
En Nationaldag i försoningens tecken

Sveriges nationaldag firas den 6 juni, sedan 1893 till minne av att Gustav Vasa valdes till kung den
6 juni 1523 och att 1809 års regeringsform tillkom på samma datum. Dagen, som tidigare kallades
svenska flaggans dag,  blev officiellt Sveriges nationaldag 1983. År 2005 blev den även nationell
helgdag då samtidigt annandag pingst slopades som helgdag.
   Årets nationaldag kommer att  vara viktigare än på mycket  länge för Sveriges  medborgare i
allmänhet och för oss kristna i synnerhet på grund av att  samhället är svårt drabbat av en global
virus-pandemi,  i  Bibeln  kallad  pest  (Luk.  21:11),  och  som  hittills  har  orsakat  cirka  4  500
människors död och cirka 40 000 smittade personer. Det har skapat oro, sorg och förtvivlan hos
unga som känner osäkerhet inför framtiden och hos äldre som mister sina jobb och är rädda för att
bli inlagda på sjukhusen. 
   Nationen Sverige är i fokus på presskonferenser som avlöser varandra i olika TV-kanaler där
svenska flaggor, med det gula korset väl synligt, bildar bakgrund. Man lägger också märke till den
svenska flaggnålen som ministrarna bär på bröstet. Korset, som talar om försoning, har kommit i
blickfånget  inför svenska  folket  mer än någonsin  och  då  kan  Sverigebönens  tema  för  årets
nationaldagsbön, ”SE HERREN, SVERIGE!” vara väl funnet som utgångspunkt för våra förböner! 

Kriminalitet bland unga i Sverige
Samtidigt som Corona-pandemin fört med sig positiva saker, åtminstone i det korta perspektivet,
som exempelvis att luftföroreningar minskat och vattendrag blivit renare, så kan man nu konstatera
att kriminaliteten har fortsatt både på gatorna och i finrummen. Polisinstasen ”Operation rimfrost”,
som pågått i ett halvår, har haft som mål att skjutningar och sprängningar i gängmiljöer ska avsevärt
reduceras. Man har haft viss framång med beslagtagna vapen och narkotikabeslag. Men enligt vissa
poliser är man inte nöjd och somliga poliser är mycket pessimistiska över utvecklingen, särskilt
bland de unga.
Den allvarliga situationen med kriminalitet bland ungdomar syns tydligt i följande statistik: Sveriges
utsatta barn. Antalet barn som rånar andra barn har ökat med 100 % på bara fyra år, enligt en ny studie av
svensk polis som handlar om anmälda våldsbrott i vilka barn under 15 år har varit både offer och förövare.
År 2016 begicks 1 178 rån mot barn under 18 år. År 2019 hade antalet ökat till 2 484. Antalet våldsamma
brott i vilka den misstänkta har varit ett barn under 15 år har också ökat dramatiskt: År 2015 inträffade 6
359 anmälda våldsbrott i vilka den misstänkte var ett barn under 15 år. År 2019 hade detta antal stigit till 8
719 anmälda våldsbrott.
   Brotten inkluderar "våld mot huvudet, sparkar, pistolhot, bränd med tändare, hot om att döda, hot om att
bomba skolan, hugg med matkniv, bett samt barn som rivits, släpat, kastats och låsts in av andra barn".
Den yngsta misstänkta förövaren var sju år gammal. Det har också skett en ökning av antalet tjejgäng. En
flicka blev överfallen av ett gäng på fem flickor som sparkade, slog och spottade på henne. Flickan sa att
hon trodde att hon skulle dö.
   "Det är vanliga barn som rånas på väg till och från skolan, som kallas hora och får höra att de ska få en
Glock i käften. Jag tycker att vi sviker barnen", sa den regionala polischefen Carin Götblad. De misstänkta
är ju också offer i någon mening, men det här är ändå något vi måste ta itu med, att barn också begår brott."
– Polischef Carin Götblad, Expressen, den 5 februari 2020. (Gatestone Institute 20-05-27).
        
Corona ändrar balansen i världspolitiken 
Jag är övertygad om att Corona-pandemin kommer att förändra vår livssituation. Utan att gå in på
detaljer tror jag att det som vi upplever nu kan vara en prövning inför de födslovåndor som Jesus
talade med sina lärjungar  om, som  måste ske innan han kan komma tillbaka till  jorden för att
upprätta fridsriket. Jesus sade: ”allt detta är bara början på födslovåndorna.” (Matt. 24:8.)
   Oklarhetetna omkring Kinas roll när det gäller spridandet av coronavisruset är många. I min förra
artikel citerade jag följande från Gatestone Institutes artikel ”Kinas lögner har stått oss dyrt” 20-04-
22: "Med andra ord, viruset spred sig tidigt från ett forskningscentrum i Wuhan. Än viktigare är att
det inte heller råder något tvivel om att myndigheterna kände till  faran med viruset, att de inte
informerade någon och att de försökte hålla dessa fakta hemliga."



Detta har nu blivit avslöjat genom att WHO har släppt information om situationen: ”Kina väntade
över en vecka med att  släppa coronavirusets genetiska kod efter  det att  tre  statliga laboratorier
identifierat  den,  rapporterar  nyhetsbyrån  AP.  Dokument  från  Världshälsoorganisationen  WHO
avslöjar att frustrationen var stor i början av smittspridningen över att Kina inte delade nödvändig
information för att stoppa viruset. Samtidigt berömde WHO Kina offentligt för att landet agerat
snabbt och transparent på ett mycket imponerande sätt.” (TT 20-06-03). 
   Det visar sig nu att Kina kan ha ett större syfte med att inte ha varit öppen med viruset och dess
spridning från början. Ett utdrag från följande artikel visar på detta: Italien: Kinas trojanska häst in i
Europa.  Några dagar efter att Kina hade meddelat att man skulle skicka medicinsk utrustning till Italien
visade  kinesisk  statlig  media  bilder  på  italienarna  på  balkonger  och  gator  som  applåderade  till  den
kinesiska nationalsången. "I Rom mässade några italienare 'Grazie, Cina!' från sina balkonger med den
kinesiska  nationalsången  i  bakgrunden,  &  deras  grannar  stämde  in  i  applåder",  skrev  Zhao  Lijian,
talesmannen för  Kinas utrikesdepartement  som skamligt  och felaktigt  nog föreslog att  den amerikanska
militären hade tagit med sig Covid-19 till Wuhan.
   Kina framställde sig i rollen som räddare, villig att rusa fram till den sjuka italienska patientens brits. Nu
avslöjar  en  utredning  i  Financial  Times  att  dessa  filmklipp  var  manipulerade  som en  del  av  Beijings
coronaviruspropaganda.  Hashtaggarna #ThanksChina och #GoChina&Italy var dessutom genererade av
botar.  En  rapport  av  Carnegie  Endowment  kallade  Italien  för  "en  måltavla  för  Kinas  propaganda".
(Gatestone Institute 20-05-18).

Försoningens ämbete
Kan denna speciella period som vi nu går igenom få vara ett tillfälle då vi fördjupas i vår kallelse
som förebedjare, då kan vi känna både glädje och tacksamhet över Guds godhet mitt i prövningen. I
2 Kor. 5:19, 20 skriver Paulus att Gud har anförtrott sina barn att förmedla försoningens ord till
människor och att han förmanar dem genom oss som är hans sändebud. Det är på  hans uppdrag
som vi ber att människor ska försonas med Gud. Det måste betyda att vi själva, som förebedjare,
måste leva i ett försonande förhållande till både Gud och människor.  
   Vi samarbetar med Fridsfursten Jesus i en relation som bygger på harmoni och skapande ordning.
Det är vad ordet frid /eirêne/, som är ett av huvudorden i bibeln, betyder Det är på den grunden vi
representerar Jesus när  vi  ber för olika situationer  och företeelser och för människor och deras
behov. 
   Det första Jesus sade till lärjungarna när han kom till dem efter sin uppståndelse var, ”Frid vare
med er!” (Joh. 20:19-22). Men det var ingen vanlig artighetsfras som han uttalade, och dessutom två
gånger. Det var en hälsning med stor andlig tyngd och som hade kraft att förmedla Jesu frid. Inte
bara som en känsla utan som en reel verklighet. Guds frid är inte ett fritt svävande tillstånd utan det
är en person – Jesus är vår frid skriver Paulus i Ef. 2:14.
   Så när Jesus hälsade lärjungarna med frid vid detta tillfälle så förmedlade han sig själv till dem.
Detsamma gäller för oss idag! Det är den verkligheten som ligger bakom orden i Rom. 16:20, där
det står att, ”Fridens Gud ska snart /med hast/ krossa Satan under era fötter.”

Omvändelsens nödvändighet
Det finns en oerhörd potential och möjlighet i bönen och förbönen. Men det är inte bara att vi ber
som är viktigt, utan ännu viktigare är hur vi ber. ”Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni
inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort det på era njutningar”, skriver
Jakob. (Jak.  4:2,3).  Låt våra böner  få präglas av ”att  Andens enhet  ska bevaras genom fridens
band ...” (Ef. 4:3), ”att kraftlösa händer och svaga knän ska få styrka; att människor ska ta emot
Guds frid och bli frälsta; att vi får mod att stå emot all bitterhet och falskhet.” (Hebr. 12:12-15).
   Ett ledord för Sverigebönen är 2 Krön. 7:14, där det står att när vi ber bör det ske i ödmjukhet och
med villighet att omvända oss från våra onda vägar. Jag tror att Gud, mer än någonting annat i
denna tid,  kallar  sitt  folk till  att  omvända sig från all  egenrättfärdighet  och köttslighet  till  den
levande och livgivande Guden. (Hebr. 6:1,2).
   I en ledarartikel i Världen idag den 2 juni skriver Olof Edsinger: ”Inför Sverigebönen 6 juni” där
han poängterar betydelsen av omvändelse i våra liv. Han avslutar artikeln med följande ord: ”På lördag är



det nationaldag, och över hela landet kommer människor att söka Herren och gemensamt be för vårt land.
Så här i coronatider är det naturligt att be om glädje, hopp och frihet mitt i epidemins följdverkningar. Men
samtidigt  bör  vi  alltså  komma  ihåg  att  ett  välgrundat  hopp  har  som  förutsättning  att  vi  vilar  på
omvändelsens grund. 
   Utan omvändelse kan vi nämligen inte räkna vare sig med Guds kraft, med den helige Andes närvaro eller
med ett evigt liv. Var och en som med Jesu ord är ´fattig i anden´ kan däremot få nåden att bli delaktiga i
detta – och ännu mycket mer!”
O, att Guds folk vill gå ner på sina knän och bekänna sina och folkets synder och omvända sig från
sina egna vägar. Då kommer Herren att välsigna vårt land och låta Guds ansiktes ljus lysa över
Sverige. Detta är Guds tid för en samhällsväckelse i vårt land. Låt därför Nationaldagen 2020 bli en
dag där vi möts inför Herrens ansikte, vare sig det sker i hemmet, genom webb-kameran eller på
öppna platser! 
Claes-Göran Bergstrand. 2020-06-03.


