
Kristus lever, underbara ord,
Som upplivar tungt och sorgset mod.

Väl är mörkret stort uppå vår jord,
Men se Kristus lever!

(Sionstoner 179)
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I Höga Visan står det: ”Se, vintern är förbi, 
regntiden är förliden och har gått sin kos. 
Blommorna visar sig på marken…..”  Det är 
en ljuvlig tid som nu ligger framför oss. Vi har 
lämnat influensan och vinterkräksjukan bakom 
oss. All kraft behövs för att planera vårens och 
sommarens aktiviteter. 
Ekumeniskt har de kristna här på Gotlands 
kommit närmare varandra, vilket inte minst 
märktes under böneveckan i januari, som 
avslutades med en bönevandring runt Visby 
ringmur. Vi ser fram mot fortsatt gemenskap t 
ex när Simon Ådahl kommer till Fole lördagen 
den 6 maj och till Vall på söndagen den 7 maj. 
I det här tidningsnumret får vi ta del av den 
sjunde bibelkvällen där Jens Peterson fortsätter 
bibelundervisningen. Förutom betraktelsen och 
bibelläsningsplanen från Bibelläsningssällskapet 
får vi lite information om tidningens ekonomiska 
situation. Lisbeth Nilsson har skrivit en artikel 
om Israel. 
I TerraNovakyrkan har vi fått en ny 
församlingspedagog, Agneta Krantz. Hon har 
ett gediget arbete framför sig att bl a fortsätta att 
bygga upp scoutverksamheten och vara med på 
det stora scoutlägret i Mossebo i sommar.
EFS årskonferens blir i år i Alingsås den 3-6 juni.
På Gotland händer mycket under våren och 
sommaren. Den kristna gemenskapen är unik och 
väl värd att ta vara på. Vi ses!

    Aina Unemo

Alla kulturarrangemang som genomförs   
inom  EFS på Gotland sker i samarbete med   

Sensus Studieförbund.
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BETRAKTELSEN

Samtidigt som kyrkan talar om påskens 
budskap så gör våren sitt intåg. Det fullkomligt 
sprakar av allt som växer! Varje år slås jag av 
hur oerhört vackert det är! Trädens ljusgröna 
färg! Vitsipporna mellan trädstammarna. Och 
Karin Boyes ord kommer till oss igen:

”Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan  
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer och det som stänger.”

Bilden för vårens skeende blir också bilden för 
påskens underbara budskap. Ingen utveckling 
eller förändring sker smärtfritt. Den väg Jesus 
vandrade för att nå uppståndelsens morgon 
var Via Dolorosa, smärtornas väg.

”Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur 
natt och död till liv förutan like. Därför, så länge 
världen står, det efter vinter kommer vår också 
i andens rike” sjunger vi i psalm 198. Detta 
är Kristusmönstret tänker jag. Det mönster 
som genomsyrar skapelsen och som handlar 
om vägen från liv till död och sedan från död 
till liv igen.

På samma sätt som graven öppnade sig för den 
uppståndne Jesus, gror frön, brister knoppar 
och växer liv. Såsom Gud uppväckte Jesus 

låter Gud solens nyvunna värme återuppväcka 
vår natur. 

Om några veckor firar vi valborgsmässoafton. 
Vi tänder våra eldar och sjunger in våren i vårt 
avlånga land. Elden får tina upp det frusna 
och samtidigt bränner den upp och förgör det 
döda, som torkade kvistar, multnade löv och 
allt som hörde det gamla till.

Livet förnyas ständigt! Men för att något nytt 
ska komma måste det gamla först få dö. Det 
som blommade förra sommaren är nu bränsle 
åt elden.

Och på samma sätt som många knoppar 
under vintern legat slumrande under den 
hårda och kalla tjälen – så rymmer också våra 
liv slumrande möjligheter!

Gud har lagt ner möjligheter i oss och 
Guds kärlek vill blåsa liv i dom knopparna! 
Kristusmönstret är också vårt mönster.

”Gud välsigna oss i vårens tid,
att vi gläds över varje grönskande knopp,
varje timme av ljus, varje vårlig bris.
Gud välsigna vår pånyttfödelse.
Amen.”

Med önskan om en välsignad och glad påsk
Pernilla Cramnell

Kyrkoherde Romaklosters pastorat

Kristusmönstret
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”Människan och Den Helige Ande” del 2.

Den här sjunde träffen fortsätter temat ”män-
niskan och Den Helige Ande”. Fortfarande av-
ses människans möte och liv med Guds Ord i 
form av Anden.  Förra gången inledde vi med 
människans möte med Guds Ande, och läste 
då om pingstundret i Apostlagärningarna 2. 
Idag ska vi fortsätta med hur människan kan 
fördjupa sin förståelse för hur Anden verkar 
i församlingen, och gör Kristus och skriften 
levande. 

Sist nämnde vi att Nya Testamentet är upp-
byggt på ”ett förbund som är Ande”1.  Detta 
innefattar att den troende ”föds på nytt” av 
Gud2,  genom att göra Kristi död och upp-
ståndelse till sin egen död och uppståndelse 
från synden, och att man sedan lever ett liv i 
tillväxt med Kristus. Det betyder att den tro-
ende förnyas inifrån i sin ande av Guds Ande 
till en medveten gudsrelation (Andens frukt), 
och att målet för relationen är liv i evigheten 
med Gud (evigt liv). 

Andens förbund med Jesus Kristus som
förebild

Genom Andens förbund har Gud upprättat en 
väg till frälsning, han har förbundit sig till att 
leda den troende till evigt liv med sin Ande, 
om/när den troende svarar upp och låter sig 
ledas bort från synd. Men frågan är hur detta 
sker? Vi börjar med att se närmare på några 
verser av Petrus pingstpredikan som vi läste 
förra gången, Apg 2:22: 
22Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var 

en man som blev erkänd av Gud inför er ge-
nom kraftgärningar, under och tecken. Genom 
honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni 
själva vet. 

I den här versen beskrivs att Gud bekände 
sig till Jesus genom kraftgärningar, under och 
tecken. Det betyder att Gud själv verkade ge-
nom honom, och det beror på att det fanns en 
så nära intim kontakt/förståelse mellan dem 
att Jesus kunde behaga sin Fader genom att 
göra det som Fadern ville3.  Resultatet blev att 
Guds kraft kunde verka genom honom när 
han betjänade människor omkring sig. Utan 
denna närhet till Fadern hade Jesus varit lika 
kraftlös som alla de övriga människor han 
mötte. Jesu närhet, hans pågående relation, 
till Fadern är alltså en grundläggande nyckel 
för oss4.  

Vi fortsätter med 2 verser till, Apg 2:38-39: 
38Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla 
döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir 
förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 
39Löftet gäller er och era barn och alla dem som 
är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."

Det löfte som omtalas här bildar nästa nyckel. 
Texten säger att löftet gäller ”er och era barn 
och alla dem som är långt borta”. Detta betyder 
att löftet gäller oss som utgör den kristna för-
samlingen här och nu. Utifrån Guds kallelse 
till omvändelse ifrån synd, får och kan vi be 
om att Anden ska börjar verka mitt ibland oss, 
som grupp och individuellt. Anden är alltså 
given till församlingen, för att hjälpa oss med 
kallelsen till Kristus, fördjupa vår relation 

EFS temakväll nummer 7  - tema ”Bibeln 2015”

1 Se 2 Korintierbrevet 2:14-4:6 (spec 3:6).
2 Se Johannes ev 3:1-9.
3 Se Johannes ev 16:1-3.
4 Se även här hur aposteln Paulus framställer denna närhet: 2 Korintierbrevet 5:11-19.
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med honom, för att vi ska kunna nå evigt liv. 
Detta är själva förbundet, och där behöver vi 
ha vårt fokus. Därför ska vi nu läsa mer om 
hur Anden utför sin uppgift för oss. 

Läs Joh 16:5-15
Den här texten fångar i stort sett upp det som 
Guds Ande är sänd till församlingen för att ut-
rätta. Att leda de troende in i ”hela sanningen”, 
genom att överbevisa/övertyga ”världen” om 
vad ”synd och rättfärdighet och dom” är. Detta 
betyder, att världens synd och all dess ondska 
just nu står under en fällande dom från Gud, 
vilken leder till död. Men att världen kan bli 
förlåten och frikänd från domen genom att ta 
emot Guds rättfärdighet genom tro, vilket är 
att ta emot Jesus Kristus.

När vi tidigare noterat människans relation till 
Gud så har vi sagt att synden bryter kontakten 
och avskiljer människan till död. Men enligt 
Guds frälsning ska detta läkas, och därför hål-
ler Kristus på att bryta syndens intrång. Det 
verktyg som han brukar för att bryta syndens 
verkan är Guds rättfärdighet.  Guds rättfärdig-
het5 är en skapande kraft som består av myck-
et, och i det här sammanhanget specifikt av 
Kristi död och liv. En död som bryter ner syn-
den till döds i människan, och liv som sam-
tidigt växer fram utifrån Kristi uppståndelse. 
Denna Guds dom över synden är nu menad 
att födas fram av Anden i församlingen. Den 
inleddes vid Kristi död och uppståndelse, den 
pågår just nu, och kommer vara klar när Kris-
tus kommit tillbaka och har dömt levande och 
döda.

Vi fortsätter med vers 12-13a: 
”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte 
bära det nu”. Men när han kommer, sanningens 
Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.” 

Enligt den här texten har lärjungarna ännu 
inte förmågan att kunna bära (förvalta) det 
som Jesus vill att de ska förstå. Det är därför 
Andens uppgift att åstadkomma en sådan för-
måga. Detta görs genom att leda de troende 
över en längre tid då de tillvänjs vid den rätt-
färdighet som Anden vill ge. På flera ställen i 
Nya Testamentet säger skriften att de som är 
nya i tron inte mäktar med att bära en djupare 
förståelse av Guds rättfärdighet6.  På ett intel-
lektuellt plan kan det gå fort att förstå bibelns 
texter, men när det gäller närheten till Gud i 
hjärtats djup och mognad till efterföljelse är 
det annorlunda. Därför behöver den troende 
formas genom en livslång växtprocess, som 
avslutas först när det eviga livet är mottaget. 
Då är förbundet fullbordat, och det är Andens 
uppgift att leda i den här växten.

När det gäller växten är det nu dags att notera 
en mycket viktig sak. Vers 13b-15 lyder: 
”Han ska inte tala av sig själv utan bara tala 
det han hör, och han ska förkunna för er vad 
som kommer att ske. 14Han ska förhärliga mig, 
för han ska ta av det som är mitt och förkunna 
för er”. 15Allt som Fadern har är mitt. Därför 
sade jag att han ska ta av det som är mitt och 
förkunna för er. 

Märk noga att här ställer Jesus sig själv i abso-
lut centrum för den troendes vandring med/i 
Anden. Det som Anden förmedlar kommer 
alltså specifikt ifrån Kristus (”förhärliga” Kris-
tus, ”förkunna”, det som Kristus talar). Detta 
kan vara ett lite kontroversiellt anspråk i da-
gens religionsblandade samhälle. Men Anden 
är endast verksam inom ramen för Kristus, 
inte i andra religioner eller andra andliga/
sekulära sammanhang. Skälet till detta är att 

5 Se Romarbrevet 1:16-17.
6 Se som ex Hebreerbrevet 5:11-14, 1 Korintierbrevet 3.



6

det inte finns något offer för synder i övriga 
sammanhang – ett sådant offer finns endast 
genom Jesus Kristus eftersom det var hans 
egen kropp som offrades på korset. Detta gäl-
ler även kyrkan själv ifall den förkunnar något 
felaktigt som är ”utanför Kristus”. I den re-
lation som Anden vill föda fram måste man 
alltså tydligt vara Kristus trogen, och avhålla 
sig från avguderi.

Yttringar av växt i Kristus
Så här långt har vi gått igenom de grunder 
som Anden använder när han fördjupar tron 
på Kristus. Nu ska vi titta lite närmare på vil-
ka uttryck själva växandet brukar visa upp, det 
som också kallas för Andens frukt7.  I Johannes 
15:12 säger Jesus följande till lärjungarna: 

”Detta är mitt bud: Att ni skall älska varandra 
så som jag har älskat er”.       

Grunden för relationen/närheten mellan de 
troende och Gud, och emellan de troende i 
församlingen, är Kristi kärlek. Detta kan vi 
läsa om på flera ställen i Nya Testamentet8,  
varav jag speciellt vill nämna 1 Johannesbre-
vet. Observera i texten att Kristus har älskat 
oss människor först, och på grund av det kan 
vi sträva efter att besvara, och växa till i att 
älska honom tillbaka. Att låta sig älskas av 
Kristus, och med Kristus som förebild – älska 
Fadern, och (alla) människor, är utgångsläget 
för livet i Anden. Kärleken fungerar som An-
dens bränsle, den ger livet med Gud kunskap, 

fokus, kraft, helgelse och glädje. Detta utgör 
grunden för, en tro som är verksam i kärlek⁹.  
Då får Anden möjlighet att befrukta försam-
lingen. Andens frukt växer till inom den tro-
ende, som får uppleva hur GudsOrdet inte 
endast är ett skrivet Ord, utan även ett levan-
de Ord som verkar inom ens hjärta (anden). 
Utifrån denna kärlekens grund kan vi nämna 
följande om växten i Anden:  

•   Man börjar uppleva hur det skrivna Or-
det ”blir levande”. Att Ordet ”är Kristus”, och 
”tar sin boning”, inom ens varelse.10   

•   Man upplever sig efterhand vara ”en ny 
skapelse”11,  ”född på nytt” är ett annat ut-
tryck12,  får frid med Gud och en känsla/in-
sikt av att vara ”hemma”. 

•   Man börjar förstå vem Fadern är, får en 
djup längtan efter hans kärlek, och att vilja 
vara med honom och att kunna behaga Kris-
tus genom tro. 
 

•   Bibel, bön, helgelse, och att leva med Kris-
tus i gudstjänst/mässa, och lovsång genom 
Andens omsorg blir en tydlig och stark nöd-
vändighet för det egna och andras välmående.

•   Man börjar kunna ”navigera” i bön, upp-
täcker andliga nådegåvor, och den övernatur-
liga kraften i Guds rike. 13  
•   Man upplever hur syndens personlighet 
avslöjas, och förstår vad som är Guds rättfär-
dighet. Samtidigt växer en stark motvilja fram 

7 Se Galaterbrevet 5:16-26. 
8 Ex Matteus 22:37ff: 37 Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din 
själ och av hela ditt förstånd". 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar 
det: Du ska älska din nästa som dig själv. ⁴⁰ På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." Se även 
Efesierbrevet 3:14-21, 1 Korintierbrevet 13, Galaterbrevet 5:13-15, 1 Johannes brev. 
9 Galaterbrevet 5:6.
10 Jakobs brev 1:21, Johannes ev 1:12-14.
11 2 Korintierbrevet 5:17, Galaterbrevet 6:14-16, Johannes ev 3:1-6. 
12 Johannes ev 3:3-8.
13 1 Korintierbrevet 2:4-5.



7

mot synden och det blir ytterst viktigt att inte 
leva i synd.

•   Man börjar kunna urskilja vad det är som 
GudsOrdet kallar för ”köttet” och ”världen”. 
Att det finns en ”köttslig natur”, inom en själv 
och i alla människor omkring, som är död och 
saknar förmåga att ta emot välsignelse från 
Gud. Man börjar känna sig ”korsfäst med 
Kristus”, och längtar efter att ”vända sig bort” 
från köttets ”lockelser och begär”.

•   Man börjar uppleva att evigt liv med Gud 
är själva målet för tillvaron, och ömmar starkt 
för att inte gå miste om detta. Samtidigt växer 
en insikt och en nöd fram om att vilja hjälpa 
andra människor till samma mål.

•   Man upplever en ny hjärtats tro växa fram. 
En tro som är mycket tålig och stark, som 
trots stora påfrestningar känner djup glädje 
och frid. Oro för svårigheter, fruktan för åld-
rande, och sjukdomar avtar mer och mer.

•   Man delar med sig av sin upptäckt och 
börjar kunna leda andra människor till ett liv 
i Guds kraft, man börjar bära ”Andens frukt”. 
Det här innebär att livet som troende i för-
samlingen på jorden ihop med Anden är 
väldigt viktigt. Anden behöver få leda de för-
samlades hjärtan över tid så den tillväxt som 
krävs för att kunna betjäna människor med 
Kristi kärlek blir möjlig. Anden är specifikt 
sänd från Gud för att göra det övernaturliga 
som finns I Kristus begripligt och levande för 
församlingen. I den uppenbarelsen, kan Guds 
rike predikas, och under och tecken skapa en 
sådan tro som klarar av att övervinna värl-
den.1⁴  

Avslut:
För att det som jag nu har beskrivit här ovan 
ska ske på ett sunt och riktigt sätt använder 
Anden bibelns skrivna Ord som verktyg. Bi-
belns texter fungerar I Herren som ett rät-
tesnöre för att korrigera och forma växten i 
Kristus på olika sätt. Det betyder att skriften 
är viktig och att dess budskap noga behöver 
beaktas. Ingen skrift med ett sådant speci-
ellt innehåll fanns att tillgå före Anden hade 
kommit till församlingen. De författare som 
har skrivit Nya Testamentet menar sig ha fått 
sin kunskap från Andens ledning,15 och detta 
just för att kunna bygga upp kyrkan i den 
övernaturliga kraft som finns i Kristus.16 För 
att kunna åstadkomma sådana skrifter fick 
de växa länge och mogna I Kristus innan de 
skrev. Och det är samma sorts mognad som 
den troende har att ta emot idag.

Nästa gång ska vi se närmare på målet för tron 
på Kristus, det eviga livet.

1⁴ 1 Johannes brev 5:3-5.
1⁵ 2 Timoteus 3:14-17.
1⁶ Se Johannes 6:63: ”det ord jag talat till er är ande och liv”.
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Så kan en ljusbärare komma till
Under många år hade det diskuterats och öns-
kats en ljusbärare till Hejde kyrka. Vid ett till-
fälle var en kyrkoantikvarisk person hos oss i 
kyrkan och vi fick tips på att vi kunde utforma 
ljusbäraren med en kant om minst 10 cm runt 
om så skulle det inte behövas plåt på golvet, 
vilket ju utgjorde en snubbelrisk då det är ont 
om plats.

Idén kom då med en kvarnsten. De gällde 
bara att hitta en som inte hade större diameter 
än ca 80 cm. Efter att ha frågat på många olika 
sammankomster så fick jag napp efter ca ett 
år. Fick då kvarnstenen mot ett speciellt hjul 
som skulle sitta på en vagn. 

Så var det då bara att finna en lämplig fot. 
Efter många nätters och dagars funderingar 
kom tanken att jag skulle titta i lanthamnen 
där jag växt upp. Den har nämligen blivit om-
byggd.  Men fanns pollarna kvar, dem som 
man sprungit och hoppat på? Vid besök på 
platsen så fann jag dem där i gräset. Efter ett 
samtal med hamnfogden och med förklaring 
vad den skulle användas till så sa han: ”Ska du 
ha den till det så får du ta den, egentligen får 
jag inte göra så.” Med lite arbete och kluringar 
så ser ni resultatet.

Den dagen vi skulle montera den i kyrkan var 
jag ensam till en början. När foten skulle av 
kärran behövde jag hjälp. Tittade mig om-
kring, då kommer ett par gående, en liten fru 
men en stor karl. Här på landet är det inte 
så vanligt att folk är ute och promenerar en 
vardagsförmiddag. Jag sa: ”Du kommer som 
sänd, kan du hjälpa mig med stenen?” ”Ja-
visst!” Sedan fixade jag foten på plats. 

Så skulle själva ljusbäraren in. Två vaktmäs-
tare kom, men vi behövde vara minst fyra per-
soner. Tittar på kyrkogården, där går en 

kraftkarl och ser till sin älskades grav på för-
middagen. Ljusbäraren kom in på plats.

På kvällen gick det upp för mig att hela iord-
ningställandet av ljusbäraren var styrkt från 
ovan och jag fick vara redskapet. Tänk vad 
svårt vi har att se vem som hjälper oss egentli-
gen, men vi tar åt oss äran.

Ljusbäraren finns alltså i Hejde kyrka på Got-
land. 

   Anders Wahlby
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Här kommer en liten presentation av mig. 
Jag har haft lite förkärlek till Gotland sedan 
jag var här på semester med mina barn för 
länge sedan. Därför sökte jag tjänsten som 
pedagog och ett plus var att jag skulle jobba 
med scouting.

Jag kommer från en församling i Småland 
som heter Ljungbyholm utanför Kalmar.

Under de veckor jag varit här så känner jag 
mig välkommen och har fått ett väl bemö-
tande från kollegor och övriga personer i 
församlingen. Lägerlivet och att vara scout 
är något som jag verkligen brinner för. Sova 
i tält med ungdomarna är en gåva och merit 
som gör livet fyllt av upplevelser.

Att lära känna nya människor är fantastiskt 
fint och spännande och alla har vi olika gåvor 
att dela med oss av till varandra. Agneta Krantz

Ny församlingspedagog i Terra Novakyrkan

Patrullriks i Mossebo

30 juli - 5 augusti 2017

EFS och Salts årskonferens 2017 
3-6 juni i Alingsås 

Mer information på webben: 
www.konferens.efs.nu



10

Det heliga landet.
Komplikation eller löfte?
Ämnet är kontroversiellt. Det handlar ju inte 
om antingen-eller utan om både-och. Här vill 
jag förhålla mig till löftet. Det är som kristen 
jag möter utmaningen. En komplikation i sig. 
För vi kristna är ju inte eniga i frågan. Jag ser 
oss som delade i två läger. Unnar också mot-
satt läger att få komma till tals.   

När jag skriver detta är det den 27 januari, 
förintelsens minnesdag. Och när jag som 
25-åring för första gången fick mina ögon 
öppnade inför judarnas öde i Tyskland hände 
något inom mig som aldrig upphört att gälla: 
Jag tog ställning: ”Aldrig mer”! Förstod den 
gången att de aldrig mer tänkte gå i fällan som 
sina förfäder. Året var 1957, vid den tiden 
var det väl ingen som inte unnade judarna 
sitt eget land.  Nu har opinionen gjort helt 
om. De flesta tycker att Israel bär sig illa åt. 
Också en del av mina bästa vänner får något 
spänt i blicken när jag nämner mitt ställnings-
tagande. 

Landet
När jag blev ombedd att utveckla mina tankar 
under rubriken ovan förstod jag att jag skulle 
få kritik. Många ser nog Israels vänner, dit jag 
hör, som naiva och romantiserande. Argu-
menten är många och förståeliga. Ändå kan 
jag inte svika mitt inre löfte till antisemitis-
mens offer. Som ju inte bara var de 6 miljo-
nerna i koncentrationslägren utan judar av i 
dag. Vad är det för en gåtfull mekanism som 
på nytt ger näring åt kritiken?   
Orsaken till konflikten är uppenbar: Land-
ytan. Den minimala jordplätt i mitten av det 
kolossala landområde som kallas Mellanös-
tern. Alltmedan Hamas så klart uttalat sin 
målsättning: Att göra landet Israel ” juden-
frei.”

Att lyssna, försöka tränga in i motpartens tan-
kevärld, - de flesta anser nog detta vara en bra 
utgångspunkt för möjlig förståelse. Vad man 
sedan tycker om Israels handlande är en an-
nan sak.  
Vad är det då som gör judarna så uppkäftiga 
att de gör anspråk på detta land? Mitt svar:

Löftet
I Israels synagogor läser man hela Gamla 
testamentet på ett år. Den skrift som ingår i 
vår kristna Bibel. Svårtydd och grym på sina 
ställen, ljuvligt tröstande på andra, profetisk, 
dramatisk, poetisk och historisk, ja den har 
allt. T.o.m. för släktforskaren. Och vi kristna 
ser ju mönstret - likt Hitchcock i sina filmer 
skymtar Jesus fram både här och där. Tänk på 
Emmausvandrarnas bibelstudium:
Och han började med Mose och alla profeterna 
och förklarade för dem vad som var sagt om 
honom i alla Skrifterna Luk. 24:27  Och här 
nämner jag löftet till Abraham:
Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och 
dina efterkommande för evig tid. 1 Mos. 13:15
Men, Abraham hade ju två söner, Isak och Is-
mael. Det är ju mellan dem som striden rasar 
än i dag. Vem har rätt till landet? Ett förtydli-
gande kommer i 1 Mos. 28:13.  Det var Isaks 
son Jakob som fick höra Herrens röst:
Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och 
Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt 
dig och dina efterkommande.
Jag vill alltså påstå, att det är alla dessa löften 
som gör judarna så säkra på sin sak: ”Detta 
land har vi fått av Gud. Det gäller för oss att 
förvalta. Och – försvara.”  Just nu söker de 
leva upp till detta. Hur avskydda de än blir, 
och bojkottade. Synd bara att vi missar deras 
goda apelsiner.
Bibeln beskriver ju detta tydligt och konkret: 
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En uppdelning av landet med en jordyta för 
var och en av Israels stammar, alla utom levi-
terna, de fick ju tempeltjänsten. Landet som 
de sedan fördrivits ifrån i olika omgångar. 
Dessutom nödgats åse hur deras heligaste 
plats, Jerusalems tempel raserats. I våra kyrkor 
sjöng vi i advent: ”Jerusalem är öde, dess tem-
pel fallit ner.” Skadeglädje eller…? Alltmedan 
judarna i alla länder närde hoppet om att 
återvända. Och alltid har slutat sina samlingar 
med orden: ”Nästa år i Jerusalem”.
  Många har också återvänt. Och tillresta judar 
från alla världens hörn söker sig till den lilla 
rest av templet som romarna missade vid för-
störelsen, den s.k Västra muren. Där ber de, 
sjunger och dansar till Herrens ära. Men som 
vi vet har man på sista tiden sökt frånta dem 
rätten till detta. Det påstås ligga på ”ockupe-
rad mark”. Vad tycks? Byggdes inte det första 
judiska templet på denna mark för drygt 3000 
år sedan av den judiske kungen Salomo, son 
till David, som boning åt Herrens namn och 
på hans befallning? 
Jag nämnde släkttavlorna. Att Jesus var av Da-
vids släkt vet vi ju, alltså jude. Själva påstås vi 
vara ”inympade”. En extra känga ges oss av 
Paulus i Rom. 11: 17-18.
...du som är ett vilt olivträd har blivit inympad 
bland dem och fått del av det äkta olivträdets 
saftrika rot…om du förhäver dig skall du veta 
att det inte är du som bär roten utan roten som 

bär dig.  
I kyrkan sjunger vi Hosianna, Davids son! 
Och till ängelns budskap i julnatten: Han är 
Messias!   

Framtidshoppet
Ja, tänk! Vi har ett härligt framtidshopp! Hop-
pet om Jesus Messias! Han skall komma till 
jorden igen enligt ännu ett löfte. Tanken gör 
mig mycket glad. Det löftet förenar oss med 
det judiska folket. Ja - med landet! För vad 
säger Bibeln om den plats dit han skall åter-
vända? Detta sedan ”alla hednafolk” har dra-
git upp till strid mot Jerusalem.  Om denna 
Herrens dag skriver profeten: 
På den dagen skall han stå med sina fötter på 
Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut…
Sak.14:4
Om man vågar kan man läsa hela kapitlet. 
Det är ingen sömnvänlig läsning. Men gil-
lar man dramatik får man sitt lystmäte.  Och 
det bästa är att det slutar lyckligt. När Jesus 
Messias kommit skall det äntligen bli fred på 
jorden. 
Slutar här med Jesus egna ord från Bibelns 
sista blad:
Jag är A och O, begynnelsen och änden.  
… Jag, Jesus …Jag är Davids rotskott och hans 
ättling, den klara morgonstjärnan.
Ur Joh. Upp. 22.
Amen, kom Herre Jesus!
          Lisbeth Nilsson
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bibel läsnings
plan

Mars     
27	 måndag	 	Jungru	Marie	bebådelsedag	 Guds	mäktiga	verk	 	 Ps	147:7-15
28	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Luk	1:46-55
29	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Kol	1:15-20
30	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Rom	4:18-21
31	 fredag	 	 	 	 	 	 	 4	Mos	21:4-9
April     
1	 lördag	 	 	 	 	 	 	 1	Joh	1:8-2:2
2	 söndag	 	5:e	söndagen	i	fastan	 Försonaren	 	 Joh	3:11-21
3	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	103:8-14
4	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Heb	7:24-27
5	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Apg	4:1-12
6	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 2	Kor	5:18-21
7	 fredag	 	 	 	 	 	 	 2	Mos	13:6-10
8	 lördag	 	 	 	 	 	 	 Heb	2:14-18
9	 söndag	 	Palmsöndagen	 	 Vägen	till	korset	 	 Mark	11:1-11
10	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	118:19-29
11	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Fil	2:5-11
12	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Rom	5:1-5
13	 torsdag	 	Skärtorsdagen	 	 Det	nya	förbundet	 	 Mark	14:12-26
14	 fredag	 	Långfredagen	 	 Korset	 	 	 Mark	15:21-41
15	 lördag	 	Påsknatten	 	 Genom	död	till	liv	 	 Mark	16:1-8
16	 söndag	 	Påskdagen	 	 Kristus	är	uppstånden	 Mark	16:1-14
17	 måndag	 	Annandag	påsk	 	 Möte	med	den	uppståndne	 Joh	20:19-23
18	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Jer	31:9-13
19	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 1	Pet	1:18-23
20	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Ps	16:6-11
21	 fredag	 	 	 	 	 	 	 Sak	8:6-8
22	 lördag	 	 	 	 	 	 	 1	Pet	1:3-9
23	 söndag	 	2:a	söndagen	i	påsktiden	 Påskens	vittnen	 	 Joh	20:24-31
24	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	145:1-7
25	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 1	Kor	15:1-11
26	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Joh	21:1-14
27	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Joh	21:15-19
28	 fredag	 	 	 	 	 	 	 Jer	23:3-8
29	 lördag	 	 	 	 	 	 	 1	Pet	5:1-4
30	 söndag	 	3:e	söndagen	i	påsktiden	 Den	gode	herden	 	 Joh	10:22-30
Maj     
1	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	23
2	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Joh	10:1-10
3	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Joh	10:11-16
4	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Ps	100:3
5	 fredag	 	 	 	 	 	 	 2	Mos	13:20-22
6	 lördag	 	 	 	 	 	 	 1	Thess	5:9-11
7	 söndag	 	4:e	söndagen	i	påsktiden	 Vägen	till	livet	 	 Joh	13:31-35
8	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	147:1-7
9	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Matt	7:12-14
10	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Ords	3:5-8
11	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Ords	4:14-19
12	 fredag	 	 	 	 	 	 	 Jes	57:15-16
13	 lördag	 	 	 	 	 	 	 Gal	5:13-18
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14	 söndag	 	5:e	söndagen	i	påsktiden	 Att	växa	i	tro	 	 Joh	17:9-17
15	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	98:1-8
16	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 2	Pet	3:18
17	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Ef	4:15
18	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Kol	3:16
19	 fredag	 	 	 	 	 	 	 1	Kung	3:5-14
20	 lördag	 	 	 	 	 	 	 Rom	8:24-27
21	 söndag	 	Bönsöndagen	 	 Bönen	 	 	 Matt	6:5-8
22	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	13
23	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Fil	4:6
24	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 1	Tim	2:5
25	 torsdag	 	Kristi	himmelsfärds	dag	 Herre	över	allting	 	 Apg	1:1-11
26	 fredag	 	 	 	 	 	 	 Joh	17:1-8
27	 lördag	 	 	 	 	 	 	 1	Kung	19:9-16
28	 söndag	 	Söndagen	före	pingst		 Hjälparen	kommer	 	 Joh	16:12-15
29	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	33:18-22
30	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Apg	1:12-14
31	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Rom	8:16-18
Juni     
1	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Rom	8:31-39
2	 fredag	 	 	 	 	 	 	 Jes	12
3	 lördag	 	 	 	 	 	 	 Ef	2:17-22
4	 söndag	 	Pingstdagen	 	 Den	heliga	Anden	 	 Apg	2:1-11
5	 måndag	 	Annandag	pingst	 	 Andens	vind	över	världen	 Joh	12:44-50
6	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 2	Krön	7:14
7	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Apg	2:36-41
8	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Jes	44:1-8
9	 fredag	 	 	 	 	 	 	 1	Mos	18:1-8
10	 lördag	 	 	 	 	 	 	 Apg	4:5-12
11	 söndag	 	Heliga	trefaldighets	dag	 Gud	-	Fader,	Son	och	Ande	 Joh	11:18-27
12	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	113:1-6
13	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Joh	11:18-27
14	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Matt	28:19
15	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Matt	3:16-17
16	 fredag	 	 	 	 	 	 	 1	Mos	7:11-23
17	 lördag	 	 	 	 	 	 	 Apg	8:26-39
18	 söndag	 	1:a	söndagen	e.	trefaldighet	 Vårt	dop	 	 	 Matt	3:11-12
19	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	66:5-12
20	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 1	Kor	12:13
21	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Apg	9:10-19
22	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Kol	2:12-15
23	 fredag	 	 	 	 	 	 	 Kol	1:21-23
24	 lördag	 	 	 	 	 	 	 Mark	6:30-44
25	 söndag	 	Den	helige	Johannes	döp.	Dag	 Den	Högstes	profet	 	 Luk	1:67-80
26	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Ps	96
27	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Apg	10:37-38
28	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Jes	42:5-9
29	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 Luk	1:5-17
30	 fredag	 	 	 	 	 	 	 Jes	66:12-14
Juli	 lördag	 	 	 	
1	 söndag	 	3:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Förlorad	och	återfunnen	 1	Pet	5:5-11
2	 måndag	 	 	 	 	 	 	 Luk	15:11-32

Bibelläsningsplanen för 2017 är framtagen av Jonas Bergsten på uppdrag av Bibelsällskapet.
Planen följer kyrkoårets tredje årgång. På fredagen introduceras helgens tema som 

kulminerar med evangelietexten på söndagen. Under den efterföljande veckan 
dröjer man sig kvar i temat och läser fler texter från andra årgångar.
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vi minns
Flera av våra medlemmar och understödjare 
har avlidit och vi minns dem med tacksam-
het.

Greta Larsson Stånga
Greta var född i Rone och kom genom 
giftermål att vara verksam i Lye som lantbru-
karhustru. Missionsföreningen och dess sy-
förening betydde mycket för henne, åtskilliga 
arbetstimmar har hon lagt ner för missionens 
räkning. När föreningen i Lye upphörde så 
kom hon att vara verksam i Stånga ditt de 
flyttade när gården såldes. Vi minns henne 
med tacksamhet.

Jan Danielsson Fole fick hastigt insomna, 
trots sjukdom och svaghet ville han så gärna 
vara med. Vi minns honom som scoutledare, 
missionshusvärd och revisor i vår förening. 
Han var också en trogen besökare på luncher 
och vid gudstjänster. Nu finns han i en värld 
där inget lidande finns mer.

Flera medlemmar som varit prenumeranter 
på vår tidning och tidigare varit verksamma 
på olika platser vill vi nämna: 

Kerstin Engström Lummelunda, 
Dagny Lindberg Roma, Edit Pettersson 
Visby och Nelly Lickander Klintehamn.
I början av mars fick vi bud om att Karl-
Olof Lindh Skellefteå avlidit. Karl-Olof var 
född i Gagnef där pappa Emil var predikant, 
i slutet av 1930-talet gick färden till Visby. 
Efter utbildning bland annat på Johanne-
lund och med olika tjänster inom EFS kom 
han 1967 till Stånga och pastorstjänst där 
under några år. Karl-Olof kom sedan att 
verka på olika håll i Sverige, men kontakten 
med Gotland behöll han genom åren, bland 
annat genom att anordna många bussresor 
till Gotland och Ekegården. I Gotlands 
missionstidning har han medverkat många 
gånger och för något år sedan hade vi i flera 
nummer glimtar ur hans levnadsbeskrivning 
införda i tidningen. Vi tackar Gud för hans 
livsgärning.

Så får vi minnas dem som troget tjänat Gud 
i olika livsuppgifter och önska dem vilan och 
friden i evighetens ljusa rike.

Peder

Ekonomisk redovisning för Gotlands Missionstidning 2016

Intäkter: 
Prenumerationsavgifter..........................................................................................19.600
Gåvor.....................................................................................................................7.650
Bidrag fr. missionsföreningarna.................................................................................16.000
Annonser............................................................................................................6.000
                                                                                   Summa: 49.250 

Kostnader: 
Tryckning..............................................................................................................37.575
Porto......................................................................................................................9.451
Övriga kostnader....................................................................................................700
                                                                                   Summa: 47.726
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välkomna till
Simon Ådahl
besöker Gotland 
5-7 maj Simon 
Ådahl var tillsam-
mans med sin 
bror Frank och 
bröderna Edin en 
välkänd grupp i 
kristna sammanhang. Idag reser Simon på 
egen hand och talar och sjunger. Det är en 
samling av sånger och tal om  andliga gåvor 
och dess betydelse för oss som kristna. Vid 
alla tillfällen tas kollekt upp till tidningen 
Dagen.
Hemse pingstkyrka     Fredag 5 maj kl. 19
Fole Missionshus       Lördag 6 maj kl. 18
Vall Saron kapellet     Söndag 7 maj kl. 14
Katthammarsvik 
Elimkapellet               Söndag 7 maj kl. 19

Servering
Alla välkomna!
Samarrangemang med Sensus och Bilda.

Prenumerera på Gotlands 
Missionstidning 2017

Med det här numret av
Missionstidningen bifogar vi ett 
inbetalningskort på prenumera-
tionsavgiften för år 2017.
Den rekommenderade avgiften är 
150 kr per år och den inbetalas till 
bankgiro 270-8279. 

Det går även bra med swish till 
nummer: 123 228 8843 
(Fole EFS).

Tack för ditt stöd! 
Det betyder väldigt mycket för
Missionstidningen att många är 
med och betalar.

Fole Tisd. 11 april kl. 12.30 Lunch, 
Sönd. 23 april kl. 18 Mässa, 
Lörd. 6 maj kl. 18 Simon Ådahl, 
Tisd. 9 maj kl. 12.30 Lunch, 
Sönd. 21 maj kl. 18 Mässa, 
Tisd. 13 juni kl. 12.30 Lunch, 
Sönd. 18 juni kl. 18 Mässa
Månd. Kl. 18.30 jämna veckor Scouter
Tisd. Kl. 19 jämna veckor Syföreningens 
trivselkvällar 
Tisd. och Torsd. kl. 8.00 varje vecka Bön i 
församlingshemmet Fole
Torsd. kl. 19 jämna veckor, Bibelsamtal 
och bön i prästgården Fole
Hejde Tisd. Jämna veckor kl. 13 Inspira-
tionscafé
Tisd. 25 april kl 19 Soppkväll, Missionsin-
formation om EFS mission 150 år.
Sanda 3 maj kl.13.30 Gemenskapsträff
Visby Terra Novakyrkan Sönd. Guds-
tjänster och Tisd. 12.00 Sopplunch 13.00 
Öppet hus, 11 april Raimond Molander 
berättar om Luther, 25 april ”Min resa till 
Gammelsvenskby” med Britta Hoas, 9 maj 
Barbro Bolander Bodell med vänner, sång 
o musik, 23 maj utflykt. 
Se även Domkyrkoförsamlingens prediko-
turer i fredagstidningarna.
Visby hos Aina Unemo Elefantgränd 2, 
Tel 218407. Torsd. jämna veckor kl. 14 
Bibelsamtal och bön.
Visby Ekumeniska samlingar Fredag 
28 april kl. 18.30 Bön- och lovsångskväll 
på Frälsningsarmén. Tisdag  6 juni kl. 
15 Nationaldagsbön vid Rackarbacken 
(Norderport)

EFS Mittsveriges distriktskonferens 
22-23 april i Lötenkyrkan, Uppsala
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