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INSIDAN

PASTORN HAR ORDET
Ljuset tränger undan mörkret
Världens ljus
Ljuset hälsar oss:
Där du ser det omöjliga, ser Jag en
möjlighet.
Där din väg tar slut, där börjar Min.
Där du ser mörker, har Jag ett ljus,
som har funnits där innan världen blev
till.
Christine Carlsen

Vi befinner oss i årets mörkaste
årstid och dagarna blir allt kortare.
Vi nordbor är vana vid höstmörkret.
En del av oss till och med uppskattar när hösten kommer och mörkret
tätnar. Då kan vi krypa in i våra kojor, tända våra ljus och det blir lite
mera vilsamt. Andra far illa när
höstmörkret tätnar. Sinnet blir tungt,
det är bäst att gå undan och vara
för sig själv. För en del kommer
höstdepressionen som ett brev på
posten och vänder inte förrän våren
kommer.
Du och jag kan uppleva mörker i
vårt innersta. Vi ser inte de ljus som
trots allt finns, därtill är mörkrets
tunnel alltför lång och tät. Mörkret
kan innehålla rädsla och ångest för
dagar som kommer, det kan vara
skuld och skam, det kan vara ilska
och det är bara mörkt, mörkt. Jag
tror vi alla kan känna igen oss i perioder av mörker, då ljuset känns
långt borta. Under de perioderna är
det svårt att tänka tanken att vi kan
få vara ljus för någon annan. Vi är i
gott sällskap med flera av de män2

niskor vi möter i Bibeln. Många
upplevde ett djupt mörker. Vi kan
t.ex. nämna Elia, David, Job,
Petrus…
När vi har möjlighet utmanas du
och jag att vara ljus för varandra.
Behovet av vårt ljus kan ibland innebära stöd under lång tid, ibland
får vi till och med vara ett ställföreträdande hopp. Men många gånger
handlar det inte om att göra så
mycket, snarare om att finnas till,
att bara vara vid sidan om den som
upplever mörker inombords. Du får
vara med att tränga undan mörkret
hos en medmänniska.
Jesus hälsar oss: ”Ni är världens
ljus”, men han säger också: ”Jag är
världens ljus”. Du och jag kan
slockna för en tid, men det ljus Jesus är lyser oavsett vad som händer. Det ljuset tränger undan det
djupaste mörker och det lyser för
dig och för mig.
Det är en glädje att få tända adventsljusen. Låt adventstiden bli en
tid då vi bidrar till att Ljuset tränger
undan mörker i människors liv.
Till sist: Ett stort och varmt tack
för den tid jag fått tjäna som
Elimkyrkans pastor och föreståndare. Önskar er Guds rika välsignelse och att församlingen får
vara ljus som tränger undan mörker för många i Eskilstuna.
Noomi Tönnäng

UTBLICKAR
ISRAEL
En slags reseskildring av Maria Öhrvall Den frågan kan vi ställa oss även i dag.
En plats för avgudadyrkan då, liksom
Den här måndagen är inte som någon hela samhället i den värld vi lever fortannan måndag. Jag står på Saligprisfarande har många liknelser med.
ningarnas berg vid Genesarets norra
I dag är platsen bara en ruin.
strand och ser ut över vattnet. När han De små byarna med ljuset från bostäsåg folkskarorna gick han upp på ber- derna längs Genesarets strand ligger
get. Han satte sig ner och lärjungarna glittrande i mörkret
kom fram till honom. Nu finns en kyrka
byggd på berget som är ganska enkelt Petruskyrkan på
inredd.
Genesarets östra
De kom till Kafarnaum, och när det
strand har byggts
blev sabbat gick han till synagogan och runt en klipphäll
undervisade.
som bevarats vid
altaret. Jag föreställer mig hur Simon Petrus lägger ut
båten på nytt. Den här gången får de
mycket fisk.

Genesarets sjö
Kafarnaum
Där stod jag nu själv och såg ner över
de utgrävningar som gjorts i den lilla
staden. Kunde föreställa mig hur människorna bott och sett Jesus vandrat
bland hemmen, undervisat, botat och
varit en av dem i allas deras vardag.
Sedan gick Jesus och hans lärjungar
bort till byarna kring Caesarea Filippi.
På vägen frågade han dem: ”Vem säger människorna att jag är?”
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Akko ligger i norra Israel i Haifabukten
vid Medelhavskusten. En 5000 år gammal stad Det här var ”nyckeln” till Palestina. Tunnlar från korsfarartiden på
1100-talet hittades för så sent som för
30 år sedan. Först går vi i tunnlarna
under nuvarande landnivå för att sedan
ta oss till Karmelbergets topp och se
ner över Bahaj-trädgårdarna.
Vid klostret Muchraka kunde vi också
fascineras av vyerna. Det var här man
trodde Elia gjorde upp med Baalsprofeterna om vems Gud som var GUD. ->

UTBLICKAR
Vi tar oss vidare till Nasaret. Maria Bebådelsekyrkan ligger
granne med moskén. Utgrävningar pågår vid kyrkan och
historien ska ge en spännande
framtid. Jag kikar in vid utgrävningsplatsen och nynnar på sången
”Jesus från Nasaret går här fram än
som i gången tid”.
Innan jag är ute ur kyrkan har mörkret
lagt sig.
Mitt i veckan är vi på plats i Jerusalem.
Från utsiktsplatsen den tidiga morgonen kan jag se såväl Sions berg som
Olivberget och Davids stad med tempelområdet. Får genom en annan historisk lins försöka föreställa mig området med mindre bebyggelse.
I Hinnoms dal har en gravplats grävts
fram på senare tid, där man också funnit en 2700 år gammal silverrulle med
välsignelsen på hebreiska nedtecknad.
Han sade då: ”Den som vill besegra
jevuseerna måste slå mot vattentunneln.
Det var Kung David som uttryckte detta
när han tågade in i Jerusalem och intog Sions-borgen, dvs Davids stad.
Det var i Davids stad, vid Siloadammen
som Jesus botade en blind man. Nu
står jag vid dammen. Platsen utgör i
dag en stor omfattande arkeologisk
utgrävning. Här har man funnit den av
kung Hiskia anlagda underjordiska tunneln som ledde vatten från Mariakällan
utanför stadsmurarna in till Jerusalem.
Vi är några stycken som tar oss igenom den 500 meter långa kolsvarta
tunneln med hjälp av ficklampor. Det är
trångt och blött, periodvis når vatteny4

Johannes 10:39-42 på hebreiska i Gravkyrkan

tan upp till låren.
Jerusalem upplevs än mer
ljusare i gassande solljus när
dagens upplevelser är över.
Dagen efter passerar vi
Blommornas port in till de
muslimska kvarteren. Trots att det är
moskéns guldkupol och blå mosaikväggar som dominerar platsen är det
fortfarande just Tempelberget med Klagomuren och delar av pelargången jag
upplever som mest betydelsefullt.
Var det måhända där Jesus först
sprang runt bland pelarna och nyfiket
lyssnade på vad de vuxna pratade om
innan han satte sig med dem i templet
och läste ur skrifterna och förstod vem
han var.
Via Dolorosa är en marknadsgata idag
och ligger naturligtvis högre i marknivå
än den gata Jesus kämpade för sitt liv
på. Jag tar steg för steg i eftertanke
och vi når så småningom gravkyrkan.
Så stor, så påkostad, så mycket glittrande lampor och flertalet altare. Jag
känner inte igen mig. Det är inte här
jag hör hemma. Jag stannar till och
funderar: Enkelhetens Jesus, var är
han?
Klagomuren
väntar på
mig. Trots
gassande sol
är muren
sval. Män
och kvinnor för sig trängs vid muren
och mycket folk befinner sig på området. Jag ber en kort bön för Israel, välsignelsen och tänker på predikarens
ord: Detta är vad jag kom fram till; Gud
gjorde människan enkel och rak, men
hon hittar på alla möjliga konster”.

Genom de utgrävningar som skett kan
vi gå längs med murens utsida och
känna med handen på de stenar som
lades på plats på Herodes den stores
tid.
Dagen avslutas med en allt igenom nutida upplevelse med marknadsstånd och
firande av Barnens dag.
Oliv- eller Oljeberget kallat, med alla
sina olivträd blir första anhalten denna
november-morgon. Med utsikt rakt över
Kidrondalen mot Tempelberget kan Matteus 24 inte
komma närmare än så
här.
Vid foten av
Olivberget
ligger Getsemane örtagård. En munk släpper in oss i trädgården och jag sjunker ner vid en av de
knotiga olivträdsstammarna.
Med sången ”Ät mitt bröd, drick mitt vin”
ringande i öronen lämnar jag lunden
gråtande.
Att därefter ta sig förbi K-pistbeväpnade
poliser vid gränsen till Västbanken där
Betlehem ligger känns bakvänt på flera
sätt.
Vi hoppar över den två timmar långa
kön in till födelsegrottan. En vägg har
murats upp mellan den och en grotta
intill som tidigare utgjorde samma
boplats. Guiden slår ut med händerna
och säger ”det kunde lika gärna ha varit
här”. Min julkrubba hemma liknar ingen
av platserna, men Betlehem verkar ha
ändrat karaktär från när det nämns i 1:a
Mosebok till Jesu födelse också.
Ett museum redan första dagen visade
en båt från 40 f Kr—40 e Kr byggd med
12 olika träslag. Imponerande. Ett annat
museum visade tiden för förintelsen
över judarna där man utanför museet
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planterat ett träd till Raoul Wallenbergs
minne. Ytterligare ett museum hade
byggts för dödahavsrullarna med skrifter
från nästan samtliga av gamla testamentets böcker.
Resan börjar närma sig sitt slut men
ännu en dag fylld av upplevelser väntar.
Landområdet ner mot Döda Havet är

betydligt torrare än vad jag tidigare sett.
Herodes fästning Masada
höjer sig 400 meter över Döda Havet
och en linbana tar oss upp till toppen.
Bergsmassivet omringar oss. Det var
här Herodes levde sitt lyxliv, men också
här de 960 seloterna 70 e Kr barrikaderade sig, ett liv som visade sig vara
långt ifrån någon lyx och som slutade i
kollektivt självmord inför att romarna
ändå skulle tillfångata dem.
Veckan började vid Genesarets norra
och östra strand. Döda Havet med sin
lera och möjligheten att flyta på vattenytan blir sista dagens upplevelse.
”Gränsen skall fortsätta neråt och löpa
längs bergssluttningen på Genesaretsjöns östra sida. Därifrån ska den fortsätta ner till Jordan och löpa ut vid Döda
Havet”. Denna enda mening från 4:e
Mosebok rymmer min resa om jag bortser ifrån en sista morgonpromenad
längs Tel Avivs strand med Jaffa mot
Medelhavets horisont.

BIBELORDET
Gud talar till oss genom sin Son.
Sedan Gud i forna tider
många gånger och på många
sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i
den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han
insatt till att ärva allting, och
genom honom har han också
skapat världen. Hebr. 1:1-2

stjärnkonstellation, som vi kallar för
Betlehemsstjärnan: det var Jupiter och
Saturnus, som möttes i Fiskarnas tecken. Om denna stjärna finns det flera
noteringar för år 7 f. Kr. i en gammal
stjärnkalender från Mesopotamien.

Allt var väl förberett enligt Guds plan.

Jesus skulle medvetet gå sin väg mot
korset för att genom sitt ställföreträdande lidande sona vår synd och för
(Folkbibeln).
oss öppna en väg till Gud. Sedan Kristus hade fullgjort allt enligt Guds plan,
Jesus Kristus kom inte oförberett utan har Gud insatt honom som Herre över
som uppfyllelsen av profetiorna i
allt. Psalmisten uttrycker Kristi unika
Gamla Testamentet. Genom skriftpro- ställning i Ps. 8:7, en vers som citeras
feterna har Gud talat sedan 700-talet f. av Paulus i Ef. 1:22 och 1 Kor. 15:27:
Kr. De sanna profeterna fördömde
”Allt har du lagt under hans fötter.” Nya
obarmhärtigheten i samhället; de taTestamentet ser Kristus som ett med
lade om dom och straff, men de lovade den evige Guden och en uppenbarelse
också, att en messiansk frälsareav Guds eviga väsen. Om Kristi enakonung skulle komma med en ny tid.
stående ställning och unika roll som
Jesaja formulerade en djärv bön: ”O,
Frälsare talar Paulus i Kol. 1:13-20 och
att du lät himlen rämna och kom hit
Fil. 2:6-10.
ner!”
(Jes. 64:1.)

Till sist kom Guds Ord i konkret historisk gestalt. När detta skedde, kunde
de skriftlärda visserligen upplysa kung
Herodes om Messias födelseort enligt
profeten Mika, men det fanns ingen
plats för Guds Son, som måste leva
som flyktingbarn i Egypten. De vise
männen förstod däremot att tyda tidens
tecken. De sade sig ha kommit för att
hylla ”den nyfödde judakonungen”,
som enligt deras tro måste vara ”den
yttersta tidens världshärskare.” Så tolkade dåtidens astrologer den märkliga
6

Vilka ord man än tillgriper, är det svårt
att uttrycka, vad Kristus är för den som
tror och för hela Kyrkan. Frälsaren
framträder som Guds ord av evighet,
skapelsens Herre, som himlarna och
jorden tillhör. Kristus är ljuset, som avtecknar sig mot världens mörker. När
Gud talar till oss genom sin Son, är det
Guds eget ord om nåd och förlåtelse,
om frälsning och frid. Det är julens
hälsning till oss också detta nådens år
2012.
Kerstin Ullerstad

AKTUELLT
ATT BE FÖR OCH GÅ PÅ

DECEMBER

2 Sön kl 11.00 Första Adventsgudstjänst. Noomi Tönnäng. Musik: Håkan
+ sånggrupp. Servering
Grupp H
kl 18-19 Bön
5 Ons kl 16.00 Stickcafé
6 Tor kl 14.00 RPG i Pingstkyrkan.
En resa till Halland. Bildspel med Jarl
Einar Johansson

Jul- och Nyår tillsammans
med S:t Eskilskyrkan
23 Sön kl 11.00 Gudstjänst med Julens sånger. Ferry Dobondi. Team Latinos. Församlingssång: Birgitta Fryk.
Servering.
Grupp I

24 Mån kl 11.00 Samling runt julkrubban i S:t Eskilskyrkan.
kl 18.00 Julfest på spanska i
9 Sön kl 11.00 Adventsgudstjänst
Elimkyrkan
med Söndagsskolan. Församlingskl 23.00 Julnattsandakt i
sång: K-E Magnusson.
Grupp H
Därefter jullunch. Anmälan senast 30 Elimkyrkan. Maria Öhrvall m fl. Julgåva till församlingen.
Grupp A
nov . Listor finns på anslagstavlan.
kl 18 –19 Bön
29 Lör kl 15.00 Vernissage för en
13 Tors kl 14.00 RPG i Elimkyrkan. konstutställning ”Skapa” i S:t Eskilskyrkan. Musikmedverkan. UtställningLuciafirande.
en pågår tom 13 jan.
16 Sön kl 15.00 Musik i Adventstid.
Volvos musikkår. Andakt: Maria Hed- 30 Sön kl 11.00 Gudstjänst. Mauricio Campos. Nattvard (Maria Hedlund. Missionsinsamling. Servering.
Grupp I lund). Församlingssång: Birgitta Fryk.
Grupp A
kl 18 – 19 Bön
6 Tor 18.30 Styrelsemöte

Bibelstudium på spanska:
Varje tisdag kl 18.00

Gudstjänst på spanska:
Varje fredag kl 18.00

Bibelstudium på arabiska:
Varje torsdag kl 18.00

Gudstjänst på arabiska:
Varje lördag kl 17.00

Bem-vindo Bienvenido ברוך הבא
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JANUARI

6 Sön kl 11.00 Gudstjänst i Elim- 16 Ons kl 16.00 Stickcafé
kyrkan. Claes-Göran Ydrefors.
20 Sön kl 11.00 Gudstjänst.
Team Anders. Församlingssång:
Anders Eklund. Servering.
Rodica Dobondi. Team Latinos.
Församlingssång: Birgitta Fryk.
Grupp A Servering.
Grupp B
Kl 18.00 ”Julens psalmer och
kl 18 – 19 Bön
sånger” i S:t Eskilskyrkan med för24 Tor kl 14.00 RPG i Pingstkyrsamlingens körer och musiker.
Mycket gemensam sång.
kan. Karl-Vilhelm Hasselgren bibelstudium.
10 Tor kl 14.00 RPG i S:t Eskils27 Sön kl 11.00 Gudstjänst. Joel
kyrkan. Polisman Börje Karlsson
Backman. Församlingssång: Jes13 Sön kl 11.00 Gudstjänst.
sica Östergren.
Joel Backman predikar, välkomnas Nattvard (Giovanni Flores).
och invigs som vår nye pastor.
Missionsinsamling. Servering.
Team Håkan. Församlingssång:
Grupp C
Håkan Persson. Kyrklunch.
kl 18 – 19 Bön
Grupp B
kl 18 – 19 Bön

30 Ons kl 16.00 Stickcafé

Bibelstudium på spanska:
Varje tisdag kl 18.00

Gudstjänst på spanska:
Varje fredag kl 18.00

Bibelstudium på arabiska:
Varje torsdag kl 18.00

Gudstjänst på arabiska:
Varje lördag kl 17.00

Willkommen Добро пожаловать
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FEBRUARI

3 Sön kl 11.00 Gudstjänst.
Håkan Persson. Team Anders
Församlingssång: Anders Eklund.
Servering.
Grupp C
kl 18 –19 Bön

17 Sön kl 11.00 Gudstjänst.
Ferry Dobondi. Team Håkan.
Församlingssång: Håkan Persson.
Servering.
Grupp D
kl 18 – 19 Bön

7 Tor kl 14.00 RPG Kommunförening. Årsmöte i Kjula

21 Tor kl 14.00 RPG i Elimkyrkan.

10 Sön kl 11.00 Gudstjänst.
Joel Backman. IBM (Barbro, Ingela,
24 Sön kl 11.00 Gudstjänst.
Mona). Församlingssång: Barbro
Hedlund. Servering.
Joel Backman. Nattvard (Maria
Grupp D Hedlund). Missionsinsamling. Församlingssång: Birgitta Fryk.
kl 18 – 19 Bön
Servering.
Grupp E
13 Ons kl 16.00 Stickcafé
kl 18- 19 Bön
27

Ons kl 16.00 Stickcafé

Välkomna till
ÅRSMÖTE
Lördagen 2/3 kl 15.00
Bibelstudium på spanska:
Varje tisdag kl 18.00

Gudstjänst på spanska:
Varje fredag kl 18.00

Bibelstudium på arabiska:
Varje torsdag kl 18.00

Gudstjänst på arabiska:
Varje lördag kl 17.00

Välkommen
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نرحبWelcome

BESÖKET
MÖTE MED MUNKAR
Den som övernattar i ett kloster på det
heliga berget Athos i nordöstra Grekland väcks vid tretiden på morgonen av
de rytmiska slagen av en trähammare
mot en hård bräda. Det kallar till gudstjänst i klosterkyrkan.

>På den cirka femtio kilometer långa och tio kilometer breda halvön Athos
finns tjugo kloster, …
I samband med en resa till Grekland i
juni 2012 fick jag möjlighet att göra ett
besök på Athos i sällskap med de övriga männen i ressällskapet. Kvinnor
äger inte tillträde till Athos, som är en
delvis självstyrande del av Grekland
och som ibland kallas för munkrepubliken Athos. På den cirka femtio kilometer långa och tio kilometer breda
halvön Athos finns tjugo kloster, grundade mellan 900- och 1500-talen. Athos är namnet både på halvön som
helhet och på den högsta bergstoppen,
som är drygt två tusen meter hög. Någon vägförbindelse med övriga Grekland finns inte, utan man måste ta sig
dit med båt. Enligt legenden uppenbarade sig Kristus för sin mor Maria när
hon under en resa till Cypern på grund
av storm tvingades söka nödhamn på
östra sidan av Athos. Hon överväldigades av det sköna landskapet och bad
sin son om att berget skulle beviljas
henne som en särskild ynnest. Enligt
ortodoxt synsätt gör detta berget heligt,
10

liksom det faktum att här pågår ständig
bön.
Efter kontroll av pass och visum steg vi
ombord på båten som skulle ta oss till
hamnen på Athos. Därefter väntade en
dag med besök i olika kloster och i Karyes, som är munkrepublikens administrativa huvudort. Athos fasta befolkning består inte bara av munkar. Här
finns polisväsen och brandförsvar och
både i hamnen och Karyes finns ett
antal butiker och ett par tavernor.
Många pilgrimer besöker Athos, så
kunder saknas inte.
Vi färdades i minibuss med en munk
som chaufför på branta och knaggliga
serpentinvägar. Vid fyratiden på eftermiddagen nådde vi klostret Megistis
Lavras där vi skulle övernatta. Efter att
vi skrivit in oss på gästhemmet och
tilldelats plats i en sovsal, var det tid att
delta i kvällsgudstjänsten – vespern.
På Athos skiljer man på det vanliga
dygnet och på det liturgiska dygnet,
vilket innebär att vespern är det liturgiska dygnets första gudstjänst, och
den är inriktad på Guds skapelseverk.
Som icke-ortodoxt troende har man
inte tillträde till det inre kyrkorummet,
utan får följa gudstjänsten från det yttre
förrummet.
Vespern tar cirka två timmar och därpå
följer en måltid. Munkarna och besökarna äter i samma matsal, men vid
olika bord. Maten är enkel, ris blandat
med grönsaker och lite musslor, bröd

Ett par munkar på väg till gudstjänst i klosterkyrkan
och oliver. Munkarna, som avstår från
att äta kött, äter i regel två måltider per
dag. Som besökare rekommenderas
man att ha med sig lite reservproviant,
ifall man skulle bli hungrig mellan måltiderna. Måltiden ses som en del av
gudstjänsten. Det är därför som man i
klostren lyssnar till högläsning medan
man äter.

det jag är med om. På många sätt
känns den ortodoxa gudstjänsten främmande med den strikta liturgin, rökelse,
klockringningar, kyssandet av ikoner
och bugningar framför helgonbilder.
Och trots att jag inte förstår språket
upplever jag ändå att jag deltar i en
gudstjänst. Här finns allvar, äkthet och
en djup vördnad för det gudomliga. I
liturgin finns en vila, och allt som sker i
Nästan direkt efter måltiden följer kom- gudstjänsten har en symbolisk betypletorium, en kortare kvällsgudstjänst. delse.
Efter denna har munkarna någon timmas ledig tid, innan de drar sig tillbaka Efter en enkel frukost tar vi plats i minitill sina celler för nattens vila. Det är då bussen för färden tillbaka till hamnen. I
man som besökare har möjlighet till lite väntan på båten sitter vi någon timma
samspråk med munkarna. Vid tiotiden på tavernan tillsammans med vår
på kvällen stängs klostrets portar. Då
munkchaufför, och vi får tillfälle att
gäller det att vara på insidan om man
ställa lite personliga frågor. Han berätinte vill tillbringa natten ute i det fria.
tar att han kom till Athos för ungefär
fyrtio år sedan och att han under den
tiden bara lämnat det heliga berget två
>Här finns allvar, äkthet
gånger. Tanken svindlar. Skulle jag
och en djup vördnad för själv klara av att leva ett liv där bön och
gudstjänst är de huvudsakliga insladet gudomliga.
gen? Skulle jag ens vilja det? Frågorna
förblir obesvarade, men mitt korta möte
Klockan fyra på morgonen börjar damed munkarna på Athos blev ett minne
gens längsta gudstjänst, som pågår
för livet.
närmare fyra timmar. Själv deltog jag
den sista timmen. Jag funderar över
11

UTSIKTEN
DRÖMMAR – VISIONER

Den minsta av dygder
Ödmjukhet är en av de dygder som
positivt speglar de sju dödssynderna,
som av någon anledning är vida mer
spritt som begrepp. Dess motsats högmod, vilken som bekant alltid går före
fall, tror vi att vi har bättre koll på, åtminstone hos andra... Nu är det ju så
beskaffat med den mänskliga psykologin att vi har lättast att känna igen de
brister vi själva har 'begåvats' med.
Ödmjukhet är en flyktig dygd om man
börjar att analysera den, nästan gasformig till sin natur. C.S. Lewis skriver i
sin underhållande och tankeväckande
bok 'Från Helvetets brevskola' att så
fort man inser att man har blivit ödmjuk
så löper man en överhängande risk att
känna ett visst högmod över den insikten och därmed går den förlorad. Ödmjukheten blir på så sätt svår att hantera och kontrollera eftersom den inte
vill ha med sig själv att göra. Kärleken,
ödmjukhetens förälder, har ju också
den lilla egenheten att inte bry sig om
sig själv, att vara ständigt utgivande.
Det hebreiska ordet för ödmjukhet
'anawáh' som används i den bibliska
grundtexten kommer av verbet 'anáh'
som betyder 'vara böjd'. Den grekiska
motsvarigheten 'tapeinofrosúne' är
sammansatt av två ord: 'låg' och
'sinne'. Betyder det att man alltid skall
förminska sig själv i relation till andra?
Hur gjorde Jesus? Vi kan se några exempel på klassisk kristen ödmjukhet,
såsom de flesta tänker sig den egenskapen. När Jesus tvättar lärjungarnas
fötter är det en kärlekshandling och en
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lektion i att ta emot något de inte har
förtjänat. Petrus, den kanske stoltaste
lärjungen, vägrar först att låta Jesus
tvätta sina fötter men ödmjukar sig sedan Jesus sagt 'Om jag inte tvättar dig
har du ingen del i mig'. Sedan har vi
också det största och tydligaste exemplet av alla, när Jesus går i döden
för att rädda mänskligheten, när han
efter stor vånda låter sig hängas upp
på ett kors av trä och plågas till döds.
Sedan har vi andra exempel som
kanske är lite svårare att beteckna som
ödmjuka. När Jesus rensar templet
som hade förvandlats till en marknadsplats. Till synes ilsket vräker han omkull borden och förmodligen med
ganska hög stämma förkunnar att de
har gjort 'bönens hus till ett rövarnäste'.
Andra gånger 'suckar' Jesus över lärjungarnas förstockade attityd och otro.
Men är inte Jesus det felfria lammet
som blev offrat för oss? Måste vi inte
då också utgå från att han i allt också
var ödmjuk?
Som jag tidigare nämnt kretsar inte
ödmjukheten kring sig själv. Den böjer
sig för någon, men det är inte dig eller
mig, utan Gud Faderns vilja som den
underkastar sig. Det innebär inte nödvändigtvis att du och jag tycker att en
person agerar ödmjukt när han utför
Faderns vilja, särskilt inte om det kontrasterar mot vår egen vilja.
Man kan också se det som så att ödmjukheten går i sanningens tjänst,

vilket 'drabbar' många i en förljugen
värld. Jesus uppfattades som högmodig och uppblåst av den tidens religiösa och inte mycket talar för att dagens religiösa skulle tycka något annat
om de befann sig i motsvarande situation. I Gud finns bara sanning och världen drivs av helt andra principer.
Materialismens 'teologi' kretsar bara

kring sig själv, att bli större och viktigare, medan ödmjukheten riktar sig ut
från sig själv till Gud och medmänniskorna. Den är precis som kärleken
självförglömmande, alltså ju mer jag
tänker på mig själv, oavsett tankarnas
karaktär, så blir jag mindre ödmjuk.
Ulf Sandholm

FRÅN SKOLKYRKANS HORISONT
Har just kommit ifrån en lektion på Rekarneskolan. Det visade sig att klassen
bara bestod av killar som gick på ett byggprogram. Det gjorde mig lite fundersam om hur denna lektion skulle gå. Mina tidigare erfarenheter säger mig att i
sådana klasser kan det vara svårare att föra ett öppet samtal kring tro och livsåskådningsfrågor. Till skillnad från ex den klass jag träffade igår som var från ett
samhällsprogram och bara bestod av tjejer. Där hade jag fullt upp att hinna med
att prata om allt de funderade på under den timma jag hade till förfogande. Jag
säger inte att tjejer funderar mer på tro än killar. Jag menar bara att olika klasser
skapar väldigt olika kulturer om vad som är okej att prata öppet om.
Jag fick dock ändra min uppfattning snabbt. Många av killarna i denna klass var
väldigt öppna med vad de tänkte och trodde på och frågorna haglade. I klassen
fanns som vanligt många uppfattningar representerade. Två killar kan utgöra
exempel på bredden. Den ena killen sade sig vara total ateist och ville bl.a. veta
hur man "gör sig av" med sitt barndop. Medans hans granne var aktivt kristen
och berättade för hela klassen om hur han gör när han ber och hur mycket hans
tro betyder för honom. Och det fina var att man respekterade och lyssnade på
varandras olika uppfattningar, vilket inte alltid är så självklart.
Samtalen i klassrummet börjar ofta utifrån "min berättelse" som jag brukar börja
lektionen med. Sedan kommer vi in på en mängd olika områden som: Jesus och
hans död/uppståndelse, om skapelsen, om det kristna livet, om döden osv... En
av frågeställningarna som berörde mig var: hur kan ni tro att Gud "tar hem" de
människor som förtjänar att leva. Den frågan ledde till ett viktigt samtal om det är
Gud som styr människors liv och död, om livets svårigheter som drabbar alla,
om livet är något vi förtjänar eller om det är en gåva (och där jämför den kristna
nåden och den österländska karma tron), vad som händer direkt efter döden vilket vi kristna kan se lite olika på även om vi delar hoppet om ett evigt liv med
Gud. En annan fråga var: om jag som 20 åring skulle bli kristen, på vilket sätt
skulle mitt liv förändras, skulle det ex. synas utanpå? Jag delger inte mitt svar
utan låter den frågan som avslutning landa i ditt eget liv just nu!
Hälsningar
Daniel Dalemo
skolpastor
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VARDAG & FEST
SÅDANT SOM BERÖR OCH SKA FIRAS

Joel Backman — vår nye pastor och föreståndare!
På församlingens senaste församlingsmöte beslutades enhälligt att
kalla Joel Backman som vår församlings pastor och föreståndare.
Till vår stora glädje har Joel bejakat denna kallelse. Han tillträder
tjänsten den 1 januari 2013 och kommer att installeras i gudstjänsten den 13 januari. Vi hälsar Joel välkommen och tackar Gud för
honom.
Anställningsgruppen
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ÅTERBLICKAR
BROR-ERIK SPEGLAR VÅR DÅTID

Om väckelsemöten för 130 år sedan
För 130 år sedan, dvs. år 1882,
hade baptisterna en kyrkbyggnad,
Elimkapellet, vid Nygatan. De ledddes av pastor Gut-Olof Larsson.
Man upplevde en blomstringstid. En
stor ström av ungdomar sökte sig
bort från jordbruket för att söka bli
fabriksarbetare i stället. Många anslöt sig till någon av de många föreningar som hade kommit till.
Kanske ynglingen hoppades finna
sin hjärtans kär just där. Han ville
därför bli medlem. Så blev Elimkapellet inte bara ett bönerum utan
rentav en äktenskapsmarknad
också.
En man i staden förstod inte riktigt
vad som pågick i Elimkapellet. Kapellet fick därför bli måltavla för
hans pamflett, ”Skråtuna”, som kom
ut av trycket år 1882. Så här skriver
han bland annat:
Klockan är tio på aftonen. Föreningen ”Döparen” börjar sin sammankomst. Talaren sa: ”Mine dyre wän-

ner! Under de två månader wi
hwarje afton hållit wåra wäckelsemöten hafwa många själar blifwit
dragna från werlden. Jag öfwerlemnar nu åt er att samtala med de
otrogna. De af wännerna, som lyckas omwända någon själ, för in honom eller henne i lilla kammaren.
Från bänkarne i stora salen hördes
ett allmänt sorl. Föreningens ungdomar söker bland de otrogna jungfrurna att finna någon passande att
wäcka ur syndasömnen. Här och
där ser man par om par ordnande
till wäckelsearbete. Mången helig
sanning smyger sig från den troende ynglingens läppar direkt in i
den otrogna jungfruns hjerta och
upwäcker der en helig låga af –
fromhet. En och annan wäckt syndare införas i kammaren. Vad där
försiggår veta wi ej.
Wi ha erfarit att samma werksamhet som offwan skildrats, är densamma i alla de andliga föreningarna.”
Bror-Erik Ohlsson.

Välkommen med ditt bidrag till jubileumsboken!
Små korta berättelser, livshistorier, minnen och fotografier. Berätta för oss, skriv
ner ett minne på en lapp och ge till oss, visa bilder och låt oss låna.
Kontakta Maria Öhrvall eller Bror-Erik Ohlsson
15

VILL DU TALA
MED NÅGON?
I församlingen har det
förtroliga samtalet en given
plats.
Vi arbetar under tystnadslöfte.
Tag kontakt med någon
i själavårdgruppen:
Inga Lisa och Gunnar
Svedberg

016-12 32 74

Karl-Erik Magnusson är backup för gruppen.

Kontakt utges av Elimkyrkans
Baptistförsamling i Eskilstuna
Ansvarig utgivare:
Tomas Petersson 016-42 59 74
Tomas.tp@glocalnet.net
Redaktion:
Suzan Östman Bäckman
Conny Bäckman
Bror-Erik Ohlsson
Thord Polhage
Rolf Sundström
Ulf Sandholm
Maria Öhrvall

Tipsa oss gärna vad vi ska
skriva om, skicka det till:
rolf-sundstrom@tele2.se eller till
någon annan i redaktionen.
Material för införande bör vi ha i
god tid innan manusstop, det
skickas till: t.k.polhage@telia.com

Nästa nummer:
Nr
Period
Manusstop
1
mars—maj
9 febr

Elimkyrkan
Nygatan 25
632 20 Eskilstuna
Församlingens pg: 169975-0
Ungdomsrådets pg: 36 83 02-6
Tel. köket 016-13 02 98
Pastor: (vakans t o m dec –12)
Noomi Tönnäng 016-12 69 70 alt. 0705-62 69 70
(fr o m jan –13)
Joel Backman
016-12 69 70 alt. 0705-62 69 70
Pastor, spansktalande: Mauricio Campos 016-14 49 43
mauricio_60@hotmail.com
Sjukhuspastor:
Håkan Persson 016-10 45 78
Ordförande:
Kerstin Nilsson 016-42 35 56
kerstine.nilsson@telia.com
Kassör:
Miriam Parsmo 016-262 55
m@parsmo.org

www.elimkyrkan.com
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