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• Glädje och frid trots bekymmer och oro
• Betlehemsstjärnan

• Walter 200 år
• Synden i Sodom
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LUTHERSKA
BEKÄNNELSE
KYRKAN (LBK)

• Lutherska Bekännelsekyrkan är en evangelisk 
luthersk kyrka som tror att Gud har skänkt hela 
världen glädjebudskapet om den försoning som 
skett i Kristus. Vi tror att Jesus Kristus till sin 
natur är sann Gud, att han har blivit människa 
för vår skull, levt ett syndfritt liv, lidit och dött 
i vårt ställe och uppstått från de döda. Genom 
tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse 
för våra synder och har löfte om evigt liv tillsam-
mans med Gud. Syftet med vår kyrkas exi stens 
är att föra vidare detta glädjebudskap, och att 
samlas kring predikan, dop och nattvard för att 
växa i den tro vi fått av Gud.

• Vår kyrkas tro har en enda grundval, nämligen 
det Ord som Gud har gett oss i Gamla och Nya 
testamentets heliga skrifter. Det är Gud själv 
som har inspirerat de mänskliga författarna till 
Bibelns 66 böcker, och därför ska dessa skrif-
ter inte förstås som mänskliga produkter utan 
som Guds eget ord. Bibelns ord är den enda 
normen för sann kristen lära. Vi tror att Bibeln 
ska läsas utifrån dess egna anspråk och karak-
tär. Poesi ska läsas som poesi, historia som 
historia och så vidare.

• Vi bekänner oss till de lutherska bekännelse-
skrifterna samlade i Konkordieboken från år 
1580, eftersom vi funnit att de helt överens-
stämmer med vår kyrkas enda grundval: Bibeln.

• Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla tider, 
där människor har tagit till sig Guds ord och 
rättat sig efter det. Eftersom vi har förstått att vi 
är stora syndare inför Gud behöver vi Guds ords 
rena och klara undervisning, där förlåtelse och 
upprättelse skänks åt oss genom förkunnelsen 
av Jesu försoningsverk.

• LBK delar tro och kyrkogemenskap med 
KELK, den Konfes sionella evang elisk- lutherska 
konferensen, som består av ett tjugotal kyrkor 
runtom i världen, bland annat Evangelisch- 
Lutherische Freikirche i Tyskland, Evangelical 
Lutheran Synod och Wisconsin Evangelical Luth-
eran Synod i USA. Tillsammans är vi omkring en 
halv miljon kristna i denna internationella gemen-
skap, och det är vår önskan att allt fler ska dela 
vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och synder-
nas förlåtelse alltid står i centrum.

Vi lägger ett år bakom oss och tackar för ytterligare ett nådens år som Gud ger 
oss. 2011 blir ett jubileumsår. För 200 år sedan föddes i Tyskland CFW Walther, 
en kyrkoman som betytt mycket för den moderna luterdomen. I liberala kretsar 
är han föga känd men för konservativa kristna har han stor betydelse. I den ame-
rikanska lutherdomen är han näst Marin Luther själv den mest betydelsefulle 
och hans skrifter har fått stor spridning på många språk. Walther emigrerade till 
USA, men inte som många svenskar i första hand på grund av hungersnöd och 
arbetslöshet. Han flydde från den falska lära och gemenskap som han tvingades 
in i genom den preussiska unionen mellan lutheraner och reformerta. I detta 
och kommande nummer av Bibel och Bekännelse kommer vi att ta upp hans 
biografi och viktiga skrifter som vittnar om hans trohet mot Guds heliga Ord.

För hundra år sedan bildades Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner där 
många av Bekännelsekyrkans medlemmar har sina rötter. Detta Missionssäll-
skap kom till när Evangeliska Fosterlandsstiftelsen under professor Kolmodins 
ledning öppnade dörren för bibelkritik. Predikanten och folkskolläraren Axel B 
Svensson gick till motangrepp och ville att professor Kolmodin skulle avsättas 
men han fick ringa gehör. Kolmodin började ifrågasätta skapelsedagarna och 
även vissa messianska psalmer. Han sa även att allt i Gamla testamentet inte är 
så viktigt utan har sekundär betydelse när det gäller frälsningen. Axel B Svensson 
gjorde här ett klassiskt uttalande med orden ”Har man inte undervåningen, när 
man bygger ett hus (GT), då har man inte heller ovanvåningen (NT)”. Under 
mitten av 1920- talet träffade Axel B representanter för Lutherska Frikyrkan i 
Tyskland, men tyvärr dog dessa samtal ut och Missionssällskapet forsatte att 
hålla fast vid Svenska Kyrkan. Detta var olyckligt emedan både Missonssällska-
pet och Svenska kyrkan under åren accepterat mer och mer bibelkritik.

För 40 år sedan avled en betydelsefull person och försvarare av Bibeln, näm-
ligen David Hedegård. Hans arbete och gärning måste framhållas. Att på egen 
hand göra en översättning av Nya testamentet till modern svenska inger respekt. 
1937 startade han tidskriften För biblisk tro som 1972 fick namnet Biblicum - 
tidskrift för biblisk tro och forskning. 1968 bildade Hedegård tillsammans med 
domprost Gustav Adolf Danell Stiftelsen Biblicum som än idag med sin klara 
och tydliga undervisning vill hjälpa människor att ta till sig vad Bibeln lär och 
att skilja mellan biblisk och obiblisk tro. 

Från och med i år ingår Lars Gunnarsson och Ingela Lindmark i redaktionen 
för Bibel och Bekännelse. Øyvind Edvardsen bor och verkar numera i sitt hem-
land Norge.

Vi hälsar alla nya och gamla läsare välkomna till ett nytt år med Bibel och 
Bekännelse. Vi vill med Guds hjälp lyfta fram Bibelns livgivande undervisning 
till vägledning, tröst och andligt liv. Utan Guds ord och frälsningen genom Jesus 
Kristus går vi förlorade och går miste om den eviga lyckan, den eviga saligheten i 
himlen. Många kyrkor och kyrkotidningar tycks ha glömt bort det. Ordet är oss 
kärt och dyrbart, våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Utan det famlar vi i 
andligt mörker. Om än världen omkring oss skakar så vet vi att Ordet består. Vi 
får börja ett nytt år i Jesu namn, och det betyder att vi har löfte om både hjälp 
och vägledning. Vad Jesus gjort för oss som den utlovade Messias, syndares Fräl-
sare, gäller fortfarande. På den klippan bygger vår kyrka och våra församlingar. 
Det är en säker grund, för inte ens helvetets portar förmår göra oss någon skada. 
I Frälsarens famn är vår kyrka och alla församlingar trygga hur det än stormar 
runt omkring oss.

Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka 
dem ur min hand (Joh. 10:28).

Ingvar Adriansson
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Av Stefan Hedkvist

Gläd er alltid i Herren. Än en 
gång vill jag säga: gläd er.  Låt 
alla människor se hur vänliga 
ni är. Herren är nära.  Gör er 
inga bekymmer för något utan 
låt Gud i allt få veta era önsk-
ningar genom åkallan och bön 
med tacksägelse.  Då ska Guds 
frid, som övergår allt förstånd, 
bevara era hjärtan och era 
tankar i Kristus Jesus. Filip-
perbrevet 4:4-7 

”Gläd er alltid i Herren. Än 
en gång vill jag säga: gläd er.” 
Glädjen innebär inte att vi är 
oberörda av våra och andras 
lidande, eller att vi inte längre 
kan känna med dem som är 
bekymrade eller sorgsna. Också 
Paulus, som uppmanar oss att 
alltid vara glada, var berörd 
av både sin egen situation och 
andras problem. Paulus skriver 
på ett ställe: Jag har ofta varit 
på resor, utstått faror på floder, 
faror bland rövare, faror från 
landsmän, faror från hedningar, 
faror i städer, i öknar och på hav, 

faror bland falska bröder, allt 
under arbete och slit, ofta under 
vaknätter, under hunger och 
törst, ofta utan mat, frusen och 
naken. Förutom allt detta har jag 
den dagliga uppgiften, omsorgen 
om alla församlingarna. Vem är 
svag utan att jag är svag? Vem 
kommer på fall utan att jag blir 
upptänd av iver? (2 Korintier-
brevet 11:26-29) Den fysiska 
smärtan var tidvis intensiv. Den 
psykiska stress han var utsatt för 
var enorm. Dessutom engage-
rade han sig i andras problem 
och svårigheter. Ändå kunde 

Glädje och frid  
trots bekymmer och oro
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Paulus skriva: Gläd er alltid i 
Herren. 

När Paulus uppmanar fi-
lipperna att alltid glädja sig i 
Herren befann han sig själv i en 
situation som var bekymmer-
sam. Han hade på grund av en 
falsk anklagelse suttit fängslad 
i Caesarea i två år. Därefter 
hade han skickats som fånge till 
Rom. På vägen dit hade de lidit 
skeppsbrott och Paulus hade 
övervintrat som 
fånge på ön 
Melite. I Rom 
hade han sedan 
väntat på sin 
dom i nästan 
två år, ständigt 
fjättrad till en 
soldat. Nu var 
hans rättegång 
nära förestå-
ende och han 
skriver i Filip-
perbrevet att 
den mycket väl 
kunde sluta i 
en dödsdom. 
Om han däremot blev frigiven 
skulle han snart komma till 
Filippi. Det skulle innebära 
fortsatt lidande för Kristi skull, 
eftersom filipperna hade samma 
kamp att utkämpa som Paulus 
hade. Han stod alltså inför att 
bli avrättad eller att fortsätta 
lida för Kristi skull. Mänskligt 
sett väntade elände hur det än 
gick. 

Ändå uttrycker han i Filip-
perbrevet stor glädje. Hade 
Paulus något att glädja sig över 
i sin situation? Ja, han skriver 
att han alltid tackar Gud för 
de troende i Filippi och ber för 
dem med glädje. Mitt i lidan-
det gladde han sig över sina 
trosbröder. Han skrev också att 
han var glad över att Kristus 

blev förkunnad. Han gladde sig 
över att Kristus skulle bli för-
härligad i hans kropp vare sig 
han levde eller dog. Han gladde 
sig över de troendes lydnad för 
Gud, deras omsorg, kärlek och 
förböner. Han gladde sig över 
sina trogna medarbetare. Han 
gladde sig inför Kristi åter-
komst. Han gladde sig över den 
kommande härligheten. Han 
gladde sig över Kristi offer i vårt 

ställe. Han ger i 
Filipperbrevet en 
lång lista på gläd-
jeämnen som fort-
sätter vara glädje-
ämnen även när vi 
får lida. Ja, det är 
glädjeämnen som 
inte ens döden 
kan beröva oss.  

 Hade Paulus 
haft ett kortsik-
tigt perspektiv 
på livet och inte 
sett längre än till 
sina egna bojor 
så hade han inte 

haft mycket att glädja sig åt. 
Vi kristna har fått ett långsik-
tigt perspektiv på våra liv. Det 
perspektivet sträcker sig längre 
än till den dag då vi drar vårt 
sista andetag. För Kristi skull 
har Gud garanterat oss en evig 
glädje i himlen i sin gemen-
skap. Den tillvaron beskrivs så 
här i Uppenbarelseboken: ”Se, 
nu står Guds tabernakel bland 
människorna, och han ska bo hos 
dem och de ska vara hans folk, 
och Gud själv ska vara hos dem.” 
Och han ska torka alla tårar från 
deras ögon. Döden ska inte finnas 
mer och ingen sorg och ingen 
gråt och ingen plåga. Ty det som 
förr var är borta.” Den glädje 
vi äger redan här i livet, också 
i det svåraste lidande, beror på 

löftet, garantin från Gud att vi 
ska få en evig glädje i hans ge-
menskap. Den glädjen är dess-
utom nära – eftersom Herrens 
ankomst är nära. 

Vårt liv här på jorden är 
egentligen för kort för att också 
rymma missmod. Den eviga 
glädjen är vår och det kan vi 
glädja oss över redan här i livet, 
alltid. Vi kan alltid glädja oss i 
Herren. Han är vår frälsning. 
Han har gett oss rätt att bli 
Guds barn. Vi är Kristi medar-
vingar. Ett härligt arv är bevarat 
åt oss i himlen. Allt detta skän-
ker oss stor glädje. 

 Med glädjen följer också 
motivering till ett nytt liv i Jesu 
efterföljd. Paulus skriver: Låt 
alla människor se hur vänliga 
ni är. Herren är nära. Det som 
motiverar oss att vara vänliga 
och goda mot alla är att Her-
rens återkomst är nära. Vad 
menar Paulus när han uppma-
nar oss att vara vänliga? Ordet 
är inte lätt att översätta. Ordet 
används också om Kristus och 
översätts då godhet. Ordet 
syftar på en upphöjd person 
som utan att visa svaghet avstår 
från sin rätt till förmån för 
ovärdiga. Kristus är i sanning 
god och vänlig. Han avstod 
från sin härlighet och blev en 
tjänare för vår skull. Han utgav 
sitt liv för oss. Paulus uppmanar 
oss att vara så till sinnes som 
Kristus Jesus var (läs Fil. 2:5-8) 
och förklarar vad det innebär: 
Var inte självupptagna och stolta. 
Var i stället ödmjuka och sätt 
andra högre än er själva. Se inte 
på ert eget bästa utan tänk på 
andras. 

Vi har vårt medborgarskap 
i himlen och därifrån väntar 
vi vår Herre Jesus Kristus som 
Frälsare. Han ska förvandla 

Paulus höjer våra 
blickar från det 
jordiska till det him-
melska. Han ändrar 
våra mål från att vara 
bara kortsiktiga till 
att också bli verkligt 
långsiktiga. Vårt mål 
ligger bortom döden 
i himlen. 
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vår bräckliga kropp så att den 
blir lik den kropp han har i sin 
härlighet. Den stora dag när 
vi ska bli förvandlade till hans 
likhet är inte långt borta. Redan 
här i livet ska vi bli alltmer lika 
honom. I väntan på den stora 
dagen ska vi vara så till sinnes 
som Kristus Jesus var och visa 
vänlighet mot alla. Vi vet att 
han är nära och det motive-
rar oss att leva så som han vill 
medan vi väntar.  

Paulus höjer våra blickar 
från det jordiska till det him-
melska. Han ändrar våra mål 
från att vara bara kortsiktiga 
till att också bli verkligt lång-
siktiga. Vårt mål ligger bortom 
döden i himlen. Paulus riktar 
våra blickar och förväntningar 
bortom vår egen horisont. Från 
himlen väntar vi Herren Jesus 
Kristus som Frälsare. Det ger 
oss glädje. 

Men då vi åter vänder 
blicken till vårt dagliga liv är 
det lätt att mista glädjen och 
motiveringen till ett självupp-
offrande liv. Livet är ju så fullt 
av besvärliga bekymmer och 
svårigheter. Hur ska vi han-
tera allt detta svåra som bara 
kommer över oss utan att vi 
kan kontrollera det? Paulus 
säger att vi inte ska bekymra oss 
om det som vi ändå inte kan 
kontrollera och styra. Vi förmår 
inte uppehålla våra egna liv, 
än mindre andras. Vi kan inte 
forma och styra historien eller 

världen. Om och om igen får 
vi bevis på att vi inte ens kan 
styra och forma våra egna liv, 
eller vår egen dagliga tillvaro. 
Mycket snabbt kan vår tillvaro 
rasa samman av händelser som 
står utom vår kontroll. Varför 
ska vi då bekymra oss om det 
och kämpa som om det var vi 
som satt i kontrolltornet? 

Gör er inga bekymmer för 
något utan låt Gud i allt få veta 
era önskningar genom åkallan 
och bön med tacksägelse. Paulus 
påminner oss om vad som är 
vår styrka. Själva är vi svaga, 
men vår käre Fader i himlen 
är den sanne Guden. Han kan 
göra allt vad han vill. Han styr 
över historien och över enskilda 
människors liv, från kungar 
och presidenter till arbetare och 
barn. Han styr allt så att allting 
måste tjäna honom. Han har 
lovat att låta allt samverka till 
det bästa för dem som älskar 
honom. För honom är ingen-
ting omöjligt. 

Gud vill att vi ska låta 
honom veta alla våra önsk-
ningar genom åkallan och bön 
med tacksägelse. Detta är det 
enda konstruktiva sättet att 
hantera bekymmer. Vi ska inte 
bekymra oss utan kasta alla 
våra bekymmer på honom. Det 
innebär inte att vi i fortsätt-
ningen ska vara overksamma 
och passiva. Nej, vi ska ständigt 
vara verksamma och sköta våra 
sysslor och göra gott mot alla så 

som han lärt oss. Men vi behö-
ver inte bekymra oss för någon-
ting. Vi får knäppa våra händer 
inför Gud som kan göra långt 
mer än vi kan tänka. 

Den goda frukten vi får 
skörda av en sådan förtröstan 
på Gud är frid. Paulus säger: Då 
ska Guds frid, som övergår allt 
förstånd, bevara era hjärtan och 
era tankar i Kristus Jesus. Den 
frid som räknas är den frid som 
Gud ger. Den har sin grund i 
Frälsaren Jesus Kristus som med 
sitt liv vunnit syndernas förlå-
telse åt oss Vi kan till och med 
inför Gud ”övertyga vårt hjärta, 
vad det än anklagar oss för, att 
Gud är större än vårt hjärta och 
vet allt.” Gud vet något som 
vårt anklagande samvete inte 
vet. Gud vet att Kristus är för-
soningen för våra synder och 
inte bara för våra utan för hela 
världens. Detta vet vi också. 
Det har Guds trofasta ord lär 
oss. När vi blivit rättfärdig-
gjorda genom tron har vi frid 
med Gud. 

Bekymmer, ängslan och oro 
behöver inte fräta sönder våra 
hjärtan. Friden bevarar våra 
hjärtan och tankar i Kristus 
Jesus. Den är inte ytlig och för-
änderlig som mänskliga känslor 
och levnadsförhållanden. Den 
övergår allt mänskligt förstånd. 
Guds frid är något han ger och 
garanterar oss i sin Son, Jesus 
Kristus, vår Frälsare. Guds frid 
är vår nu och i evighet. Amen.  
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Frågor och svar vid korsets fot:

Varför säger man hela tiden att vi är” ovärdiga 
syndare”? Måste vi få höra det i varenda gudstjänst?

Jag uppskattar att du ställer frågan så rakt på 
sak. Det finns andra som muttrar i det tysta, blir 
bittra och går undan utan att ge någon en chans 
att förklara.

I allmänhet är det sant
Det finns undantag, men det du lägger märke till 
är sant. Alla våra gudstjänster och predikningar 
framhåller klart och tydligt vår syndfullhet och 
ovärdighet inför Gud. Ordet ”ovärdig” är inte 
det lämpligaste sättet att uttrycka detta eftersom 
vi fortsätter att vara värdefulla för Gud och djupt 
älskade trots att vi på inget sätt förtjänar hans 
kärlek och nåd. Men syndare är vi med både 
medfödd och pågående synd. Det framhäver 
vi verkligen både i vårt enskilda och offentliga 
gudstjänstliv.

Dessutom erkänner vi gärna att sådana på-
minnelser inte är och inte heller ska vara behag-
liga. Vi återupprepar Skriftens ofta återkom-
mande upprepning när det gäller vår naturliga 
inneboende ondska. Det är ett budskap med 
avsikt att krossa och döda vår syndiga natur varje 
dag. Vår syndiga natur underkastar sig inte öd-
mjukt denna oavbrutna avrättning utan sätter in 
kraftiga protester. 

Förhoppningsvis finns det något mer
Det kan finnas beklagliga undantag, men bud-
skapet om synd och skuld bör aldrig vara det 
huvudsakliga budskapet i våra gudstjänster och 
predikningar. Det viktigaste i syndabekännelse 
och avlösning är avlösningen. Huvudbetoningen 
i budskapet om lag och evangelium ligger på 
Guds nåd i Kristus, inte på vår synd. Om detta 
inte kännetecknar en viss pastors predikningar 
bör det snarast påtalas för honom.

Det är möjligt att huvudbetoningen ligger på 
nådens evangelium men att en del åhörare ändå 

går därifrån och tänker att de bara fick höra om 
lag och synd. Detta fenomen kan bero på att 
den helige Ande betonat lagen i ett hjärta som 
förhärdat sig mot den gudomliga sanningen. Det 
kan helt enkelt vara en dålig vana att inte lyssna 
ordentligt. Det kan också bero på en skadlig 
motvilja mot allt tal om synd och skuld. Det 
spelar ingen roll. Vårt mål är att bevara använd-
ningen av lag och evangelium med huvudbeto-
ning på evangelium.

Tack och lov har vi båda
Att i våra gudstjänster och predikningar kraft-
fullt betona människans skuld och Guds löfte 
om nåd är mer än en from önskan. Det är 
nödvändigt för andligt liv och hälsa. Lag och 
evangelium är sammanvävda från pärm till pärm 
i Skriften eftersom det är Andens tandemverktyg 
för att blottlägga och döda den syndiga naturen 
och ge näring åt den nya människan i hennes 
trosliv. Att ta emot och glädja sig över evangeliet 
är en följd av att ha blivit avslöjad och överbe-
visad om synd som är värd fördömelse. Att inte 
tala om att vi är ovärdiga syndare gagnar oss inte. 
Det villkorslösa evangeliet är meningsfullt för de 
ödmjuka, inte för de högmodiga.

Kyrkor som slutat tala om synd och skuld i 
sina gudstjänster och predikningar kanske er-
bjuder något som vi kan beskriva som trevligare, 
gladare och mer underhållande, något som ger 
social gemenskap och är tilltalande för dem som 
söker ”religiös” erfarenhet på sina egna villkor. 
Men sanningen är fortfarande att detta inte är 
Guds sätt att skapa på nytt i Kristus, nya skapel-
ser som hämtar tröst i nåden och är ivriga att ge 
uttryck för sitt nya liv i Kristus. Gud använder 
sin lag och sitt evangelium för detta. Och vi gör 
väl i att fråga efter, ja, till och med kräva detta i 
varje gudstjänst.

Av prof. Forrest Bivens,
Forward in Christ 9/2008

En obehaglig sanning
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Trettondagen är den helg 
när vi tänker på Betle-
hems stjärna och de vise 
männen, som kom från 
österns länder för att 
tillbe barnet i krubban. 
Man firade inte födel-
sedagar under antiken. 
Påsken och pingsten var 
självklara festdagar för 
den kristna kyrkan, men 
Jesu födelse började man 
fira först senare. 

Ett annat namn på 
trettondagen är Epifania, 
eller uppenbarelsefes-
ten. Ursprungligen var 
temat Jesu dop, när Jesus 
inledde sin messianska 
verksamhet på jorden. 
Inom de östliga kyrkorna 
har trettondagen varit en 
av de större högtiderna. 
Sedan förknippades 
minnet av Jesu dop med 
hans födelse. Det var i Rom 
som man på 300-talet placerade 
firandet av Jesu födelse till 25 
december.

Betlehemsstjärnan som 
visade sig för de vise männen 
har blivit symbolen för tretton-
dagen. Det finns många teorier 
om vad de vise männen i öst-
erns länder såg på himlen. Var 
det en sammanstrålning (kon-
junktion) mellan kungaplane-
ten Jupiter och Palestinas planet 
Saturnus? Var det en supernova, 
en plötsligt uppflammande 
stjärna? Eller var det ett särskilt 

himlaljus som Gud lät visa 
vägen till Betlehem för de vise 
från österlandet?

Matteus berättar om två 
tillfällen när stjärnan visade 
sig. Det första berättar de 
vise männen själva om (Matt 
2:1–2):

När Jesus var född i Betle-
hem i Judeen på kung Herodes 
tid, se, då kom visa män från 
Östern till Jerusalem och frå-
gade: ”Var är judarnas nyfödde 
konung? Vi har sett hans stjärna 
gå upp och har kommit för att 
tillbe honom.”

Det grekiska ordet 
för Östern är samma 
ord som Folkbibeln 
översätter med ”gå upp”. 
Ordet anknyter till vä-
derstrecket öster och kan 
därför också ange himla-
kropparnas uppgång.

Den andra gången 
visar sig stjärnan för 
männen när de begav sig 
iväg från Jerusalem till 
Betlehem. Och den här 
gången står det att stjär-
nan gick före dem, och 
sedan stannade den.

Det första tillfället 
har ägt rum en lång tid 
innan de kom till Jerusa-
lem. Det kan mycket väl 
ha gått ett år eller mera. 
Den konjunktion mellan 
Jupiter och Saturnus i 
Fiskarnas stjärnbild som 
inträffade år 7 f.Kr. kan 

vara den stjärna som omtalas i 
det första fallet. Den händelsen 
är omvittnad i judisk litteratur 
som ett förebud för Messias 
födelse. Däremot verkar den 
senare förekomsten ha varit ett 
alldeles extraordinärt himlaljus 
som inte har någon naturlig 
förklaring. Det var ett ljus som 
Gud uppenbarade för dessa 
hedningar för att de skulle hitta 
fram till huset där Jesusbarnet 
fanns. 

(Utdrag ur Ola Österbackas 
trettondagspredikan i Vasa 2011)

Betlehemsstjärnan



8

Eva Lindmark i smeten vid vinterlägret.

Vinterläger med 
bön på schemat
Bönen är hjärtats samtal med Gud och otroligt viktig, 
speciellt för vår andliga hälsa. I nöd ber vi om hjälp 
och kraft, i sorg om tröst och i glädje tackar vi för 
Guds stora nåd. Bönen, och mer specifikt Herrens 
bön, var temat när vi i Umeå församling bjöd in till 
läger för tredje året i rad. Alla lektioner och andakter 
knöt an till detta ämne. Lägret var intensivt och upp-
byggande. Vi blev påminda om att vi som är otack-
samma och syndiga får komma till den som skapade 
världen med sitt ord och som blev människa och tog 
vårt straff i vårt ställe. Vi får komma till honom lika 
frimodigt som ett litet barn kommer till sin pappa 
med sina tankar och bekymmer!

Ingela Lindmark
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NY SKAPELSE I KRISTUS (2 Kor. 5:17)
är temat för vår finska systerkyrkas sommarläger på Ruurikkala godshotell 5-8 juli 2011.  
Platsen är belägen c:a 5 mil nordost om Vasa.

Ur programmet:
Gamla Adam Hans Ahlskog
Ny skapelse i GT Seth Erlandsson
Ny skapelse hos Paulus John Vieths

Program för barn, kvinnomöte,  
karlamöte, bastu m.m.

Fullständigt program:  
www.tunnustuskirkko.fi/ruurikkala

Helpension 158,60 euro/person,  
barn 4-12 år halva priset.  
Deltidspriser enl. överenskommelse 
med lägervärden Juhani Viitala.

Anmälan till pastor Juhani Viitala  
före 15/6 2011, e-post juhani.viitala@ppl.inet.fi eller +358 40 5966029.

Hjärtligt välkomna i Frälsarens Jesu Kristi beskydd !

PRESENTUTGÅVA AV PSALTAREN
språkligt nyreviderad
Under tre tusen år har människor hämtat tröst, kraft och vägledning 
i Bibelns mest älskade bok, Psaltaren. De 150 psalmerna famnar 
livets olika skiftningar, både det ljusa och det mörka, och leder 
läsaren in i bönens djupa möte med Gud.

Svenska Folkbibelns översättning av Psaltaren publicerades 
första gången 1998. Som ett led i ett pågående revideringsprojekt 
presenteras här Psaltaren i en fräsch och förnyad språkdräkt, 
grundligt reviderad och granskad utifrån den hebreiska 
grundtexten.

För att ge läsningen ytterligare en dimension är denna utgåva 
rikt illustrerad med 31 foton i fyrfärg. Dessutom ingår en utökad 
notapparat som bl.a. lyfter fram Psaltarens profetior om Kristus, 
samt tre bibelläsningsplaner som ger vägledning in i Psaltarens 
olika teman och hjälper dig att finna den psalm du behöver.

Inbunden A5, 256 sidor. Pris 195 kr.

Kan beställas från 
BIBLICUMS FÖRLAG
Släntvägen 10
331 35 Värnamo
biblicum@bredband.net
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I 1 Mosebok 18 berättas om hur 
Herren tillsammans med två 
änglar besöker Abraham och up-
penbarar för honom att han ska 
få en son. Det hela var så overk-
ligt att Sara log när hon hörde 
det.  Efter besöket följer Abraham 
med männen och de ser ner mot 
staden Sodom.  Herren sa: Kan 
jag dölja för Abraham vad jag 
tänker göra? … Ropet över Sodom 

och Gomorra är starkt och deras 
synd är mycket svår. Abraham 
ber att Gud i sin nåd ska rädda 
staden för de få rättfärdiga som 
finns kvar. Hans brorson Lot bor 
i Sodom. Herren lovar skona 
staden om det finns 10 rättfärdiga 
därinne.

Lot satt i stadens port när de 
två änglarna på kvällen kom till 
Sodom. Han övertalade dem att 

stanna i hans hus över natten 
och bjöd dem på en måltid. Då 
hände följande: Innan de hade lagt 
sig omringades huset av männen 
i staden, Sodoms män, både unga 
och gamla, allt folket utan undan-
tag. De kallade på Lot och sade till 
honom: ”Var är de män som kom 
till dig i natt? För ut dem till oss 
så att vi får känna dem.”  (1 Mos 
19:4-5) Det hebreiska ordet som 
översatts med ”känna” innebär att 
ha sexuellt umgänge. Vi känner 
till hur Gud räddade Lots familj 
men förstörde staden på grund av 
den synd som bedrevs innanför 
dess murar. Sodom står som ett 
varnande exempel för alla tider 
och har fått ge namn åt den synd 
som den heliga Skrift förbjuder, 
sodomi eller homosexualitet.

Denna händelse ägde rum för 
omkring 4000 år sedan. Den är 
lika aktuell för oss idag. Vi lever i 
ett samhälle där det mesta börjar 
bli könsneutralt och Sodom är vår 
närmaste stad.  Att umgängesfor-
mer och familjebildningar kan se 
ut på många olika sätt lärs idag 
ut till femteklassare.  Naturens 
egen ordning är en helt okänd 
företeelse för många, homo- och 
bisexulitet sägs vara helt naturligt.  
Det som hände i Sodom visar att 
Gud inte låter gäcka sig. Hans 
tålamod har en gräns. I TV och 
andra massmedia bedrivs idag en 
kampanj mot skapelsen och den 
ordning som Gud har skapat. 
Risken finns att vi vänjer oss vid 
både det ena och det andra och 
börjar se det onaturliga som något 
naturligt.

Bekännelseskrifterna tar inte 
upp ämnet homosexualitet efter-
som det är glasklart vad Bibeln lär 

Synden i Sodom
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Synden i Sodom
i den frågan. Det var inget som 
var omdebatterat. Martin Luther 
uttalade sig vid flera tillfällen, 
men med försiktighet och utan 
att gå in på detaljer i ämnet. Mest 
utförligt skedde det i föreläsning-
arna över 1 Mosebok i april 1539. 
Försiktigheten berodde på att 
homosexualitet vid den här tiden 
var relativt okänd i Tyskland och 
Luther ville inte blåsa upp det för 
mycket. Han var överbevisad om 
att homosexualitet härstammade 
från djävulen som stört den na-
turliga böjelsen mellan man och 
kvinna.

Böjelsen mellan könen, säger 
Luther, är en av Gud skapad ord-
ning. På latin uttrycks det med 
ett ord som gått över till allmänt 
språkbruk, nämligen appetitio. 
Denna ”aptit” för det motsatta 
könet hör till skapelsen och var 
fullständigt ren före syndafallet. 
Efter syndafallet är den besmittad 
av synden och onda lustar så att 
den inte längre är ren.

Homosexualiteten är däremot 
en fullständig snedvridning av 
skapelsen säger Luther. Denna 
snedvridning skyller han på djä-
vulen som importerat denna synd 
till Tyskland via de italienska klos-
tren. Homosexualitet gick under 
namnet ”italienska bröllop” under 
denna tid. Idag har den svenska 
kyrkan registrerat partnerskap och 
t.o.m. vigsel av samkönade i Guds 
hus. 

Luther kommenterar 1 Mos 
19: 4-5 så här: 

Och Moses själv framställer 
denna synd som mycket stor, 
då han också tillfogar dessa för-
skräckliga ord, som ingen förnuf-
tig människa kan tåla i sina öron: 
”Kom ut med dem till oss! Vi vill 
ligga med dem!”. De här orden 
säger inte en eller två i hopen, 
men hela staden, de unga med de 
gamla, ja myndigheten själv.

Lär dig därför, vad profeten Jesaja 
menar, när han i kap 3:9 säger 
om sitt folk: ”De berättar om 
deras synd som Sodom, de döljer 
inget.” Sådana skändliga ord låter 
de ljuda, inte inne i huset, men 
står utanför på öppen gata och 
kräver offentligt, i myndighetens 
namn och med den fullmakt, att 
man skall föra de två änglarna 
ut till dem. Därför var det inte 
en sådan  synd, som de skulle ha 
hållit hemlig, men det verkar att 
ha varit en allmän och offentlig 
vana, som ingen skämdes för.

Hade Herren därför inte kommit 
med det välförtjänta straffet, 
hade det borgerliga livet förfal-
lit mera och mera och hade inte 
längre kunnat bestå. För där all 
äktenskaplig trohet är upphävd 
och otukt och skam får fria 
tyglar, förfaller också all ordning, 
lag och ärbarhet. Men då detta 
är borta, förblir ingen borgerlig 
ordning, men all oordning blir 
påföljden av det och ett djuriskt 
och vilt liv. Därför var Gud med 

nödvändighet tvungen att straffa 
och stoppa detta vilda och besin-
ningslösa liv, andra till skräck och 
exempel.

Bibeln är tydlig i sitt fördömande 
av homosexuella handlingar 
liksom av andra sexuella hand-
lingar utom äktenskapet. Att leva 
ut sin sexualitet utanför ett äkten-
skap mellan man och kvinna är 
synd. Att uppleva homosexuella 
känslor är en av syndafallets kon-
sekvenser. Inför Gud har vi ansvar 
för hur vi lever och kan inte 
försvara oss med att vi är födda 
med en viss läggning. Vi har olika 
svagheter och behöver en nära 
relation till Jesus för att kunna ta 
ansvar för hur vi lever. Jesus har 
dött för alla våra synder. Hans 
förlåtelse ger frihet från synden, 
inte frihet att fortsätta leva i den.

Om du behöver stöd för att 
stå emot frestelser eller lämna en 
homosexuell livsstil kan du googla 
på Homosexuals Anonymous och 
läsa berättelser av människor som 
genom tron på Jesus fått hjälp 
att lämna ett homosexuellt för-
hållande och i många fall bildat 
familj och fått egna barn. Det 
finns också en liten pocketbok 
som kan rekommenderas: Homo-
erotik av Chrys C. Caragounis, 
utgiven på XP Media förlag, tel. 
08-741 26 01 eller www.xpmedia.
org. 

I. Adriansson/B. Erlandsson

Ur djupen ropar jag till dig, HERRE. Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till  
mina rop om nåd. Om du, HERRE, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? 

Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. (Psalt. 130:1-4)
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”Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. 
Se hur de slutade sin levnad och följ deras tro.” 

Hebr. 13:7

Carl Ferdinand Wilhelm 
Walther föddes den 20 okto-
ber 1811 i Langenchursdorf 
i delstaten Sachsen i sydöstra 
Tyskland. Han var pastor 
Gottlieb Walthers och hans 
hustru Johannas åttonde 
barn. 

Walthers föräldrar var an-
gelägna om att barnen skulle 
uppfostras i en sann kristen 
anda. Emellertid blev sonen 
ganska tidigt bortskickad 
till staden Schneeberg där 
han fullföljde sin skolgång. 
Under denna tid och borta 
från hemmet glömde han 
alltmer bort vad han lärt sig 
av kristendom i barnaåren. 
Walther säger senare att det 
gick så långt att han vid 18 
års ålder knappast kunde 10 
Guds bud utantill och var 
osäker på i vilken ordning 
Bibelns böcker kom.

Trots detta ville hans far att 
han skulle studera teologi och 
1829 antogs han vid universitetet i 
Leipzig. Walther säger att han vid 
denna tid inte ens hade en egen 
Bibel. Och det som var ännu värre 
var att professorerna vid universite-
tet var påverkade av rationalismen 
som ledde till bibelkritik. De hade 
lämnat Bibeln och uppmanade 
studenterna att göra detsamma. 

Trots den dåliga undervisningen 

bevarade Gud i sin nåd en liten 
skara av studenterna. En grupp 
bland dem hade övertygats om 
den Heliga Skrifts inspiration och 
nåden genom Kristus. Walthers 
äldre bror Otto Hermann tog med 
honom till denna lilla grupp som 
samlades flera gånger varje vecka 
till bibelläsning och bön. Det var 
då Walther såg att Gud hade en 
plan även för honom. Han blev ett 
Guds barn, en troende som litade 
på nåden.

Men det dröjde inte länge 

förrän Walters tro utsattes 
för prövningar. En student 
som kommit med i grup-
pen ville ta ifrån honom 
vissheten att han var ett 
Guds barn. Han visade på 
att Walther ännu inte gått 
igenom någon riktig bot-
kamp. P.g.a. denne man 
började Walther likt Luther 
att be och kämpa för att 
finna trosvisshet i lagen. 
Han drevs till förtvivlan och 
mörker. Den som hjälpte 
Walther i hans mörker var 
pastor Martin Stephan i 
Dresden. Han tröstade 
honom med evangelium om 
Kristus och hans förtjänst. 
Han visade att Walther sökte 
vissheten på fel ställe, i lagen 
istället för i evangelium.

Walther prästvigdes 1837 
i den sachsiska statskyrkan. 

Den var visserligen inte unionistisk 
men många av prästerna förne-
kade flera av Bibelns läror. De som 
ville hålla sig till Ordet samlades 
kring Martin Stephan i Dresden. 
Men ”stephaniterna” utsattes för 
förföljelse och Stephan själv blev 
fänglsad. Nu väcktes tanken att 
emigrera. Och precis som Lot läm-
nade Sodom ville nu Stephaniterna 
få en plats där de kunde utöva sin 
kristna tro i frihet. 600 personer 
samlades i oktober 1838 i Bremen 

C.F.W. Walther 200 år
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och i fem båtar seglade de över till 
Amerika. En båt gick under med 
manskap och allt men de övriga 
kom fram till New Orleans och 
fortsatte sedan upp längs Missisip-
pifloden till S:t Louis. Där köpte 
man ett stort landområde där fa-
miljerna bosatte sig. Mycket snart 
inträdde nya problem. Martin 
Stephan levde i grova synder. Han 
förskingrade ur den gemensamma 
kassan och levde i otukt. Man 
beslöt att skilja honom från hans 
ämbete och satte honom i en båt 
till andra sidan Missisippifloden.

Ganska snart började arbetet 
med att bilda församlingar. Nya 
frågor uppstod. Är våra försam-
lingar lutherskt kristna? Har de 
makt att kalla och bannlysa? Är 
prästerna rätt kallade när de från-
trätt sin kallelse i Tyskland? Dessa 

frågor drev Walther till ett grund-
ligt studium i den Heliga Skrift 
som resulterade i teser om Kyrkan 
och ämbetet. Dessa teser blev 
senare en bok som varit vägledande 
för alla kyrkor som frigjort sig från 
de liberala statskyrkorna

Walther arbetade hårt under 
många år. Tredje söndagen efter 
påsk 1847 samlades 12 präster och 
representanter för 20 församlingar 
och bildade Missourisynoden. 
Walther började också ge ut kyr-
kotidningen ”Der Lutheraner” 
och 1872 var han med om att 
organisera Synodalkonferensen, en 
kyrkogemenskap mellan Missou-
risynoden och Wisconsinsynoden. 
Han hade en mycket god medarbe-
tare i Wisonsinsynodens president 
Adolf Hoenecke.

Under två perioder var Walther 

president för Missourisynoden. 
Det kanske mest värdefulla verk 
som Walther lämnat efter sig är 
boken om skillnaden mellan lag 
och evangelium. Den är varje pas-
tors absoluta standardverk i detta 
ämne. I inledningen av boken 
säger Walther: ”Den viktigaste 
läran i Bibeln är läran om rätt-
färdiggörelsen. Därnäst kommer 
konsten att rätt skilja lag och 
evangelium. Den som kan det 
vill jag med Luther kalla doktor i 
den Heliga Skrift.” Walther avslu-
tade sina dagar i S:t Louis den 7 
maj 1887 i full förtröstan på sin 
Frälsare. Vi återkommer i senare 
nummer med fler avtryck som 
Walther gjort i den lutherska kyr-
kohistorien.

     
Ingvar Adriansson

Debatt om tro och vetenskap
Föreningen Apologia ordnade en debatt om tro 
och vetenskap som sändes i repris i kunskaps-
kanalen under juldagen. Huvuddebattörer var 
John Lennox, kristen  matematikprofessor från 
Oxford, och Christer Sturmark, ordförande 
för det ateistiska förbundet Humanisterna i 
Sverige. Den intressanta och givande debatten 
går fortfarande att se via datorn på www.ur.se/
play/157800. 

Missionsprovinsen
Prästerna i Lutherska församlingen i Stock-
holmsområdet Ingemar Andersson och Lars 
Borgström skriver ett öppet brev och påtalar 
den prokatolicism som förekommer i Missions-
provinsen. På hemsidan har syster Marianne i 
Alsike kloster i ett par artiklar förringat refor-
mationens kamp för läran om rättfärdiggörelsen 
genom tron allena. Nu senast har Missionspro-
vinsens biskop Göran Beijer tillsammans med 

bl.a. den katolske biskopen Anders Arborelius 
celebrerat en gudstjänst där grundstenen lades 
till Enhetens kyrka intill Östanbäcks kloster. 
Många inom Missionsprovinsen delar sannolikt 
inte önskan om ett närmande till katolsk teo-
logi.

Ny serie böcker
Efter den populära serien People’s Bible har Wis-
consinsynoden startat utgivning av en ny serie, 
Bible Discovery Series. De tre första banden är 
klara och titlarna är: Digging for Insights, One 
God Two Covenants och Bible Basics. Prenumere-
rar man kostar böckerna omkring 12-14 dollar 
per bok. Pren: orders@nph.wels.net.

Noterat
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Sackeus var chef för tullverket i Jeriko, en jude 
i romarrikets tjänst, en publikan. Det innebar 
att han var föraktad och hatad. Av judarna sågs 
han som en förrädare och syndare som förrått 
Gud och folket för att tjäna egna pengar. Men 
den kortväxte Sackeus ville så gärna se Jesus att 
han som ett barn klättrade i förväg upp i ett träd 
utmed vägen där Jesus skulle gå. 

Inget fick hindra honom att få en glimt av 
Jesus, även om 
han inte var värd 
det. Men istället 
för att Sackeus 
fick se Jesus, såg 
Jesus Sackeus rakt 
in i hjärtat! Jesus 
kände honom vid 
namn och bjöd 
in sig själv att 
äta och bo hos 
honom. Sackeus 
blev glad och tog 
emot Jesus med 
öppna armar. 
Alla som såg det 
mumlade irriterat 
över att Jesus tagit 
in hos en syndare. 
Vad Jesus talade 
med honom om 
på vägen till hans 
hem vet vi inte, 
men det hade 
hänt något med 
Sackeus. När de 
kom hem sa han: ”Herre, hälften av det jag äger 
ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit 
någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka.” 

Då sa Jesus de bekräftande orden: ”I dag har 
frälsning kommit till denna familj, eftersom 
också han är en Abrahams son.” Beslutet att ge 
bort i princip allt han hade, visade vilket fokus 
Sackeus fått i sitt liv som född på nytt. Han ville 
reda upp allt som han hade otalt med både Gud 
och människor. Märkligare än så är inte denna 

berättelse. På samma sätt handlar Jesus med oss 
alla och envar. Han vill gästa hos oss, komma 
till oss mitt i vardagen. Synderna som plågar vill 
han bära. Det som du har otalt med din broder 
eller granne vill Jesus att du klarar upp. Alla har 
vi säkert ett och annat som gnager där inne. Det 
kan kosta att bjuda in Jesus, men vad hjälper det 
en människa om hon vinner hela världen men 
förlorar sin själ. Sackeus var rik. 50% skulle han 

ge bort till de 
fattiga och de han 
lurat på pengar 
skulle få fyrdub-
belt tillbaka. 

”Jesu närvaro 
helgar hemmet” 
är rubriken över 
andra söndagen 
efter Trettonde-
dagen. Hemmet 
och familjen är 
själva grundstom-
men för att vårt 
samhälle ska äga 
bestånd. Härlig-
hetens Herre låter 
oss se härligheten 
mitt under våra 
vardagsbestyr. 
Han ger oss allt 
vad vi behöver. 
Sackeus var nog 
inte beredd på 
att utsiktsplat-
sen skulle bli en 

mötesplats. Han ville gärna se men räknade nog 
med att förbli osedd. De storväxta hade nog inte 
räknat med att Jesus skulle ta in hos Sackeus. 
Men Jesus tar gärna in hos de små och oansen-
liga. Så avslutas berättelsen om Sackeus med 
orden: ”Idag har frälsning kommit till denna 
familj, eftersom också han är en Abrahams son. 
Ty Människosonen har kommit för att uppsöka 
och frälsa det som var förlorat.”

  Ingvar Adriansson

Sackeus omvändelse
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Hjälp till att nå målet som 
sattes vid årets kyrkokonferens! 
Det ni har fått som gåva, ge det 
som gåva (Matt. 10:8). 

Du kan ge din bank uppdrag 
att göra en stående månads
överföring till LBK:s bank-
kontonr.  Alla banker har olika 
tillvägagångssätt. Hos vissa 
gör man istället stående över-
föringar till bankgiro eller 
plusgiro. Vid problem kon-
takta din bank eller hör av dig 
till kassören Lars Gunnarsson,  
0372 17207.

Bankkontonr  
9960 42 02273365  
(Obs! 9960 är Nordeabankens 
clearingnummer)
Bankgironr 306-7345
Plusgiro 22 73 36-5

DOP

Milian Emanuel Alix Rådelius
son till Sanna och Elias Rådelius
Född  27/11 2010, döpt 26/12 
2010

S:t Paulus församling  
i Stockholm/Uppsala

Plan för utgivning av Bibel och Bekännelse under år 2011
Nummer 2-4 beräknas utkomma i mitten av april, juni och september, nummer 5 kring första decem-
ber. Eventuella bidrag till tidningen bör vara redaktionen tillhanda senast 15/3, 15/5, 15/8 och 1/11.

Påminnelse

Glöm inte sommarens  
familjeläger på Hjälmargården  
13-17 juli!
Program kommer i nr 2 av  
Bibel och Bekännelse

Långt kvar till målet! 

125.000

100.000

75.000

50.0000

32.023

25.000

FÖRLOVNING
Olle Eliasson
Sofia Sjödahl 
6 december 2010

NATTVARDSBÖN

Himmelske Far!  
Du har i din visdom gett oss ett synligt sätt att ta emot Jesu förlåtelse.  

Far, jag måste bekänna att jag ibland har kommit till din nattvard mer av gammal 
vana än av längtan. Jag är ledsen för att jag ofta inte tagit mig tid att förbereda mig 

ordentligt. Hjälp mig att ta emot din ljuvliga förlåtelse och kärlek. Hjälp mig när jag 
kommer inför ditt altare så att jag kommer med botfärdigt hjärta och inte önskar något 
högre än att få ta del av din nåd. Vänd mitt hjärta till dig och hjälp mig att stänga ute 

allt som avleder min uppmärksamhet och fläckar ner ditt underbara offer.  
Tack för denna väldiga gåva och för att du i nåd bevarar mig. Amen.

(hämtad ur Meditations)



Vilken kroppsställning har du när du ber? 
Böjer du huvudet, knäpper händerna, sluter 
ögonen eller faller på knä? Du kanske använder 
alla dessa ställningar eller några av dem. Vår 
kroppshållning speglar ofta hjärtats inställning, 
om vi ber till Herren ödmjukt och uppriktigt.

I dagens bibelord tar Paulus än en gång upp 
ämnet bön. Han är inte intresserad av hur vi 
håller händerna när vi ber utan av hur det står till 
i våra hjärtan. ”Heliga händer” är händerna hos 
troende som förtröstar på Jesu händer, de händer 
som en gång spikades fast på ett kors. ”Heliga 
händer” är händer som är upptagna med att tjäna 
Herren och alla människor.

Paulus anvisningar till Timoteus i denna 
vers gäller offentlig gudstjänst. Ett av skälen för 
Paulus att skriva till Timoteus var att han ville ge 
honom anvisningar hur han skulle förhålla sig i 
Guds hus som är den levande Gudens församling (1 
Tim. 3:15). Paulus var orolig för att ”somliga” i 
hans frånvaro skulle ”förkunna falska läror” som 
”leder till strider” bland medlemmarna i försam-
lingen i Efesus (1 Tim. 1:3,4). Dessa falska läror 
och strider skulle kunna medföra vrede, motsätt-
ningar och strider inom församlingen, särskilt 
bland de män som ledde gudstjänsterna. En för-

samling som splittras genom vrede och motsätt-
ningar kan inte effektivt utföra sitt uppdrag att 
förkunna Guds ord.

Djävulen använder ofta vrede för att splittra 
kristna och hindra kyrkans arbete. Paulus gav 
efesierna dessa anvisningar när det gäller vrede: 
Grips ni av vrede så synda inte . . . Ge inte djävu-
len något tillfälle (Ef. 4:26,27). Men han gav oss 
också lösningen på problemet med syndig vrede: 
Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede . . . Var 
i stället goda och barmhärtiga mot varandra och 
förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er 
(Ef. 4:31,32).

Våra synder gör att vi med rätta förtjänar 
Guds eviga vrede i helvetet. Men eftersom Jesu 
heliga händer blev fastspikade på korset har Gud 
gett oss sin förlåtelse och frid. Denna gåva får 
oss att be och arbeta tillsammans med våra med-
kristna i kärlek och frid. Guds förlåtelse får oss 
att be utan vrede och diskuterande.

Fridsfurste, välsigna vår gudstjänst tillsammans 
med våra trossyskon så den sker i en anda av frid. 
Hjälp oss att lägga bort vrede och dispyter så att vi 
älskar varandra så som du har älskat oss. Amen.

Ur Meditations

Be med rätt  
sinnelag

Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga,  
upplyfta händer, utan vrede och diskuterande (1 Tim. 2:8).


