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”Det finns ett sprängstoff i
mötet med människor”
En by-evangelist i
den stora staden
”För mina barnbarns
skull”

Distriktsföreståndaren
har ordet
Växa i lärjungaskap

Vi fortsätter här att fördjupa oss något i EFS
vision. Nu ska vi titta på den andra punkten i vårt
uppdrag som säger:
EFS uppdrag är att med Guds hjälp växa i
lärjungaskap genom undervisning, träning och
verktyg.
Gud älskar oss precis som vi är. Vi kan inte göra
något åt det, Gud bara älskar oss, det ligger djupt
i hans person och väsen. Han som är kärleken älskar. Men vi ska komma ihåg att det inte betyder
att det är en helt kravlös kärlek, därför att Gud
älskar oss samtidigt alldeles för mycket för att låta
oss förbli som vi är. En av de grundläggande trossatserna i Bibeln är att varje efterföljare till Jesus
ska formas efter hans förebild.
Jonas Hallabro

Jonas Hallabro
Carina Brandt

Som exempelvis Palus uttrycker det i Rom 8:29
”Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne
skulle vara den förstfödde bland många bröder.”
Vi ska alltså bli mer lika Jesus och lärjungaskap
kallas denna process som syftar till att du och jag
får lov att processas och formas för att efterlikna
Kristus.
Guds mål med ditt liv här på jorden är inte maximerad bekvämlighet! Gud har skapat dig med en
unik personlighet och han vill utveckla den och
det kommer att vara allt annat än bekvämt!
Vi säger att vi ska växa i lärjungaskap genom undervisning. En del kristna tar för givet att det enda
som behövs för att växa som kristen är Bibelstudium och bön. Undervisning är grundläggande och
förvisso viktigt, men inte tillräckligt. Vi behöver
inte bara teorier, utan också praktisk träning. Gud
använder människor för att forma människor.
Han föredrar att använda människor som verktyg
för att vi ska vara beroende av varandra. Han vill
att vi ska växa tillsammans!
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Nu när hösten drar igång är det många som
också kommer igång med träningen igen efter
sommaren. Regelbunden träning är ju så bra för
både kropp och själ. Paulus liknar oss kristna
som gemenskap vid en kropp som behöver tränas
och som byggs upp och växer tillsammans. Rom
12:4-5 ”Ty liksom vi har en enda kropp men många

lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast
många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är
vi lemmar som är till för varandra.” Och i 1 Thess
5:11 läser vi att han uppmanar: ”Därför skall ni
trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också
gör.”
Jag tror att Gud vill och kan använda oss som vi
är för att bli del av en uppbygglig gemenskap.
Men om det ska bli verklighet och verkstad av det,
så måste vi gå till gymet och visa både vår styrka
och vår svaghet. Det räcker inte att ha ett gymkort, du måste gå dit och svettas för att det ska ge
något. Jag är inte helt bekväm med att träna på
gym med en instruktör eller PT. Det känns väldigt
utlämnande, men de gånger jag fått instruktioner och hjälp av en tränare, en vän eller min son
(som numera är mycket starkare än jag) så har det
hjälpt mig att träna rätt och utvecklas.
En PT, personlig tränare, med blick och förmåga
kan plocka fram möjligheter i dig som du inte
visste fanns.
När jag läser evangelierna ser jag att Jesus hade en
övernaturlig förmåga att se den gömda potentialen
i varje människa. Han såg förbi hinder och begräsningar och förmådde att se vilka de skulle bli om
Guds kraft förlöstes i deras liv. Jesus såg en annan
verklighet och lockade fram den hos människor.
Han var en fantastisk lärjungaskapets PT.
Gud beskrivs av Paulus som: ”Gud, som ger de
döda liv och talar om det som ännu inte finns som
om det redan fanns.” Rom 4:17 Det är ju exakt
det jag menar! Jesus är den optimala PT med ett
personligt tilltal som förlöser det i dig som gör att
du växer till mer än vad du var. Han får dig att
blomma ut. Och Jesus lät aldrig syndens realitet
skymma människors fulla potential. Han kunde
se rakt igenom smutsen och skräpet och se att allt
är möjligt genom Guds kraft. Jesus proklamerade
och praktiserade att det gamla kan bli nytt, den
som fallit kan få upprättelse, de vilsna kan komma
hem, de svaga kan få ny kraft, de förlorade kan bli
frälsta. Jesus visade att Guds kraft kan förvandla
varenda människas liv.
Jag tror att vi behöver gå till träningen tillsammans. Våga ge allt, både styrka och svaghet för att
bli en uppbyggande gemenskap med Jesus som
PT. Då kan vi växa som lärjungar.

Erica Larsson

Salt Sydsverige:

Lucas Henriksson, Isak
Jarbo, privat

Jag heter Erica Larsson och jag gillar läger

Erica Larsson är en riktigt lägerräv! Hon åker på så många hon kan
samtidigt som hon är med i många olika grupper i sin lokala församling. Här skriver hon om varför hon tycker det är viktigt med att åka på
läger.
Jag heter Erica Larsson. En av de roligaste saker jag vet är att åka på läger. Jag tycker att
läger är roligt därför man får en ny gemenskap
med människor och Gud.

Läger har gjort mycket med mig. Till exempel
har jag fått lära mig mer om vad det innebär
att vara kristen och det har fått mig att känna
mig mer trygg.

Läger betyder mycket för mig, framförallt för
att få vänner som tror likadant och tänker likadant.

I slutet av sommaren var jag på ett läger i Åsljunga som heter Light. Det var superkul, för
man fick båda nya kompisar och massor av god
mat. Det roligaste var att ha en tjejkväll. Då
gjorde vi smores och hade superkul!
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Pulsen på:

Helena Eriksson
Helena Eriksson

”Det finns ett sprängstoff i mötet med människor”

Solen skiner och det är en av sommarens sista dagar. Kristianstads stora
mäktiga kyrka sträcker sig mot den blå himlen. Martin Åsman slår sig ner
på uteserveringen vid det anrika caféet, han har beställt en kopp kaffe och
har en stor god kakbit framför sig. Efter att ha tagit några bitar av kakan och
druckit lite av kaffet lutar han sig tillbaka. Han är avslappnad och ser bekväm ut. Ett mycket spännande samtal tar sin början
När Martin var nio år flyttade familjen från
Enköping till Djupekås på Lister utanför Sölvesborg. Musik var en viktig del av Martins liv
men det stora intresset satte fart när han kom
med i Lister blås.

– Jag tror det är viktigt att möta människor
utan någon dold agenda. Det finns ett sprängstoff i mötet med människor. Vi lever i ett relationsfattigt samhälle där Kristi kärlek ger mig
inget val – jag ger Hans kärlek vidare.

– Uno Hellgren, som är den drivande kraften
än i dag i Lister blås, blev min mellanstadielärare, säger Martin och tänker tillbaka. Han
fick mig att börja spela trombon och börja i
blåset.
Det blev ett år i B-orkestern innan han 1980
tog klivet upp i Lister blås. En orkester som
idag återuppstår några gånger per år till speciella tillfällen. De flesta som varit med i orkestern har mycket fint att säga om sin tid i gemenskapen, i musiken. Alla har blivit berörda
på något vis och vuxit som människor.
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Tillsammans med Andreas Nordin uppträder Martin med sång och musik. De har
även gett ut en skiva tillsammans.

– Människor växer i mötet med andra
människor, säger Martin fundersamt. Ett arbete som bygger på gemenskap, glädje och
kärlek formar människor i grunden. Det är
vad som hände med oss i Lister blås. Mötena
och gemenskapen påverkade våra livsval.

Martin berättar att han tidigare var väldigt
engagerad i den kyrkliga organisationen men
som ett led i hans egen mognad blev relationen till människor allt viktigare. Han är tacksam för allt som varit och allt som han har
involverad i men kom till en punkt där han
kände att han inte krampaktigt behövde hålla
kvar det som varit.

Martin funderar och reflekterar. Han är en
tänkande man, det är tydligt.

Denna tanke om relationen, om gemenskapen har han tagit med sig in i sin ledarroll på

Blåsarläger som i somras gick av stapeln för
den 58:nde gången. Ett läger som han själv var
på som barn och som han sedemera blev den
förste ledaraspiranten på, 1987.
– Vilken tacksamhet att få växa upp under
dessa drivkraftiga eldsjälar med Ingemar Karp i
spetsen!

Martin har funnits med på Blåsarläger i hela 31
år och de senaste åren har han varit lägerchef.
Nu lämnar han över stafettpinnen till andra
och tar några steg tillbaka.
Det finns en stor gemenskap bland ledarna på
Blåsarläger. Många av dem har funnits med sedan barnsben. De är nu vuxna och har med sina
egna barn på lägret. Ledarna har medvetet pratat
om de möten de får med deltagarna och om den
intensiva gemenskap det finns i lärandet och att
tillsammans utvecklas i musiken. Den kreativa
processen att tillsammans bygga upp något påverkar alla starkt.
– Det handlar mycket om att vara en förebild
och att skapa möten människor emellan. Att
fördjupa dessa möten på ett okonstlat sätt. Det
behöver inte bli andligt utan mer mänskligt.
Både i sitt arbete som verksamhetschef på utbildningsförvaltningen i Karlshamn men även
då han arbetade som lärare och rektor har Martin sprungit på barn och ungdomar som kommer från trasiga förhållanden. Även här ser han
vikten av mötet. Martins familj, som består av
två döttrar och en bonusdotter, har tagit in ungdomar i in familj som blivit som barn i i huset.
Något som har fördjupat gemenskapen i familjen.
För Martin är den kreativa processen viktig,
både i sitt arbete och i sitt engagemang. Det
har handlat om ljudteknik och musik, om att
utveckla skolan och organisationen. Han byter
jobb med jämna mellanrum när han känner att

han kommit så långt han kan och han har även
arbetat fackligt.
– Jag är oerhört attraherad av förändring, säger
Martin. Att få kunna vara med och påverka, att
finnas med i upptäckandet är roligt.

Martin har stort intresse i ljudteknik och det är
något han får användning för en hel del.
Att få finnas med när en människa förändras,
växer och utvecklas är att finnas med i en kreativ
process. Att få stå bredvid och vara en förebild
är att finnas med i en kreativ process. En process
som kommer från Gud, en process där kärleken
är det största. Martin är oerhört medveten om
att han är använd av Gud i alla de möten han
får. Med barn och ungdomar. Med vuxna. Han
är en man som är klok och som påverkar, som får
människor att tänka till. Relationen – det är den
det handlar om.

Hjärtslag:
En rustningsplats

Helena Eriksson
Helena Eriksson

Heljarödsgården köptes in gemensamt av EFS-föreningarna i Kullabygden
1962 efter många års letande efter en gemensam byggnad. Gården var tänkt
att samla bygdens ungdomar och i början av 1970-talet satte ungdomsarbetet fart ordentligt. Man samlade mellan 40-50 ungdomar varje gång; det
var ungdomskväll, bibelstudie eller ungdomskör. Det var på Heljarödsgården det hände. Det var här man hörde hemma.
Ungdomarna blev äldre, de gifte sig och skaffade familj. Men man stannade kvar i UG trots
det och yngre tillkom hela tiden. Det var en
bra spännvid mellan åldrarna, men ingen tyckte det var konstigt.

känner det så fort man kör in på parkeringen.
– Bönen är rejält etablerat på gården, säger
Karl-Åke. Det märks.

– Vi träffades flera gånger i veckan och på söndagarna, ungefär en gång i månaden, sjöng
ungdomskören i något av missionshusen i
trakten, säger Karl-Åke Jönsson, ordförande i
föreningen. I flera år åkte vi till Norge en gång
om året också.
Det blev en livsstil för dessa ungdomar och
unga vuxna, det mesta kretsade kring gården.
– Det betydde allt, säger Mats Gudmundsson
som sitter med i styrelsen. Det var en gemenskap utöver det vanliga, en gemenskap mellan
generationer.
I mitten av 1980-talet började det ebba ut och
flera föreningar startade egna ungdomsgrupper. Men i slutet av 1990-talet växte ungdomsgruppen och blev väldigt stor igen. Gården var
vid det här laget ordentligt ”inbedd” och man
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Långt innan gården köptes ägde tältmötesserien rum på Bäckaskogs festplats, när gården köptes flyttades den hit. Här har många
människor spenderat sin midsommar under
ledning av fantastiska talare och härlig lovsång.
Under slutat av 1990-talet tillkom ett ungdomsläger, det kan du läsa om i förra numret.
Tältmötesserien lades ner för tre år sedan.
– Jag har funnits med här de senaste åren och
jag blev förvånad när jag såg hur många som
kom för att fira midsommar här även utan tält

mötesserien, säger Gunilla Persson som ocksåhon sitter med i styrelsen. Det märks att väldigt många människor har hjärta för gården.

befallningen med att gå ut. Därför kommer
troligvis vissa av de samlingar som erbjuds
kommuniteten vara öppna för alla.

Nu står gården inför ett nytt skede. Sedan mars
2017 har man processat, inväntat, lyssnat in
och framförallt bett för gårdens framtid. Styrelsen är noga med att inte stressa fram något
utan att det verkligen blir vad Gud vill.

Styrelsen är tydligt fokuserade på framtiden
men viktigast för dem är bönen, att följa Guds
plan. Man har ansökt om bygglov och det bör
vara klart vid årsskiftet. Man arbetar också på
en insamlingsstrategi för de 700 000 kr man
behöver.

– Det finns de som undrar vad som händer
med gården, säger Gunilla. Men precis som vi
ser i bibeln så stannar vi upp och ber. Det händer saker här men kanske inte så konkret som
många vill.
I våras gick man ut med att man vill starta en
kommunitet på gården. För att göra detta möjligt behöver man ha ett par boende på gården
och därför samlar man nu in pengar för att
bygga om ovanvåningen på huvudbyggnaden.
Det ska bli en lägenhet för paret som både ska
tjäna på gården men också ha vanliga arbeten.
– Det är viktigt att det inte blir en bubbla, säger Freja Albertsson som sitter i styrelsen och
är en av dem som arbetat fram förslaget. Vi får
inte stänga in oss på gården utan vi måste finnas ute i samhället.

– De pengarna finns inte på kontot idag, säger
Gunilla. Det kommer att krävas en del arbete
att få in dem.
Lugnet finns hos styrelsen. Man längtar men är
inte stressade. Man vet att allt är i Guds händer
och därför är de trygga.
Gården har idag 27 medlemmar och 200 vänner, de så kallade Heljarödsvännerna. Som
medlem får man rösta, som vän får man ta del
av information om vad som händer på gården,
exempelvis har man tre bönedagar per år. Man
tar också emot grupper under året för läger
och det finns lite mer på agendan. Vill man
bli medlem eller bli vän med gården, kontaktar man infor@heljarodsgarden.com. Gården
tar tacksamt emot gåvor till bygget, bankgiro
833-6869 märk”ombyggnad”. Det går bra att
läsa mer om gården på deras hemsida: http://
heljarodsgarden.se/

Kommuniteten ska alltså vara människor som
bor i sina egna boenden och arbetar på sina
vanliga jobb. Men under en viss tid ska man
välja att sätta av tid för att finnas på gården två
till tre gånger per vecka för bön och undervisning. Tanken just nu är att gården ska erbjuda
detta fem-sex gånger per vecka så det ska finnas
dagar att välja på. Däremellan finns man alltså
i sin ”vanliga” värld. Fokus ska inte ligga på
verksamhet utan på livsstil.
– Vi hoppas att gården ska vara en rustningsplats där vi rustas att vara modiga som kristna,
säger Freja fundersamt. Att vi som kristna ska
våga följa Guds ord och att våga följa missions-
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Salt Sydsverige:
För mina barnbarns skull

Helena Eriksson
Helena Eriksson

Det är varmt ute. Ledarna håller sig i skuggan. Runt hörnet kommer barnen,
ett efter ett, tillsammans med någon vuxen. Vissa håller mammas eller pappas hand lite hårdare, andra springer fram till incheckningen. Det här är en
dag som de alla har längtat efter. Nu är det äntligen dags. Det är dags för
Sommarsalt, lägret för de som ska börja årskurs 1-5.
När alla barn hade hittat sina rum, bäddat sina
sängar och sagt hej då till mamma och pappa
var det då äntligen dags att köra igång! Stämningen var hög och alla barn och ledare bestämde tillsammans att man skulle göra allt
vad man kunde för att vara snäll mot varandra
och hjälpa varandra så mycket vi kunde. Under
lägret genomsyrades den stämningen mellan
barn och ledare.

Temat för årets läger var Kalas. Under de två
första dagarna hände det mycket som ledde
upp till en fest, en himmelsk fest. Fast… när
barnen var laddade och kom till festen fick de
bara en plastmugg med vatten och en salt pinne var. Lite besvikna och förvirrade var de tills
Jesus dök upp. Han hade koncentrerad saft i
vattenpistoler och förvandlade vatten till saft!
Han bjöd också in alla till en riktig fest där det
var ”sjukt mycket chips, pop corn och ostbå-
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gar”som ett barn sa. Det blev limbo, lekar och
en fantastisk Öppen scen där barnen sjöng,
dansade och arrangerade lekar till varandra.
Birgitta Jarbo var en av årets ledare. Senast hon
var ledare på ett barnläger var för över 20 år sedan även om hon var med på flera av Tejp-lägren för ungdomar på senare år.

Birgitta Jarbo bakar med barnen inför kvällens
fest. Amanda är en av dem och hon är på sitt
andra läger. ”Det är kul med Sommarsalt” säger
hon!

– Jag kom med som ledare för jag vill få med
barnbarnen, säger Gittan med ett leende. Det
betydde så mycket för mina egna barn att åka
på läger och det är en upplevelse som jag gärna vill att mina barnbarn också ska få. Att jag
fanns med gav dem tryggheten att vilja följa
med.

Barnbarnen hade fullt upp med olika aktiviteter och Birgitta fick möjlighet att lära känna
andra barn också.– Samtalen jag fick med barnen under vår stationstid var fantastisk. Barn
är så sköna i sina reflektioner
Birgitta fortsätter:
– Jag tyckte mycket om det sätt som de ”hemliga gästerna”, Helena Bonde och Rebecca
Nordén, höll undervisningen. Även om ett
barn låg på golvet och inte kunde ligga still så
hörde man på deras frågor och tankar att de
hänger med i vad som berättas. Barnen är så
kloka i sina svar.

Målet med Salt Sydsveriges barnläger är att
barnen ska kunna ta del av evangeliet. Att de
ska få känna att Jesus är en bra vän och att det
inte är något konstigt utan naturligt. Genom
lek, genom utmaningar och tävlingar får ledarna möjlighet att visa på Jesus. Genom samtal
och reflektioner får de visa att de älskar barnen.
I många fall är det barnen som visar varandra
och ledarna på just detta. Det är en gemenskap
utöver det vanliga eftersom Jesus är kärna och
stjärna.

Irma Ståhlberg konfirmerades förra året och
fanns med som ledare för första gången. Hon
och de andra yngre ledarna blev mycket populära hos barnen och det var inte många stunder
som de inte hade några barn kring sig.
– När jag fick frågan om att vara ledare tänkte
jag att det blir en bra träning för att ta ansvar.
Inte bara genom att hitta på roliga aktiviteter
utan även se till att barnen mår bra och att ingen känner sig utanför. Det bästa med att vara
ledare var att få se barnen först blyga och rädda
för att sova borta och sen våga ta mer plats och
att upptäcka att det är jättekul att vara på läger.

Irma fortsätter:
– Särskilt kul var att se hur bra barnen kunde
samarbeta med varandra under lagaktiviteter.
De lyssnade på varandra och lät alla höras och
vara delaktiga.
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Pulsen på:
atio

En by-evangelist i den stora staden

Hon sitter på det populära caféet i Helsingborg. En stor kopp latte står framför henne och
hennes närvaro är stor. Hon passar in i miljön och det är här hon älskar att vara, ute bland
människor, i vimlet. Hon vet att hennes kallelse är att vara just här, bland människor. Att få berätta om Jesus, om friheten i honom och att få visa på att det finns något som är bättre än allt
annat. Anna Sköld är en evangelist ut i fingerspetsarna och sedan ett halvår tillbaka arbetar
hon på EFS Sydsverige med just detta.
Helena Eriksson
Helena Eriksson
privat

Anna har flyttat hela 18 gånger i sitt trettioåriga liv. Innan hon började skolan hann hon med
att bo i Linköping, Surahammar, Stockholm
och Nyåker. Sedan hamnade familjen, som består av mamma Janet, pappa Jan och systrarna
Kristina och Rebecka, i Lidköping och det är
här som Anna tillbringade i stort sett hela sin
skoltid och även stannade kvar ett par år efter studenten. Hon tillbringade tid i Svenska
kyrkan såväl som i Vinyard och i Oas-rörelsen.
Högkyrkligt och lågkyrkligt.
– Tron var alltid naturlig för mig, säger Anna
med ett stort leende. Jag vet vad Jesus har gjort
för mig.
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Att leva i den sekulära världen är inte Anna
främmande. Många av hennes vänner är inte
kristna och i ungdomen var det ibland en utmaning att hålla kvar vid sin tro. Det kom till
en punkt, under en tid då livet inte var på topp,
när hon insåg att man inte kan leva ett kristet
liv utan en kristen gemenskap. Hon flyttade

till Halmstad och började studera till lärare.
Anna hittade studentboende på EFS Kornhill
och där fann hon också sin kristna gemenskap.
Lärarstudierna lades på hyllan och hon började
Kornhills bibelskola istället. Hon engagerade
sig i församlingen; ledde cellgrupper, predikade och slutligen även undervisade på bibelskolan. Sedan var det dags att välja – Gud eller
hästarna.
– Att rida är farligt, vackert, utmanande och
man kommer ut i naturen, säger Anna som
strålar när hon pratar om sitt intresse. Jag har
jobbat som hästskötare för att kunna rida.
Det har varit på hemska ställen men även på
bra ställen. Jag har jobbat hårt och på så sätt
fått fri tillgång till hästarna.
Anna började rida på sin tio-årsdag. Som
hon hade längtat och hon blev fast direkt
och hästarna är en stor del av hennes liv. Vid
sidan av allt annat har Anna läst ridteori på

egen hand. Genom hästarna och hennes elever
har Anna också lärt sig tydligt och rakt ledarskap, egenskaper som också är bra att ha med
sig i andra områden i livet.

först framme medan männen stod i buskarna
och väntade.
– Det var häftigt att se!
Idag är Anna anställd hos EFS Sydsverige
som utvecklingskonsult för unga vuxna. Hon
har sin bas i EFS-kyrkan i Helsingborg. Här
får hon möjlighet att hitta nya sätt för att nå
människor samtidigt som hon får lärjungaträna de som redan har en tro. Vid sidan av tjänsten är hon ridlärare och får vara ute i naturen
på hästryggen. Kanske är det så att hon inte
behövde välja mellan Gud och hästarna.

När Anna var färdig i Halmstad stod valet alltså mellan att läsa 3 år på hippologen eller att
läsa på Johanneslunds teologiska högskola.
– Gud sa till mig tydligt att jag inte skulle läsa
till ridlärare, säger Anna. Jag älskar att studera
Guds ord, att få fördjupa mig och att få lära
mig med. Dock ska det helst inte vara i den
akademiska ramen.

Hon är sig själv, Anna, i alla situationer. Hon
vet tydligt vem hon är och var hon har sin identitet. Den spralliga och pratglada tjej hon var
som barn är hon fortfarande. Hon har inte låtit
tiden och världen ta ifrån henne hennes glädje.
Hon är skapad glad. När hon kommer in i ett
rum märks det att hon är där och stämningen förändras alltid till det positiva. Hon är sig
själv och det är så hon når fram till människor
med budskapet om Jesus.

Anna skrattar när hon pratar:
– Men man läser ju på Johannelund. Det är ju
så man gör.
Under en kurs läste Anna om evangelister
i Tanzania, om hur de har by-evangelister.
Tjänster som inte är institutionella. Här klack
det till i Annas hjärta.
– Det här var för mig, säger hon fundersamt.
Att kunna få nå ut till människor genom nya
former, att möta dem där de är. Inte bara göra
”som vi brukar” utan ställa frågan ”var finns
gemenskapen som inte finns”.
Anna sprudlar när hon pratar. Hon brinner för
att nå de onådda folkslagen och har rest med
EFS Kornhill och Gå ut mission till Bangladesh. Under resan kom 1700 personer till tro
och 39 helades, blinda började se, tumörer
försvann. Hon fick se de muslimska kvinnorna som de egentligen inte fick prata med vara
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I mina tankar:

Anton Flood

Jag har alltid tyckt om att vara i naturen. Jag
har alltid fascinerats av naturens skönhet. Kanske för att jag är född i vackra Blekinge och att
mina föräldrar ofta tog mig ut för att plocka
svamp och bär av olika slag? Eller kan det vara
så att fascination kring skapelsen finns för att
skapelsen i sig berättar om den Gud som är
skapare av himmel och jord. Naturen vi har
runtomkring oss är skapat av Gud, vi ser hans
fingeravtryck, spår av Honom i det Han skapat.
Inte nog med att Gud med en fantastisk kreativitet och noggrannhet skapat världen och allt
som bor i den, utan Han älskar den också! I
första mosebok läser vi: ”Gud såg att allt som
han hade gjort var mycket gott” (1 Mos 1:31a).
Allt vad Gud skapar är kallat till att ge Honom
ära och prisa Honom. Allt skapat: människan,
djur, växter, hav, luft, stjärnorna, månen. Varje
art är inte skapad för sin egen skull utan för ett
djupare syfte, tillbe Gud. Människan, som är
en del av skapelsen, skapad till Guds avbild,
är kallad till att ta hand om det som Gud har
skapat. Jorden och allt är skapat är Guds, inte
människans. Som Guds trädgårdsmästare här
på jorden får människan ansvara för jorden.
Vilken gåva och vilken kallelse!
En gåva och kallelse vi människor tyvärr på flera sätt har missbrukat. När människan valde
att gå syndens väg, bort från Gud, innebar det
också att människan gick bort från sin gudagivna kallelse att representera Gud och förvalta
skapelsen på ett sätt gott och osjälviskt sätt. Saker och ting blev inte som det var tänkt att bli.
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Anton Flood
privat

Frukten av människans synd och bortvändhet utifrån ett förvaltarperspektiv ser vi tydligt
idag. Miljöhoten är alarmerade. Isar smälter, bi-populationer och biologisk nödvändig
mångfald minskar dramatiskt, viktiga skogar
skövlas, jordens medeltemperatur ökar mm.
Detta vittnar om människans livsstil och vad
hon värdesätter: sig själv. Människan älskar
inte skapelsen så som Gud älskar sin skapelse.
Människans bortvändhet från Gud och Hans
skapelse är i grund och botten ett andligt problem.
”Så älskade Gud världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på honom inte ska
gå under utan ha evigt liv” (Joh 3:16). Orden
”världen” i grekiskan heter kosmos. Ordet kosmos kan ha många betydelser, bland annat
”jorden” och ”universum”. Gud älskar hela sin
skapelse och han har gett människan mandatet
att ta hand om den. Men han väljer inte att
passivt titta på och säga: ”Ni valde bort mig,
nu får ni skylla er själva.” Att Gud sänder sin
son Jesus Kristus till världen var inte bara för
att frälsa människors själar. Guds stora frälsarplan är att upprätta hela sin skapelse! Den frälsta och upprättade människan får genom tron
på Jesus Kristus återigen ett rätt förhållande till
Gud, hon blir rättfärdig. Detta innebär att hon
alltmer blir lik sin skapare och detta påverkar
hur hon förhåller sig till skapelsen.
Förr trodde jag att man kunde välja. Antingen
var man en kristen miljöaktivist som inte var
så intresserad av att leva livet för Jesus. Eller så
var man en radikal Jesu efterföljare som mer
fokuserade på att frälsa människor. Guds tankar och planer för sin skapelse (kosmos) är så
mycket större än vi någonsin kan tro. Att bry
sig om och förvalta skapelsen är en central del
av evangeliet och att leva i Jesu Kristi efterföljelse.
I valet mellan att bry mig om skapelsen och
att forma människor till Jesu efterföljare väljer
jag båda. Kristus ger mig inte något val mellan
dessa. Han vill upprätta båda – vem är jag att
välja bort något?

Hjärtslag:

atio

Helena Eriksson
Helena Eriksson

Med tårar och leenden

Det är en solig eftermiddag i september och dörrarna till kapellet i
Kungshult är öppna till samling för en sista gång. En liten trofast skara
kommer för att säga farväl till en epok, till ett missionshus, till en plats
som fått påverka många människor. När klockan närmar sig 16 sätter
sig alla tillrätta och ceremonin kan börja.
Kapellet invigdes den 10 oktober 1942 och nu,
nästan 76 år senare, är det dags för avslutning.
Människor som funnits med i föreningens
verksamhet på ett eller annat sätt har kommit
och det finns en glädje när man kommer in
genom dörren. Den här platsen har fått betyda
mycket, det står klart.
Sven E Johansson välkomnar och efter en
psalm lämnas det öppet för människor att
dela med sig av minnen från tiden i Kungshult. Många kommer fram. Man talar om
om söndagsskolan, om hembakade kakor
och missionsauktioner. Man talar om Majbritt Nordin från byn som blev missionär.
Man talar om den populära julhälsningen och
man pratar om den stora barn- och ungdomsverksamheten som fanns. Naturligtvis talar
man om eldsjälen Per Alfons Jönsson som
var den som drev verksamheten i kapellet.
Distriktsföreståndare Jonas Hallabro tar vid
och efter en stund säger han de laddade orden: ”Härmed förklarar jag att Kungshults
missionshus inte längre används för kyrkliga
handlingar.” Under psalmen som följer går
han fram och plockar ner korset ovanför altaret. Margareta Cada kommer fram och

plockar av ljusstakarna och Sven E Johansson
klär av resten av altaret och plockar med sig bibeln. Genom en procession lämnar de kyrksalen. Tårarna rinner på en del, det är ett laddat
ögonblick. Det är mäktigt, det är stort.

Efter ceremonin blir det fika. Man bjuder på
äppelkaka bakat på äpplen på Gamla Bo, sommarhuset som tillhör Kungshults kapell. Sorlet
runt fikabordet är hemtrevligt och ännu fler
minnen delas. Man tittar i gamla fotoalbum
och man pratar om människor som har passerat under åren.
Det blir en fin stund, en sista gång, i Kungshults kapell. Vi tackar Gud för allt han gjort i
Kungshult.
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Bibelstudiet: Sju utsagor om

Jan Cada. präst i Örkelljunga
pastorat, teolog och medlem i
Röke EFS

korset utifrån Galaterbrevet
Del 6 och 7 av 7

Vi har sett på korsets betydelse för vår helgelse, vår kallelse att korsfästa vårt kött och följa Anden. Nu ser vi att korset även leder till
motstånd och förföljelse men att korset är den
troendes enda och sanna berömmelse.

Korset är anstötligt därför att det likställer
kungen och tiggaren, brottslingen och juristen. Korset avslöjar att alla människor oavsett
social status, ekonomi, jordiska framgångar är
lika beroende, lika illa ute. Utan korset är vi
alla förlorade.

6 Korset och förföljelsen (5:11,
6:12)

Korset är anstötligt därför att det hotar världens ordning och makthavarna kommer att
försvara sin ställning och sin position.

11Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det
anstötliga i korset borta.
12de som vill skaffa sig anseende genom något
yttre söker tvinga er till omskärelse, bara för att
de inte vill bli förföljda för Kristi kors.
Det anstötliga korset
Korset är anstötligt därför att själva tanken på
att Gud skulle kunna förnedras och dö är en
anstötlig tanke för människan. Inom oss finns
inbyggt tanken på att klättra uppåt i ära, berömmelse, status och position. Att Gud den
högste skulle dö på ett kors för att rädda oss är
en dårskap.
18Talet om korset är en dårskap för dem som går
förlorade, men för oss som räddas är det en Guds
kraft. 19Det står skrivet: Jag skall göra slut på
de visas vishet, och de förståndigas förstånd skall
jag utplåna. 20Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har
inte Gud gjort världens vishet till dårskap? 21Ty
eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte
lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att
genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som
tror. 22Judarna begär tecken och grekerna söker
vishet, 23men vi förkunnar en Kristus som blivit
korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap
för hedningarna, 24men för de kallade, judar
som greker, en Kristus som är Guds kraft och
Guds vishet. 1 kor 1:18-24
Korset är anstötligt därför att det tar ifrån
människan stoltheten att själv kunna visa sig
värdig, förtjäna Guds välbehag. Korset tvingar
oss till ödmjukhet och tar bort all vår stolthet
och våra meriter.
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Ett sådant budskap har lätt att skapa irritation bland judar, muslimer och bland sekulära människor. Även inom kyrkan lockas vi att
tona ner korset för att undgå kritik.

7 Korset och berömmelsen (6:14)

14Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av
annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket
världen är korsfäst och död för mig och jag för
världen.
Var har vi vår berömmelse? Vad ger oss vår
mening? Vår tillfredställelse? Den punkt där vi
upplever ”nu är jag någon” något?
För judaiseterna som kommit till Galatien var
det hur många Galater som de lyckades omvända till att omskära sig och följa lagen.
Var har vi vår berömmelse?
Den perfekta partnern? Familjen? Drömjobbet, karriären, att få lyckas med sin meritlista?
Att bli ekonomiskt oberoende? Ta nobelpris
eller OS guld?
Paulus pekar på en annan väg: 14Men jag vill
aldrig någonsin berömma mig av annat än vår
herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är
korsfäst och död för mig och jag för världen.
Tidigare har Paulus talat om två korsfästelser:
Jesu korsfästelse, dess konsekvenser och vår
identifikation med detta. Vår kallelse att korsfästa oss själva, vår gamla natur. Nu lägger han
till en tredje korsfästelse. Världen är korsfäst
och död för Paulus och han för världen. Han
kopplar hela sin livsmening, sin berömmelse
på korset. Där hämtar han sin stolthet.

För om det nu är så att vi blivit frälsta, friköpta, rättfärdiggjorda, fria från förbannelsen,
förenade med Kristus. Om vi som följd av
detta fått Abrahams välsignelse erbjuds ett liv
i nåd och frid i denna världen. Om vi genom
korset har fått Guds Ande inneboende som en
borgen för ett evigt liv i härlighet tillsammans
med Gud som han barn och arvtagare.
Vad i denna världen kan gå upp emot detta?
Sammanfattning utifrån ett systematiskt
teologiskt perspektiv
1 Korset är vår frälsning
Vi har mött korset som vår frälsning där Sonen frivilligt utgav sig enligt Faderns vilja att
dö för våra synder i syfte att rädda oss till nåd
och frid så att Gud för alltid blir ärad.
2 Korset är medlet för vår rättfärdiggörelse
Vidare såg vi korsets förvandlande konsekvenser. Jesus gick in under den lagens förbannelse
som vi stod under, tog den på sig så att vi, genom tron, skulle kunna få den utlovade välsignelsen och med den även Guds Ande som
gåva.

3 Korset är vår nya identitet
Vi har därför en ny identitet, Kristus. Med honom har vi dött bort från lagen för att leva ett
nytt liv med honom i frihet och kärlek.
4 Korset är medlet för vår helgelse
Vi skulle nu leva i överenstämmelse med vilka vi redan är. Vi korsfäster ständigt vår gamla
syndiga natur för att med Andens hjälp bejaka
och nära den nya som kommit.
5 Korset är vårt budskap
Vår kallelse är att förkunna korset på ett levande samtida och berörande sätt, samt uppmana
människor att ta emot korset i sina liv.
6 Korset leder till förakt och förföljelse i
denna världen
Korset är provocerande, utmanande och ödmjukande. Ett budskap som hotar världens
ordning kommer att skapa konflikter och
motstånd.
7 Korset är vår berömmelse
I ljuset av korset och dess betydelse så är världens lockelser till ära och berömmelse bleka.
Vi blir döda för världen och världen för oss.

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 augusti 2018:
EFS Sydsverige 6 650 kr
Salt Sydsverige 800 kr
Missionslopp konfirmationsläger
Åsljunga 50 259 kr.
Stort tack!
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Om adressen är felaktig, var god sänd rätt
adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
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EXPEDITIONEN
Vallgatan 9
281 31 Hässleholm
Tel. 0451- 38 80 70
E-post: info[a]efssyd.org
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EFSSYD.ORG
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OMSLAGSBILD
Helene Johansson, Hässleholm
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Jonas Hallabro
Telefon 0451 - 38 80 70
E-post: jonas.hallabro[a]efssyd.org
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