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Berattelser
Offerlammet
av Lena Bengtsson
Anton Jönsson står ute på missionens gård när en ung man kommer rusande. Mannen ser vild ut,
de svarta lockarna står upp, blicken är stirrig. Han frågar Anton vart lammet tagit vägen. Anton
har inte sett något lamm. Mannen envisas, i en dröm såg han det gå in genom grinden till missionens område. De båda börjar leta. Anton småpratar lugnande. Till slut förstår han vad det är
för ett lamm mannen trott sig se. Det är Jesus.
Desalenj Tjekol som mannen heter, har arbetat som jordbrukare på sina föräldrars gård. En präst
i Ortodoxa kyrkan har lärt honom att läsa. Nu vill han börja i missionens skola. Desalenj är blyg
och försiktig. Han berättar inte mycket om sig själv. Räkna och läsa har han lätt för men engelska
är svårt. Man kan lita på Desalenj. Han pratar mindre och arbetar mer än de andra. Snart får han
anställning som biträdande lärare i att läsa på amarinja och i matte. Han har ansvar för andra klass.
Han bor tillsammans med de andra skolpojkarna och är elev i den högsta klassens kristendomsundervisning. Han får ansvar för inköpen, förråden och att hämta pengar hos den grekiske köpmannen
som också är bankman. Han får en liten lön för sitt arbete. Den investerar han i sin gård.
Desalenj läser i Bibeln. Han ser att han inte duger. Han är inte bra nog. Missionärerna frågar, varför han inte går till nattvarden. De upptäcker att han slutat läsa Bibeln. Han svarar, att han inte är
värdig. Han är inte bra nog, duger inte. Ju mer han pressas desto mer håller han fast vid att han
inte duger. Det finns en på missionsstationen som har förmåga att lyssna, Antons fru Edith. Hon
väntar in honom. En dag går Desalenj till henne och börjar berätta. Hon lyssnar och låter honom
prata klart. Desalenj börjar läsa sin Bibel igen.
Den dag som Desalenj går till nattvarden, är samma dag som missionärerna lämnar Harar. Italienarna har utvisat dem. Desalenj står tyst lite vid sidan om de andra. Han är ledsen. Sorgen blir
till handling. Missionen behöver praktiska män som kan jordbruk. Han arbetar för att skolan ska
kunna fortsätta att undervisa. I kyrkan predikar han om Jesus som räddar dem som inte duger.
Har du någon gång känt att du inte duger, inte räcker till? Alla andra kan allting, har allting. Kom
ihåg att Jesus säger att du duger. Han älskar dig och valde döden för att rädda dig till sin himmel.
Fakta
- Edith Korsholm var missionär i Eritrea. Hon utvisas
av italienarna och kommer till Harar där hon gifter
sig med Anton Jönsson. De får två barn, Elsa och Åke
som reser till Sverige 1935 medan föräldrarna stannar kvar. - 1936 utvisas alla svenskar och reser hem.
Edith, Elsa och Åke bor kvar i Sverige när Anton reser
till Kenya och arbetar i flyktinglägret. 1947 reser både
Edith och Anton tillbaka till Addis Abeba.
- När vi pratar om missionärernas arbete i andra länder får vi inte glömma missionärsbarnen. Många av
dem avstod från mycket som vi andra inte vet något
om. Alla måste ha sörjt och längtat efter mamma och
pappa när de bodde hos släktingar eller på internat.
Trots det pratar många om hur bra de haft det under
uppväxten.

