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Våren är långsamt på väg över Mölle efter senvinterns fasta grepp. På L’Abris
fastighet pågår renoveringsarbeten och sedan några veckor är vi tillbaka efter
L’Abris årsmöte och jubileumskonferens i USA.

Den 11-13 mars firades internationella L’Abris 50-årsjubileum genom en konferens
i St Louis, Missouri. Drygt 1100 människor kom från världens alla hörn för att
under dessa dagar lyssna till föredrag och seminarier och träffa ledare, lärare och
många av dem som under åren tagit intryck av L’Abri och dess arbete, besökt eller
studerat vid någon av dess grenar i Schweiz, England, Holland, Sverige, Sydkorea,
Australien, Minnesota eller Massachusets. Det var en mäktig erfarenhet att se hur
Gud under detta halva sekel har använt L’Abri för att från familjen Schaeffer i den
lilla schweiziska alpbyn 1955 har påverkat och förvandlat tiotusentals människors
liv över hela världen.

L’Abris 50 årsjubileum
Min fästmö Pernilla och jag representerade Nordiska L’Abri vid
konferensen. Efter några dagar i
Washington DC med bland annat
besök på National Gallery’s
utställning
Rembrandt’s
Religious
Portraits var det dags för konferensen i St Louis den 11 mars.

Jerram Barrs, grundare av engelska
L’Abri och numera direktor för
Francis Schaeffer institutet i St. Louis
öppnade konferensen med ett
föredrag om Francis Schaeffer som
människa. Ranald Macaulay som är
gift med Susan Schaeffer och nu bor
och verkar i Cambridge föreläste om
Francis Schaeffer and L’Abri: The
Ministry, medan mitt eget föredrag
hade titeln The Significance of the Fall.
Lördagens tema handlade om
kristendomens konsekvenser på
livets alla områden såsom apologetik och kommunikation, konst,
film, media och populärkultur,
musik, modern naturvetenskap,

socialetik, politik, äktenskap och
familj, själavård, hur vi möter
andra livsåskådningar och att möta
ondskan i en tid av massmord och
terror. Os Guinness var lärare på
schweiziska L’Abri i början på
1970-talet och har sedan verkat
som författare, samhällsdebattör
och kulturanalytiker med sin bas i
Wasington DC. Han höll ett av
lördagens huvudanföranden över
ämnet Challenges and Opportunities in
Winning Back Our Civilization.
Chuck Colson, som en gång var
rådgivare åt Nixon, dömdes efter
Watergate men leder efter sin
omvändelse nu ett världsomfattande
arbete för att hjälpa och upprätta
fängelseinterner. Han berättade i sitt
anförande The Challenges of Transforming our Culture om Francis
Schaeffers djupa inflytande över hans
nuvarande liv och tänkande.

Jane Stuart Smith och Vishal Mangalwadi får representera två centrala
gestalter i L’Abris långa historia. Jane
var operasångerska i Milano då hon
under tidigt 60-tal som en av de
första kom till L’Abri, blev kristen

och började sin mångåriga uppgift på
L’Abri i Schweiz. Många är de
besökare som där har fascinerats av
hennes personlighet, njutit raclette i
hennes kök eller lyssnat till hennes
musikaliska kunnande i både sång
och föredrag.
Vishal Mangalwadi träffade jag första
gången på L’Abri i Schweiz då jag
1972 själv var student hos Udo och
Debby Middelmann och blev
rumskamrat med Vishal. Han har
senare verkat i Indien med politiskt
och socialt arbete och arbetar nu
som författare och föreläsare om hur
kristendom och västerländsk kultur
förhåller sig till österländska religioner. Bland hans senaste böcker
finns In Search of Self: Beyond the New
Age. Vishal kommer till Sverige i höst
och kommer enligt våra planer att
medverka vid en konferens på
L‘Abri i Mölle i mitten av oktober.

Pernilla, Stootmans och Udo i St Louis
Udo och Debby Middelmann hade
en viktig roll vid tillkomsten av
Nordiska L’Abri. De hörde till de
första internationella gästtalarna i
den gamla Ryggåsstugan hösten
1983, därefter följt av många besök
Oktoberkonferens 2005
I oktober 2005 anordnar vi därför
en konferens i Mölle med Middelmanns och förhoppningsvis Vishal
Mangalwadi (se ovan) som talare.
Vi återkommer med program och
mer information i nästa L’Abriblad

Nordiska L’Abri 25 år 2006 !....
Nordiska L’Abri startade 1981 då
Per Staffan och Lisa med familj
flyttade till Mölle efter fem års
tjänst på schweiziska L’Abri.
Sommaren 2006 tänker vi därför
markera Nordiska L’Abris 25-åriga
historia genom ett jubileumsprogram under sommarterminen
2006. Internationella talare medverkar, tidigare elever, gäster och
lärare i Mölle träffas under vad vi
hoppas blir både trivsamma och
uppbyggliga former.

L’Abris fastighet i Mölle
Renoveringen av L’Abris fastighet på
Bidevindsvägen är nu igång. De golv
som varit mögelskadade i entréhall
och pojkrummet har lagts om och
ombyggnaden till ett nytt personalrum på andra våningen mot havet
har inletts. Dessa projekt är viktiga
både för att bevara husets värde och
kunna
utveckla
verksamheten.
L’Abri har tagit lån för att finansiera
renoveringen men plåtarbeten för
ytterligare 50 000 kronor återstår för
att det hela skall kunna ros iland.
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kök,
matsal,
gästrum
mot
trädgården och badrum. Kanske är
Du eller några Du känner
intresserade av att på detta sätt
njuta av en sommar i Mölle och
samtidigt bidra till att stärka
L’Abris ekonomi genom den
veckohyra man betalar till L’Abri.
Väkommen att då kontakta Per
Staffan Johansson, Bidevindsvägen
4, 260 42 Mölle. sweden@labri.org

Snickarna i arbete
En under vintern nyinstallerad
värmepumpanläggning har fått
ersätta den gamla som havererade.
Vi vädjar därför till Dig att be för
dessa behov och naturligtvis ge om
Du känner Dig kallad till detta.
L’Abris styrelse
Bed också för Henrik Gustavssons
fortsatta tillfrisknande som efter
sin psykologexamen nu arbetar i
mellansverige. Han har efter sin
flyttning ersatts av Stefan Lindholm i Nordiska L’Abris styrelse
där jag, Wim Rietkerk och Peter
Henrysson kvarstår sedan tidigare.
Bed även för Stefan och Lois
Lindholm som nu är medhjälpare
på schweiziska L’Abri Be om en
god tid för dem där och ledning
för framtiden.
Sommaren 2005
På grund av renoveringsarbeten
kommer L’Abri att hålla sommarstängt 2005. Dock finns det
möjlighet att under veckorna 27 28, 31-32 veckovis hyra de delar av
den nedre våningen som omfattar

Ny utbyggnad över gästrum mot trädgård
_______________
FALLET– ETT GOTT BUDSKAP

Per Staffan Johansson
Frågan om människans fall och
hur ondskan enligt Bibeln kom in i
världen är en fråga om hur verkligheten ser ut och hur kristendomens
världsbild förklarar den.
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Världen
280 000 människor fick sätta livet
till i flodvågskatastrofen. 3000
dödades i terrorattacken den 11

september. Tre miljoner människor slaktades i Rwanda. Sex miljoner judar mördades under Förintelsen. Minst 20 miljoner offer
skördades i Sovjetunionens Gulag.
En älskad dör i cancer i unga år.

Flodvågskatastrofen väckte en
stark vilja hos många människor i
väst och till viss del i Asien att
inför det oerhörda lidandet ställa
upp med hjälp och frivilliginsatser.
Beslutsamheten att bringa lindring
och möta katastrofens tragedi med
hjälp och bistånd var tydlig. Detta i
motsats till den relativa passivitet
som en del av de kulturer uppvisade som i en eller annan form
tillber naturen som sin gud.
Samma iakttagelse kan gälla delar
av den arabiska och indiska
världen eller när man i Indonesien
till och med kunde hindra hjälp att
nå fram till de drabbade. Tragiskt
nog har man även i en del kyrkor
kunnat stöta på uppfattningen att
det var Gud som i sin allmakt stod
bakom flodvågen.

Hur förklarar vi och tacklar naturens och människans grymhet och
ondska? Är det goda bara en
inbillning? Eller måste vi förneka
ondskan för att kunna hålla fast
vid en god Gud? Kapitulerar vi för
ondskan, eller erkänner vi dess
existens och bjuder den motstånd?
Jag minns hur Francis Schaeffer
brukade berätta hur han alltid bar
med sig ett foto av Förintelsen.
Detta för att inte glömma vilken
värld vi lever i. Varför var då
världens ondska och Bibelns budskap om människans syndafall så
viktigt för Schaeffer och L’Abri?

I Bibeln är det däremot klart att en
sådan katastrof står i direkt strid
med Gud, hans väsen och hans
skapelses ursprungliga syfte. Bibeln
talar om den grundläggande
orättvisa som råder i den fallna
världen och att Gud fortsätter
kampen mot det onda för att
upprätta skapelsen. Den talar om
både motstånd och medlidande
men också om det säkra hoppet
om en framtida värld av rättfärdighet (Hesekiel 18).

Världsbilden
Svaret är att läran om fallet är av
största betydelse för att vi skall
kunna se tillvaron sådan den är,
förstå, börja förändra den och bättre
kunna tackla och hantera livets
dagliga smärta.
Det handlar om vilken världsbild
vi har, om att börja inse det
faktum att vårt tänkande formar
våra liv och våra värderingar och
styr våra val och handlingar. Detta
är också Bibelns budskap i Matteus
5:21-22 och Efesierbrevet 6.
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Fallet
Bibeln talar om fallet som en
verklighet i tid och rum. Att det
inte bara är symboliskt utan har
inträffat vid en bestämd tid och på

en särskild plats. Därmed finns det
en förklaring på ondskans ursprung
som en följd av människans beslut
att göra uppror mot Gud, skära av
sin och hela skapelsens gemenskap
med honom som är livets källa (1
Mos 1:3) och därigenom släppa in
ondska och död i världen.

själv kunna förändras. Det finns
skäl att sätta gränser mot ondska
och förstörelse, att i den
demokratiska rättsstaten låta den
offentliga makten stå under lagen
och dela och balansera alla
offentlig makt för att hålla
människans ondska och egna
maktbegär i schack.

Denna förklaring gör det möjligt
att både hävda Guds godhet och
allmakt och erkänna att världen är
verkligt ond. Gud behöver inte
förvandlas till en djävul. Vi kan
vidare erkänna människans ondska
och fördärv utan att detta går ut
över människans värde och
värdighet. Hon är fallen och fördärvad utan att detta fördärvar
hennes värde eller skäl att tro och
lita på en verkligt god Gud.

Utifrån Guds löfte om skapelsens
framtida upprättelse blir det rätt att
verka för samhällets gradvisa
upprättelse. I motsats till hur
Baudelaires och Proust såg ett
”dödens damm” över allt i detta
livet, kan vi i ljuset av världens
framtida helande och upprättelse,
istället se hur ”livets damm” nu
täcker allt i denna dödens värld.
Bibelns betoning av fallets verklighet och skapelsens framtida upprättelse gör att vi kan möta det
onda utan flykt eller förnekelse.
Den lägger grunden för ett verkligt
hopp, för tålamod och uthållighet i
kampen. I fokus står förtröstan på
Guds nåd snarare än på
människans tro eller krav på ett
segerrikt liv över ondskan. Det är
Gud som har makten att
kontrollera det onda och trots dess
härjningar i världen ändå styra det
till något bättre.

Förändring är nu möjlig eftersom
det finns skäl att bekämpa ondskan
och människans grymhet som
något i skapelsen och naturen
främmande och därför i verklig
mening onormalt och i strid med
Guds egen natur.
Detta får följder för våra mänskliga
relationer. Eftersom vi alla är i
samma läge finns det skäl för både
ödmjukhet och empati med vår
nästa, men också en grund för förlåtelse, försoning och helande av
våra brustna mänskliga relationer.
I det offenliga livet finns det skäl att
lyssna på den som är av en annan
mening, respektera, ta intryck och
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Vi måste ta tiden på allvar och se
den som verklig för både Gud och
människan. Tiden strider inte mot
Gud eller hans eviga väsen. Han är
tvärtom tidens och historiens

Herre och utgör själv i sitt bestämda personliga väsen och sin treenighet den grund som gör all
förändring möjlig och meningsfull.
I motsats till den grekiska synen på
det högsta gudomliga som något
statiskt och stillastående, beslöt
Gud själv i sitt eviga rådslut att
skapa och försona världen genom
Kristus, han talade och skapade
därefter och blev när sedan tiden
var fullbordad själv människa i
Kristus.

Hennes val har verklig betydelse.
Därför se vi hur israeliternas synd
förlängde deras tid i öknen (4 Mos
14), hur folkets otro hindrade
Jesus från att göra under i sin egen
stad (Mark 6) och hur Jesu längtan
efter Jerusalems omvändelse aldrig
uppfylldes beroende på invånarnas
envisa motstånd (Matt 23).
Gud är god, han motstår det onda
och övervinner det med sitt goda.
På liknande sätt skall människan
också bekämpa sjukdom med
mediciner, bilolyckor med bättre
bromsar och öva tålamod mot
besvärliga grannar.

Guds allmakt-mäniskans ansvar
Liksom Bibelns levande Gud väljer
att tala och handla, är människan
skapad av honom för att själv
kunna välja och handla istället för
att låta sig styras av ett öde, av
tillfälligheternas nyckfulla spel eller
av en gudomlig allmakt som slår ut
människans ansvar. Han kontrollerar varken människans val eller
hennes slutliga bestämmelse.

Bejaka kärlek och skönhet
Att bejaka skönhet och kärlek är
inte att fly en hård verklighet. Det
skall istället ses som en påminnelse
om Guds sanna natur, om den rest
av hans skapelses ursprungliga
skönhet som överlevt fallet, en
källa till kraft i den dagliga kampen
och en försmak av skapelsens
framtida upprättelse.

Gud allmakt och suveräna kontroll
innebär istället att ingenting har
makt över honom. Till skillnad
från österlandets gudom omfattar
Guds oändlighet inte allting. Han
är istället en oändlig och personlig
Gud på så sätt att han inom sitt
personliga
väsens
bestämda
”gränser”, själv väljer att visa sin
oändliga helighet, kärlek, nåd och
barmhärtighet.
Han har skapat en lagbunden värld
som människan ansvarsfullt skall
sköta genom skapelsen ordningar.

Bejaka tiden och historien
Mitt under lidande och prövningar
löper vi risken att glömma att
historien är verklig och att leva i hela
verkligheten. Vi begår då samma
misstag som Job då han anklagade
Gud.

7

I Bibeln är historien verklig där
naturliga orsaker har verkliga
följder. Till detta skall läggas de
onaturliga följder som möter i en

fallen natur som själv väntar på sin
upprättelse (Rom 8). Den man vars
blindhet inte berodde på hans
föräldrars synder, utgör här ett
exempel (Joh 9:1-3).

Han har lovat att skydda oss ”i”
om än inte ”från” alla faror och
hot. Det är också därför vi både lär
våra barn att se sig om innan de
rusar över vägen, såväl som att be
om Guds beskydd över dem

Vårt andra misstag är ofta att vi
även här likt Job, glömmer att den
totala verkligheten består av både en
synlig och osynlig värd. Vi är
insatta i den kamp som utspelar sig
mellan Gud själv och hans fiende
Satan och där det lidande som kan
tyckas helt utan mening, i själva
verket kan få sin förklaring i ljuset
av den totala bilden av tillvaron.

Hoppet är Guds nåd
På detta sätt går Guds och vårt
mänskliga handlande hand i hand.
Guds handlande utan vilket ingen
kan bli frälst samt människans tro
utan vilken ingen kommer att få
tillgång till frälsningen. De två
sidorna är nära sammanvävda i
Johannes 6 där versen ”och jag
skall uppväcka honom på den
yttersta dagen” två gånger är
kopplad till Guds eget verk och två
gånger till människans svar på vad
Gud gjort för oss

Vi löper för det tredje risken att
likt Job förbise att tiden är verklig då
vi kräver omedelbar rättvisa och
upprättelse. Men all orättfärdighet
får inte sin direkta betalning, utan
Guds fasta löfte om den framtida
domen, blir istället den grund som
vårt hopp kan vila på. Därför har
vi heller ingen varaktig frid i denna
värld. Kristus själv är vår frid mitt i
den strid som ännu rasar för fullt.

Därför vilar vårt liv på Guds nåd
genom Kristus. Hans nåd är vårt
hopp och inte den tro som kommer och går och aldrig ensam kan
ge oss en slutlig ro.
___________________________
Redaktör och utgivare
Per Staffan Johansson
Årgång 25. Nummer 1
Foto: L’Abris ledare

___________________________
Nordiska L’Abri Institutet
Bidevindsvägen 4, 260 42 Mölle
Tel 042-347632.
Bg: 5789-7902. Pg: 764633-4
e-post: sweden@labri.org
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