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Har du någonsin stött på en landsman när du varit ute och rest? Det brukar vara speciellt att 
träffa en landsman i ett främmande land, och plötsligt har man ofta mycket att samtala om 
även om man inte känner varandra sedan tidigare. Att tillhöra en nation handlar i hög grad 
om att höra hemma någonstans. Vi som har vuxit upp i ett land delar i viss mån språk, kultur, 
sånger, seder, referenser (i den bemärkelsen ligger det något religiöst i nationstillhörigheten), 
men be mig inte definiera vad detta är som vi delar, ty det är notoriskt svårt att sätta fingret 
på ”svenskheten” (förutom vår hängivna internationalism som yttrar sig i den självsäkra 
övertygelsen att det inte finns någon svenskhet och att vi därför inte stöter bort någon).  

Det är svårt för mig, som aldrig har utmanats av landsflyktens förbannelse, att förstå vad det 
är att vara utan hemland, men litteraturen hjälper mig ana. Björn och Benny hör kanske till 
några av våra nu levande största kulturpersonligheter, och i deras oerhört älskade sång ”Du 
måste finnas” anar vi smärtan: 

Du fördrev mig Gud 

från mitt hemland slets jag bort 

här är jag en flykting och en främling 

och det ödet finner jag mig i. 

Jag har aldrig behövt uppleva den rotlösheten, och har därför aldrig längtat efter mitt 
hemland som en flykting kan göra, men det hindrar mig inte från att vara glad över att få bo i 
Sverige och att vara stolt över allt gott som finns här. Ingmar Bergman, Bellman, Selma 
Lagerlöf, Carl von Linné, Karin Boye, Harry Martinsson, Lina Sandell, Tomas Tranströmer, Dag 
Hammarskjöld, ABBA, Evert Taube, Rosenius, J.O. Wallin. Eller naturen. Jag påmindes om 
Sveriges skönhet när jag satt i bilen från Pilgatan till Fridhem i torsdags kväll, och slås av den 
var gång jag promenerar där hemma i Stockholm längs vattnet i innerstan, eller när jag 
besöker mina svärföräldrar i Gagnef. Eller tänk på VM 1994 (Brolin och Milds ljuvliga frispark 
mot Rumänien); OS samma år med Foppas fint och Salos räddning; eller Zlatans klack mot 
Italien 2006; Charlotte Kallas magiska spurt i vintras, och Sveriges damlandslag som börjar 
fotbolls-VM just idag. Eller Ericsson, IKEA, Spotify, Skype …  Visste ni att världens hetaste 
samling nystartade IT-företag, näst efter Silicon Valley, ligger ett stenkast från Roseniuskyrkan 
i Stockholm? Det finns mycket att vara stolt över. 

Det ligger givetvis även nära till hands att vara djupt tacksam över att jag bor i ett land där jag 
har kunnat växa upp i fred, där jag har kunnat utbilda mig och där min familj och mina vänner 
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har kunnat undervisa mig och andra i Guds ord utan rädsla. Dessutom kan jag tacka Gud för 
att jag bor i land, som i århundraden har präglats av den kristna tron och det kristna 
tankearvet om människors jämlikhet, frihet och värdighet. Allt sådant är värt att fira en dag 
som denna. 

Samtidigt riktar sig det här talet till människor som vill tillhöra Guds folk, och då blir dagen 
ofrånkomligen dubbelbottnad, för vilken roll spelar egentligen nationen för den kristne? Allt 
vad jag redan har tagit upp har givetvis betydelse, men för den troende är medborgarskapet i 
en jordisk nation alltid underordnat medborgarskapet i Guds rike. Vi känner ju så väl igen det 
från våra gamla sånger: ”Vi bo ej här, vi blott här nere gästa.” ”Jag är en gäst och främling som 
mina fäder här. / Mitt hem är ej på jorden, nej ovan skyn det är.” Och givetvis från Skriften: I 
tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och 

bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. 

Därför kan jag tacka Gud för att jag får bo i Sverige, med alla dess styrkor och svagheter, men 
jag vinnlägger mig samtidigt om att hålla en viss distans. Framför allt vill jag hylla det rike som 
jag är en del av genom Guds nåd och som jag har blivit värdig medborgarskap i utan att 
uppfylla några kriterier för att få medborgarskap. Därför har vi dubbelt medborgarskap. Å ena 
sidan är vi medborgare i ett jordiskt land, lyder under dess lagar, med allt vad det innebär, 
och ska verka för landets bästa; å andra sidan kan vi bara uppfylla dessa plikter så länge som 
de inte kommer i konflikt med våra plikter som medborgare i Guds rike. Därför kommer vi 
alltid att, i en mening, vara hotfulla för omgivningen. Vi lyssnar nämligen inte nödvändigtvis till 
människor med makt, eller hot om våld eller lockelse med pengar – vi lyssnar till Herdens röst, 
oavsett vem som är Herdens språkrör. 

Vi är väl snarare att betrakta som ambassadörer. En ambassadör bor ju och verkar i ett annat 
land än sitt hemland, hon lyder givetvis värdlandets lagar och verkar för dess bästa, men om 
hon glömmer sitt hemland så förfelar hon sitt syfte. Visst kan hon, och bör hon, fira 
värdlandets nationaldag och andra fester, men hon kan inte fira dagarna på samma sätt som 
hon firar sitt eget lands dagar. Hon kan heller inte bara hålla sig på ambassaden, umgås med 
sin personal och leva efter hemlandets tid. Nej, hon måste i en mening ge sig hän till sitt 
värdland och knyta relationer, samtidigt som hon har sin djupaste förankring i sitt hemland. 
Det finns också tillfällen då en ambassadör måste föra hemlandets talan och protestera mot 
värdlandets agerande och påtala dess brister. Dessutom kan en landsman till ambassadören 
söka sig till ambassaden i tider av kris och dylikt, och när denne är på ambassaden lyder 
denne under sitt hemlands lagar. Där finns ett frirum undan värdlandets oordning. 

Så är också ELM, med dess missionsföreningar och missionsvänner, en sorts ambassadörer 
och ambassader i Sverige och i detta har vi vårt existensberättigande. Vi är en liten del av 
Guds folk som har fått den stora nåden att förvalta evangelium. Även om Svea rike är 
begränsat vad gäller möjligheten att ta emot asylsökande och att ge dem en dräglig tillvaro, så 
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känner inte Guds rike till några sådana begränsningar. I Guds rike gäller den, mänskligt sett, 
helt vansinniga ordningen att rikets statschef har blivit rättslös och utblottad för att kunna 
bevilja asyl till varje flykting som söker sig till Guds rikes ambassader. ELM har i alla år haft 
som uppdrag att förkunna att medborgarskap i detta rike är tillgängligt för var och en som 
vänder om och tror på Herren Jesus. Det är fortfarande vårt uppdrag, och det är angeläget att 
vi tar oss an det uppdraget. Alla möter vi människor i vår dagliga dag som inte känner till att 
denna fristad finns, och om de inte får höra talas om landet, hur ska de då kunna komma på 
tanken att söka sig till det? Det är vår uppgift att outtröttligt visa människor vägen dit. 

Paulus skriver till församlingen i Efesus att de före omvändelsen stod utanför medborgarskap-
et i Guds rike och utanför förbundet, men att de genom Jesu blod har fått en ny status: Därför 

är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 
Och Petrus skriver om den familjen: Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt 

folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar … Det är det vi ska göra: förkunna 
Guds härliga gärningar och leda människor bortom nationen, bortom folket, bortom 
historien, till tillvarons mittpunkt: Kristus. Detta har ELM arbetat för i alla år, och idag ser vi 
frukten av det arbetet när vi har besök från Eritrea och Peru. Men idag hör Sverige till våra 
missionsländer, och vi har en plikt att verka som Guds rikes ambassadörer i det här landet. 
Det innebär ofrånkomligen konfrontation med värdlandets kränkningar av livet och 
människan, men också medverkan till att göra Sverige till en bättre plats för våra efterkom-
mande att ta över. Och det handlar om att proklamera asyl i Guds rike för Jesus skull. Ju förr 
en människa tar sin tillflykt dit, desto bättre. 

I den andan, och på den grunden, kan vi av hjärtat säga: Gud välsigne ELM, och Gud välsigne 
Sverige.
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