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En viktig
gemenskap
Jorden runt på tre dagar
”Världen är inte bara
det vi ser”

Distriktsföreståndaren
har ordet

Vi har, alla människor fått samma enormt värdefulla gåva; Livet!
En helt unik gåva full av möjligheter, utmaningar och upplevelser av olika slag för varje människa. Vi kan utan omsvep säga att livet är något helt fantastiskt. Det är därför inte konstigt att vi
vill så mycket med våra liv. Vi vill ju kunna maximera det, leva ut det i sin fullhet.
Vi söker livets mening ungefär som vi sökte
efter skatter när vi var små. Gjorde ni skattkartor när ni var barn? Vi brukade gömma någon låda på ett bra ställe någonstans i kvarteret
och sedan rita en karta som kunde visa vägen
till gömstället. Krysset markerade var skatten
fanns.

Jonas Hallabro

Jonas Hallabro
Privat

Men livet blir ju nästan aldrig som vi hade
tänkt eller önskat. Liksom vi alla har fått gåvan,
själva livet, så har vi också alla samma förmåga
att misslyckas med att leva det. Vi misslyckas
på så många sätt och områden i livet att det är
svårt att beskriva.
Men livets mening har inte gått förlorad. Skatten finns kvar! Och precis som på en skattkarta
är det krysset som markerar var skatten finns
och det finns ett kryss på livskartan.
Korset är krysset på kartan!
Här finns skatten!
Korsets kryss talar om att i Jesus är själva livet,
centrum för hela skapelsen, närvarande.
Johannes säger att själva livet uppenbaras i Jesus – sann Gud och sann människa.
Gud blev människa, gick in under våra omständigheter och delade livet med oss och gav
sitt liv på korset för oss, för att ge oss liv. Han
tar döden, den eviga döden i vårt ställe och erbjuder oss att byta till evigt liv. Det är krysset
på kartan!
På nyårsdagens kväll firade vi en ekumenisk
lovsångsmässa i GA-kyrkan i Helsingborg. Det
blir en stund av helig närvaro i en lovsjungande, fullsatt kyrka och vid utdelandet står jag
framme i kyrkan och delar ut nattvarden vid
en av stationerna. När jag lyfter blicken och ser
ut över kön av människor som fyller mittgången i kyrkan får jag syn

på Davud. Davud är en 19 årig kille från Afghanistan som genom kontakter hittat till
EFS-kyrkan i Helsingborg. Sedan hans första
besök i kyrkan före jul har han i stort sett varit på alla gudstjänster, Han har visat ett stort
intresse för den kristna tron och Jesus, men
han har mig veterligen aldrig förut tagit emot
nattvarden. Nu står han där i kön för att ta
emot och det riktigt strålar om honom. Hans
glädje och förväntan går inte att ta miste på.
När Davud möter min blick spricker både han
och jag upp i stora leenden och tårar av glädje
fyller mina ögon. ”..Himmelens glädje fyller
mitt sinn..” sjunger vi i sången, och det är precis vad som händer. När det är Davuds tur att
för första gången ta emot Jesus Kristus i bröd
och vin nästan studsar han av iver. ”Saliga visshet, Jesus är min..” Hans liv som trasades på
många sätt sönder och tog en riktning i flykt
då krig och nöd bröt in i hans liv har nu fått
en ny riktning, igen. Nu är det Guds nåd som
bryter in i hans liv med sin förvandlande kraft.
Han är på väg igen, men denna gången inte på
flykt. Nu har han sett krysset på kartan och är
på skattjakt!
Att bli kristen är att lära känna Jesus och låta
honom bli krysset på din skattkarta.
Att sedan vara en kristen är att leva med Jesus
och lära känna honom mer och mer. Det är då
du upptäcker det. Du gav dig ut i tron att det
var du som hade skattkartan och du som sökte. Men du upptäcker att det är Jesus som har
kartan och han som helhjärtat söker och det är
i själva verket du som är krysset på hans karta.

Salt Sydsverige:

Jesus till barnen

Helena Bonde
Helena Bonde

Det är fredag eftermiddag. En ganska så vanlig dag för vissa, men inte för alla…
På en av busshållplatserna vid stationen i Ängelholm står en vit buss parkerad.
En efter en kommer in i bussen och slår sig ner på sitt säte. Några känner varandra sedan tidigare, medan andra är nya för varandra.
Vi är ett härligt gäng barnledare från olika kyrkor i södra Sverige som denna helg ska få åka
tillsammans på Barnledarkonferens i Stockholm. Efter 7 timmar i bussen med god gemenskap, mycket skratt, lite godis och många
goda samtal så kommer vi så fram till den
kungliga huvudstaden. Dags att sova några
timmar och ladda inför konferens!
Konferensen är i den stora Filadelfiakyrkan
mitt i Stockholm. Vi är runt 1200 barnledare
från olika samfund och olika delar av vårt land
som samlas denna helgen. Helt fantastiskt! Jesus själv är huvudperson och vi möts tillsammans för att bli uppmuntrade och utrustade
för tjänst. Vårt uppdrag är ”Jesus till barnen”
och det kan ju inte bli så mycket viktigare!
Gudstjänster varvas med seminarier, fika och
storsamlingar. Det finns något för alla och
man blir verkligen inspirerad och uppmuntrad
till att jobba vidare med barnen. En av samlingarna handlar om vad som kan hända om
man får en vision, tar vara på den och vågar
lita på Gud. Vi utgår från Nehemja och får av
honom fina tips på hur man kan göra. Så intressant och så viktigt att påminna sig om!
Det finns ett 30-tal olika seminarium att välja

mellan. På ett av mina valda seminarium så får
jag ta del av hur man i Filadelfiakyrkan jobbar
med digital teknik i sin söndagsskola och på
ett annat så får jag lära mig flera nya härliga
barnsånger.
Lördagen bjuder verkligen på många ah-a och
tänkvärda ord. Det nästan snurrar runt i huvudet av alla intryck. Så skönt det då var att
få avsluta dagen med nattvardsgudstjänst. Att
tillsammans få samla sig, lovsjunga, be och
möta Jesus.
Detta var verkligen en helg som sattes spår i
mitt hjärta. Jag blev återigen påmind om mitt
uppdrag att ge Jesus till barnen (och till alla
andra som jag möter). Jag fick också lära känna
nya vänner och ta del av fantastisk undervisning. Om två år är det dags för nästa Barnledarkonferens. Jag hoppas att du vill följa med
då!

I mina tankar:

Allan Sjöstedt
följa och formas av Jesus.
O vad jag längtar efter att få se denna skörd i
våra bygder och i vårt älskade land. Nu och då
hör jag vittnesbörden om unga och äldre som
finner meningen med livet här i Helsingborg.
Men den äldre mannens och min dröm omfattar många, många fler som likt den förlorade
sonen vänder om hem och blir mottagen och
på djupet förvandlad av Kärleken som inte går
att beskriva med ord.
John Wesley sa, ”det tycks som att Gud gör
inget på jorden som inte hans barn har bett
Honom om.” Han har valt att ha oss med på
banan för det som han sedan kommer att göra.

”Det skall komma en tid då jag utgjuter min
Ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera, Era gamla män skall ha drömmar, era
unga män se syner.” Joel 2:28
År 2014 blev jag drabbad av en gammal
mans dröm. Av en ”tillfällighet” fick jag åka
och ha en betraktelse på ett äldreboende. Efter andakten satt jag och fikade med två herrar. Under samtalet stack en mening ut, ”Det
kommer att bli många människor i kyrkan.”

Namnet Jesus är starkare än någon annan kraft
i universum. Det namnet får hela andevärlden
att bäva och gör det omöjliga fullt möjligt.
Bön i det namnet är inte begränsat av tid och
rum vilket vi kan läsa en hel del om i Apostlagärningarna. Samma bönens kraft kan lösa
”bojor” av olika slag och ge frihet idag. För Jesus löste ut den möjligheten på korset. Därför
låta jag den gamle mannens dröm drabba mig
och inte ge upp. Välkommen med i rörelsen
av drabbade!

Denna mening etsade sig fast hos mig. På vägen tillbaka var jag djupt berör av mannens
uttalande. Där i bilen kom Joel 2 till mig,
”att gamla män ska ha drömmar” och det
följdes av uppmaningen: ”Skörden är stor
men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ur arbetare till sin skörd.”
(Matt 9:37-38)
Från den dagen, ber jag om skördearbetare
och efter hand har också bönen utvecklats
till att andliga mödrar och fäder skall se och
förstå sin kallelse att ha omsorg om den som
var fången, sargad, slagen och blind men som
kommer på fötter och får ett hjärta som vill

Allan Sjöstedt
Privat

På gång

Gåvor
EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar
tacksamt emot gåvor till vår verksamhet. Ett stort tack!
EFS Sydsverige:
Bankgiro: 1967900
Swish 123 055 3461
Salt Sydsverige:
Bankgiro 5275-8786
Swish: 123 354 77 91

Enskilda gåvor februari 2017:
EFS Sydsverige 4 425 kr
Salt Sydsverige 1 100 kr

EFS Sydsverige:

En viktig gemenskap

Som vanligt när medarbetarna i EFS Sydsverige träffas hör man skratt och prat i stort sett
omedelbart. Många känner varandra sedan lång tid tillbaka och är uppenbarligen mycket
glada att ses. Några är där för första gången och titta lite försiktigt på sina kollegor och undrar tyst hur en medarbetardag fungerar. Men även de finns med i skrattet och pratet väldigt
snabbt. Och så börjar en spännande dag för medarbetarna i EFS Sydsverige.
I mitten av februari träffas man i Hässleholm,
i ELF – Lutherska föreningen, som ligger under distriktsexpeditionen. Som vanligt börjar
man med fika, en väldigt viktigt del av en
medarbetardag.
– Det betyder oerhört mycket att få träffa sina
kollegor på ett sådant här sätt är, säger Glenn
Sjöberg som arbetar i Karlskrona. Kanske mer
viktigt för oss som arbetar ensamma i våra föreningar och sällan träffar kollegor.
Det är tydligt, från alla som Livsluft talar med,
att gemenskapen kollegorna emellan är viktig.
Max Arvidsson arbetar som ungdomsledare i
EFS-kyrkan i Ängelholm var med på en medarbetardag för första gången:
– Det var en tydlig vi-känsla under dagen,
säger han fundersamt. Det var väldigt härligt
och det var kul att kunna sitta ner och prata med kollegorna, inte bara om våra tjänster
utan att lära känna dem lite grann.

Dagen hade en röd tråd i undervisningen.
Richard Svensson som arbetar i EFS-kyrkan
i Hörby men arbetar även i hela Sverige och
delar av Europa med församlingscoaching, var
dagen första talare. Efter bön och lovsång berättade han mycket öppet om utmaningar han
själv haft som ledare i en församling och om
vikten att alltid ha rätt fokus. Om att lära sig
sätta gränser och inte glömma vad kallelsen att
arbeta i en församling innebär.
– Vi bär själva ett stort ansvar när det gäller
dessa frågor, säger Glenn.

Under eftermiddagen fortsatte Agneta Albertsson, från Ängelholm, på samma tema men ur
en legitimerad psykoterapeuts synvinkel. Agneta tog upp varningssignaler som kan uppkomma när man får för mycket att göra och
om hur kroppen kan reagera. Hon övergick sedan till att prata om dessa frågor ur ett kristet
perspektiv.
– Om vi själva inte har varit i den så kallade
väggen så möter vi varje vecka människor som
är i den situationen, säger distriktsföreståndare Jonas Hallabro, Det är viktigt att förstå och
veta mer om sådana situationer.

man får bygga en bärande gemenskap kollegor
emellan.
Elise Sahrling är diakoniansvarig i Betaniakyrkan i Malmö. Hon brukar komma med på
medarbetardagarna och det har hjälpt henne
att lära känna EFS.
– I mitt arbete är det så många olika nätverk
som jag finns med i så att få lära känna EFS,
som jag inte har någon bakgrund i, genom att
träffa kollegor, bli inspirerad och utmanad av
undervisning är viktigt, menar hon.
Glenn, Max och Elise är i olika åldrar men
tycker alla att undervisningen var fantastiskt
bra denna dag och talade till dem på olika sätt.
– Det blev riktigt bra samtal efteråt, säger Elise. Vi vågade öppna oss och visa oss svaga. Och
vi fick be för varandra.

För Jonas var det första gången han konkret
ledde hela arbetslaget sedan han började sin
tjänst som distriktsföreståndare. Det fanns viss
anspänning innan medger han samtidigt som
han funderar på frågan hur det var att leda sina
vänner, människor som han känt och arbetat
med i många år.
– Det är inte svårt att vara ledare i detta gäng,
säger Jonas med ett leende. Vi har fantastiska
medarbetare och i detta sammanhang kändes
det lätt att leda dem.
Jonas fortsätter:
– Jag tycker det var en riktigt god stämning
hela dagen. Det är viktigt med medarbetardagar då man får möjlighet att träffas och umgås,

Dagen innehöll inte bara undervisning utan
även god mat, fika och tid till samtal och att
umgås. Att få träffa kollegorna och utbyta tankar, att få byta sin dagliga miljö, att få stanna
upp i sitt arbete och sätta sig själv först en dag
är viktigt. Medarbetardagar – det är en viktig
gemenskap.
Helena Eriksson
Helena Eriksson

Salt Sydsverige:

Jorden runt på tre dagar

Efter besöket hos passmyndighetskontrollant Dahlqvist leder reseledarna Gun-Britt 1 och
Gun-Britt 2 resenärerna mot passkontrollen. Sorlet är högt och reseledarna är de som är
mest högljudda. De får sina pass stämplade och de går in i flygplanet med sina boardingkort
i handen. Flygvärdinnorna hjälper resenärerna att hitta sina platser innan flygkapten Rosenkvist hälsar välkommen och flygvärdinnorna går igenom säkerhetsföreskrifterna. Planet
lyfter, passagerarna hjälper till genom att vifta på armarna och låta som flygplan medan de
reser på storbildskärm och Google earth. Första stoppet blir Australien.
Under tre dagar på sportlovet förvandlades
delar av ÅhusGården till ett flygplan medan
resten av gården representerade olika delar av
världen. Barnen på lägret Flingsalt går helt in
i sina roller som journalister på tidningen Dagens nyaste nyheter 2.0 och lyssnar till chefredaktör Egon Sturesson som skickar ut dem i
världen för att göra reportage.
I varje land man besöker pratar man om olika
personer eller händelser i bibeln. Bland annat
pratar man om skapelsen och om när människan bröt med Gud. Man åker också till Jordanfloden där man pratar om Johannes döparen
och dopet. Här döper man också en docka och
går stegvis igenom vad som händer i ett dop.
Alla barnen får olika roller i dopföljet. Det blir
intressanta diskussioner om barnens egna dop,
om andras dop och många frågor börjar med
”varför”.
Helena Eriksson
Helena Eriksson

När barnen är i Indien får de se en film som
internationella missionssekreteraren Erik Jo-

hansson har skickat till barnen. Han berättar
att han firade jul i Indien och om hur det var.
Detta leder till samtal om mission och vad vi
kan göra för att göra Jesus känd. I Italien pratar man om hur Saul blev Paulus och reste ut
i världen såsom Jesus befallde oss att göra ”…
gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp
dem i Faderns, Sonens och den helige Andes
namn….” Denna bibelvers var återkommande
i alla länder barnen, ursäkta journalisterna, besökte.
Det sista landet som skulle besökas var Portugal men på resan dit blir planet kapat! Av

Emil Johnsson är ledare på ett av Salt Sydsveriges läger för första gången. Han är van vid ledarskap då han leder ett flicklag i fotboll. Hur
kommer det sig att han tackade ja?
– Det är roligt att få vara med barn, säger han
med ett leende. Man får leka och stoja samtidigt som det finns ett djupt allvar. Det blir inte
mycket vila men det gör absolut ingenting!

en ängel som berättar att de ska ändra kurs
till himmelriket. Barnen klär på sig och går
till himmelriket, stranden, där lek varvas med
undervisning om det dubbla medborgarskap vi
som kristna har. Vi har ju faktiskt ett pass till,
det till himmelriket också.
Lovisa Ekdahl brukar vara med på alla barnläger under året tycker att läger är kul!

Agnes Rask är en annan av de unga ledarna
som finns med.

– Vissa av mina kompisar träffar jag bara när
det är läger, säger hon. Och vi har så roligt!

– Det är så roligt att få vara med dessa underbara barn, utbrister hon. Jag tycker om att
kunna få dela med mig av mina erfarenheter
och få prata om Jesus och dela tron med dem.

Gabriella håller med och utbrister med ett
stort leende:
– Exakt!
Några flickor sitter på gungbrädan och funderar på varför de vill åka på läger.
– Det är jättemysigt att lära känna nya kompisar och man lär sig nya saker som man inte
visste förut.
Flera av barnen tycker att den första kvällens
tårttävling, som man hade tillsammans med
tonårslägret Winter Light, som ägde rum samtidig, var höjdpunkten. De olika lagen fick leta
efter pengar som man sedan använde i auktionen av ingredienser. Det gällde att välja vilken
sorts tårta men skulle satsa på; godast, äckligast,
finast eller den med bästa bakgrundsstoryn.
Auktionen blev högljudd värre. Höjdpunkten
var när juryn skulle smaka underverken. Vad
sägs om en tårta med gurka, ketchup, oliver,
kolasnören, olivspad, jordgubbssylt, köttbullar, curry och sprutgrädde på en chokladbotten….

På lägrets sista eftermiddag kommer journalisterna tillbaka till tidningsredaktionen. Här
skriver de ihop sin tidning, en journalist per
land. När alla sidor är färdiga går tidningen till
tryckeriet och kommer sedan hem till barnens
brevlådor. På så sätt kan de leva vidare med lägret en liten stund. De kan tänka igenom vad
man pratat om och kanske fortsätta diskussionen hemma med sin familj. Ett står klart – ett
gäng trötta men glada barn åker hem och längtar redan tills nästa läger!

Pulsen på:

”Världen är inte bara det vi ser”

Hon har en närvaro som får en att känna sig sedd. Hon ser djupt i ens ögon och hon är verkligen där, i stunden. Hon lyssnar, hon funderar, hon ger råd. Hon älskar människor. Hon älskar
verkligen människor med hela sitt hjärta. Inget kan stoppa henne från att inte ge allt för att
hjälpa en människa i livet, att hjälpa dem finna hopp och glädje. Att hjälpa dem finna Jesus.
Iza Elin Jönsson växte upp utanför Lund tills
hon var sju år då familjen flyttade till Jonstorp
på Kullahalvön. I den lilla byn fanns skolan,
närheten till havet och levande föreningar som
familjen engagerade sig i. Men när tonåren
kom kändes det inte lika roligt att vara långt
från skolan och kompisarna i Helsingborg och
mycket av tiden gick åt att åka buss. Man hör
dock att när Iza pratar om sin hemby är det
barndomsåren som står ut, en trygg miljö.
– Hemma hos oss var det alltid högt i tak, säger Iza och funderar lite. Det var alltid tillåtet
att komma med frågor som jag senare förstått
kanske inte var så vanligt att man tog med sina
föräldrar. Mina föräldrar har lärt mig att det är
viktigt att leva i nära relationer, både i glädje
och när livet är lite tuffare.
Helena Eriksson
Carina Brandt, privat

Hur gick det då när Iza kom hem från sitt konfaläger i Åhus där hon tagit emot Jesus i sitt
hjärta? Familjen var inte kristen och det

Iza visste om Kristendomen och Gud var det
hon lärt sig i skolan på samma sätt som hon
lärt sig om de andra stora religionerna. På lägret fick hon se att det fanns unga människor
som trodde på Jesus. Och de gillade att spela
fotboll. Det gick alltså att kombinera livet med
Jesus med sådant som var roligt och som hon
redan var engagerad i.
– Mina föräldrar accepterade vad jag sa utan
problem, säger Iza. Jag tror inte att de i början
insåg vidden av mitt val. Det var inte bara ett
nytt intresse utan en ny livsstil, det påverkade
allt.
Den första ungdomsgrupp hon kom med i var
i S:t Olofs kyrka i Helsingborg.
– Jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig
så jag sa till pappa som hade kört mig dit att
sitta kvar i bilen i 20 minuter innan han körde,
ifall jag inte gillade det jag såg.

Men det gjorde hon. Livet med olika ungdomsläger tog vid och hon lärde känna nya
människor. Människor med en kristen tro.
Det var genom dem hon kom till EFS-kyrkan
i Helsingborg som blivit hennes hemförsamling.
När Iza blivit vuxen har hon också förstått att
hennes föräldrar har lett henne in i ledarskap
och ansvarstagande genom att uppmuntra
henne att vara med i elevråd och olika föreningar. Iza har ovanligt starka ledargåvor och
det har givit henne ett spännande liv.
– Efter studenten jobbade jag på en skola och
jag var samtidigt personlig assistent, säger Iza.
Under den här tiden började Gud få in mig
på tankar att läsa teologi. Jag såg en folder till
skolan som då hette SALT, numera ALT, akademin för ledarskap och teologi, i Malmö. Det
var faktiskt så att jag tyckte att foldern inte såg
så bra ut att jag ville titta på den för att sedan
tipsa dem om hur de skulle kunna göra om
den.
Iza skrattar. Det slutade med att hon läste
innehållet i foldern och sedan kom drömmarna. Tre nätter på raken drömde hon om skolan. Efter det skaffade hon sig mer information
och så påbörjade hon sina studier.
Efter ett års studier fick Iza möjlighet att jobba
halvtid och studera halvtid. Första tjänsten var
på Salt Sydsverige. Det passade Iza perfekt att
kunna se det hon läste om i verkligheten och
hon förstod det hon läste bättre genom att hon

arbetade. Efter utbildningen fick Iza en projekttjänst i hemförsamlingen som bestod i att
initiera ett arbete med unga vuxna.
Sedan ett par år tillbaka arbetar Iza som ungdomsledare i Betaniakyrkan i Malmö. Hennes
uppgifter har inte bara varit att bygga upp
verksamheten kring ungdomarna utan, kanske
än mer, att bygga ledare. Ett arbete som verkligen har fått ringar på vattnet och som man
märker tydligt av i distriktet.
På frågan om vad hon är mest stolt över i sitt
arbete i Betaniakyrkan kommer svaret snabbt:
– Att få se ungdomarna växa i sin tro och att de
tar egna initiativ gör mig stolt. Att ungdomarna också har insett att det handlar om mer än
dem själva gör mig tacksam.
Rätt så snart efter Iza hade börjat sin tjänst
startade hon ungdomskvällen Good Friday.
Ett arrangemang som numera erbjuds en gång
per termin där ungdomar kommer från hela
vårt distrikt till en dag med gemenskap, undervisning och gudstjänst.
– Det är så härligt att se hur ungdomarna nästan helt själva driver Good Friday numera, säger Iza med ett stort leende.
Efter två år i Betaniakyrkan i Malmö är det
dags för Iza att gå vidare på nya äventyr. Under
våren kommer hon att lämna över till sin efterträdare. Hon ser med spänning framemot vad
vad Jesus har för hennes här näst.
För Iza innebär Jesus ett hopp och en större
förståelse om vad världen innebär.
– Det är inte bara den värld vi ser. Vad Jesus
har gjort för mig och att han är angelägen att
visa mig det för mig personligen betyder allt.
Tillsammans med sin man Simon längtar hon
efter att vara del av en levande församling där
bönen alltid är igång och på så sätt bereder väg
för Guds nästa steg. De längtar efter att utrusta unga människor till ett lärjungaskap som
gör skillnad. Ett lärjungaskap som får bli på
riktigt. Det är ju så som Iza själv lever. Jesus är
på riktigt. I allt.

Iza med sin man Simon

Salt Sydsverige:

Varför går jag i kyrkan?

Varför går jag i kyrkan? Hur är det att växa upp i en kristen familj? Hur skulle det vara att växa
upp i en familj som inte är kristen? Det här var några av de frågor som de unga tonåringarna
på lägret Winter Light, som ägde rum på sportlovet, diskuterade. Men det var inte bara diskussioner som ägde rum… en hel del annat också!

Årets Winter Light var som vanligt på ÅhusGården samtidigt som barnlägret Flingsalt.
Detta år var det lite färre deltagare på grund av
både skidresor och sjukdom men det är något
som ungdomarna inte tyckte var till en nackdel.
– I och med att vi var färre blev det mer diskussioner under undervinsningspassen, säger
en av deltagarna, Isak Jarbo. Det brukar inte
bli riktigt på samma sätt.
Isak Brooks håller med:
– Det bästa med att vara en mindre grupp var
undervisningen, säger han. Det var annorlunda men bra. Alla deltog i diskussionerna.
Lotta Nordling, lägerchef och den som höll i
undervisningspassen, berättar att man pratade
om varför ungdomarna väljer att gå i kyrkan,
om hur det är att bo i en kristen familj gentemot en icke-kristen familj. Man pratade också
om hur det är att bo som kristen i andra länder.
– Jag håller med pojkarna. Diskussionerna
var otroligt spännande och givande, säger hon
med ett stort leende. Det blev djupa samtal.

De har många bra tankar, ungdomarna!
Under lägret pågick en mästerskapstävling och
Winter Light blev indelad i olika lag. Det var
allt från Capture the flag, fyra man i soffan, till
blindboll och 24 karat. Det var inte ovanligt
att det blev högljutt under tävlingarna!
Lisette Schwartz, 18 år, var en av ledarna. Hon
känner att hon hade mer tid att hänga med
deltagarna än vanligt.
– Jag väljer att vara ledare på läger för jag tycker det är så roligt att se hur deltagarna utvecklas under lägret, säger hon. Att lära känna dem
och ha gemenskap med dem är grymt kul.
Lisette funderar en stund till:
– Jag tycker också mycket om att organisera
och styra upp vilket jag får möjlighet att ut-

veckla genom att vara ledare på läger.
På frågan om vad som var roligast på lägret,
utbrister Isak J och Isak B båda:
– Tårtbakartävlingen!
Tillsammans med Flingsalt delades barn och
ungdomar upp i flera lag och de fick leta efter
”pengar”. Dessa användes under den auktion
av varor som auktionerades ut under många
skratt och rop. Fyra olika kategorier kunde
man tävla i; godast, äckligaste, finaste och bästa
storyn till varför tårtan såg ut som den gjorde.
När varor som ”curry” ropades upp jublades
det mer än när grädde auktionerades ut!

Isak Brooks
Isak J håller med:
– Jag kommer att sakna Light men det kommer ju något nytt med UG och ungdomläger.
Jag känner mig helt lugn!

Några av de yngre ledarna på Winter Light var
jury och höjdpunkten på kvällen var att se juryn smaka tårtor som innehöll exempelvis gurka, ketchup, oliver, kolasnören, olivspad, jordgubbssylt, köttbullar, curry och sprutgrädde på
en chokladbotten….

Isak Jarbo

För både Isak J och Isak B var detta deras sista
Light-läger. Till sommaren är det dags att
konfirmeras och det är med blandade känslor
de lämnade ÅhusGården.
– Jag ser väldigt mycket fram emot konfalägret, säger Isak B. Jag längtar faktiskt men det
är tråkigt att man lämnar vissa av sina kompisar som är yngre och stannar på Light ett tag
till. Men vissa träffar man i kyrkan hemma, så
det är ok.

Det är tydligt att om ett läger har många
deltagare eller lite färre spelar mindre roll för
deltagarna. Det viktiga är att det blir ett läger.
De åker för de tycker att det är kul och för att
man får träffa kompisar. Viktigare ändå är att
de kan lämna allt med hemma och skola för
att under några dagar leva när varandra och
nära Jesus.
Helena Eriksson
Lisette Schwartz, Helena Eriksson

Bibelstudiet:
”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig”
del 1
Ordet barmhärtighet är ett av bibelns stora och viktiga ord. Att vara barmhärtig är att ha ”hjärta för den
arme”[1]. Ordet är en sammansättning av ”barm” och
”hjärta” som bägge symboliserar en persons innersta
känslo och viljecentrum. Att visa barmhärtighet är
att visa medömkan, medkänsla och empati för någon
i nöd. Barmhärtighet är ett handlande förhållningsätt
grundat på en känsla av medlidande och delaktighet.
Barmhärtigheten är alltid aktiv och ingripande. Man
skulle kunna säga att barmhärtigheten är kärlekens utflödande handlingar.
Om begreppet ”nåd” möter upp mot syndens handlande och syndarens ansvar genom att verka förlåtelse
så griper barmhärtigheten in mot syndens följder och
möter med upprättelse, stöd och hjälp. Både ”nåd” och
”barmhärtighet” är ett utflöde av kärlekens självutgivande.

plan bygger på Guds kärlek och visar sig genom Guds
nåd och barmhärtighet.
Gud visar sin barmhärtighet genom att gå i förbund
med människan. Genom Noaförbundet lovar Gud att
aldrig mer generellt döma mänskligheten och världen
genom någon syndaflod.[4] Gud utväljer i stället en
man Abraham genom vilken Gud skall sända sin välsignelse och räddning till alla folk.[5] Utifrån Abraham
skapar sedan Gud ett folk, Israel, genom vilket han vill
visa sin kärlek till världen. Ur detta folk lovar så Gud att
sända en befriare, en smord konung av Davids ätt som
inte bara skall frälsa Israel utan även vara en konung
för alla folk.[6] Parallellt med dessa löften dyker även
löftet upp om en Herrens lidande tjänare som skall gå
in under mänsklighetens skuld och bortvändhet och ta
dessa på sig själv.[7]

Gud är barmhärtig till sitt väsen
Barmhärtighet är inte bara något som Gud gör utan
Gud är till sitt väsen barmhärtig.
Gud säger sitt namn tre gånger till Mose. Första gången
säger han ”Jag är den jag är” (2 Mos. 3:14). Den andra
gången: ”Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig
mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig
mot” (2 Mos. 33:19). Rytmen i frasen är densamma,
men nåd och barmhärtighet ersätter ’att vara’. Att vara
den han är betyder för Gud att vara nådig och barmhärtig. Detta bekräftas av det tredje tillkännagivandet
av det gudomliga namnet: ”Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek
och trofasthet” (2 Mos. 34:6).[2]

Guds barmhärtighet i relation med Israel och det
judiska folket
Gud visar sin barmhärtighet genom att befria det judiska folket från slaveri och förtryck. Han sluter så förbund med Israel och ger folket sin lag.[8] Genom de
regler och ordningar som Gud givit Israel framgår det
tydligt att folket skall återspegla Gud genom att visa
och leva i samma nåd och barmhärtighet som de själva
fått ta emot av Gud. Liksom Gud skaffar den faderlöse och änkan rätt, han som älskar främlingen och ger
honom mat och kläder (5 Mos 10:18) skall även Israeliterna leva på samma sätt. En mängd barmhärtighetslagar införs för att man i Israel skall visa särskild
barmhärtighet mot änkan, den faderlöse, de svaga och
mot främlingarna.[9]

Gud kärlek, nåd och barmhärtighet ligger till grund
för hela skapelsen och dess räddning
Om vi utgår från en klassisk tanke att Gud i evighet
existerat i en utgivande kärlek mellan Fader, Son och
Ande. Att Gud sedan skapade världen och människan för att inkludera dessa i sin kärleksgemenskap, där
människan så som skapad till Guds avbild, fick i uppdrag att återspegla Guds utgivande kärlek. Då blir Guds
nåd och barmhärtighet insatta i sitt rätta sammanhang.
Ty när så människan använder sin av Gud givna frihet
till att lösgöra sig från Gud och gå sin egen väg sätter
Gud genast igång den räddningsplan som han förberett
redan innan världens skapelse.[3] Denna räddnings-

Själva förbundet i sig är även det grundat på Guds
barmhärtighet. Gud utvalde Israel endast genom nåd
och barmhärtighet utan deras egen förtjänst.[10] Gud
betraktar Israel som en mor betraktar sitt eget barn:
Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde
glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Jes 49:16
När profeten Jesaja skulle beskriva Guds förhållande
till sitt folk så säger han följande:
Jag vill förkunna Herrens kärlek, prisa Herren för allt
han gjort för oss, allt det goda han gjort för Israels folk i sin
barmhärtighet och sin stora kärlek.
Han sade: De är ju mitt folk, barn som aldrig sviker.

Därför blev han deras räddare i all nöd. Det var inget sändebud, ingen ängel utan han själv som räddade dem, det
var han som befriade dem av kärlek och medömkan. Alltid
i gångna tider lyfte han upp dem och bar dem. Jes 63:7-9
Livet i förbundet skulle baseras på den enskildes och
folkets erfarenhet av Guds ständigt utflödande barmhärtighet. Psalm 25 i psaltaren är en enda lång bön och
utläggning om förståelsen och upplevelsen av Guds
barmhärtighet. (Läs gärna denna för att få en inblick i
hur David ber och upplever det.) Utifrån den emottagna barmhärtigheten skulle sedan folket och individen
leva ut det man själv tagit emot.
Dock bryter folket gång på gång det förbund som Gud
ingått med dem.
Profeten Hosea illustrerar på ett innerligt och känslosamt sätt det sinnelag som finns hos Gud. Spänningen
mellan att å ena sidan låta vreden mot synden råda och
få straffa synden och å andra sidan Guds kärlek, nåd och
barmhärtighet mot syndaren som han älskar.
Hosea 11 1 När Israel var ung fick jag honom kär, och ut
ur Egypten kallade jag min son. 2
Men ju mer de har blivit kallade, desto mer har de dragit
sig undan. Åt baalerna offrar de och åt de uthuggna bilderna tänder de rökelse. 3
Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem
upp i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela
dem. 4
Med lena band drog jag dem, med kärlekens band, jag var
för dem lik en som lättar oket över deras nackar, jag böjde
mig ner till dem och gav dem mat. 5
De skall inte få vända tillbaka till Egyptens land utan Assur skall bli deras kung, eftersom de vägrade att omvända
sig. 6 Svärdet skall rasa i deras städer och förstöra deras
bommar och frossa omkring sig för deras onda planers
skull. 7
Mitt folk är benäget till otrohet mot mig, och hur mycket
man än kallar dem till den som är därovan, upphöjer ändå
ingen honom. 8
Hur skall jag kunna överge dig, Efraim? Skall jag lämna
dig, Israel? Hur skall jag kunna göra med dig som med
Adma och låta det gå dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder
sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. 9
Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede, jag vill
inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en
människa, helig är jag ibland er, och med vrede vill jag ej
komma. 10

Guds barmhärtighet visad genom den frälsare som
Gud sänder
I inledningen till Lukasevangeliet så får vi ta del av
Sakarias lovsång. En lovsång som burit kyrkan i hennes
bön och tillbedjan i 2000 år. Denna lovsång sammanfattar det som Gud gör genom sin frälsare.
”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk
och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i
sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat
genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender och
alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor
vår fader Abraham: att rycka oss ur våra fienders hand och
låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga
inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, skall
kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och
bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår
Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner
till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkre
och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens
väg.” Luk 1:68-79
---------------------------------------------------------------Noter:
[1] Uppslagsbok till bibeln ESF förlaget -87
[2] http://www.taize.fr/sv_article6841.html
[3] Ef 1:4-6 liksom han [Fadern] före världens skapelse
har utvalt oss i honom [Sonen] till att stå heliga och
fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till
att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med
honom – det var hans viljas beslut – till pris och ära för
den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son.
[4] 1 Mos 9:9-11
[5] 1 Mos 12:1-4 (Folkbibeln el. 1917 års översättning)
[6] Ps 72
[7] Jes 53
[8] 2 Mos 34:1-10
[9] 3 Mos 19:34 Främlingen som bor ibland er skall
räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som
dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens
land. Jag är Herren, er Gud.
[10] 5 Mos 7:7-9 Det var inte för att ni är ett större folk
än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er – ni
är ju det minsta folket av alla. Men Herren älskade er
och ville hålla sin ed till era fäder, och därför förde han
er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur
faraos, den egyptiske kungens, våld. Du skall veta att
det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud
som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled
mot dem som älskar honom och håller hans bud.
Janne Cada,
präst i Örkelljunga
församling
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