspelning
i gudstjänsten. Tio konﬁrmander ville detta, och jag återger
utdrag ur några vittnesbörd:
M, �icka: Jag är uppvuxen i en kristen familj och har alltid
känt att Gud ﬁnns där för mig. Men ibland tvivlar jag på att
han bryr sig om mig, att han bryr sig om hur jag mår och
vad jag har att säga till honom, och det hände en gång här på
lägret. När jag gick in på en kvällsandakt så mådde jag riktigt
dåligt och det kändes som Gud hade övergett mig. Jag bad
hela andakten att han skulle hjälpa mig, att han skulle rena
mig, att han skulle göra mig glad igen. Men inget hände. Så
började vi sjunga den sista lovsången; den heter ”Så länge jag
lever”. När textraden ”när jag faller reser du mig upp” började sjungas så kände jag att det var Gud som talade till mig
genom den. Han ville säga att han alltid var med mig och att
han aldrig överger mig. Det kändes så bra för mig.
M, pojke: Anledningen varför jag åkte hit till detta lägret var
för att jag ville framför allt träﬀa nya kompisar, att vi skulle
ha kul ihop. Men under dessa tre veckorna har jag inte bara
gjort det, utan jag har också funnit min tro på Gud. Han
visade sig för mig genom alla de här andakterna som vi har
haft på kvällarna och det är något som har spridit ett lugn
inom mig. Att ha hittat tron på Gud betyder väldigt mycket
för mig och det är något jag vill leva med resten av mitt liv.
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B, pojke: Redan innan lägret så hade jag en viss tro på Gud,
men efterhand så växte min tro och jag kände att Gud var
närvarande både i och runt mig. Och till exempel så hände
ﬂera gånger att varje gång som Jesu namn nämndes så blev
jag alldeles varm inombords och liksom ville börja le eller
skratta och just då kände man att livet var underbart.
F, �icka: Innan jag kom till lägret var jag nervös och osäker
och trivdes inte så bra med mig själv och så. Sen en kväll
under andakt gick jag på förbön hos Frida. Det var precis
som att alla mina onda tankar bara försvann för en stund när
Frida bad för mig. Under detta lägret har jag lärt mig att acceptera mig själv precis så som jag är för det är så här Gud har
skapat mig och det är så här han vill att jag skall vara.
S, �icka: Jag är uppvuxen i en familj där religion inte varit någonting stort. … Men här har jag fått nya vänner och
framför allt fått lära känna Gud. Nu kommer jag säga något
som jag aldrig trodde om mig själv, men jag är kristen.
C, pojke: Det är väldigt svårt att förstå vad Jesus gjorde för
oss. Men man kan tänka sig att när Pontius Pilatus frågade
vilken fånge som skulle friges så var det inte Jesus och Barabbas som stod där; det var Gud själv och alla människor. Jesus
dog på korset för vår skull och genom honom är vi fria och
får vara med Gud.
Sammanställt av David Castor, Galthult, Röke

VALEXTRA

I valet och kvalet

Så här i valtider kan det vara på sin plats att fundera lite över vilken roll kyrkan och vi kristna kan eller ska ha i politiken. Jag frågade därför Hans Josefsson, en före detta kollega på EFS rikskansli och
tillika före detta chefredaktör för Budbäraren, hur han som politiskt aktiv ser på dessa frågor.
Jag håller med dig om att kyrkan inte ska vara partipolitisk, men vill samtidigt lämna dörren lite öppen: Självklart ska inte kyrkan deklarera vad folk ska rösta på, men
om du driver en politisk fråga kommer du inte ifrån att
olika partier är olika bra på just den frågan - så varför inte
säga just det? Och varför skulle kyrkan tiga om att det
ﬁnns ett rasistiskt parti i Sveriges riksdag? Partipolitiken
är en viktig del av det politiska engagemanget.
Har alla politiska partier inom sig kristna/religiösa
systerorganisationer, eller är det bara Socialdemokraterna? Om det �nns �era - samarbetar dessa över
partigränserna i några frågor?
Om man bortser från nomineringsgrupper i Svenska
kyrkan med mer eller mindre tydliga kopplingar till ett
politiskt parti, ﬁnns det såvitt jag vet inga liknande organisationer i andra partier.

Hans Josefsson
Foto: Magnus Aronson

Vi är nog båda överens om att kyrkan inte ska vara
partipolitisk, men som enskilda är vi ju hänvisade
till det rådande politiska systemet. Så först som sist vad är din politiska hemvist och vilka politiska uppdrag har du för närvarande?
Jag arbetar som förbundssekreterare hos ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”, en sidoorganisation inom
socialdemokratin som ger plats i politiken för människor
som är inspirerade av sin gudstro och har socialdemokratiska värderingar. Vi var tidigare ett förbund för kristna
socialdemokrater, men har på senare år öppnat upp oss
också för andra trosinriktningar. Vi har ett starkt fokus
på mänskliga rättigheter, solidaritet och ett samhälle där
religion ses som en resurs och inte som ett hinder.
Därutöver sitter jag i styrelsen för två S-föreningar i
Uppsala, varav en är ansluten till Tro och solidaritet, och i
Svenska kyrkans kyrkofullmäktige/kyrkoråd i Vattholma
pastorat.

Hur svarar du dem som hävdar att kyrkan ska ägna
sig åt kyrkliga frågor och lämna politiken till politikerna?
Det där är en synpunkt som, enligt min uppfattning,
av någon anledning ofta kommer från högerhåll och konservativa kristna som tror att Missionsbefallningen i Matteus 28 är det enda uppdrag som kyrkan fått. Men jag
menar att livet är en helhet och att tron berör hela livet.
Kyrkan skulle svika sitt uppdrag om den snävade in sitt
engagemang till ”kyrkliga frågor”, vilka nu dessa skulle
vara – vem ska deﬁniera det?
Ger din kristna tro något unikt perspektiv på det politiska arbetet, och vad kan i så fall detta perspektiv
tillföra det politiska livet?
Frågan är lite vansklig att besvara just eftersom tro och
liv är en helhet. Men jag tror att jag, tillsammans med
många andra troende, har en särskild förståelse för vad
detta med alla människors lika värde innebär.
Som troende har jag också en djup respekt för människor med andra trosinriktningar än min egen och det
utmanar mig till att stå upp för allas rätt att få tillämpa
sina traditioner. Jesus manade oss att vara medvandrare
och det tar jag, som tillhör majoriteten, till mig som en
uppmaning att värna minoriteternas rätt i vårt samhälle.
Sen kommer vi ju inte ifrån det dubbla kärleksbudet och
Gyllene regeln som har en djup förankring i kristen tro.
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Valet till EU-parlamentet i våras blev en stor framgång för nationalistiska och rasistiska partier i hela
Europa. Hur ser du på denna utveckling och hur
skulle du de�niera kyrkans uppgift i den?
Det är en mycket farlig utveckling. Det handlar om ideologier som gör skillnad på människor och vars resultat vi
sett mycket tydligt, inte minst under 1900-talet. Nu har
de stärkt sina ställningar, inte bara i EU-parlamentet utan
också i Sveriges riksdag. Och dagen före årets Almedalsvecka ﬁck ett rent nazistiskt parti tillgång till den scen
som under de kommande dagarna skulle vara en tydlig
symbol för demokratin och det öppna samhället.
På kort sikt är nazisterna inte ett hot. Men tänk på hur
snabbt Sverigedemokraterna kommit att betraktas som
ett någorlunda normalt och rumsrent parti av många.
Det går fort utför när man beﬁnner sig på ett sluttande
plan och det ﬁnns anledning till oro över vad den ytliga
normaliseringen av Sverigedemokraterna kan leda till i en
förlängning.
Samtidigt är jag hoppfull. EU-valet blev en väckarklocka för många. Undersökningar visar att svenskarna i
allt högre utsträckning oroas över främlingsﬁentligheten i
samhället, och de antirasistiska manifestationerna blir allt
ﬂer. Under Almedalsveckan kryllade det av seminarier på
det temat - några av dem arrangerades av oss och de var
mycket välbesökta.
När vi talar om rasistiska/fascistiska partier, behöver vi
påminna oss om att deras väljare inte nödvändigtvis är
rasister. Sverigedemokraterna har varit duktiga på att slå
mynt av den oro som följer av ett samhälle som drar isär.
När klyftor ökar, ökar också människors oro, och därför
behöver vi en politik som bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Kyrkan har en särskild uppgift i att stå upp för människors lika värde. Det gör man i hög utsträckning, inte
minst i Svenska kyrkan – genom uttalanden och klockringningar, genom diakoni och internationellt engagemang, genom principbeslut som exempelvis möjligheten
för homosexuella par att gifta sig i kyrkan.
Så ja, kyrkan gör mycket och mer går att göra. En sådan
sak är att avstå från att sprida fördomar om andra reli-
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gioner. Det gäller främst islam, som Sverigedemokraterna
och annan extremhöger gör allt för att misstänkliggöra,
exempelvis genom att bunta ihop religiösa och politiska
extremister/terrorister med muslimer i allmänhet. Tyvärr
händer det att konservativa kristna hakar på, men det är
inte religion i sig som är farlig utan fundamentalism, och
sådan ﬁnns det gott om också i kyrkan.
Behövs det �er troende människor i politiken? Om
så är fallet, hur arbetar ni som är politiskt aktiva för
att uppmuntra kyrkans folk att ta en mer aktiv roll i
det politiska livet?
Det behövs ﬂer KLOKA människor i politiken. Är de
också troende är det en bonus.
Inte ska det väl behövas någon uppmuntran från politikerhåll? Är det inte bättre om kyrkans folk själva uppmuntrar varandra till politiskt engagemang? Det är en
viktig faktor i det goda förvaltarskapet.
En fråga som varit på tapeten under de senaste åren
handlar om kyrkans roll i skolan, när det gäller avslutningar och liknande. Hur ser du på denna fråga?
Jämfört med andra länder utgör det sekulariserade
Sverige en ytterlighet i sin syn på religion, och beröringsskräcken är stor. För mig är det självklart att skolan ska
kunna ha samlingar i kyrkan, synagogan eller moskén
utan att budskapen ska behöva döljas.
Samtidigt tycker jag att många präster i debatten har
lagt för stor vikt vid talet, bönen och psalmsången. Kyrkans företrädare borde vara glada över att skolan vill vara i
kyrkan och ha tilltro till att ett varmt bemötande kan leda
långt i människors livsvandring. Underskatta inte heller
kyrkorummet i sig och symbolernas möjlighet att tala till
människor.
Men det har blivit ett väldigt starkt fokus på just skolavslutningar. Skolan borde, som en del av samhällsundervisningen och löpande under läsåret, låta eleverna ta del
av de religiösa riter som ﬁnns i vårt samhälle. Barn är inte
så dumma som vuxenvärlden tror.
Utan att agitera partipolitiskt - vad skulle du slutligen vilja säga till alla röstberättigade läsare av denna tidning med tanke på det stundande riksdagsvalet?
Rösta! Svik inte de som gått före och kämpat för att vi
ska ha den rätten oavsett klasstillhörighet. De enda som
vinner på att du ligger kvar i soﬀan är de som vill skada
det öppna samhället.
Och när du väljer parti, fundera på vilket som i grunden ligger närmast ditt hjärta ideologiskt snarare än hur
din egen plånbok påverkas.
Frågorna ställda av Håkan Lindberg, Hörby

ÅRSKONFERENS
TRONS
UTTRYCK

Bikten
Håkan Lindberg
Vad är det första du tänker på när du hör ordet ”bikt”?
Kanske tänker du på Katolska kyrkan eller biktstolar med
draperi? Eller du kanske tänker på avlatsbreven, som blev den
tändande gnistan för Luthers reformation?
Avlatsbreven kunde man i början av 1500-talet köpa i kyrkans regi och de sades ge syndernas förlåtelse. Man utgick
från att helgonen hade ett sådant överskott av goda gärningar
att de i skriftlig form kunde dela med sig av dem till de mindre helgade. Mot monetär ersättning förstås. Detta blev en
god aﬀär för kyrkans ekonomi, men en dålig aﬀär för kyrkans goda rykte.
Det är kanske därför lätt
att tro att Luther var avogt
inställd till bikten som sådan, men det var han inte
alls. Tvärtom var det på håret att bikten förblev sakrament precis som dopet och
nattvarden, när den lutherska kyrkan rensade i katolska kyrkans sju sakrament,
utifrån kriteriet att endast
de handlingar som Jesus
själv uttryckligen uppmanat
kyrkan att göra skulle kallas sakrament, heliga handlingar.
Det Luther motsatte sig i den katolska biktpraxisen var
bikttvånget och kravet på att varje enskild synd skulle räknas
upp för att prästen skulle kunna förmedla avlösning och bot.
Men ser vi i Luthers egna skrifter och i de lutherska bekännelseskrifterna, så är bikten ändå hela tiden en självklar del av
kyrkans uppdrag och den kristnes liv.
I EFS och andra lågkyrkliga sammanhang har bikten historiskt sett inte haft någon särskilt framskjuten roll. Det har
sannolikt setts som alltför påviska fasoner för att det skulle
ses som lämpligt. Men ordning för bikt har funnits i Svenska
kyrkan allt sedan reformationen, även om bruket nog inte
har varit så överväldigande stort hela tiden sedan dess.
Men på senare tid har bikten fått något av en renässans,
även i EFS sammanhang. Vid de tillfällen då jag vid olika
konferenser och samlingar har fått äran att vara biktpräst, så
har tillströmningen varit stor. Allt ﬂer har börjat upptäcka
biktens gåva, och det gläder mig.

Varför är då bikten något viktigt i det kristna livet, och vad
är egentligen bikt för något?
Från början hängde den mycket tydligt ihop med nattvarden. I kyrkor världen över, inklusive Svenska kyrkan, är det
inte så väldigt länge sedan som det hörde till ordningen att
man skulle gå i bikt innan man kunde ta emot nattvarden.
Det handlade om att nattvarden var helig mark. I nattvarden
kommer vi inför Guds ansikte och möter Guds helighet i
nattvardens mysterium. Inget som inte är rent kan bestå inför Guds helighet, och det var just därför som bikten föregick
nattvarden. Man ﬁck lägga av sig allt det som blivit fel i ens
liv, ta emot Guds förlåtelse och var sedan redo att möta honom i nattvardens bröd och vin.
Synen på nattvarden har inte förändrats i den lutherska
kyrkan, men syndabekännelse och förlåtelse har idag fått en
annan utformning. Den har gått från att vara individuell till
att bli kollektiv.
Det är därför vår nattvardsordning
ser ut som den gör. Före instiftelseorden och måltiden så ﬁnns det ett
moment med gemensam syndabekännelse och prästens kollektiva förmedling av Guds förlåtelse till gudstjänstdeltagarna. Orsaken är densamma som den var när bikten var
individuell, att göra den kristne redo
att ta emot Guds gåvor i nattvarden.
Nackdelen med denna ordning är
att vare sig syndabekännelsen eller
förlåtelsen blir särskilt konkret eller personlig. Det blir ganska allmänt, och många som går till nattvarden har inte orsaken klar för sig, och då tappar den mycket av sitt syfte.
Många som är ovana vid att gå i gudstjänst har vittnat om
att det bara känns otrevligt att, när de nu äntligen kommer
till kyrkan, omedelbart få höra hur syndiga de är. Därför har
det på en del håll i kyrkan tagits beslut om att slopa syndabekännelsen helt, eller att åtminstone göra den möjlig att välja
bort.
Det är en stor förlust om och när så sker. För orsaken är
ju inte alls att påtala hur syndiga vi människor är, utan att
göra Guds gränslösa och livsförvandlande förlåtelse konkret
för oss.
12
12

Syndabekännelsen och förlåtelsen lär oss vad Guds nåd
innebär. Och utan den förståelsen så blir det kristna livet inte
alls vad Gud tänkt att det ska vara. Då ﬁnns risken att vi
hamnar i ett tänkande som säger att om vi bara gör så gott vi
kan, så kan vi förtjäna Guds kärlek och säkra en plats i himmelriket. Men det kan ju ingen av oss göra på egna meriter.
När nu den gemensamma syndabekännelsen i gudstjänsten på många håll blivit utslätad och mer eller mindre intetsägande, så kan det därför vara på sin plats att på nytt lyfta
fram den personliga och individuella biktens möjlighet.
Vad är det då som sker i bikten? Jag utgår nedan
från svenska kyrkohandbokens tredelade förklaring
till detta, eftersom den på ett bra sätt pekar på tre
viktiga aspekter av bikten.
Först sammanfattas biktens syfte med orden: ”Bikten är
för människan en väg till försoning med Gud och med sig
själv i Kristi kyrkas gemenskap.”
1. Med Gud - det är Gud som genom prästen ger förlåtelse för
all synd och skuld.
I biktsammanhanget är prästen mer än någon annan gång
representant för Gud själv. Han eller hon representerar inte
kyrkan eller sin egen andliga tradition. Prästen har bara att
lyssna på den som bekänner det som han eller hon ångrar
och ber om förlåtelse för i sitt liv, och att sedan på Jesu uppdrag förmedla villkorslös förlåtelse.
2. Med sig själv - att inte gömma sin skam och sin skuld inom
sig utan få tala om den öppet och bli fri från den leder till ny
glädje och en fördjupad gemenskap med Jesus och med andra
människor.
Det ﬁnns en stor välsignelse i att bikten är en konkret och
tydlig handling som jag som människa och kristen gör.
Vi har i vår tid och i vår del av världen en tendens att placera allt för mycket av tron i våra huvuden. Därför blir också
den kristna tron tämligen abstrakt och teoretisk.
Vi kan kanske ge en grundlig och bibelförankrad föreläsning om vad Jesu ställföreträdande död på korset innebär
och vilka konsekvenser den får
för oss människor när det gäller
förlåtelse, befrielse och evigt liv.
Men samtidigt bär vi med oss
en massa trasigheter i våra liv,
destruktiva vanor och annat som
binder oss och förpestar vårt
inre. Vi kan behöva hjälp att få
den teoretiska teologiska kunskap vi har att verkligen på allvar
landa i våra egna liv.
Bikten är en sådan hjälp, eftersom jag där får en möjlighet
att sätta ord på det i mitt liv som jag upplever skadar min
relation till andra människor och blockerar min relation till
Gud, och sedan konkret får höra förlåtelsens ord. Jag får en
möjlighet att göra rent hus och börja om från noll igen. Och
det är oerhört befriande.
3. I Kristi kyrkas gemenskap - synden berövar församlingen
andlig vitalitet och skadar därigenom hela Kristi kyrka. När vi
ångrar vår synd och har förtroende för Guds barmhärtighet, frigörs vi till att bli mer delaktiga i och rustade för Kyrkans uppdrag att sprida och synliggöra evangeliet i världen.
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Även den individuella bikten har en kollektiv sida. När vi
som delar av den kristna kyrkan och medarbetare i Guds arbete i världen, går runt tyngda av det som gått snett i våra
liv blir vi ganska logiskt mindre helhjärtade i vår delaktighet. Det ﬁnns mycket som låser kyrkan idag. Hårda ord som
kristna syskon kastar i ansiktet på varandra i sin iver att övertyga den andre om att just deras åsikt är den rätta. Trasiga
relationer mellan människor och kristna församlingar. Den
enda lösningen på denna trasighet ﬁnns i försoning. Bikten
är just till för att åstadkomma denna försoning.
Vad är det då för skillnad mellan bikt och själavårdssamtal?
Man skulle kunna säga att bikten kan innehålla själavårdande samtal, men ett själavårdande samtal är inte liktydigt med
bikt. I ett själavårdande samtal samtalar två människor om
livet. Den ene kanske ger den andre råd utifrån sin erfarenhet, eller hjälper till att ge alternativa perspektiv på det som
avhandlas i samtalet. I biktsammanhanget ﬁnns vanligtvis ett
sådant samtal med före eller efter själva bikten. Men i själva
bikten så rör det sig inte längre bara om ett samtal mellan
två människor. I bikten ﬁnns bara en människa som ber om
förlåtelse och Gud som i sin nåd och kärlek ger denna förlåtelse.
Enligt Luthers syn på bikten är uppdraget att förmedla
Guds förlåtelse, inte något som är förbehållet prästämbetet
enbart, utan det uppdraget är givet till varje kristen, det allmänna prästadömet. Så vilken kristen som helst kan egentligen ta emot bikt och förmedla Guds förlåtelse.
Det vanliga är dock att det är prästen som gör detta. Och
till skillnad från kristna i allmänhet, så har prästen absolut
tystnadsplikt när det gäller sådant som kommer upp i själavård eller bikt. En präst får aldrig någonsin berätta det som
sagts för någon. En domstol kan inte kalla en präst att vittna
om sådant som sagts i biktsammahanget. Inte ens om den
som biktat sig säger att prästen får berätta, så får prästen göra
det. I det ﬁnns en stor trygghet för den som kommer till bikt.
Man kan vara säker på att det som sägs inte går vidare.
TV-programmet ”Uppdrag granskning” klampade klumpigt in i detta sammanhang för några månader sedan, när
man i ett program försökte leda i bevis att präster i Svenska
kyrkan ägnade sig åt att försöka ”bota” homosexuella. Man
gjorde det genom att med dold kamera ﬁlma ett själavårdssamtal där journalisten låtsades brottas med sin sexuella läggning och sökte hjälp i själavård.
Det var ganska tydligt att journalisterna inte hade särskilt bra
koll på vad det var för typ av sammanhang de undersökte. Det
enda prästerna i grunden gjorde var att lyssna, ge stöd och be
tillsammans med den hjälpsökande. Något som sker i alla själavårdssamtal. Oavsett vilken åsikt man har i själva sakfrågan
som programmet handlade om, så var det ett övertramp och
en kränkning av vad själavård och bikt handlar om.
Men för att avsluta med en mer positiv not: Bikten är en
gåva till dig, eftersom den ger dig möjlighet att rensa bort allt
det i ditt liv som tynger och hindrar dig från att vara den du
egentligen är, den du är skapad till att vara. I förlåtelsens ord
ﬁnns en startpunkt för ett förändrat och befriat liv. Så om
du aldrig gått till bikt, så råder jag dig att göra det. Dopet är
en gåva som du bara får en gång och som räcker hela livet.
Men nattvarden och bikten är gåvor som vi både kan och bör
använda ofta.
Håkan Lindberg, Hörby

UNDERVISNING

Josua
Förra delen av denna artikelserie slutade med att Mose dog och
begravdes av Gud själv på berget Nebo. Han hade varit ledare för
Israels folk under fyrtio år. Han hade lett folket ut ur slaveriet i
Egypten, tagit emot Lagen av Gud på berget Sinai och fört folket
till gränsen av det utlovade landet. Landet som Gud lovat Abraham
sex hundra år tidigare.
Men folket hade inte varit direkt lätt att leda. Gång på gång under
vandringen hade folket klagat och gjort uppror. Vid ﬂera tillfällen
hade Mose anledning att frukta för sitt liv. När Mose varit uppe
på berget Sinai för att möta Gud och ta emot Lagen, hade folket
övertalat Moses bror Aron att tillverka en egen gud, en kalv av guld,
som folket tillbad. Mose ﬁck gå in och vädja till Gud att förlåta folket. Han ﬁck ta emot lagen ännu en gång och ännu en gång förnya
folkets förbund med Gud.
Folkets olydnad under vandringen var orsaken till att tiden i öknen blev så lång som den blev. Särskilt en händelse avgjorde detta.
Och i denna händelse var huvudpersonen för denna artikel inblandad.
Men innan jag går in på detta vill jag ge lite bakgrundsinformation om honom. Josua var av Efraims stam och hans far hette Nun.
När Israels folk lämnade Egypten var han bara en sjuttonårig yngling. Han hette inte ens Josua då, utan Hosea. Hebreiska namn,
liksom de ﬂesta andra namn i gammal tid, hade alltid en betydelse.
Namnet Hosea betyder ”frälsning” eller ”han räddar”. Namnet ﬁnner vi även långt senare på en profet som har en bok i Gamla testamentet. Den Hosea var den ende profeten som verkade i det som
då kallades Nordriket, efter att Israel splittrats i två delar. Men det
återkommer jag till längre fram i denna artikelserie.
Josua hade trots sin ringa ålder en hög ställning bland folket. Redan i början av ökenvandringen beskrivs han som Israels segerrike
ledare vid slaget mot amalekiterna i 2 Mos 17. Mose visade honom stort förtroende och tog ofta hjälp av honom. När Mose första
gången gick upp på berget Sinai för att möta Gud, tog han med sig
Josua som sällskap på vandringen nästan hela vägen upp. Josua var
också den förste Mose pratade med efter att han mött Gud och fått
ta emot Lagen.
När det ﬂyttbara templet, Tabernaklet eller Uppenbarelsetältet,
blivit byggt efter Guds instruktion, så var det till Josua som Mose
anförtrodde ansvaret för denna oerhört viktiga del av gudsfolkets
liv.
Sitt nya namn ﬁck Josua alltså i samband med den händelse som
gjorde att tiden i öknen blev så lång. När Mose hade lett folket fram

till gränsen för Kaanans land, det utlovade landet, så sade Gud åt
honom att skicka tolv män, en från varje stam, att utforska landet.
Man kan säga att de tolv utgjorde Israels underrättelsetjänst. De
skulle studera och spionera på landet inför en förestående invasion.
Under fyrtio dagar var gruppen ute på detta uppdrag. När de
återvände samlade Mose hela folket för att lyssna på deras rapport.
De bar med sig exempel på vad som växte i landet och berättade
att det var ett gott land. De sa att landet ”ﬂödade av mjölk och honung”, en bild av välstånd. Man ska nog inte tolka uttrycket alltför
bokstavligt, likt Hasse Alfredsson som en gång frågade sig: ”Det talas om landet som ﬂödar av mjölk och honung, men vem vill klafsa
runt i en sådan sörja?”.
Så landet var gott, men tio av de tolv spanarna sade också att
landet var omöjligt att inta. Det var för väl befäst och skyddades av
alltför starka krigare. När ryktet spreds bland folket blev befästningarna ännu större och krigarna blev jättar.
Bara två av spanarna försökte övertyga folket om att eftersom Gud
lovat dem landet, så skulle Gud vara med dem när de intog det. En
av dessa var Kalev, eller Kaleb som många av oss är vana att kalla
honom. Den andre var Josua, som nu av Mose fått sitt nya namn.
Men folket ville inte lyssna på dem, utan ville tvärtom stena dem
till döds. Folket började på samma sätt som många gånger tidigare
att klaga och gnälla. Varför hade de lämnat Egypten, där de hade
det så mycket bättre än i öknen? Nu skulle de dö där, eftersom landet som Mose hade lett dem till var omöjligt att inta. De ville välja
en ny ledare som skulle leda dem tillbaka till slaveriet i Egypten.
Denna olydnad, denna ovilja att lita på Guds ledning och beskydd, blev droppen. De skulle få som de ville. Ingen ur den generationen som ständigt klagat skulle få komma in i landet, bara deras
barn skulle få det. Gud gav bara två undantag: Kalev och Josua. Inte
ens Mose själv ﬁck komma in i landet. Under fyrtio dagar hade spanarna bespejat landet. Fyrtio år skulle folkets tid i öknen bli.
Folket ångrade sig och ville nu trots allt strida med landets invånare. Men utan Guds beskydd och ledning misslyckades de och
besegrades i grunden av amalekiterna och kananéerna. Folket drog
sig nu tillbaka in i öknen till en plats som hette Kadesh. Där kom
de att ha sitt basläger under många år. Mot slutet av ökentiden slog
de läger vid berget Hor. På detta berg dog Moses bror Aron, 123 år
gammal, och blev begravd. Ett par år senare befann de sig på västra
sidan om ﬂoden Jordan, mitt emot den urgamla staden Jeriko.
Mose som nu var en mycket gammal man förelade Lagen för
folket ännu en gång, på Guds befallning. Gud talade med Mose
och berättade
att Moses liv var
på väg mot sitt
slut. Och Gud
sade till Mose
att ta med sig
Josua till Uppenbarelsetältet
och ställa sig inför hela folket.
Där överlämnade sedan Mose
ledarskapet för
folket till Josua
med orden:
”Var tapper och stark! Ty du skall föra folket in i det land som Herren
med ed lovade deras fäder att ge dem, och du skall göra det till deras
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egendom. Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig.
Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte
modet!” (5 Mos 31:7-8)
Det var ett enormt stort och svårt uppdrag som anförtroddes
åt Josua. Det är inte svårt att tänka sig att han bävade inför det.
Han var säkerligen rädd inför allt det som väntade. Mose hade
styrkt honom när han ﬁck uppdraget. När Mose var död och
Josua ensam hade ansvaret för folket, så var det Gud själv som
uppmuntrade och styrkte honom. Allra först i Josuas bok läser
vi vad Gud sade till honom:
”Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk
till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. … Ingen skall kunna
hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag skall vara med dig som
jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Var tapper och
stark! Du skall göra till detta folks egendom det land som jag med
ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark! Följ troget den
lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig
höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid
denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas,
då får du framgång. Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig
inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i
allt vad du gör.”
Josua var vid det här laget 57 år gammal. Den första etappen
av erövringen skulle bli Jeriko, en befäst och stark stad. Josua
skickade två spioner in i staden för att inhämta information.
Spejarna kom till en prostituerad kvinna som hette Rahav, eller Rahab. Hos henne ﬁck de husrum. När Jerikos kung ﬁck
reda på att det kommit spioner till staden skickade han soldater
att söka efter dem. Rahav gömde de jagade männen och lurade
soldaterna på villospår.
Hon berättade för männen att hon hört om deras vandring
från Egypten och att deras Gud lett och hjälpt dem. Hon hade
kommit till tro på denne Gud. ”Herren, er Gud, är Gud uppe i
himlen och nere på jorden”, sa hon. Nu ville hon ha deras löfte
om att hon och hennes familj skulle skonas när Jeriko intogs.
Det ﬁck hon och hon kom att bo bland Israels folk under resten
av sitt liv. Och hennes liv blev inte utan konsekvenser för folkets
framtid.
Hon blev stammoder till den släkt som födde fram den störste
av Israels kungar; David, och hon är en av de få kvinnor som
nämns i Jesu släkttavla i inledningen av Matteusevangeliet. Det
är anmärkningsvärt att två hedniska kvinnor har en så framträdande roll i den släkttavlan, med tanke på hur viktigt det var
för Israel att inte beblanda sig med andra folk. Den ene av dem
var alltså den prostituerade Rahav och den andre är Rut, som
jag kommer att ägna en artikel längre fram. Man kan se deras
närvaro i Israels historia som ett första tecken på att Guds folk
inte för evigt skulle vara begränsat till att vara just Israels folk,
utan att det när tiden var inne skulle komma att innefatta alla
folk på jorden.
Under Josuas ledning drog nu folket ner mot Jordan, som vid
denna årstid var översvämmad. Josua förutsade att ﬂoden skulle
torka ut så att folket kunde ta sig över till andra sidan, vilket
den också genom Guds ingripande gjorde. De kom över ﬂoden
och slog läger i Gilgal, där de reste tolv stenar som de tagit från
Jordans torrlagda botten. Stenarna restes som minne av undret
då folket ännu en gång kom torrskodda genom vatten.
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Där i Gilgal förnyades ännu en gång förbundet med Gud. Som
ett förbundstecken skulle alla män omskäras. Efter att sedan ha
ﬁrat påskhögtiden så erövrades Jeriko, och gav folket ett första
fotfäste i det utlovade landet.
Under de sex följande åren besegrade sedan Josua och Israels
här sex folkslag och trettioen kungar i landet. Josua var efter
dessa år herre över hela
landet från Seirs bergsbygd i söder till Hermon
i norr.
Genom lottkastning
fördelades sedan landet
mellan stammarna. I
Shilo restes tabernaklet,
vilket innebar att det
blev Guds särskilda plats
i landet. Templet i Shilo
kommer vi att återvända
till när vi kommer till
en annan mycket viktig
gestalt i Israels historia,
profeten Samuel.
Josua själv bosatte sig
i Timnat-Sera i Efraims
bergsbygd. Efter invasionen var det mestadels
fred i landet och folket blomstrade och växte. Gång på gång ﬁck
Josua dock hålla förmaningstal till folket för att de inte skulle
lämna Herren Gud och tillbe någon av alla de andra gudarna
som tillbads i landet.
Mot slutet av sitt liv samlade Josua folket i Shekem. Där hölls
en stor högtid och Josua gav folket Guds lag på nytt, så att den
skulle stå klar för dem när han var borta. Där vid Shekem slöts
också en annan cirkel. Man lät där begrava kvarlevorna efter Josef, patriarken Jakobs son, som varit orsak till att folket kommit till Egypten och därigenom räddat livet på Israels folk. Man
hade burit hans kvarlevor med sig från Egypten under alla åren.
Här ﬁck de slutligen sin sista vila.
Josua själv dog sedan, 110 år gammal och blev begraven i sitt
eget område i Timnat-Sera.
Hans gamla namn betydde som nämnt ”frälsning”. Hans nya
namn är mer precist ifråga om vem som frälser. Josua betyder
”Herren frälser”. Och han delar faktiskt namn med Bibelns absoluta centrum; Jesus själv. Jesus är ett grekiskt namn. Men för
dem som lärde känna honom under hans tid här på jorden hette
han Jesua, en namnform som också används om Josua på en del
ställen i Gamla testamentet. Och på många sätt var Josua just en
förebild till Jesus.
Josua var en hövding och en frälsare för sitt folk. Han öppnade
den väg in i det förlovade landet, som till synes var stängd. Liksom Mose ledde han folket genom vatten till den andra stranden, en profetisk handling som pekar på det kristna dopet. I
dopet förs vi, liksom Israels folk, genom vattnet till ett nytt liv,
ett evigt liv i vårt verkliga hemland, Guds rike.
Håkan Lindberg, Hörby
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UNDERVISNING

Sommarläger på Höllviksstrand

Den 14-18 juni var det sommarläger på EFS-gården
Höllviksstrand i Höllviken för dem som var i åldrarna
nio och uppåt. Lägret håller på i fem dagar och är något
av roligaste man kan börja sommaren med.

Vi badar, äter god mat, tävlar, leker, ber, lovsjunger vår
Gud och har det underbart. Det är ett läger som är roligt
för både ledare och deltagare.

I år hade vi temat ‘chilla med Gud’ och det var just det vi gjorde.
Spa stod på schemat.

Som varje år spenderar vi härliga dagar och kvällar på stranden
med lekar och sång.

Här sker en omgång av kortspel.

Bad är en självklarhet. Kallt eller varmt? Här på lägret spelar det
ingen roll.

På lägret hade vi en hinderbana där barnen ﬁck tävla om en
förstaplats. Smutsigt men riktigt roligt.

Bibeltimmar och andakter blir speciella då vi kan beﬁnna oss i
gårdens nya kapell som skapar en alldeles speciell och varm känsla.

Anne.Marie Öhman, Höllviken
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MISSION

Till och med lärda i Koranen längtar efter Gud
För inte så länge sedan besökte Open Doors grundare, broder Andrew, ortodoxa muslimska ledare
i Pakistan. Det ledde till samtal om att älska dem som förföljer, om att vara en radikal kristen och
om att vittna på de mörkaste platserna på jorden. ”Jesus älskar syndare, därför gör även jag det.”

Klockan är halv fem på morgonen. Morgonbönen basuneras ut på högsta volym från minareter i Pakistans huvudstad
Islamabad. Broder Andrew vaknar upp och känner igen sig.
”Pakistans kristna vittnar om Herren Jesus i en miljö som domineras av en annan gud. Så snart du lämnar ﬂygplanet, beﬁnner du dig i en värld som liknar den tid då Nya Testamentet
skrevs. Plötsligt faller texterna om Jesus och hans apostlar på
plats. Kristendomen växte fram på platser som liknar denna.”
För ﬂera år sedan hade broder Andrew chansen att komma
in på en av de mest fruktade Koranskolorna i Pakistan. ”När
jag besökt Hizbollah-krigare i Mellanöstern har jag lärt att just
när dessa människor har det tuﬀt, är ditt besök som mest uppskattat. Äntligen kommer det någon som lyssnar. Därför var
det rätta tillfället att nu besöka koranskolan.”
DEN ENDA BERÄTTELSEN
Det blev inget lätt
möte. ”Det första
samtalet var dramatiskt. Jag visades runt
på skolan. Där undervisas tusentals barn i
den striktaste formen
av fundamentalistisk
islam. Ledaren kallade på en sexårig
pojke i gruppen och
ﬁck honom att recitera hela passager ur koranen utantill. Detta
påverkade mig djupt. Jag var så arg. Dessa barn hade endast
en rättighet: koranen.” Efter de sedvanliga artiga konversationerna och efter att ha blivit visad runt, blev broder Andrew
plötsligt ombedd att tala. ”Jag hade inte förberett något, så jag
tog upp min bibel och började tala: ”Detta är den enda berättelse ni behöver. Denna bok låter er veta allt om Guds kärlek,
förlåtelse och evigt liv.”
”Jag tänkte, nu har de fått nog. De kommer säkert kasta ut oss
ur byggnaden. Men det blev inte så. ’Kom gärna tillbaka’, sa
den lärde muslimen. Sedan dess har jag besökt dem varje år.”
OROLIGA HJÄRTAN
Samtalen blev djupare. ”Till sist kan du tala öppet. Jag har
kunnat berätta vad det verkligen innebär att vara en Kristi efterföljare. Synen på kristna i Pakistan är tråkigt nog inte så positiv. Orsaken är att muslimer upplevt hemska saker på grund
av motsättningar med s.k. kristna.”
Varför fortsätter fundamentalistiska islamska ledare att se
fram emot hans besök? Broder Andrew vet inte. ”Den gamle
kyrkofadern Augustinus sa såhär: ’Mitt hjärta är oroligt tills
det ﬁnner sin vila i Dig.’ De har ingen frid i sina hjärtan. De
är berörda av Guds ord och då händer det något. De hör om
saker som är helt nya för dem. Att de kan lita på Gud som
bryr sig om dem och att de kan ha en personlig relation med
honom.”
”För många muslimer är det ofattbart att man kan ha en
levande relation med Gud. Samtidigt längtar de efter det. Det
är därför det är så viktigt att vi fortsätter komma.
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Relationen är kristendomens kärna. Relationen; med din
nästa, men särskilt med Herren. Genom att bygga relationer
med muslimer talar du inte bara om Kristus, du försöker följa
honom. Han gick till tullindrivare, syndare och sjuka. Borde
inte jag också göra det då?”
”TA INTE LIVET AV DIG!”
Kärleken till muslimer är en av grundpelarna i broder Andrew liv. ”Jag säger alltid att islam för mig betyder: ’I Sincerely
Love All Muslims’ (Jag älskar alla muslimer uppriktigt - ISLAM).” Broder Andrew känner samtidigt till den hårt förföljda kyrkans hjärtskärande historia i Pakistan bättre än någon
annan. Hur kan han tala med kärlek till de muslimska ledarna
som understödjs av stora grupper som förtrycker kristna? Broder Andrew suckar: ”Jag kan inte älska islam. Men jag kan
älska den person som bekänner sig till islam. Det är en själ som
längtar efter Gud, precis som jag. Jesus älskar mig även om
han vet vilka hemska saker jag har gjort. Om du förstår hur
stor kärlek Jesus har till dig, att han dog för alla dina synder …
Om du verkligen förstår detta, då kan du älska dessa muslimer.
Ibland vill jag ropa till dessa unga pojkar som är villiga att marschera in i en kyrka med sprängämnen fastspända omkring sig:
”Unge man! Du behöver inte ta livet av dig. Det ﬁnns redan en
person som har gjort det för dig!”
ATT INLEDA EN DIALOG
Att älska sin ﬁende är inte ett
exklusivt privilegium som broder
Andrew har. Vid hans senaste visit, följde kristna pakistanier med
honom. Medan Andrew satt och
pratade med den islamske ledaren, gjorde de detsamma. De
började samtala med ledarens
söner. Dessa kristna pakistanier
vet vad förföljelse är. Men de följer Jesus exempel och inleder en
fredlig dialog med dem som ännu inte känner Jesus.
Gör Jesu exempel att det är lätt för dem att hålla dessa samtal? ”Nej”, säger broder Andrew. ”Jag förberedde mig genom
att be mycket. Du måste förbereda dig andligt för att inleda en
sådan konversation. De har fattat ett beslut som vi inte skulle
ta. Men om vi ska uppnå fred, behöver vi dem. Men när vi pratar med dem, gör vi det utifrån en tydlig drivkraft: vår kärlek
för den förföljda kyrkan.”
BEFRIELSE
Imamerna vet detta. De till och med uppskattar det. Under
det senaste samtalet, som hölls för några månader sedan, ﬁck
broder Andrew motta ett diplom som visade deras uppskattning. Broder Andrew understryker: ”Det visar oss att våra samtal även betyder mycket för dem. Jag gav en bibel till en imam.
Han letade upp ett ställe och läste det högt. Mannen visste var
han skulle leta! Han kunde bibeln! Tror du att någon kan läsa
Guds ord utan att bli påverkad? Om du tror det, har du en
alldeles för snäv syn på vem Jesus är!”
Ur Open Doors tidning nr. 7/2014

REPORTAGE

Midsommarﬁrande på Höllviksstrand

Det var blåsigt, svalt och skurarna kom tätt. Det var svenskt midsommarväder när vi kom fram till
Höllvikstrand. Vi skulle spela och sjunga till Guds ära vid två av gudstjänsterna under helgen, min
fru Anna och jag samt Mari och Jacob Sjörén. Det är vi som är gruppen MAZE.

Gruppen MAZE

Anna Sophia Bonde

Stången blev majad med gröna blad, ﬁck ringar och
ﬁna blommor och restes av starka händer. Sedan blev det
klassisk dans av några tappra dansare. ”Lasse går i ringen”,
små grodor, grisar och ”paraplyet som tappades i Landskrona” stod på programmet. Snart var det lite geggamoja
runt stången. Sedan blev det tipsrunda strax innan det
serverades en dignande midsommarbuﬀé med många
spännande rätter.
Vid kvällens gudstjänst predikade Anna Sophia Bonde
över texten där Jesus frågade lärjungarna: ”Vem säger ni
att jag är”. Det var nästan fullsatt och det blev ett härligt
möte med sommarpsalmer och vårt musicerande.
Midsommardagens väder bjöd inte heller på mycket sol
och värme, men väl på två mycket intressanta bibelsamtal

med Anna Sophia Bonde om ”Vägen” och ”Sanningen”.
Lovsång förekom också vid samtalen.
Samma kväll medverkade vi i en sånggudstjänst och
även där predikade Anna Sophia. Hela helgen hölls ihop
av det underbara värdparet Sam och Ann-Mari Almqvist.
Jag vill uppmuntra till förbön för Höllvikstrand, denna
pärla vid havet. Be att den får vara kvar många år framöver. Tack för en härlig midsommarhelg, vädret till trots,
på en mysig sommargård med havet på båda sidor.
Johan Eldonson, Vittsjö

Ann-Mari majar stången

Stången sätts på plats
Majande
Sam väljer bland det gröna
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Dans på blött underlag

MISSION

Kristendomsförföljare blev Kristi efterföljare

Ingen kunde någonsin tänka sig att Taher skulle konvertera till kristendomen. En av anledning-arna var att han var
en Haji, en pilgrim. En man som har gjort den inom Islam
påbjudna pilgrimsresan till Mecka, är högt aktad.
Hans fru var en Haji-eh, även hon hade genomfört en
pilgrimsresa. När deras dotter tog emot Kristus, blev Taher väldigt arg. När hans fru gjorde samma sak blev han
ännu argare. När till slut även sonen vände islam ryggen
och accepterade Kristus som Herre, blev han rasande. Han
försökte tvinga sin familj tillbaka till islam på alla sätt han
kunde. Han citerade Koranen. Han förbjöd dem att gå till
kyrkan. Han misshandlade dem och sa att han skulle varna
den hemliga polisen. Vid ett tillfälle hotade han till och
med att döda dem med sina bara händer. Inget av detta
hjälpte. Hans familj övergav inte Kristus. Däremot övergav
de till sist honom genom att ﬂy utomlands.
Till en början var Taher arg, men snart började han känna sig ensam. I sin förtvivlan memorerade han koranverser
och fokuserade på Allah: ”Snälla, visa mig ditt ansikte”, bad
han. Men tystnaden som följde ﬁck honom att börja tvivla.
Kanske existerade inte den gud han tjänade. Kanske hade
hans familj rätt. Taher visste inte längre om han skulle tro
på Allah eller Jesus, på Bibeln eller Koranen. Till slut sade
han: ”Jag ska tro på den gud som visar sig för mig”. Hans
bön besvarades i en dröm.
MANNEN PÅ ÅSNAN
I sin dröm såg han en man som kom emot honom på en
åsna. Han hade aldrig sett mannen förut, men denne kra-
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made om honom och sade: ”Jag ska rena dig från alla dina
synder. Du är fri. Jag ska ge dig vila. Tro på mig.” Taher
frågade: “Men vad kommer hända om jag syndar igen?”
Mannen på åsnan svarade med samma ord: ”Jag ska rena
dig från alla dina synder.” Därefter lämnade mannen den
förbluﬀade Taher. En annan man dök sedan upp: “Känner
du till mannen på åsnan” frågade han. ”Nej, det gör jag
inte”, svarade Taher. ”Det är Jesus Kristus. Han renar dig
från dina synder”, sade mannen.
Taher vaknade och tänkte på vad han hade drömt. När
han somnade om drömde han samma dröm. När han åter
vaknade blev han rädd. Han hade tjänat Allah i 45 år. Han
var en Haji. Hur skulle han kunna lämna Islam?
Till slut somnade han igen och drömde samma dröm
en tredje gång. När han för tredje gången vaknade var han
övertygad om att Jesus Kristus är den ende sanne Guden.
Men vad skulle han göra nu? Alla i kyrkan visste vad han
hade gjort mot sin familj. Men han insåg att han måste
gå dit. Det var det enda ställe som han kände till, där han
kunde få höra mer om mannen på åsnan.
Efter att ha blivit en Kristi lärjunge riskerade Taher sitt
liv genom att engagera sig i arbetet att nå ut till andra med
evangeliet. När hans familj – som bett för honom sedan de
lämnade honom – ﬁck höra om förvandlingen i hans liv,
prisade de Gud och tog gladeligen emot honom igen. Nu
är de alla bosatta utomlands.
Ur Open Doors tidning nr 7/2014
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Gilla EFS i Sydsverige
på Facebook!
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almanacka

Till minne
Rosa Råwall född Emgård Råå har fått avsluta ett innehållsrikt liv i en ålder av 95 år.
Yngst i en skara av många syskon blev hon
en brobyggare mellan generationerna i sin
släkt, och nyﬁket levde hon med i vad som
hände i deras liv och familjesituation.
Rosa var en stark kvinna med många järn
i elden, som yrkeskvinna och sjuksköterska,
som hustru till en hårt upptagen make, i
hemmet som mor och i den kristna församlingens verksamhet.
Rosa och Karl-Gustaf Råwall hade ett öppet hem för alla. Här rådde gästfrihetens
nådegåva och alla ﬁck vi del av god mat en
vanlig dag vid köksbordet eller vid de otaliga
kalas som hörde till det råwallska hemmet,
först i Malmö och sedan på Råå.
Rosa var en missionsvän av det slaget som
förstått innebörden i orden … ”Sök först Guds
rike och hans rättfärdighet så skall ni få allt det
andra också.”
Hon tillhörde den generation där EFS-arbetet prioriterades när det gällde barn-och
ungdomsarbete, såg till att det engagerades
och ibland anställdes ungdomsledare, var en
av pionjärerna till EFS-kvinnoarbete i Skåne.
Att arbeta i syföreningen och med missionsauktionerna var nödvändiga insatser för att
få ihop missionsarbetets ekonomi och att ta
sig an predikanterna och deras familjer var en
självklarhet.
Hon värnade om ”Stiftelsen” och hade
också ett stort hjärta för Sundsgårdens folkhögskola där hon också räknades till skolans
första elever.
Rosa hade hög puls och det var rörelse
kring och med henne i alla sammanhang.
Därför kunde hon ibland, i slutet av sitt liv,
klaga över att nu kunde hon bara be. Som
om det var ett oviktigt arbete! Den missionsvän som också varit en aktiv bedjare har inte
levt förgäves.
Rosa Råwall har fått betyda mycket för
många under sitt långa liv. Vid minnesstunden talade många om olika avtryck hon hade
fått göra i människors liv.
För mig började den långa livsresan med
Rosa när hon omsorgsfullt tog hand om mig
som ung student i Malmö 1962. Då såg hon
till att jag ﬁck bostad och en och annan god
söndagsmiddag, men hon var också med och
gav mig förtroenden och ledaruppgifter. Sådana missionsvänner ger avtryck! Jag tackar
Gud för Rosa Råwall och önskar Guds Frid
över hennes livsgärning.
Gunnel Andersson, Ängelholm

även på www.efssyd.org
nr/sid

2014

september
5-7 Sommarpunkten Höllviksstrand
4/20
27
Heljarödsgårdens loppmarknad, kl. 13.00,
med auktion kl. 14.00.
28
Psalmer & spirituals med Vincent Nilssons sextett; Olga
Nilsson, sång. N. Åkarps kyrka i Bjärnum kl. 18.00
29

Barnfritt, föräldraläger, Åsljunga

4/21

oktober
2
‘In The Need of Prayer’; Danska Radions Big Band spelar
spirituals. Kulturkvarteret, Kristianstad kl. 19.00
9-12 Bibel- och Gemenskapsdagar, EFS-gården Åsljunga
november
7-8 OAS-helg i Hörby EFS
9
Gås- och Farsdagsmiddag, 11.00 Temagudstjänst
12.30 Middag, EFS-gården Åsljunga
29
Julmarknad, EFS-gården Åsljunga
december
12-14 Julbord med underhållning, EFS-gården Åsljunga
23-24 Jul�rande, EFS-gården Åsljunga

Minnes- och högtidsgåvor

Högtidsgåva
Majlis Olssons 75-årsdag
Minnesgåva
Kjell Olsson, Vittsjö
Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

Enskilda gåvor under juni 2014

Enskilda gåvor under juli 2014

EFS
Salt

EFS
Salt

6250
4050
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14150
6000

Posttidning B

Om adressen är felaktig
-var god sänd rätt adress tillsammans
med adressremsan till Livsluft
c/o EFS i Sydsverige, Vallgatan 9
281 31 Hässleholm
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