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”Jag tror på Gud som historiens regissör”

Samisk pingstförsamling 100 år
n  För 100 år sedan startades den 
första samiska pingstförsamlingen 
Fjällsol, och i somras uppmärksam-
mades hundraårsminnet bland 
kåtorna på ankarede kyrkoplats. 
”I den samiska kulturen finns det 
mycket som matchar bra med 

pingströrelsens teologi och tradi-
tion”, berättar stanley almqvist i 
Pingstförsamlingen vilhelmina, som 
har startat nätverket samer i Pingst 
för att bland annat berätta försam-
lingen Fjällsols fantastiska historia.
                                                                   HV

”Han gjorde teologi till te och logi”
n sankta Clara kyrka sörjer prästen 
och missionären Carl-erik sahlberg 
som avled vid en ålder av 76 år i 
förra veckan. direktor mats nyholm, 
som under många år arbetade 
nära sahlberg, citerar honom i sitt 
minnesord: ”tro det inte när du hör 

att jag är död, för då lever jag som 
aldrig förr.” Carl-erik sahlberg var 
känd för sitt långvariga engagemang 
i den centrala stockholmskyrkan 
där han ledde ett omfattande och 
uppmärksammat socialt arbete 
1989-2012.                                              HV
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• Friheten, att leva utan krav med 
fokus på det nödvändigaste. 

• Enkelheten, som blir självklar när 
man bara har det man kan bära. 

• Tystnaden, som ger frid.
• Bekymmerslösheten, att ta dagen 

som den kommer, ett steg i sänder. 

• Långsamheten, som gör mig mer 
närvarande. 

• Andlighet, som söks i samtal och 
möten på vägen. 

• Delande, som bygger gemenskap. 
Från Pilgrimens sju nyckelord (2015), 
Hans-erik Lindström

Pilgrimens sju nyckelord»

– Det var där jag upptäckte för-
nekelsens enorma kraft i män-
niskors liv, på behandlingshem 
och i arbetet på 1990-talet med 
alkoholister och narkomaner. 
Förnekelsen av att man miss-
brukar och förstör sitt liv, sin 

familj och sitt företag. De var de 
sista som insåg vad som hände. 

– Boken har på det sättet en 
stark koppling mellan det jag 
kallar fossilberoende och van-
liga missbruk, det är precis sam-
ma förnekelse och precis samma 

sug: De hade svårt att lägga av 
flaskan, och vi har svårt att 
ändra samhället trots att vi i 40 
år vetat vartåt det barkar, säger 
Harry Månsus.

Dialogen med nyandligheten, 
hur ser den ut idag?
– Den nyandlighet som vi hade 
dialog med på 1980- och 1990- 
talen, den finns nästan inte i den 
formen längre. Den ser väldigt 
annorlunda ut. 

– Det som många inte insåg 
var att vi inte svalde nyand-
ligheten överhuvudtaget, utan 
vi hade en dialog med dem 
utifrån ett kristocentriskt och 
profetiskt budskap. Idag finns 
en slags nyandlighet på mäs- 
sor med med tarotkort och allt 
möjligt. Det där hade vi aldrig 
någon kontakt med. Den delen 
av alternativandligheten som vi 
hade kontakt med skulle aldrig 
ha satt sin fot på en sådan mäs-
sa. Och de hade vänt oss ryggen 
om vi hade gjort det.

– Istället står många närmare 
naturen, eller skogsandligheten 
som de kallar det, med sådana 
som David Thurfjell och andra 
som förespråkare. Det ligger 
mycket närmare Bibelns ska-
pelseandlighet, det som ligger 
utanför kyrkorna idag. Min för-
hoppning är att boken ska lägga 
Bibeln i händerna på dessa män-
niskor på ett nytt sätt. 

Du har som undertitel:  
Om pilgrimsfolket och jordens 
framtid?
– Jag har hela tiden gått sida 
vid sida i min gärning med 
Hans-Erik Lindström, som är 
en pionjär inom pilgrimsrörel-
sen. Men min kontakt med Pil-
grimscentrum har nu handlat 
mer om dess nye ledare Richard 
Borgenback, som kommer från 
Andrum Brynäs med sina stora 
sinnesrogudstjänster och så 
kallade tolvstegsrecoverygrup-
per i Gävle. Där var han Svenska 
kyrkans ledare för det arbetet 
under tio år. 

– Pilgrimsrörelsen är ingen 
elitrörelse, utan där kan vanligt 
folk haka på precis som man kan 
göra i sinnesrogudstjänsterna. 
Det börjar med förundran och 
tacksamhet över ett liv som är 
större. Sedan tar man in de sju 
nyckelorden* som en mjuk om-
ställningsrörelse. Och sedan är 
det bara att läsa profeterna i Bi-
beln så ger sig resten. 

Nyligen avslutades klimattopp-
mötet i Glasgow, COP26, och 
som det brukar vara på dessa 
var det vissa saker man fick ige-
nom och andra saker man inte 
fick genom. Vad tror du själv? 
Kommer vi att lyckas stämma i 
bäcken?
– Jag tror på Gud som histori-
ens regissör. Därför tolkar jag 
skapelseteologin så att så länge 
vitsippsmattan rullas ut i Nor-
den och flyttfåglarna kommer, 
så ser jag att Gud fortsätter. Han 
uppehåller sin skapelse precis 
som vi säger i en trosbekän-
nelse. Då är det väldigt förmätet 
av mig att säga: Men det är inte 
lönt. Har du inte hört vad som 
hände i Glasgow, på COP26? Jag 
gör som Anonyma Alkoholister: 
Jag lämnar världen åt Gud som 
orkar sköta den, jag lever en dag 
i taget. Så kan man sova gott på 
nätterna, säger han.

– I ett kapitel i boken tar jag 
upp att nu ropar alla på kyrkan 
att vi måste komma med hoppet. 
Kommer man med talet om hop-
pet för snabbt blir det dock en ny 
flyktväg, fortsätter Harry Mån-
sus och talar om hur Jeremia sa 
att folket skulle återvända efter 
70 år först när katastroferna 
hade inträffat.

– Gud välsignar kanske inte 
dem automatiskt som måste ha 
fyra jordklot för sin livsstil. Då 
blir han ju medberoende, som en 
värsta alkoholisthustru. Därför 
vågar jag inte tala om hopp på 
det viset, utan försöker ta Bi-
belns berättelse på allvar, avslu-
tar han. 

Eva Gustafsson

Sveriges kristna råd reagerade 
starkt på de nya restriktio-
nerna och och krav på vac-
cinationsbevis för över 100 
besökare inomhus som Folk-
hälsomyndigheterna presente-
rade i torsdags. 
 – Trossamfunden är inte 
längre beredda att ta konse-
kvenserna av de inkonsekven-
ta regler som har gällt under 
pandemin, förklarade ärke- 
biskop Antje Jackelén, ordfö-
rande i Sveriges kristna råd.

Kyrkorna har i remissvar, de-
battartiklar, sakråd och i brev 
och samtal med både rege-
ringen och Folkhälsomyndig-
heten flera gånger påtalat att 
trossamfunden drabbats hårt 
och inkonsekvent av pandemi-
restriktionerna. Vid ett så kal- 
lat publikråd med regeringen 
den 24 maj försäkrade digita-
liseringsminister Anders Yge-
man för Sveriges kristna råd 
att det inte skulle behövas vac-
cinationsbevis vid gudstjänster 
eller andra religiösa samman-
komster.

– Trossamfunden är inte 
längre beredda att ta konse-
kvenserna av de inkonsekven-
ta regler som har gällt under 
pandemin. Trossamfunden 
har under hela pandemin age-
rat ansvarsfullt och genomfört 
verksamhet på ett smittsäkert 
sätt, säger nu ärkebiskopen.

– Vi hade önskat ett större 
förtroende och mer flexibilitet 
från regeringen och Folkhälso-
myndigheten, fortsätter hon.

Sveriges kristna råd me-
nar att skillnaden mellan den 
grundlagsskyddade religions- 
friheten och kultur- och idrotts- 
evenemang inte uppmärksam-
mas av regeringen och Folk-
hälsomyndigheten. I ett remiss-
svar till Socialdepartementet 
skriver rådet den 23 september: 
”Vi menar att platser för reli-
giös tillbedjan bör undantas 
kravet på vaccinationsbevis 
och detta på grund av religions-
frihetens särskilda status.” 

Eva Gustafsson

Ärkebiskop antje Jackelén.

SKR kritisk mot
nya restriktioner
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EKOTEOLOG. – Jag lämnar världen åt gud som orkar sköta den, jag lever en dag i taget.              så kan man sova gott på nätterna, säger Harry månsus, baptistpastor, författare och eko-
teolog. På bilden tilsammans med hustrun Lea.
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