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Psalmboken 30 år!
Boktips
Ny bönehelg hos Syskonbandet

Från verksamhetsledaren
En sommarvarm lördag i september var vi en grupp som gick en minivariant av pilgrimsvandring på
Södermalm i Stockholm och upp
på Vita Bergen, inte långt från Syskonbandets kansli. Vi fick berättat
för oss om Elsa Borg, som skrivit
några psalmer som finns att hitta i
flera av våra kyrkors sångböcker
och hon kallas för en av våra första
verkliga socialarbetare då hon organiserade hjälp till stans fattigaste
i 1800-talets slut och 1900-talets
början. Södermalm var på den tiden det område där de fattiga och
slitande arbetarklassen bodde och
upp på Vita Bergen trängdes flera
familjer tillsammans i små dragiga
hus ofta också ihop med löss och
sjukdomar. Idag är samma plats en
vackert grönskande park. Med Sofia kyrka på toppen. Runt oss den
somriga lördagen satt solande sällskap med picknickkorgar och utsikten var fantastisk över stadsdelen
som idag är en av de absolut populäraste och dyraste. Så mycket har
hänt de senaste 100 åren. Vårt
land har i rask takt gått från att vara
ett av de fattigaste i världen, till att
idag vara ett av de allra rikaste.
Det är lätt att tro att världen går åt
motsatt håll, att allt blir bara värre
både i vårt lilla land i norr och på
hela vårt jordklot. Många gånger

dagligen ser, läser och hör vi om
elände, om svält, krig, epidemier,
brottslighet och om hur människor
utför grymhet mot andra. Aldrig har
vi väl fått ta del av det som händer
så mycket som nu. Men är det
kanske just detta som är den
största skillnaden, att vi idag får, ja
nästan tvingas, ta del av en oerhörd stor mängd eländesrapportering? För en tid sedan såg jag ett
inslag med sammanfattande statistik som DN tagit fram, om att vår
värld på flera områden faktiskt blir
en allt bättre plats att vistas i. De
som lever i extrem fattigdom blir allt
färre, livslängden ökar, antalet länder som övergår från diktatur till
demokrati ökar, antalet mord minskar och även de som dör i krig.
Det går naturligtvis att kritisera
denna typ av statistik och dess källor. En risk med den är också att vi
inte tar varningar om pågående eller kommande händelser av dåligt
slag på allvar. Men jag väljer att
just nu tro och glädjas av den lilla
positiva rapporteringen som sipprar
fram mitt bland hemskheterna. Vi
får ha tro på Guds omsorg, hopp
om mänsklighetens välvilja och vi
får dra vårt strå till stacken av kärlek i handling till människor och
vårt jordklot.
Tina Hanson
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Medlemsnytt

Hennes föräldrar var missionärer i
Kongo Brazzaville och hon fick
följa med dit som 1-åring och de
var kvar där i 5 år. När hon växte
upp hade hon en längtan efter att
utbilda sig och jobba som sjuksköterska utomlands och började på
Röda Korsets sköterskeskola. En
fredag när hon cyklade hem från
skolan så bad hon en bön ”Herre,
låt inte bara denna helg gå förbi
utan låt mig få göra något för dig”.
Strax därefter kom en kamrat ikapp
henne på cykel och frågade om
hon i helgen ville följa med till Södertälje på en samling för missionärskandidater? Och jo, det tackade
hon ja till. Hon hade då inte upplevt
någon kallelse till att bli missionär
och hade inga tankar på det.
Efter att ha varit med på flera liknande samlingar fick Ingegerd
många frågor om hon inte skulle
åka ut. Senare under ett påskläger
i Dikanäs talade hon med en av ledarna om detta och han sa att Gud
kan tala genom människor. När de
sedan bad sa hon ”Är det du Gud
som kallar så säger jag ja”. Och
hon fylldes då av en stor frid och
visshet. Sedan gick hon en vidareutbildning och åkte till Kongo första
gången 1967 i Svenska missionsförbundets tjänst. Det blev sammanlagt 8 år på landsbygden där
hon jobbade som sjuksköterska
och barnmorska och stortrivdes.
Därefter blev det 10 år i Brazzaville
inom sjukhuskyrkan där hon jobbade på ett stort sjukhus tillsammans med en kongolesisk pastor.
Det var fritt att gå runt på sjukhuset
för att bedja och samtala med patienterna. Det var ibland knappt med
mat till de sjuka och sjukhuskyrkan

Till fridens hem
Ulla Wahlgren, Tomelilla. Juni 2016.
Enar Friberg, Gävle. Oktober 2016.

Medlemsporträtt

Ingegerd Fastegård, Orsa.

Foto: Per Svensson

Ingegerd fick kontakt med Syskonbandet 2014 då hon ringde till
Tina på kansliet och ville få mer information om Syskonbandets arbete. Hon kom sedan med på vår
bönehelg vi hade i början av 2015
då hon även blev medlem. Nyligen
var hon med på resan till Gotland
som du kan läsa om i denna tidning också. Ingegerd började få
nedsatt syn på äldre dagar (grå
starr och åldersförändringar i gula
fläcken) men ser igen lite bättre efter en gråstarrsoperation 2015.
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kunde då med hjälp av enskildas
gåvor bidra med mat och även förband och mediciner till de patienter
som inte hade råd med detta.
1997 kom Ingegerd hem till Sverige igen för gott och jobbade fram
till pension på Lidingö inom äldreomsorgen. 2005 fick hon en ny
Guds kallelse och denna gång bar
det av till Orsa där hon bor nu men
det är en annan historia som inte
fick plats i denna artikel!
Ronny Gilderskär

kulturnatt i våras då Kungsholms
kyrka bjöd på ett 8 timmars långt
psalmmarton. Psalmerna sjöngs
från pärm till pärm, från nummer 1
till 325. Organist, kantorer och körer avlöste varandra. Spelade någon ett lite längre intro på en psalm
så fick nästa korta ner för att tidsplanen skulle hållas. Alla som tittade inom kyrkan var välkomna att
sjunga med. I denna upplevelse
väcktes idén hos Monica att det
vore roligt att få göra en variant av
ett sådant psalmmaraton i form av
en studiecirkel. Sagt och gjort. Nu
är denna i full gång och vi är en liten grupp som möts i Syskonbandets lokal varje måndag och
sjunger oss genom psalmboken.
Monica, som är utbildad och van
pedagog och musiker, leder oss i
sången och gör ibland särskilt nedstamp i några av sångerna som
hon berättar om, dess ursprung,
skapare eller kuriosa så som att
Elvis Presley aldrig lät sig övertygas om att O store Gud som han
gjort känd inspelning av från början
är en svensk psalm.
Den 29 november kommer vi ha
ett avslutningscrescendo med musiker och som alla är välkomna till.
Vi hoppas att vi då blir många som
sluter upp och firar 30-åringen genom att sjunga ur dess sångskatt
om och till vår Gud!
Tina Hanson

Psalmboken 30 år

Den ekumeniska psalmboksdelen fyller i år 30 år och denna jubilar firar vi på Syskonbandet
just nu med ett psalmmaraton!
Det var på ett ekumeniskt kyrkomöte 1986 som 15 samfund och
rörelser enades om vilka sånger
man skulle ha gemensamt i sina
respektive sångböcker i kyrkorna,
3000 sånger hade man på bordet
som man tillsammans valde bland.
Det innebär att de första 325 sångerna sedan 30 år tillbaka är de
samma i EFS och Svenska kyrkans Den svenska psalmboken,
Pingströrelsens Segertoner, Frälsningsarméns Frälsningsarméns
sångbok, Romersk-katolska kyrkan
i Sveriges och Liberala katolska
kyrkans Cecilia, Equmeniakyrkans,
EFK:s, Adventistsamfundets och
Svenska Alliansmissionens Psalmer och Sånger.
En del kyrkor har uppmärksammat detta födelsedagsbarn under
året och ett sådant tillfälle tog en
av våra medlemmar, Monica Söderberg, del av under Stockholms
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Kluring

brytande bidrag till migrationsdebatten. Boken talar på ett passionErik Bondesson har skickat in en
erat sätt för främlingskärlek och ett
klurig matteutmaning:
liv i Jesu efterföljd när det handlar
På en nordisk konferens utanför
om invandring.”
Uppsala utgör norrmännen x %
och svenskarna det dubbla. Dans- Text från XP Media förlag, tips från
karna är 10 % färre än norrmännen Maria Selberg
och finländarna ytterligare 5 %
Mellan skymning och mörker,
färre. Hur många procent utgör
Peter Halldorf
varje folkgrupp?
Åtta betraktelser om trons utblotSkicka in ditt svar till kansliet på
telse
valfritt sätt. Rätt svar publiceras i
Varför hade ingen sagt att man
nästa nummer.
måste förlora den gamla friden för
att vinna en ny och verkligare frid?
Boktips
När döden sväljer Jesus förlorar
Jesus var också flykting, Stefan lärjungarna sin tro. Påskaftonen,
Swärd och Micael Grenholm.
dagen mellan korset och uppstånVad tycker Gud om den globala
delsen, svarar mot en realism som
flyktingkrisen och Sveriges migrat- ingen troende undkommer. De daionspolitik?
gar när ateismen öppnar sig som
en avgrund i den egna själen. Är
”I Jesus var också flykting visar
Gud död? Finns han inte längre?
Stefan Swärd och Micael Grenholm vad Bibeln säger om invand- Har jag levt på en illusion? Med utring i Gamla och Nya testamentet. gångspunkt i den viljornas kamp
som Jesus utkämpar på OlivberDe bemöter högerextremism och
invandringsmotstånd, de granskar get, och som blir inledningen till
invandringskritiska partier i Norden påskdramat, vill denna bok visa
hur tron varken är en idé eller ens
och Europa samt gör en grundlig
genomgång av vad Sverigedemo- enbart en förtröstan. Tron är en
kraterna står för. Den berör också hållning som vi låter prägla våra liv.
Den hållning av överlåtelse som
ekonomiska frågor kring invandring. Båda författarna har personli- var hemligheten till Jesu tro. Men
gen engagerat sig för flyktingar och på samma gång som människans
EU-migranter. I boken blandas där- ja till Gud måste vara hennes eget,
för historiska lärdomar, personliga kan hon bara ge sitt ja om hon får
berättelser och granskande repor- det som gåva. De åtta betraktelserna i Mellan skymning och mörker
tage. Boken granskar också hur
olika kristna samfund stod upp mot är fristående och kan med fördel
läsas under fastetiden inför påsk. I
nazismens ideologi under 1930dem alla rör sig en och samma
och 40-talen.
fråga: Hur får vi vår kärlek att
Kombinationen av teologi och
växa?
statsvetenskap gör Jesus var
också flykting till ett unikt och ban- (Libris förlag)
Sagt om boken: "Vad ska vi ta oss
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till när håller på att förlora hoppet i
livet, förlora tron? Peter Halldorf
leder oss varsamt in i mörkret, mellan långfredag och påskdag och
visar oss att tvivlet kan vara början
till en djupare tro. Boken tar oss
med på en fascinerande resa där vi
följer Jesus väg till korset tillsammans med pålitliga andliga vägledare från den stora kristna traditionen. En bok som kan hjälpa oss
att låta tron på Jesus Kristus gå
från tanken till hjärtat."
Robert Eriksson, Pastor & föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg

fick offra sitt liv för det. Personliga
brev och intervjuer, journalanteckningar och tidigare ej tillgängliga
dokument ligger till grund för
Metaxas arbete och kastar nytt ljus
över Bonhoeffers liv. Läsaren får
bland annat inblick i det svåra beslut som Bonhoeffer tog då han var
i trygghet i USA men valde att återvända till Hitlers Tyskland. Boken
ger också nya perspektiv på
Bonhoeffers inblandning i attentatet
mot Hitler.
Eric Metaxas är författare till New
York Times-bästsäljaren Amazing
Grace: William Wilberforce and the
Bonhoeffer, av Eric Metaxas
Heroic Campaign to End Slavery.
Alltmedan Adolf Hitler och nazister- Han har skrivit i New York Times,
na försökte utrota Europas alla ju- Washington Post och Atlantic
dar så arbetade en liten grupp olik- Monthly samt kommenterat kultänkande och sabotörer för att för- turfrågor hos bland annat CNN.
störa det Tredje riket från insidan. Detta är hans första bok på svenEn av dessa var Dietrich Bonhoef- ska.
fer. Många känner till honom som Text från Adlibris förlag
skarpsinnig teolog och författare till
klassiker som Efterföljelse och Liv i
Bönehelg
gemenskap. Andra känner till honom som spion och motståndsman Syskonbandet bjuder in till en
och en av dem som försökte lönn- helg på Syskonbandet med fomörda Hitler i det så kallade 20 juli- kus på bön den 24-26 februari
2017.
attentatet. Bonhoeffer greps av
Gestapo, sattes i koncentrationslä- Förra årets helg av detta slag var
mycket uppskattad och nu bjuds
ger och var endast 39 år när han
det in till en uppföljning. Anki Folke
blev avrättad den 9 april 1945.
Bara några veckor senare tog Hit- leder oss också denna gång med
ler livet av sig och Andra världskri- bönen som kärna men med fördjupning på olika sätt att uttrycka
get tog slut. I den första biografin
om Bonhoeffer på över fyrtio år tar bön. I gemenskap delar vi våra erförfattaren Eric Metaxas sig an de farenheter, funderingar och böneämnen.
olika sidorna av Bonhoeffers liv
som präst och anti-nazist.
Tid: 24-26 februari 2017
Han sammanför dem till en fascine- Plats: Syskonbandets kansli på
Södermalm i Stockholm
rande berättelse om en djupt troende person som mer än något an- Pris: 850 kr för boende i tvåbäddsrum.
nat ville göra det och sanna och
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400 kr för helgen utan boende
Anmälan: senast den 1 februari
till tina@syskonbandet.se eller 08641 30 95
Mer information kommer i nästa
nummer av Syskonbandet men du
är välkommen att höra av dig redan
nu om du vill veta mer!
Tina Hanson

himlaspel av pensionerade prästen
John Andersson. Nästa dag besökte vi Stafva gård som ligger i
närheten av Dalhem mitt på Gotland. Där producerar olika småföretagare ost, äppeljuice, glass, mjölk,
saffran m.m. Vi fick även
provsmaka och åt dagens lunch
där. På kvällen åt vi helgrillat lamm
och saffranspannkaka på det välrenommerade Hotell Toftagården ett
Minnen från Gotlandsre- par mil söder om Visby. På fredagen gick resan till Gotlands södra
san 24-28 augusti 2016
Som det har stått om i tidningen ti- udde, där vi besökte Hoburgsgubdigare så ordnade Maud och Olle ben och Källunge kyrka. Gotland är
ca 17 mil långt och 6 mil brett.
en resa till Gotland i augusti. Här
kommer Mauds berättelse om vad Kvällens middag bestod av en
de gjorde under resan.
härlig fjällröding och gotlandsBåtresan till Gotland tog ca tre tim- kringla till kaffet som intogs på Sumar och när vi kom fram möttes vi derbys vackra herrgård. På lördaav vår guide Britt Johansson. Väl
gen bar det av norrut till Fårö där vi
besökte kyrkan och Ingmar Bergmans grav. Vi besökte även Digerhuvud, där de mest berömda raukarna finns. Raukarna är urgamla
stenformationer som formats av
havet under årtusenden. Middagen
förtärde vi på Wisbyhof, en restaurang som är inbyggd i Visby ringmur. På söndagen vandrade vi på
Visbys gator och deltog i gudstjänsten i domkyrkan, S:a Maria.
Det är den största av Gotlands 92
vackra kalkstenskyrkor. Innan båten tog oss tillbaka över Östersjön
åt vi en underbar middag på restaurangen Österdahls brygga i
Visby. På färden hem hade vi bekväma platser med vilfåtöljer och
panoramafönster i båtens för.
Lunch på Fårö. Foto: Per Svensson
Maud Lindberg
framme vid pensionat Fridhem, 6
km söder om Visby, installerade vi
oss i våra rum. Vi fick sedan höra
berättelsen om Rune Lindströms
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Pilgrimspromenad med
nyanlända ungdomar

Hur är det att komma hit som en
sextonårig kille från Afghanistan?
Lördagen den 10:e september träffades sex stycken nyanlända tonårskillar och sju Syskonbandare för
en pilgrimsvandring under en solig
eftermiddag på Södermalm i Stockholm. Ett sätt att träffas för att öva
svenska, få lyssna på deras livsberättelser och för att få en historielektion om Elsa Borg, som räknas
som Stockholms första socialarbetare.
Initiativet kom från Johanna
Ågestad, pastor i Åbybergskyrkan i
Vallentuna. Johanna har lärt känna

ungdomarna genom den gymnasieskola där de läser svenska. Hon
jobbar med att på olika sätt stötta
dem att få en bra start i det nya landet. Vi gick två och två och samtalade på svenska om deras liv och
hur det är att vara synskadad. Det
gick lite trögt i början som det ju gör
när helt nya människor möts men
under promenadens gång så kom
olika samtal igång. Vilka spår sätter
det i en människa som upplevt krig
på mycket nära håll? En kille hade
förlorat sina föräldrar i kriget, flera
av dem hade tagit vägen över medelhavet i små båtar. Trots detta
kändes det som de ändå hade
hopp. De ville jobba eller studera,
de vill kunna skaffa sig en framtid
här.
Promenaden leddes
av Majken ÖstSöderlund från Vallentuna pilgrimcenter. Vi
gick till Vitabergsparken
där Elsa Borg arbetade
med att hjälpa behövande för över hundra
år sedan.
Sådana här möten är
spännande då två tillsynes helt olika världar
möts. Det vore intressant att göra det fler
gånger. Efter promenaden åkte killarna i väg
för att spela fotboll i en
lokal fotbollsturnering.
Hoppas att de vann!
Pontus Norshammar

Foto: Majken Öst-Söderlund
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En hjälte och en väggmålning – del III

medhjälpare till murare. Tre år senare fick han veta att hans morbror
i hembyn hade dött och han bad
Pionjäranda i flera led
om ledigt för att fara hem och sörja
Jag har berättat om missionären
tillsammans med familjen.
som kämpade för människors lika Medan han var där kom en flodvärde och rättigheter i Kung Leobåt med protestantiska missionpolds Kongofristat från 1892 till
ärer. Båten behövde ved till ång1903. Och medan han förde den
pannorna och Nzai kunde visa
kampen både lokalt och internatmissionärerna var man kunde
ionellt skrev han brev på brev till
hugga träd för ved och jaga för att
missionsledningen i Sverige för att få mat. Båten blev kvar flera dagar
få dem att skicka fler missionärer
och missionärerna inbjöd till gudsoch mer resurser till evangelisattjänster. Missionärerna la märke till
ionsarbete i Kongo. Det lyckades
att Nzai kunde sångerna de sjöng
honom inte att övertyga ledningen och han berättade att han brukade
men han fick tända många troende gå på gudstjänster i den by där
i Sverige för missionsarbete i
han arbetade som murarlärling och
Kongo.
att man sjöng samma sånger där.
En som lyssnade till Ebonne
När båten skulle vidare ville missSjöblom, vår hjältes hustru, i Sve- ionärerna att Nzai skulle följa med
rige var Oskar Andersson som an- och gå i skola vid en missionsstatmälde sig villig att åka till Kongo
ion högre upp efter floden. De ville
som missionär. Medan han förbe- också att hans syster skulle följa
redde sig för att öppna Svenska
med men Nzais föräldrar nekade
Baptistsamfundets egna missions- bestämt till att låta flickan åka. Soarbete i Kongo fick en ung kongo- nen hade ju redan lämnat hemmet
les förbereda vägen och föra E. V. så honom tyckte dom sig inte
Sjöbloms arv av evangelisatkunna bestämma över och han
ionsiver och uppseendeväckande ville absolut åka. Så blev det. Efter
nytänkande vidare. Denne kongo- ca två veckors båtresa var Nzai
les avtryck i historien har påverkat framme och kunde börja skolan.
både utvecklingen av den lokala
När han var ledig från lektioner arkyrkan och samhället i den region betade han i ett missionärspars
där han verkade – Sakatafolkets
hem. En dag när han höll på att
område i Demokratiska Republiken stryka gick strykjärnet sönder. Frun
Kongo.
i huset blev arg och straffade Nzai.
Han föddes som Nzai någon gång Då gav han sig iväg därifrån i avrunt år 1880 i en liten by nära flosikt att aldrig komma tillbaka. Men
den Kasai:s södra ände. Ca 14 år han blev övertalad att återvända till
gammal gav han sig av hemifrån
skolan och stannade där till 1909.
för att hitta ett sätt att försörja sig
Vid en annan, större missionsstatbåde själv, sin mamma och sina
ion blev han döpt och upptagen i
syskon sedan pappan hade dött.
en presbyteriansk församling. I och
Han fick hjälpa till som elev eller
med dopet tog han sig namnet Jo9

seph Mushikangondo. Namnet
Nzai hörde ihop med avgudadyrkan och namnet Mushikangondo
betyder ”Gammal medkämpe”.
Han avslutade grundskolan 1911
och återvände till sin hemby för att
vittna om den frälsning som han
själv hade upplevt.
Hemma blev dom förvånade
över de nya idéer han kom med
och hans förändrade karaktär som
kristen men byborna ville inte låta
honom predika Guds ord. Jordhövdingen sa: ”Vi vill inte ha något
med protestanternas Gud att göra.
Du kommer hit med en främmande
Gud och skapar oreda bland mitt
folk.” Mushikangondo for över floden till en annan by och försökte
predika där men blev bortjagad. Då
gav han sig iväg ännu längre bort
till en by där det fanns en kvinnlig
jordhövding som hälsade honom
välkommen sedan han presenterat
syftet med verksamheten: ”Jag
hoppas att det ska komma vita
missionärer till ditt land och rädda
ditt folk!”. Dock mötte han motstånd från närliggande byar där katoliker redan var verksamma.
Så småningom kom Mushikangondo till hövdinginnan Ngamvelas land och där kunde han både
predika och starta en byskola. Han
undervisade själv och lärde sina
elever att läsa och skriva. Han träffade en flicka som han ville gifta
sig med och ordnade med hennes
familj om äktenskap. Därefter for
de till den missionsstation där
Mushikangondo hade blivit döpt för
de ville vigas religiöst och enligt
den kristna traditionen. Han ville
också studera mer och började bibelskola 1914. Året därpå träffade

han den svenske missionär Oskar
Andersson, som skickats till Kongo
av Svenska Baptistsamfundet för
att till en början arbeta i en redan
existerande missionsorganisation
och med uppdrag att samtidigt leta
efter ett område i Kongo där
Svenska Baptistsamfundet kunde
starta egen missionsverksamhet.
Andersson sändes till Kongo med
exakt samma uppdrag som vår
människorättspionjär E.V. Sjöblom
hade fått drygt tjugo år tidigare.
Så knyts historiens band samman. Oscar mötte sin blivande
hustru när han arbetade för en
amerikansk mission i Kongo. De
gifte sig och reste sedan nerför floden Kasai till en by som de hade
valt ut för att starta en missionsstation men de kom inte överens
med byfolket. När Mushikangondo
var färdig med bibelskolan och på
väg till byn där han hade startat
skola passerade båten den by där
Oscar och Sara Andersson fanns.
De frågade om det skulle vara möjligt för dem, att komma till det område där Mushikangondo redan
hade startat skola och evangelisation. Han blev glad och presenterade de svenska missionärerna
Andersson för hövdinginnan
Ngamvela: ”Här är löftet jag gav
dig. Nu har vi fått missionärer, som
ska rädda ditt folk.” Anderssons
fortsatte arbeta i området medan
Mushikangondo sändes till en annan plats.
För drygt hundra år sedan, under den vite mannens styre, dödade man dem som inte kunde
”betala skatt (rågummi från vilda
träd)” och man lemlästade dem
som misskött sig i andra slavlik-
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nande arbeten. I slutet av 90-talet
gavs det ut en bok med titeln ”…
om detta må ni berätta” i ett informationsprojekt om Förintelsen i
Europa 1933-1945. ”Om detta må
ni berätta” skulle också passa som
rubrik över väggmålningen i Immanuelskyrkan. Men vi har svårt att
hitta orden och kan inte längre
tolka bilderna. Unga medlemmar i
Immanuelskyrkans församling,
som själva kommer från Centralafrika, känner sig kränkta och inför
det kapitulerar vi och tar bort bilderna. Jag trodde att det var vi
västerlänningar som kände oss
skyldiga och därför blev lågmälda
inför de talande bilderna, den
nakna sanningen. Målningarna var
gjorda i sektioner som monterats
på väggen. De är nu nedtagna och
professionellt packade så att inget
ska förstöras. Men vem ska berätta? Minnet av vårt förflutna lever
så länger människor berättar om
det.
Samtidigt blir jag nyfiken och vill
höra de gamla som lever berätta.
De som minns eller har hört ögonvittnen berätta om det som hände i
statens namn på kung Leopold den
II:s tid eller senare. Jag undrar hur
deras väg till kristen tro och evangelisationsiver har utstakats. Och
det finns dom som brinner för att
berätta. Vem tände den elden och
kan vi få lyssna till deras livsberättelser?
Gun Eriksson

Förlåtelse skapar en
verklig gemenskap

Textkommentar till Matteus evangelium 18:18-22 av Patric Forsling,
pastor i Betlehemskyrkan, Gävle.
Jag har läst i någon bok om mannen som blir räddad från en öde ö
där han överlevt ensam i 15 långa
år. Innan de ger sig iväg från ön tar
han sina räddare med sig på en liten rundtur bland de byggnader
han har byggt upp under årens
lopp. "Där var mitt hus, det där var
min affär, den här byggnaden var
ett slags fritidshus, och där borta
går jag i kyrkan." Då frågar de
mannen: "Och vad är den där
byggnaden där bredvid?" Mannen
svarar: "Jaså den, ja, det var min
förra kyrka." Som du förstår är
detta en påhittad historia som dock
synliggör det som ofta varit kristenhetens dilemma. Jesus talar i den
här bibeltexten om vår inbördes
enhet som en viktig punkt av
Gudsrikets hemligheter. Jesus talar
till och med om detta som en avgörande aspekt av det som vi kallar
för väckelse. Det ser vi när Jesus i
Johannes 17:21 ber för oss kristna.
"Jag ber att de alla skall bli ett och
att liksom du, fader, är i mig och
jag i dig, också de skall vara i oss.
Då skall världen tro på att du har
sänt mig. När enheten kommer
skall också tron hos människor födas.
Därför är det väl höjden av ironi
eller sorgligt i kvadrat att få organisationer har tvistat oftare eller
splittrats bittrare än kyrkan. Forskare har räknat ut att det finns över
33 000 olika kristna samfund i världen och alla är de resultatet av
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splittring. En grupp i USA som kallade sig för Guds sanna kyrka fick
snart en utbrytargrupp som kallade
sig för Guds enda sanna kyrka. Det
hela blir lite tragikomiskt. Jesus
kopplar i det här stycket i Matteus
ihop svaren på våra böner med
hanterandet av vår inbördes relationer. Det kan jag tycka är väldigt
intressant och samtidigt lite svårt
att få grepp om. Hur beredskapen
att förlåta min broder faktiskt
hänger ihop med Guds verkande i
den här tiden. Det handlar inte om
att vi ska skapa en miljö utan konflikter eller oenighet utan det handlar om hur vi hanterar det faktum
att vi gör varandra orätt. I alla
mänskliga relationer är det ofrånkomligt att man ibland blir oense.
Det gäller i äktenskapet, vänskapsrelationen, släkten och i församlingen. Ja, här är inte församlingen något undantag. Det är ju
dessutom så att ju mer något betyder för oss, desto mer nära till
känslorna har vi. "Nu gör de så där
igen med min älskade församling hur bara kan de?" Helig vrede och
vanlig simpel bondilska är att
vänta. Så Jesus ger oss vägledning i hur vi ska bete oss när vi väl
blir oense. Hans undervisning går
inte ut på att vi ska trycka ner våra
känslor och glömma det som hänt,
utan tvärtom lyfta fram det. Tala om
det. Så hur många gånger får en

broder göra mig orätt? Frågan är
inte om det har skett en orätt eller
inte. Det är tydligt att någon gjort
orätt mot mig men frågan är hur
många gånger jag ska förlåta. Ja,
vår första reaktion är hämnden
men Jesus säger i verserna innan
detta sammanhang att man ska
ställa denna som gjort mig orätt till
svars i enrum. Det är alltså "du"
som ska ta initiativet till att allt blir
uppklarat. Det kan ju vara så enkelt
att den som handlat fel inte ens vet
om det. Hur mycket dumt gör vi
inte av ren dumhet utan att mena
att vara elaka? Syftet är inte att du
ska få rätten på din sida utan att
den andre skall bli räddad. Det är
just i den här sortens enhet som
följs utav ett enormt vackert löfte.
Det är en sådan gemenskap som
ska få vad de kommer överens om
av vår himmelske fader. Att vi ska
förlåta sjuttiosju gånger betyder
inte att vi ska räkna antalet "förlåt"
utan precis tvärtom. Guds förlåtelse till oss är oändlig, låt oss behandla våra medmänniskor på
samma sätt. Den gemenskap som
föds ur ett rätt sätt att ta itu med
osämja föder allt detta vackra, en
verklig gemenskap där Jesus är
mitt ibland oss.
Patric Forsling (texten är tidigare
publicerad i tidningen Sändaren)
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