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BECONOMIQUE

Fadern planerar fred
På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna  

samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och  
stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er. Som Fadern har  

sänt mig sänder jag er” (Joh. �0:1�,�1).

Konflikten mellan judar och palestinier har 
blivit så utdragen att den blivit en del av vår kul-
turella vardag. Ansträngningarna att få till stånd 
fred mellan de två stridande folken har blivit en 
långvarig och frustrerande historia. En webbsida 
som redogör för den moderna mellanösternkon-
flikten gör en lista på 25 olika fredsplaner som 
tagits fram och föreslagits sedan 1948. Tänk dig: 
25 planer och ingen har fungerat! All denna upp-
riktiga, detaljerade, noggranna planering, så fylld 
av förhoppningar, och ändå har det aldrig blivit 
någon fred!

Men ändå är Mellanöstern bara ett litet utbrott 
av den ännu mer katastrofala konflikt som har 
rasat ända sedan Adam och Eva syndade i lustgår-
den. Svårigheten att skapa fred i Palestina bleknar 
i jämförelse med det omöjliga att försona en värld 
full av syndiga människor med den helige och 
rättfärdige Skaparen. Synden fördärvade mänsk-
ligheten. Den tog bort den sköna kärlek och 
förståelse mannen och kvinnan blev skapade med 
och gjorde alla människor fientliga och hatiska 

mot Gud och varandra. Detta är vår natur.
Och denna syndiga natur är fullständigt dårak-

tig och fåfäng. Av naturen hävdar vi hårdnackat 
att vi kan gottgöra för vår synd och undgå kon-
sekvensen av den. I syndig stolthet, okunnighet 
och ondska tror vi att vi kan skapa oss ett liv utan 
livets Herre, bestämma våra egna villkor för fred 
utan Fredsfursten, skapa vårt eget välstånd utan 
alla goda gåvors givare. Vår högmodiga fredsplan 
är lika naiv som oduglig: jag behöver dig inte 
Gud. Jag kan själv.

Häri ligger Guds nåd: han behöver inte oss och 
ändå älskar han oss och vill inte att vi ska förgås. 
Så han gjorde upp en plan för att ge fred och 
återställa liv och skapa glädje för alla. Och hans 
plan var lika enkel som underbar: Jag ska göra 
det åt dig. Jag ska sända min Son att betala för 
dina synder. Jesu uppståndelse betyder att Guds 
plan lyckades, och förlåtelsens fred och frid är vår 
genom tro på Jesus!

I påskens underbara tid gläder jag mig, Fader, 
över dina planer för mig som ger mig hopp och 
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våra synder med sig upp på korset. 
Han sonade för dem och där fick 
döden sin överman. För det var ju 
synden som skilde oss från Gud, 
ifrån livet. Men när synden sona-
des på korset genom Kristus Jesus 
vår Frälsare så fanns inte längre 
döden kvar som ett straff, för dem 
som tror på honom. De som tror 
på Jesus kommer också att läggas i 
graven. Men inte som ett straff för 
synden. Döden blir bara en sömn, 
en vila, fram till den dag vi ska 
uppstå med våra kroppar och leva 
för evigt tillsammans med Gud. Vi 
får därför sjunga: ”Min Jesus lever, 
jag skall leva”. 

Kristus är uppstånden, men 
Kristus kommer också alltid för 
Guds barns hjärtan att förbli den 
korsfäste. När Mariorna söker Jesus 
vid graven så svarar ängeln: ”Ni 
söker Jesus från Nasaret, den kors-
fäste. Han är uppstånden, han är 
inte här” (Mark. 16:6).

Han är uppstånden, han lever, 
men vi minns honom som den 
korsfäste. På samma sätt talar apos-
teln Paulus när han säger att han 
inte ville veta av något annat än 
Kristus och honom som korsfäst 
(1 Kor. 2:2). Han säger också: ”För 
min del vill jag aldrig berömma 
mig av något annat än vår Herres 
Jesu Kristi kors” (Gal. 6:14). Det 
var nämligen på korset Gud bevi-
sade sin kärlek till människan, det 
var på korset han tog vår synd på 
sig, på korset dog han i vårt ställe, 
på korset friköpte han oss från 
döden och genom korset har vi det 
eviga livet, förlåtelsen och rättfär-
digheten från Gud.

Genom sin uppståndelse bevi-
sar han att det verk han utfört på 
korset fått Guds sigill. Genom 
uppståndelsen visar han att döden 

är besegrad och att vi har fått evigt 
liv, därför att han lever. Genom 
uppståndelsen förklaras hela värl-
den rättfärdig. Han ”utlämnades 
för våra synders skull och upp-
väcktes för vår rättfärdiggörelses 
skull” (Rom. 4:25). Genom dopet 
förenas vi med Kristi person. 
Genom dopet dör och uppstår vi 
med honom. Våra synder begravs 
genom dopet och vi uppstår till 
nytt liv (Rom. 6:3,4).

Det sanna påskfirandet 
förebildas i Israels 
påskfirande
Påsken firades långt före Kristi an-
komst. Den firades av Guds folk 
Israel som ett minne av uttåget ur 
Egypten. Den 12:e i den första må-
naden, som kallades Nisan skulle 
man offra ett lamm. Varje hushåll 
skulle slakta ett felfritt lamm. Det 
fick inte ha något fel eller något 
lyte. Lammet blod skulle strykas på 
dörrposterna och 
på det övre dörr-
träet i husen där 
man skulle äta 
det. Varför skulle 
blodet strykas 
på dörrposterna? 
Gud sände sin 
ängel över Egyp-
tens land för att 
slå allt förstfött 
i landet. Blodet 
var tecknet för 
att ängeln skulle 
gå förbi. Av det hebreiska ord som 
betyder ”gå förbi” har vi fått ordet 
påsk, på hebreiska pesach, på engel-
ska ”passover”. 

Gud hade sänt många plågor 
över Egypten för att tvinga Farao 
att släppa Gudsfolket ur sitt slaveri. 
Moses visste att när det sista teck-

net kom så skulle Farao få nog och 
släppa Israels folk.  Eftersom de 
måste skynda sig när de fick beske-
det att gå, Farao kunde ju ångra 
sig eller vilja hämnas, så fick de äta 
brödet till påskmåltiden osyrat. 
Surdegen skulle ju inte hinna jäsa 
eller genomsyra degen. Påskmålti-
den skulle man äta med kläderna 
iordninggjorda, med skor på föt-
terna och stavar i sina händer, för 
att snabbt hinna bryta upp.  

Gud säger genom Moses om 
blodet på dörrposterna: ”Blodet 
skall för er vara ett tecken på de 
hus där ni är, ty när jag ser blodet 
skall jag gå förbi er. Ingen straff-
dom skall drabba er med fördärv, 
när jag slår Egyptens land ” (2 
Mos. 12:13).

Och så åt man av påskalammet, 
varje hushåll för sig, straffdomen 
kom över Egypten och Israel tåga-
de ut ur landet. Men man fortsatte 
att fira påsken på samma sätt.

Vi har ingen 
befallning att fira 
påsk på samma 
sätt som Israel.  
Gud säger genom 
aposteln Paulus i 
dagens text: ”vårt 
påskalamm Kristus 
har blivit slaktat. 
Låt oss därför 
hålla högtid”. Vi 
ska fortfarande 
hålla högtid. Men 
inte med ett nytt 

lamm, inte ett lamm för varje hus-
håll. Ett lamm har offrats: Jesus 
Kristus, han offrades för oss på 
korset.

Så fullbordas alla seder och 
ritualer från Gamla testamentet 
som Paulus skriver: ”Allt detta är 
bara en skugga av det som skulle 
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• 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 Konfessionella evangelisk-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 ge-
menskap, och det är vår önskan att allt fler ska 
dela vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och 
syndernas förlåtelse alltid står i centrum.

av Stefan Sjöqvist

”Rensa bort den gamla surdegen för 
att ni må vara en ny deg, eftersom ni 
är osyrade. Ty vårt påskalamm Kris-
tus har blivit slaktat. Låt oss därför 
hålla högtid, inte med gammal 
surdeg, inte med ondskans och elak-
hetens surdeg, utan med renhetens 
och sanningens osyrade deg” 
(1 Kor. 5:7, 8).

Det sanna påskfirandet gläds 
åt en korsfäst och uppstånden 
Frälsare
Påskdagen är uppståndelsens och 
glädjens dag. Kristus har dött och 
Kristus har uppstått. Han har gått 
ur graven och han lever. Döden 
som verkade vara det enda ound-
vikliga, det enda som man inte 
kan förneka, det enda säkra - den 
har nu fått sin överman. Jesus tog 

Det sanna påskfirandet

Genom uppståndelsen 
visar han att döden är 
besegrad och att vi 
har fått evigt liv, därför 
att han lever. Genom 
uppståndelsen förklaras 
hela världen rättfärdig.
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våra synder med sig upp på korset. 
Han sonade för dem och där fick 
döden sin överman. För det var ju 
synden som skilde oss från Gud, 
ifrån livet. Men när synden sona-
des på korset genom Kristus Jesus 
vår Frälsare så fanns inte längre 
döden kvar som ett straff, för dem 
som tror på honom. De som tror 
på Jesus kommer också att läggas i 
graven. Men inte som ett straff för 
synden. Döden blir bara en sömn, 
en vila, fram till den dag vi ska 
uppstå med våra kroppar och leva 
för evigt tillsammans med Gud. Vi 
får därför sjunga: ”Min Jesus lever, 
jag skall leva”. 

Kristus är uppstånden, men 
Kristus kommer också alltid för 
Guds barns hjärtan att förbli den 
korsfäste. När Mariorna söker Jesus 
vid graven så svarar ängeln: ”Ni 
söker Jesus från Nasaret, den kors-
fäste. Han är uppstånden, han är 
inte här” (Mark. 16:6).

Han är uppstånden, han lever, 
men vi minns honom som den 
korsfäste. På samma sätt talar apos-
teln Paulus när han säger att han 
inte ville veta av något annat än 
Kristus och honom som korsfäst 
(1 Kor. 2:2). Han säger också: ”För 
min del vill jag aldrig berömma 
mig av något annat än vår Herres 
Jesu Kristi kors” (Gal. 6:14). Det 
var nämligen på korset Gud bevi-
sade sin kärlek till människan, det 
var på korset han tog vår synd på 
sig, på korset dog han i vårt ställe, 
på korset friköpte han oss från 
döden och genom korset har vi det 
eviga livet, förlåtelsen och rättfär-
digheten från Gud.

Genom sin uppståndelse bevi-
sar han att det verk han utfört på 
korset fått Guds sigill. Genom 
uppståndelsen visar han att döden 

är besegrad och att vi har fått evigt 
liv, därför att han lever. Genom 
uppståndelsen förklaras hela värl-
den rättfärdig. Han ”utlämnades 
för våra synders skull och upp-
väcktes för vår rättfärdiggörelses 
skull” (Rom. 4:25). Genom dopet 
förenas vi med Kristi person. 
Genom dopet dör och uppstår vi 
med honom. Våra synder begravs 
genom dopet och vi uppstår till 
nytt liv (Rom. 6:3,4).

Det sanna påskfirandet 
förebildas i Israels 
påskfirande
Påsken firades långt före Kristi an-
komst. Den firades av Guds folk 
Israel som ett minne av uttåget ur 
Egypten. Den 12:e i den första må-
naden, som kallades Nisan skulle 
man offra ett lamm. Varje hushåll 
skulle slakta ett felfritt lamm. Det 
fick inte ha något fel eller något 
lyte. Lammet blod skulle strykas på 
dörrposterna och 
på det övre dörr-
träet i husen där 
man skulle äta 
det. Varför skulle 
blodet strykas 
på dörrposterna? 
Gud sände sin 
ängel över Egyp-
tens land för att 
slå allt förstfött 
i landet. Blodet 
var tecknet för 
att ängeln skulle 
gå förbi. Av det hebreiska ord som 
betyder ”gå förbi” har vi fått ordet 
påsk, på hebreiska pesach, på engel-
ska ”passover”. 

Gud hade sänt många plågor 
över Egypten för att tvinga Farao 
att släppa Gudsfolket ur sitt slaveri. 
Moses visste att när det sista teck-

net kom så skulle Farao få nog och 
släppa Israels folk.  Eftersom de 
måste skynda sig när de fick beske-
det att gå, Farao kunde ju ångra 
sig eller vilja hämnas, så fick de äta 
brödet till påskmåltiden osyrat. 
Surdegen skulle ju inte hinna jäsa 
eller genomsyra degen. Påskmålti-
den skulle man äta med kläderna 
iordninggjorda, med skor på föt-
terna och stavar i sina händer, för 
att snabbt hinna bryta upp.  

Gud säger genom Moses om 
blodet på dörrposterna: ”Blodet 
skall för er vara ett tecken på de 
hus där ni är, ty när jag ser blodet 
skall jag gå förbi er. Ingen straff-
dom skall drabba er med fördärv, 
när jag slår Egyptens land ” (2 
Mos. 12:13).

Och så åt man av påskalammet, 
varje hushåll för sig, straffdomen 
kom över Egypten och Israel tåga-
de ut ur landet. Men man fortsatte 
att fira påsken på samma sätt.

Vi har ingen 
befallning att fira 
påsk på samma 
sätt som Israel.  
Gud säger genom 
aposteln Paulus i 
dagens text: ”vårt 
påskalamm Kristus 
har blivit slaktat. 
Låt oss därför 
hålla högtid”. Vi 
ska fortfarande 
hålla högtid. Men 
inte med ett nytt 

lamm, inte ett lamm för varje hus-
håll. Ett lamm har offrats: Jesus 
Kristus, han offrades för oss på 
korset.

Så fullbordas alla seder och 
ritualer från Gamla testamentet 
som Paulus skriver: ”Allt detta är 
bara en skugga av det som skulle 
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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 
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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.
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runtom i världen, bland annat Evangelisch- 
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dela vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och 
syndernas förlåtelse alltid står i centrum.

av Stefan Sjöqvist

”Rensa bort den gamla surdegen för 
att ni må vara en ny deg, eftersom ni 
är osyrade. Ty vårt påskalamm Kris-
tus har blivit slaktat. Låt oss därför 
hålla högtid, inte med gammal 
surdeg, inte med ondskans och elak-
hetens surdeg, utan med renhetens 
och sanningens osyrade deg” 
(1 Kor. 5:7, 8).

Det sanna påskfirandet gläds 
åt en korsfäst och uppstånden 
Frälsare
Påskdagen är uppståndelsens och 
glädjens dag. Kristus har dött och 
Kristus har uppstått. Han har gått 
ur graven och han lever. Döden 
som verkade vara det enda ound-
vikliga, det enda som man inte 
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komma, men verkligheten själv 
är Kristus” (Kol. 2:17). Alla ritua-
ler i Gamla testamentet, offret i 
templet och översteprästen som 
bar fram offret, påskalammet, var 
skuggbilder, förebilder, som pekade 
fram mot det fullkomliga offret: 
Kristus själv som offrades för värl-
dens synd, som Döparen säger: ”Se 
Guds Lamm, som tar bort världens 
synd”.

Det sanna påskfirandet har ett 
felfritt Påskalamm
När man skulle fira påsk utvalde 
familjefadern ett felfritt lamm (2 
Mos. 12:3-6).  På samma sätt var 
Kristus det felfria Lammet, han var 
utan skuld och fullkomligt rättfär-
dig. Skriften säger: ”Ni vet ju att 
det inte var med förgängliga ting, 
med silver eller guld, som ni blev 
friköpta från det meningslösa liv ni 
ärvt från era fäder, utan med Kristi 
dyrbara blod, som med blodet från 
ett lamm utan fel eller lyte. Han var 
utsedd redan före världens skapelse 
men har i dessa sista tider uppenba-
rats för er skull” (1 Petr. 1:18-20).

Det sanna påskfirandet 
beseglar påskfirarna med 
Påskalammets blod
Påskalammets blod ströks på 
dörrposterna. Guds Sons blod är 
utgjutet för alla människors synder. 
Han är Guds Lamm som tar bort 
världens synd. Detta offer behöver 
vi applicera, vi behöver bestryka 
våra egna hjärtan med Lammets 
blod, vi behöver tro att Guds Sons 
försoning gäller också oss.

Genom dopet förenas vi med 
Kristi offer, Kristi död och upp-
ståndelse. Om nattvarden säger 
Paulus: ”Välsignelsens bägare som 
vi välsignar, är den inte en gemen-
skap med Kristi blod? Brödet som 
vi bryter, är det inte en gemenskap 
med Kristi kropp?” (1 Kor.10:16). 
När vi bekänner våra synder och 
tar emot avlösningen så förenas vi 
med Kristi försoning och när vi 
hör evangeliets ord och tror det, 
så förenas vi på samma sätt med 

Kristi död och uppståndelse. 
Att ta del av evangelium i ord 

och sakrament, och lita på att 
Kristi offer också gäller oss, är att 
säga till sitt hjärta: ”Detta gäller 
också mig”. Det är att bestryka sitt 
hjärtas dörrpost med Kristi blod. 
Då gäller löftet också oss: ”när jag 
ser blodet skall jag gå förbi er. Ing-
en straffdom skall drabba er med 
fördärv”. Vi har genom Kristi blod 
beskydd, vi har frid med Gud. 
Detta är att hålla högtid, det är att 
fira den sanna påsken. Som Paulus 
säger i dagens text: ”vårt påska-
lamm Kristus har blivit slaktat. Låt 
oss därför hålla högtid”.

Vi firar högtid, men inte bara en 
gång om året. Vi firar högtid varje 
söndag när vi tar del av evangelium 
i Ord och sakrament. Ja, vi firar 
högtid varje dag och varje stund, 
när vi tillägnar oss hans offer i 
hjärtat.

Det sanna påskfirandet ska 
vara ett firande med osyrat 
bröd
Dagens text tar också upp en 
annan del av Israels påskfirande. 
Vid första dagen av firandet skulle 
man ta bort allt syrat bröd från 
hushållet (2 Mos. 12:5), d.v.s. allt 
bröd som innehöll surdeg, den 
tidens motvarighet till vår jäst. 
Surdegen an-
vändes i bröd-
baket, men is-
raeliterna skulle 
minnas hur 
man inte hann 
syra brödet 
innan uttåget 
och surdegen 
kom att symbo-
lisera synden, 
synd i lära eller 
leverne. Paulus 
säger i dagens 
text: ”Rensa 
bort den gamla surdegen för att 
ni må vara en ny deg, eftersom 
ni är osyrade. Ty vårt påskalamm 
Kristus har blivit slaktat. Låt oss 
därför hålla högtid, inte med 

gammal surdeg, inte med ondskans 
och elakhetens surdeg, utan med 
renhetens och sanningens osyrade 
deg.”

Varför säger han den gamla 
surdegen? Eftersom det finns gam-
malt och nytt i den kristne. Av 
naturen är vi syndare. Det är vår 
gamla syndiga natur som vi ärvt 
från Adam. Men genom den nya 
födelsen genom dopet och Ordet 
har Guds barn fått en ny natur. 
Hon är en ny människa, en ny 
skapelse. Hon har fått en ny natur 
som älskar Gud och vill göra Guds 
vilja.

Men den gamla naturen finns 
kvar och vill då och då göra sig 
gällande. 

”Rensa bort den gamla surd-
egen för att ni må vara en ny deg, 
eftersom ni är osyrade” är Guds 
uppmaning till oss. Ni är ju genom 
tron osyrade, ni har fått del av den 
rena heligheten från Kristus genom 
evangelium i Ord och sakrament. 
Varför? Vad är orsaken, vad är driv-
kraften bakom detta? Vad driver 
oss till helgelse, att mer och mer 
avskilja oss från synden och hålla 
oss till renheten? Texten säger: 
”Rensa bort den gamla surdegen 
för att ni må vara en ny deg, efter-
som ni är osyrade. Ty vårt påska-
lamm Kristus har blivit slaktat.”

Är lammet slak-
tat så är det dags 
att börja rensa bort 
den gamla surd-
egen. Är vi förena-
de med Kristus så 
kan vi inte nöja oss 
med den surdeg 
som vi märker hos 
oss själva. Paulus 
skriver: ”Skall vi 
fortsätta att synda 
för att nåden skall 
bli större? Nej, 
visst inte! Vi som 

har dött bort från synden, hur 
skulle vi kunna fortsätta att leva i 
den?” (Rom.6:1,2). Petrus skriver: 
”våra synder bar han i sin kropp 
upp på korsets trä, för att vi skulle 

dö bort från synderna och leva för 
rättfärdigheten” (1 Petr.2:24).

Att fira påskens högtid i hjärtat 
varje dag innebär alltså att vi låter 
Lammets blod gälla för oss. Det 
innebär att vi tror att han har dött 
för våra synder och att vi ständigt 
försöker rensa bort surdegen i vårt 
eget liv. Det är att övervinna små 
och stora synder i vardagen som 
till exempel lathet, olydnad, otukt, 
ogudaktighet, vrede eller lögnaktig-
het. Det är också att låta den nya 
naturen, det osyrade, få komma 
fram; att försöka vara lydig, trogen 
och kärleksfull, att be oftare, att 
läsa Bibeln mer och ta del av evang-
elium i Ord och sakrament.

Men orden om att rensa bort 
surdegen har i det sammanhang 
Paulus talar en annan tillämpning. 
I församlingen i Korint fanns en 

person som levde i otuktssynd (1 
Kor. 5:1-5). Paulus uppmanar för-
samlingen att inte stillatigande se 
på, när någon öppet lever ogudak-
tigt i församlingen. En biblisk för-
samling ska försöka göra något åt 
synd i lära eller leverne. I en biblisk 
församling så tar man sig an den 
som felar, man förmanar honom 
och om det inte fungerar så måste 
den felande uteslutas ur försam-
lingen (1 Kor. 5:9-13). Också för-
samlingen ska sträva efter att vara 
en osyrad deg.

Detta är viktigt för den som 
felar för att han eller hon ska inse 
sina fel, men också viktigt för för-
samlingen, så att synden i lära eller 
leverne inte sprider sig, precis som 
surdeg till slut genomsyrar hela 
degen. ”Låt oss därför hålla högtid, 
inte med gammal surdeg, inte med 

ondskans och elakhetens surdeg, 
utan med renhetens och sanning-
ens osyrade deg.”

Det handlar om att försam-
lingen ska sträva efter att bevaras 
ren till levernet. Men inte bara till 
levernet, också läran är viktig. Pau-
lus talar om ”renhetens och san-
ningens osyrade deg”.

Idag tror många att det inte 
finns någon sanning. Alla har ju 
sina egna sanningar. Men Guds 
barn vet att sanningen om allt 
som har med vårt kristna liv och 
vår tro att göra finns i den heliga 
Skrift. Vi vet också att vi kan lära 
känna sanningen, ty Kristus själv 
har ju sagt: ”Om ni förblir i mitt 
ord, är ni verkligen mina lärjungar, 
och ni skall förstå sanningen” (Joh. 
8:31,32). Förblir vi i hans Ord så 
bevaras degen osyrad.

Att fira påskens högtid i 
hjärtat varje dag innebär 
alltså att vi låter Lam
mets blod gälla för oss. 
Det innebär att vi tror 
att han har dött för våra 
synder och att vi ständig 
försöker rensa bort sur
degen i vårt eget liv.
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Sammanfattning
Vi har nu påmints om att när vi 
håller påskens högtid i våra hjärtan 
så gläds vi åt att vår Frälsare gått ut 
ur graven. Men vi behåller bilden 
av Honom som den korsfäste, för 
det var på korset Gud försonades 
med syndare.

Vi har påmints om den första 
påsken. Vi har sett att precis som 
de judar som tågade ut ur Egyp-
ten fick ett Lamm slaktat för sig, 
för att bevaras från domen, så har 
också vi ett Lamm vars blod utgju-
tits för våra synders skull och som 
beskyddar oss.

Liksom husfadern i de israeli-
tiska familjerna utvalde ett lamm 
för sig som var felfritt, så är vår 
frälsare Kristus utvald till sitt fräls-
ningsuppdrag av den himmelske 
Fadern innan världens grund 
var lagd och han är utan fel eller 
fläck som Skriften säger. Han var 
ett oskyldigt offer för en skyldig 
värld.

Liksom påskalammets blod skul-
le strykas på dörrposterna till de 
israelitiska familjernas hem så har 
Guds Sons blod utgjutits för hela 
världens synd, men vi tillägnar oss 
Hans offer när vi tar del av evang-

elium i Ord och sakrament, när vi 
tror på honom.

Liksom man i det gamla påsk-
firandet skulle hålla sig till det 
osyrade brödet och rensa bort 
surdegen ur hemmen i samband 
med påskfirandet, så ska vi som 
tror på Kristus hålla oss till san-
ningen och renheten i evangelium i 
Ord och sakrament och sträva efter 
att rensa bort synden i våra egna liv 
och upprätthålla renheten också i 
vår församling, så att inte otro och 
ogudaktighet tar över. Amen.

Hjärtats sånger: fruktan 
för döden

Hjärtats sånger – del fem:

Av Donald Patterson

yligen besökte jag på ett äldreboende en 
trogen kristen broder som visste att hans 
dagar var räknade. När han hade tackat mig 

för evangeliets budskap sa han: ”De flesta människor 
inser inte att de i livets spel faktiskt bara är två drag 
borta från där jag befinner mig just nu.”

Så insiktsfullt. Människor försöker att under större 
delen av sitt liv inte tänka på döden. Men ta inte mis-
te: Om inte Herren kommer tillbaka snart kommer 
vi alla att dö. Eftersom vi ofta dör långsamt kommer 
många av oss att tvingas tänka länge och grundligt på 
döden en längre tid. När vi står inför döden kommer 
det att vara kallt och ensamt. Det måste verkligen vara 
en känslomässigt försvagande erfarenhet att begrunda 
och ta till sig sin egen död. En av anledningarna till 
det är att ingen kan dela exakt dessa känslor med dig. 
De är helt och hållet dina egna. 

När vi sjunker djupt ner i dessa ensamhetens käns-
lor hjälper det att veta att det finns någon som lever 
igenom dem med oss. Denne någon är Jesus. Han har 
mött döden för alla. Nu lever han med oss som den 
som har övervunnit döden åt oss.

I sin vishet har Jesus också bevarat mycket tröst och 
uppmuntran åt oss genom de många psalmer som 
David skrev när han var rädd för att han skulle dö. 
Psaltaren 55 är en av dem. David skrev den här psal-
men när han hotades av sin son Absalom. Lägg märke 
till hur David berör de känslor vi har när vi möter 
döden när du läser utvalda verser ur psalmen. Ta också 
till dig hans exempel på vad man kan göra när man 
befinner sig i dödsfruktans djupa fängelsehåla.

Några verser ur psalm 55 
5Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, dödens fasor faller 
över mig. 6Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran 
lamslår mig. 7Jag tänkte: Om jag ändå hade vingar 

N
som duvan! Då skulle jag flyga bort och söka mig ett 
bo. 8Långt bort skulle jag fly, jag skulle bosätta mig 
i öknen. Sela. 9Jag skulle skynda mig att söka skydd 
undan stormvind och oväder. 

17Men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa 
mig. 18Afton, morgon och middag vill jag sucka och 
klaga, och han skall höra min röst. 19Han friköper min 
själ och ger den frid så att de inte kan komma mig 
nära, ty de är många som står mig emot. …

23Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla 
dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla. 24 … 
Men jag förtröstar på dig.

Något att begrunda
1. Vilka dödens fasor faller över dig?
2. Beskriv den känsla som skulle få dig att vilja vara 

en duva.
3. Hur kan man ha tillförsikt och känna fruktan sam-

tidigt?
4. Vilka bekymmer hemsöker oss när vi står inför 

döden?
5. Vad var det som fick David att förtrösta på Herren?

Skatter att dela med andra
1. Tänk på någon i din församling som kanske känner 
ensamhet inför döden. Ta med dig den här psalmen 
och läs den högt för honom eller henne.
2. Gör en lista på allt som bekymrar dig när du tänker 
på din egen död och kasta dem sedan på Gud en efter 
en.

Andra bibelverser om Guds tröst 
inför döden
Psalm 23, Psalm 69, 2 Kor. 4:16-5:5, Rom. 8:31-39,  
2 Tim. 4:6-8

S:t Markus församling inbjuder till Sommarläger på Hjälmargården den 13 – 16 juli, 
(OBS fredag till måndag).

Tema för konferensen är ”Guds väldiga gärningar”. 
Anmälan och upplysningar, Anna Karlsson e-mail: annaskuriosa@telia.com  tfn. 070 6693849.

Vid anmälan anger du hur du vill bo, vilka måltider du vill delta i, om du vill vara med  
i lägerkören samt ålder på barn som skall deltaga i barnundervisning.  

Om du spelar något instrument – ta gärna med dig det. 
Anmälan snarast, dock senast den 10 juni. 

Program för Sommarlägret kommer senare att finnas på www.markuskyrkan.net.
Mer information om Hjälmargården finns på http://www.welcome.to/hjalmargarden 

Alla hälsas varmt välkomna.

Sommarläger på Hjälmargården
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le strykas på dörrposterna till de 
israelitiska familjernas hem så har 
Guds Sons blod utgjutits för hela 
världens synd, men vi tillägnar oss 
Hans offer när vi tar del av evang-

elium i Ord och sakrament, när vi 
tror på honom.

Liksom man i det gamla påsk-
firandet skulle hålla sig till det 
osyrade brödet och rensa bort 
surdegen ur hemmen i samband 
med påskfirandet, så ska vi som 
tror på Kristus hålla oss till san-
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att rensa bort synden i våra egna liv 
och upprätthålla renheten också i 
vår församling, så att inte otro och 
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Hjärtats sånger: fruktan 
för döden

Hjärtats sånger – del fem:

Av Donald Patterson

yligen besökte jag på ett äldreboende en 
trogen kristen broder som visste att hans 
dagar var räknade. När han hade tackat mig 

för evangeliets budskap sa han: ”De flesta människor 
inser inte att de i livets spel faktiskt bara är två drag 
borta från där jag befinner mig just nu.”

Så insiktsfullt. Människor försöker att under större 
delen av sitt liv inte tänka på döden. Men ta inte mis-
te: Om inte Herren kommer tillbaka snart kommer 
vi alla att dö. Eftersom vi ofta dör långsamt kommer 
många av oss att tvingas tänka länge och grundligt på 
döden en längre tid. När vi står inför döden kommer 
det att vara kallt och ensamt. Det måste verkligen vara 
en känslomässigt försvagande erfarenhet att begrunda 
och ta till sig sin egen död. En av anledningarna till 
det är att ingen kan dela exakt dessa känslor med dig. 
De är helt och hållet dina egna. 

När vi sjunker djupt ner i dessa ensamhetens käns-
lor hjälper det att veta att det finns någon som lever 
igenom dem med oss. Denne någon är Jesus. Han har 
mött döden för alla. Nu lever han med oss som den 
som har övervunnit döden åt oss.

I sin vishet har Jesus också bevarat mycket tröst och 
uppmuntran åt oss genom de många psalmer som 
David skrev när han var rädd för att han skulle dö. 
Psaltaren 55 är en av dem. David skrev den här psal-
men när han hotades av sin son Absalom. Lägg märke 
till hur David berör de känslor vi har när vi möter 
döden när du läser utvalda verser ur psalmen. Ta också 
till dig hans exempel på vad man kan göra när man 
befinner sig i dödsfruktans djupa fängelsehåla.

Några verser ur psalm 55 
5Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, dödens fasor faller 
över mig. 6Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran 
lamslår mig. 7Jag tänkte: Om jag ändå hade vingar 

N
som duvan! Då skulle jag flyga bort och söka mig ett 
bo. 8Långt bort skulle jag fly, jag skulle bosätta mig 
i öknen. Sela. 9Jag skulle skynda mig att söka skydd 
undan stormvind och oväder. 

17Men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa 
mig. 18Afton, morgon och middag vill jag sucka och 
klaga, och han skall höra min röst. 19Han friköper min 
själ och ger den frid så att de inte kan komma mig 
nära, ty de är många som står mig emot. …

23Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla 
dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla. 24 … 
Men jag förtröstar på dig.

Något att begrunda
1. Vilka dödens fasor faller över dig?
2. Beskriv den känsla som skulle få dig att vilja vara 

en duva.
3. Hur kan man ha tillförsikt och känna fruktan sam-

tidigt?
4. Vilka bekymmer hemsöker oss när vi står inför 

döden?
5. Vad var det som fick David att förtrösta på Herren?

Skatter att dela med andra
1. Tänk på någon i din församling som kanske känner 
ensamhet inför döden. Ta med dig den här psalmen 
och läs den högt för honom eller henne.
2. Gör en lista på allt som bekymrar dig när du tänker 
på din egen död och kasta dem sedan på Gud en efter 
en.

Andra bibelverser om Guds tröst 
inför döden
Psalm 23, Psalm 69, 2 Kor. 4:16-5:5, Rom. 8:31-39,  
2 Tim. 4:6-8

S:t Markus församling inbjuder till Sommarläger på Hjälmargården den 13 – 16 juli, 
(OBS fredag till måndag).

Tema för konferensen är ”Guds väldiga gärningar”. 
Anmälan och upplysningar, Anna Karlsson e-mail: annaskuriosa@telia.com  tfn. 070 6693849.

Vid anmälan anger du hur du vill bo, vilka måltider du vill delta i, om du vill vara med  
i lägerkören samt ålder på barn som skall deltaga i barnundervisning.  

Om du spelar något instrument – ta gärna med dig det. 
Anmälan snarast, dock senast den 10 juni. 

Program för Sommarlägret kommer senare att finnas på www.markuskyrkan.net.
Mer information om Hjälmargården finns på http://www.welcome.to/hjalmargarden 

Alla hälsas varmt välkomna.

Sommarläger på Hjälmargården
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Av Egil Edvardsen

Förr i tiden fanns det något som 
kallades ”fattighus”. Det var 
ett slags institution för dem 

som var så fattiga att de inte klarade 
sig själva. Ofta var det änkor eller 
ogifta äldre kvinnor och män som 
inte kunde arbeta som bodde i fat-
tighuset. I stället för att få socialt 
stöd och hjälp till att betala en egen 
bostad måste de fattiga nöja sig 
med att bo i fattighuset.

I bergspredikan säger Jesus: 
”Saliga är de fattiga i anden, dem 
tillhör himmelriket.” Fattiga i  
Guds ögon är de som inte äger 
något alls av sådant som han kräver 
av människorna. Vad kräver Gud 
av oss människor? Han kräver rätt-
färdighet. Han kräver kärlek. Han 
kräver fullkomlighet. Han väntar 
sig inte bara att vi ska göra så gott 
vi kan, nej, han väntar fullkom-
lighet. Finner Gud detta hos oss? 
Nej, och därför är vi fattiga i Guds 
ögon. Det han ser som rikedom 
har inte vi.

Vilka är då de fattiga som Jesus 
prisar saliga och som enligt honom 
äger himmelriket? Det är de fat-
tiga i anden. Det är de som inte 
bara är fattiga, som alla människor 
är, utan som vet att de är det, som 
känner sin fattigdom och stora 
nöd. De vet att de inte har något 
att komma med till Gud. De måste 
få allt av honom. Den rättfärdighet 
och helighet som de saknar måste 
de få av honom. Den kärlek och 
fullkomlighet som de saknar måste 
de få av honom. Ja, allt måste de 
få av honom. Detta vet de som är 
fattiga i anden. De vet att de är 
syndare och behöver frälsning från 

Gud. Därför är de fattiga i anden. 
Och dessa är saliga i Guds ögon. 
Himmelriket tillhör dem.

I Joh 12 läser vi om två hän-
delser som skedde några få dagar 
innan Jesus skulle lida och dö, och 
som var och en på sitt sätt visar oss 
något om detta med fattigdom och 
rikedom i Guds ögon. Den första 
händelsen är från Betania som lig-
ger strax utanför Jerusalem och 
den andra händelsen vi hörde om 
var det märkliga intåget som Jesus 
gjorde i Jerusalem.

Det rätta fattighuset
1. består av alla dem som är fattiga 
i anden
2. består av alla dem som tar emot 
honom som sin kung och frälsare.

1.
”Sex dagar före påsk kom Jesus till 
Betania”, läste vi. Betania betyder 
just ”fattighus”. Kanske hade den 
lilla byn fått detta namn därför att 
det bodde så många fattiga där. 
Som vi sa, är det de fattiga i anden 
som äger himmelriket. Dessa är de 
verkligt fattiga. Nu är det så med 
denna fattigdom att den inte har 
något med jordisk rikedom eller 
fattigdom att göra. Det är alltså 
inte så att den som är fattig på 
jordiska ting, pengar osv., auto-
matiskt hör till de fattiga i anden 
som också är saliga. Att vara fattig 
här på jorden kvalificerar en inte 
automatiskt till medborgarskap 
i himlen. Himmelriket ska de få 
ärva, säger Jesus, som är fattiga i 
anden, som vet om sin andliga fat-
tigdom.

I Betania bodde det på den 
tiden några sådana fattiga som 

Herren gärna tog in hos och som 
tog emot honom med stor glädje. 
Också denna gång tog de väl emot 
honom, ja, de ställde till och med 
i ordning en stor fest för honom. 
Bland hans vänner där fanns Marta 
och Maria och deras bror Lasarus, 
som Jesus hade väckt upp från de 
döda.

Vi läser att Maria kom med en 
flaska äkta nardusolja, och med 
den smorde hon Jesu fötter och 
torkade dem med sitt hår. Och det 
står att hela huset fylldes av doften 
från den dyrbara oljan.

Detta hus i Betania är en fin bild 
av den kristna kyrkan. Ja, Kristi 
kyrka på jorden är det rätta ”fat-
tighuset”: Där bor bara sådana som 
är fattiga i anden, dvs. syndare som 
tror att de får sina synder förlåtna, 
inte på grund av egen förtjänst 
eller värdighet, utan bara på grund 
av Kristi förtjänst och hans rättfär-
dighet som tillräknas dem av bara 
nåd, genom tron.

Denna kyrka, detta ”fattighus”, 
är egentligen osynligt för mänsk-
liga ögon, för de som tillhör denna  
kyrka blir medlemmar bara genom 
tron och tron är osynlig. I detta 
rätta Betania, detta rätta ”fattig-
hus”, bor Herren Jesus hela tiden. 
Där kommer han hela tiden till 
oss i sitt Ord och sina sakrament. 
Där sitter han till bords med alla 
dem som han har uppväckt från 
den andliga döden, alla dem som 
han genom evangeliet har fött på 
nytt till ett evigt liv. Och de som 
bor i detta hus tjänar sin Herre och 
Mästare på olika sätt med de gåvor 
och förmågor de har fått. Detta gör 
de av kärlek till honom som led 
och dog för dem. De älskar för att 

han älskade dem först och utgav 
sig själv för dem.

I denna text ser vi ett slående 
exempel på detta. Då Judas Iska-
riot, lärjungen som senare förrådde 
honom, såg att Maria smorde Jesu 
fötter med denna dyrbara olja, sa 
han: ”Varför sålde man inte den 
här oljan för trehundra denarer 
och gav åt de fattiga?” Ja, 
detta låter ju väldigt fromt! 
Varför allt detta slöseri när 
det finns så många fattiga, så 
många som lider nöd? Oljan 
Maria använde kostade fak-
tiskt en hel årslön. En denar 
var en vanlig dagspenning 
på den tiden och 300 dena-
rer blev ungefär en årslön. 
Så det var verkligen en dyr-
bar olja det rörde sig om.

Men Jesus, han som är 
den allvetande Guds Son 
och vet vad som bor i män-
niskorna, han avslöjar Judas 
hyckleri och falska fromhet. 
Det var inte medlidande 
med de fattiga som drev 
honom utan hans egen 
kärlek till pengar. Han var 
en tjuv säger evangelisten. 
”Han var en tjuv och bru-
kade ta av det som lades i 
kassan, som han hade hand 
om.”

Judas Iskariot är ett exempel på 
sådana som tillhör den synliga kyr-
kan utan att tillhöra den osynliga 
kyrkan som består av de fattiga 
i anden. Hela tiden hade Judas 
vandrat omkring tillsammans med 
Jesus. Liksom de andra lärjung-
arna hade han hade övergivit allt 
och följt honom. Också han hade 
trotsat alla slags faror och strapat-
ser. Ja han hade till och med fått 
ett stort ansvar, en stor uppgift 
i gruppen. Han var inte bara en 
sådan som stod passiv vid sidan 
och såg på. Nej, han tog aktiv del 
i verksamheten. Han var en av de 
tolv. Men – och detta är mycket 
allvarligt – ingenting av allt detta 
för människor in i himmelriket 
per automatik. I Guds rike går det 

inte efter egna förtjänster, efter 
egen rättfärdighet, efter vad man 
har gjort eller vad man är, vilket 
ämbete man har osv. I Guds rike 
går det bara efter tro, tro på Kristi 
rättfärdighet och hans förtjänst.

Lägg märke till frågan som Judas 
ställer: ”Varför sålde man inte den 
här oljan för trehundra denarer 

och gav åt de fattiga?” Lägg märke 
till den kritiska undertonen. Det 
är Judas som står och dömer både 
Jesus och Maria. Han blåser upp 
sig och gör sig till domare. Ja, hur 
ofta gör inte människor sig till 
domare både över Gud och sin 
nästa? De anklagar Gud både för 
det ena och det andra utan tanke 
på sitt eget ansvar och sina egna 
synder.

Judas drevs av själviska och 
egoistiska motiv. Det såg ut som 
om det var de fattiga han brydde 
sig om, medan det egentligen var 
sig själv han var upptagen av. Såda-
na som Judas tillhör inte Kristi rike 
på jorden, det sanna fattighuset, 
för de är inte fattiga i anden, utan 
uppblåsta och egenrättfärdiga. Det 

hjälper inte hur mycket de deltar 
aktivt i den yttre kyrkan och dess 
verksamhet.

Men hur besvarar Jesus frågan 
som Judas ställer? Jesus genomskå-
dar alla människor. Han vet vilka 
motiv och planer vi har. Precis 
som han såg vilka motiv Judas 
hade såg han också vad som låg 

bakom Marias handlande, 
och det var något helt annat 
än vad Judas hade i sinnet. 
”Låt henne vara!” säger han. 
”Hon har sparat denna olja 
för min begravningsdag.” 
Vad var det som drev Maria? 
Det var ingenting annat än 
kärlek och tacksamhet till 
honom som var hennes Fräl-
sare. Han hade frälst hennes 
själ. Han hade förlåtit hen-
nes tidigare syndiga liv och 
därför gjorde hon detta. Och 
det hon gjorde var ett synligt 
bevis på hennes kärlek till 
honom.

En sådan kärlek som 
kommer från ett troende 
hjärta avvisar inte Jesus. Jesus 
behövde ju inte oljan Maria 
kom med. Och det var inte 
heller för att det var en så 
väldigt dyr olja som han blev 
så glad. Nej, det var för att 
han såg Marias hjärta. Han 

såg hennes tacksamhet och tro. 
Hon var just en sådan som var 
fattig i anden. I människors ögon 
hade hon säkert ett dåligt rykte på 
grund av sitt tidigare liv. Men Jesus 
hade förlåtit henne allt och han såg 
hennes tro och tacksamhet.

Saliga är de fattiga i anden. Sali-
ga är sådana som Maria, som kän-
ner sin synd och som i tacksamhet 
till Frälsaren visar honom kärlek i 
tro och gärning.

2.
Längre fram i texten får vi vara 
vittnen till en annan händelse 
som ännu en gång vittnar om hur 
kyrkan är det rätta fattighuset. 
Denna händelse är Jesu intåg i Je-
rusalem. Det är ett märkligt intåg 

Det rätta fattighuset
Predikan över Joh 12:1-19
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och dog för dem. De älskar för att 

han älskade dem först och utgav 
sig själv för dem.

I denna text ser vi ett slående 
exempel på detta. Då Judas Iska-
riot, lärjungen som senare förrådde 
honom, såg att Maria smorde Jesu 
fötter med denna dyrbara olja, sa 
han: ”Varför sålde man inte den 
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och gav åt de fattiga?” Ja, 
detta låter ju väldigt fromt! 
Varför allt detta slöseri när 
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tiskt en hel årslön. En denar 
var en vanlig dagspenning 
på den tiden och 300 dena-
rer blev ungefär en årslön. 
Så det var verkligen en dyr-
bar olja det rörde sig om.

Men Jesus, han som är 
den allvetande Guds Son 
och vet vad som bor i män-
niskorna, han avslöjar Judas 
hyckleri och falska fromhet. 
Det var inte medlidande 
med de fattiga som drev 
honom utan hans egen 
kärlek till pengar. Han var 
en tjuv säger evangelisten. 
”Han var en tjuv och bru-
kade ta av det som lades i 
kassan, som han hade hand 
om.”

Judas Iskariot är ett exempel på 
sådana som tillhör den synliga kyr-
kan utan att tillhöra den osynliga 
kyrkan som består av de fattiga 
i anden. Hela tiden hade Judas 
vandrat omkring tillsammans med 
Jesus. Liksom de andra lärjung-
arna hade han hade övergivit allt 
och följt honom. Också han hade 
trotsat alla slags faror och strapat-
ser. Ja han hade till och med fått 
ett stort ansvar, en stor uppgift 
i gruppen. Han var inte bara en 
sådan som stod passiv vid sidan 
och såg på. Nej, han tog aktiv del 
i verksamheten. Han var en av de 
tolv. Men – och detta är mycket 
allvarligt – ingenting av allt detta 
för människor in i himmelriket 
per automatik. I Guds rike går det 

inte efter egna förtjänster, efter 
egen rättfärdighet, efter vad man 
har gjort eller vad man är, vilket 
ämbete man har osv. I Guds rike 
går det bara efter tro, tro på Kristi 
rättfärdighet och hans förtjänst.

Lägg märke till frågan som Judas 
ställer: ”Varför sålde man inte den 
här oljan för trehundra denarer 

och gav åt de fattiga?” Lägg märke 
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är Judas som står och dömer både 
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det ena och det andra utan tanke 
på sitt eget ansvar och sina egna 
synder.

Judas drevs av själviska och 
egoistiska motiv. Det såg ut som 
om det var de fattiga han brydde 
sig om, medan det egentligen var 
sig själv han var upptagen av. Såda-
na som Judas tillhör inte Kristi rike 
på jorden, det sanna fattighuset, 
för de är inte fattiga i anden, utan 
uppblåsta och egenrättfärdiga. Det 

hjälper inte hur mycket de deltar 
aktivt i den yttre kyrkan och dess 
verksamhet.

Men hur besvarar Jesus frågan 
som Judas ställer? Jesus genomskå-
dar alla människor. Han vet vilka 
motiv och planer vi har. Precis 
som han såg vilka motiv Judas 
hade såg han också vad som låg 

bakom Marias handlande, 
och det var något helt annat 
än vad Judas hade i sinnet. 
”Låt henne vara!” säger han. 
”Hon har sparat denna olja 
för min begravningsdag.” 
Vad var det som drev Maria? 
Det var ingenting annat än 
kärlek och tacksamhet till 
honom som var hennes Fräl-
sare. Han hade frälst hennes 
själ. Han hade förlåtit hen-
nes tidigare syndiga liv och 
därför gjorde hon detta. Och 
det hon gjorde var ett synligt 
bevis på hennes kärlek till 
honom.

En sådan kärlek som 
kommer från ett troende 
hjärta avvisar inte Jesus. Jesus 
behövde ju inte oljan Maria 
kom med. Och det var inte 
heller för att det var en så 
väldigt dyr olja som han blev 
så glad. Nej, det var för att 
han såg Marias hjärta. Han 

såg hennes tacksamhet och tro. 
Hon var just en sådan som var 
fattig i anden. I människors ögon 
hade hon säkert ett dåligt rykte på 
grund av sitt tidigare liv. Men Jesus 
hade förlåtit henne allt och han såg 
hennes tro och tacksamhet.

Saliga är de fattiga i anden. Sali-
ga är sådana som Maria, som kän-
ner sin synd och som i tacksamhet 
till Frälsaren visar honom kärlek i 
tro och gärning.

2.
Längre fram i texten får vi vara 
vittnen till en annan händelse 
som ännu en gång vittnar om hur 
kyrkan är det rätta fattighuset. 
Denna händelse är Jesu intåg i Je-
rusalem. Det är ett märkligt intåg 

Det rätta fattighuset
Predikan över Joh 12:1-19
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vi hör om. För han som rider in i 
Jerusalem på ett åsneföl, ledsagad 
av folkmängdens hyllningsrop, 
är densamme som några få dagar 
senare ska spikas fast på korset. 
Han som folket här hyllar som 
Davids son och Israels kung, är 
densamme som några få dagar 
senare ska bli skamligt förrådd, 
oskyldigt anklagad och dömd, be-
spottad och vanärad, piskad och 
korsfäst. När han alltså gör sitt 
intåg i Jerusalem, går han samtidigt 
in i lidandet och döden.

Folkskaran som blev vittne till 
intåget blev upprymd och glad 
över det som skedde. De tog palm-
kvistar i sina händer 
och bredde ut sina 
mantlar på vägen 
och hyllade honom. 
De trodde att nu 
hade äntligen han 
kommit som skulle 
befria judafolket. 
Men deras hyllning 
och tillbedjan av 
Jesus var inte rätt. 
De hade inte för-
stått profetiorna om 
Messias, och därför hade de falska 
förhoppningar angående Jesus. 
Liksom Emmausvandrarna hop-
pades också dessa att Messias skulle 
befria Israel, dvs. befria judafolket 
från dess världsliga härskare. Och 
nu rider han in i Jerusalem för att 
samla trupperna och ställa sig i 
spetsen för upproret. Detta var vad 
de trodde. Men så blev det alltså 
inte, som vi så utmärkt väl vet.

Inte många dagar senare blir alla 
deras förhoppningar fullständigt 
grusade. Jesus, han som de hoppa-
des skulle befria dem, ställdes inför 
Stora rådet, därefter inför Pilatus 
och så fördes han till Golgata för 
att korsfästas.

Också vi gläder och fröjdar oss 
över Jesu intåg i Jerusalem. Också 
vi sjunger ”Hosianna, Davids 
Son!” Också vi har satt våra för-
hoppningar till denne Jesus. Också 
vi hoppas att han ska hjälpa oss 
och rädda oss från det onda. Men 

våra förhoppningar kommer inte 
på skam. Han är Davids son. Det 
är en kung som drar in i kungasta-
den. Men han är inte en världslig 
kung utan en andlig. Han drar 
inte in i Jerusalem för att bekämpa 
och besegra världsliga härskare. 
Nej, han drar in dit i hela folkets 
ställe för att gå in i den sista och 
avgörande kampen mot mörkrets 
makter, mot synden, döden och 
djävulen.

För oss är det till stor tröst att 
vår Frälsare trots sin ödmjuka 
framfärd, trots sina fattiga förhål-
landen och vänner likväl visar 
sig vara den han ger sig ut för att 

vara. Han är kung 
och Herre. Johan-
nes skriver om 
honom att ”vi såg 
hans härlighet, en 
härlighet som den 
Enfödde har av 
Fadern, och han 
var full av nåd och 
sanning” (Joh. 
1:14). Hans här-
lighet hade ingen 
jordisk glans. Den 

bestod inte i världslig makt utan 
i nåd och sanning. Ja, det var en 
märklig härlighet, för den bestod 
av fattigdom, ödmjukhet och för-
nedring, lidande och död. Som det 
står i Fil 2:7-8: Han ”utgav sig själv 
genom att anta en tjänares gestalt 
då han blev människa. Han... 
ödmjukade sig och blev lydig ända 
till döden – döden på korset.”

Men kan det finnas någon tröst 
hos en sådan kung? Kan den moder-
na människan av idag finna någon 
hjälp hos honom? Inte om vi likt 
folkskaran bara förväntar oss hjälp 
till det yttre. Inte om vi har satt vårt 
hopp till honom och bekänner oss 
till honom därför att vi väntar att 
han ska ge oss jordisk framgång. 
Om det bara är för att skaffa oss jor-
diska fördelar vi har satt vårt hopp 
till honom, då kommer vi på skam 
precis som de gjorde.

Nej, den hjälp och tröst denna 
kung både kan och vill ge oss är av 

en helt annan art. Han är en kung 
som upprättar sin tron i män-
niskornas hjärtan och han regerar 
inte med yttre tvång utan med 
sitt milda evangelium. Och han 
besegrar inte endast ondskan utan 
själva ondskans källa, nämligen 
synden, och för med sig inte först 
och främst lycka och härlighet i 
den här världen utan det eviga 
livets härlighet.

Så det är en märklig kung vi 
tillber och hyllar, men han är en 
mäktig kung också. Ja, någon 
mäktigare kung finns inte, för han 
är kungarnas Kung och herrarnas 
Herre. Han har besegrat vår allra 
största fiende, själva själafienden, 
djävulen. Och inte nog med det: 
För att verkligen understryka sin 
triumf över synden och djävulen 
uppstod han också från de döda, 
och bevisade därmed att han också 
hade besegrat döden. Kan det fin-
nas någon mäktigare kung än han?

Därför vill vi också ropa: ”Hosi-
anna, Davids Son!” Fräls oss, du 
Davids Son! Fräls oss från våra 
fiender, från synden, döden och 
djävulen. Och vi vet att vår bön 
blir hörd. För han har  frälst oss 
genom sitt lidande och sin död och 
segerrika uppståndelse.

Saliga är de fattiga i anden, dem 
tillhör himmelriket. Saliga är de 
som sätter sin lit till denna kung. 
Även om han för det mänskliga 
ögat ser fattig ut, är han likväl rik, 
rik på nåd och barmhärtighet. Så 
salig är du som tror på honom. Du 
tillhör det rätta fattighuset. Och 
du ska en gång få byta ut fattig-
huset mot den eviga härligheten i 
himlen. Vilken skillnad det ska bli! 
Amen.

FRIHET från formalism

Detta är fjärde delen i en artikelserie om kristen frihet.

Nåden förvandlar religionen 
från ett ritual till en relation 
med Gud.

av Paul Kelm

Du har kanske hört det här 
påståendet någon gång: ”Tra-
ditionen är de dödas levande 

tro. Traditionalism är de levandes 
döda tro.” Det kan kanske vara 
svårt att hålla med om kopplingen 
mellan tradition och traditiona-
lism, men man känner ändå den 
unkna doften av en religionsut-
övning som passar bättre på ett 
museum än på marknadstorget.

Låtsas som man gör något 
Ritualer blir till ritualism när man 
inte längre kommer ihåg varför 
man gör något på det sätt man gör 
det. När betoningen börjar ligga på 
den yttre formen har man hamnat 
i ett ytligt utövande av något som 
en gång var heligt. Jesus beskriver 
det så här: ”Detta folk ärar mig 
med sina läppar, men deras hjärtan 
är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar 
de mig” (Matt 15:8,9). 
Här kommer ett annat ord för 
samma sjukdom: formalism. For-
malism förvandlar gudstjänsten till 
”kyrkobesök”. Några symptom på 
denna sjukdom är

*  halvhjärtad sång som sjungs 
med ointresserade röster av oen-
gagerade bänksittare

*  tanklöst reciterande av liturgiskt 
ordflöde som man lärt sig utan-
till men inte tagit till hjärtat

*  kollekt som ges motvilligt som 
om den vore en avgift för att 
kyrkan ska kunna betala sina 
räkningar

*  förtrytelse när gudstjänsten varar 
längre än beräknat

Det finns andra tecken på forma-
lism. Bordsböner som bara är en 
startflagga för att få hugga in på 
maten; dop som bara är en namn-
ceremoni; konfirmation som har 
blivit en ”nu börjar du bli vuxen-
rit”; kyrkbröllop därför att de är så 
mycket vackrare och mera roman-
tiska än en kort borgerlig vigsel; 
och någon måste ju begrava mor-
bror Harry. Du vet vad jag menar.

Ett uppriktigt uttryck för vår 
tro
När Israels gudstjänst hade förfallit 
till en låtsaslek, sände Gud profe-
ten Amos med dessa skarpa ord: 
”Jag hatar era fester, jag föraktar 
dem, jag tål inte era högtider… 
Tag bort ifrån mig dina sångers 
buller!” (Amos 5:21,23). Åtta-
hundra år senare utmanade Jesus 
hyckleriet kring sabbaten som hade 
förlorat sin innebörd till forma-
lismen: ”Sabbaten blev gjord för 
människan och inte människan för 
sabbaten. Så är Människosonen 
Herre också över sabbaten” (Mark 
2:27,28). Kvinnan vid Jakobs 
brunn representerar de 2000-talets 
kyrkobesökare vars tro är bunden 
till en viss plats. Jesus sa till henne: 
”Men den tid kommer, ja, den är 
redan här, då sanna tillbedjare skall 
tillbe Fadern i ande och sanning” 
(Joh 4:23). 

Artikel XV i Augsburgska be-
kännelsens apologi konfronterar 
den värsta faran med formalism 
– den då människor tror att de 
förtjänar Guds gillande genom sina 
gudstjänstformer. ”Därför förkastar 
Paulus den mosaiska ceremoni-
allagen på samma sätt som han 
förkastar  människostadgarna, då 
iakttagandet av såväl de ena som de 
andra ansågs vara gärningar, som 
förtjäna rättfärdighet inför Gud” 
(Svenska kyrkans bekännelseskrif-
ter, s. 227).

Nåden förvandlar religionen 
från ett ritual till en relation med 
Gud. Evangeliet är en livsförvand-
lande sanning som går utöver bun-
denhet till traditioner. Genom sin 
uppståndelse befriar Jesus oss från 
vår andliga slentrian. Evangeliet är 
inte bara sanning, det är en kraft. 
Kristendomen är engagerande och 
spännande. Den är verklig.

Vi är fria från kulturella tabun 
och sociala hämningar. Vi kan 
”klappa i händerna” och höja 
”jubel till Gud med fröjderop!” 
(Ps 47:1). Precis som David dan-
sade … med all kraft inför HER-
RENS ansikte” (2 Sam 6:14), så 
kan vi det. Eller så kan vi böja våra 
huvuden i tyst vördnad och böja 
knä i vördnadsfull ånger över våra 
synder. Vi kan hänföras av ett or-
gelpostludium eller gunga med i en 
gospelsång eller hålla takten med 
trummorna i en lovsång. Vi kan 
vara äkta i hur vi uttrycker tacksam 
lovsång, vilket uttryck vi än använ-
der. Så fria har Jesus gjort oss.

Han är en kung som 
upprättar sin tron i 
människornas hjär
tan och han regerar 
inte med yttre tvång 
utan med sitt milda 
evangelium. 
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vi hör om. För han som rider in i 
Jerusalem på ett åsneföl, ledsagad 
av folkmängdens hyllningsrop, 
är densamme som några få dagar 
senare ska spikas fast på korset. 
Han som folket här hyllar som 
Davids son och Israels kung, är 
densamme som några få dagar 
senare ska bli skamligt förrådd, 
oskyldigt anklagad och dömd, be-
spottad och vanärad, piskad och 
korsfäst. När han alltså gör sitt 
intåg i Jerusalem, går han samtidigt 
in i lidandet och döden.

Folkskaran som blev vittne till 
intåget blev upprymd och glad 
över det som skedde. De tog palm-
kvistar i sina händer 
och bredde ut sina 
mantlar på vägen 
och hyllade honom. 
De trodde att nu 
hade äntligen han 
kommit som skulle 
befria judafolket. 
Men deras hyllning 
och tillbedjan av 
Jesus var inte rätt. 
De hade inte för-
stått profetiorna om 
Messias, och därför hade de falska 
förhoppningar angående Jesus. 
Liksom Emmausvandrarna hop-
pades också dessa att Messias skulle 
befria Israel, dvs. befria judafolket 
från dess världsliga härskare. Och 
nu rider han in i Jerusalem för att 
samla trupperna och ställa sig i 
spetsen för upproret. Detta var vad 
de trodde. Men så blev det alltså 
inte, som vi så utmärkt väl vet.

Inte många dagar senare blir alla 
deras förhoppningar fullständigt 
grusade. Jesus, han som de hoppa-
des skulle befria dem, ställdes inför 
Stora rådet, därefter inför Pilatus 
och så fördes han till Golgata för 
att korsfästas.

Också vi gläder och fröjdar oss 
över Jesu intåg i Jerusalem. Också 
vi sjunger ”Hosianna, Davids 
Son!” Också vi har satt våra för-
hoppningar till denne Jesus. Också 
vi hoppas att han ska hjälpa oss 
och rädda oss från det onda. Men 

våra förhoppningar kommer inte 
på skam. Han är Davids son. Det 
är en kung som drar in i kungasta-
den. Men han är inte en världslig 
kung utan en andlig. Han drar 
inte in i Jerusalem för att bekämpa 
och besegra världsliga härskare. 
Nej, han drar in dit i hela folkets 
ställe för att gå in i den sista och 
avgörande kampen mot mörkrets 
makter, mot synden, döden och 
djävulen.

För oss är det till stor tröst att 
vår Frälsare trots sin ödmjuka 
framfärd, trots sina fattiga förhål-
landen och vänner likväl visar 
sig vara den han ger sig ut för att 

vara. Han är kung 
och Herre. Johan-
nes skriver om 
honom att ”vi såg 
hans härlighet, en 
härlighet som den 
Enfödde har av 
Fadern, och han 
var full av nåd och 
sanning” (Joh. 
1:14). Hans här-
lighet hade ingen 
jordisk glans. Den 

bestod inte i världslig makt utan 
i nåd och sanning. Ja, det var en 
märklig härlighet, för den bestod 
av fattigdom, ödmjukhet och för-
nedring, lidande och död. Som det 
står i Fil 2:7-8: Han ”utgav sig själv 
genom att anta en tjänares gestalt 
då han blev människa. Han... 
ödmjukade sig och blev lydig ända 
till döden – döden på korset.”

Men kan det finnas någon tröst 
hos en sådan kung? Kan den moder-
na människan av idag finna någon 
hjälp hos honom? Inte om vi likt 
folkskaran bara förväntar oss hjälp 
till det yttre. Inte om vi har satt vårt 
hopp till honom och bekänner oss 
till honom därför att vi väntar att 
han ska ge oss jordisk framgång. 
Om det bara är för att skaffa oss jor-
diska fördelar vi har satt vårt hopp 
till honom, då kommer vi på skam 
precis som de gjorde.

Nej, den hjälp och tröst denna 
kung både kan och vill ge oss är av 

en helt annan art. Han är en kung 
som upprättar sin tron i män-
niskornas hjärtan och han regerar 
inte med yttre tvång utan med 
sitt milda evangelium. Och han 
besegrar inte endast ondskan utan 
själva ondskans källa, nämligen 
synden, och för med sig inte först 
och främst lycka och härlighet i 
den här världen utan det eviga 
livets härlighet.

Så det är en märklig kung vi 
tillber och hyllar, men han är en 
mäktig kung också. Ja, någon 
mäktigare kung finns inte, för han 
är kungarnas Kung och herrarnas 
Herre. Han har besegrat vår allra 
största fiende, själva själafienden, 
djävulen. Och inte nog med det: 
För att verkligen understryka sin 
triumf över synden och djävulen 
uppstod han också från de döda, 
och bevisade därmed att han också 
hade besegrat döden. Kan det fin-
nas någon mäktigare kung än han?

Därför vill vi också ropa: ”Hosi-
anna, Davids Son!” Fräls oss, du 
Davids Son! Fräls oss från våra 
fiender, från synden, döden och 
djävulen. Och vi vet att vår bön 
blir hörd. För han har  frälst oss 
genom sitt lidande och sin död och 
segerrika uppståndelse.

Saliga är de fattiga i anden, dem 
tillhör himmelriket. Saliga är de 
som sätter sin lit till denna kung. 
Även om han för det mänskliga 
ögat ser fattig ut, är han likväl rik, 
rik på nåd och barmhärtighet. Så 
salig är du som tror på honom. Du 
tillhör det rätta fattighuset. Och 
du ska en gång få byta ut fattig-
huset mot den eviga härligheten i 
himlen. Vilken skillnad det ska bli! 
Amen.

FRIHET från formalism

Detta är fjärde delen i en artikelserie om kristen frihet.

Nåden förvandlar religionen 
från ett ritual till en relation 
med Gud.

av Paul Kelm

Du har kanske hört det här 
påståendet någon gång: ”Tra-
ditionen är de dödas levande 

tro. Traditionalism är de levandes 
döda tro.” Det kan kanske vara 
svårt att hålla med om kopplingen 
mellan tradition och traditiona-
lism, men man känner ändå den 
unkna doften av en religionsut-
övning som passar bättre på ett 
museum än på marknadstorget.

Låtsas som man gör något 
Ritualer blir till ritualism när man 
inte längre kommer ihåg varför 
man gör något på det sätt man gör 
det. När betoningen börjar ligga på 
den yttre formen har man hamnat 
i ett ytligt utövande av något som 
en gång var heligt. Jesus beskriver 
det så här: ”Detta folk ärar mig 
med sina läppar, men deras hjärtan 
är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar 
de mig” (Matt 15:8,9). 
Här kommer ett annat ord för 
samma sjukdom: formalism. For-
malism förvandlar gudstjänsten till 
”kyrkobesök”. Några symptom på 
denna sjukdom är

*  halvhjärtad sång som sjungs 
med ointresserade röster av oen-
gagerade bänksittare

*  tanklöst reciterande av liturgiskt 
ordflöde som man lärt sig utan-
till men inte tagit till hjärtat

*  kollekt som ges motvilligt som 
om den vore en avgift för att 
kyrkan ska kunna betala sina 
räkningar

*  förtrytelse när gudstjänsten varar 
längre än beräknat

Det finns andra tecken på forma-
lism. Bordsböner som bara är en 
startflagga för att få hugga in på 
maten; dop som bara är en namn-
ceremoni; konfirmation som har 
blivit en ”nu börjar du bli vuxen-
rit”; kyrkbröllop därför att de är så 
mycket vackrare och mera roman-
tiska än en kort borgerlig vigsel; 
och någon måste ju begrava mor-
bror Harry. Du vet vad jag menar.

Ett uppriktigt uttryck för vår 
tro
När Israels gudstjänst hade förfallit 
till en låtsaslek, sände Gud profe-
ten Amos med dessa skarpa ord: 
”Jag hatar era fester, jag föraktar 
dem, jag tål inte era högtider… 
Tag bort ifrån mig dina sångers 
buller!” (Amos 5:21,23). Åtta-
hundra år senare utmanade Jesus 
hyckleriet kring sabbaten som hade 
förlorat sin innebörd till forma-
lismen: ”Sabbaten blev gjord för 
människan och inte människan för 
sabbaten. Så är Människosonen 
Herre också över sabbaten” (Mark 
2:27,28). Kvinnan vid Jakobs 
brunn representerar de 2000-talets 
kyrkobesökare vars tro är bunden 
till en viss plats. Jesus sa till henne: 
”Men den tid kommer, ja, den är 
redan här, då sanna tillbedjare skall 
tillbe Fadern i ande och sanning” 
(Joh 4:23). 

Artikel XV i Augsburgska be-
kännelsens apologi konfronterar 
den värsta faran med formalism 
– den då människor tror att de 
förtjänar Guds gillande genom sina 
gudstjänstformer. ”Därför förkastar 
Paulus den mosaiska ceremoni-
allagen på samma sätt som han 
förkastar  människostadgarna, då 
iakttagandet av såväl de ena som de 
andra ansågs vara gärningar, som 
förtjäna rättfärdighet inför Gud” 
(Svenska kyrkans bekännelseskrif-
ter, s. 227).

Nåden förvandlar religionen 
från ett ritual till en relation med 
Gud. Evangeliet är en livsförvand-
lande sanning som går utöver bun-
denhet till traditioner. Genom sin 
uppståndelse befriar Jesus oss från 
vår andliga slentrian. Evangeliet är 
inte bara sanning, det är en kraft. 
Kristendomen är engagerande och 
spännande. Den är verklig.

Vi är fria från kulturella tabun 
och sociala hämningar. Vi kan 
”klappa i händerna” och höja 
”jubel till Gud med fröjderop!” 
(Ps 47:1). Precis som David dan-
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Av Richard Gurgel

Jag har alltid trott att Skriften står 
över traditionen tills helt nyligen då 
jag började studera urkyrkans histo-
ria. Nu verkar det som om det mer 
liknar det olösliga problemet om vem 
som kom först, hönan eller ägget. Är 
inte Bibeln själv en produkt av tra-
ditionen? Jesus överlämnade inte ett 
komplett Nya testamente till sina ef-
terföljare utan i stället var det trogna 
kristna  som (med den helige Andes 
ledning) under flera år arbetade med 
vad som skulle finnas med.  Dess-
utom är flera viktiga kristna läror, 
som till exempel den om treenighe-
ten, mycket vagt beskrivna i Skriften. 
Det verkar som om det måste ha 
tillkommit uppenbarelser för att man 
ska ha kunnat komma fram till det 
som står i trosbekännelserna. Hur 
fungerar ”Sola Scriptura” (Skriften 
allena) i ljuset av detta?

Det stämmer. Jesus överlämnade 
inte Nya testamentet till sina lär-
jungar korrekturläst och klart för 
tryckning. Men detta innebär inte 
på något sätt att Bibeln är ett ”re-
sultat av traditionen” eller att de 
kristna lämnades att själva ”räkna 
ut” vad som skulle inkluderas i 
Skriften med enbart en vag vägled-
ning av den helige Ande.

Faktum är att Skriften tydligt 
avvisar “någon människas vilja” 
som sin källa. ”Framför allt skall 
ni veta att ingen profetia i Skrif-
ten har kommit till genom egen 
utläggning. Ty ingen profetia har 
burits fram genom någon männis-
kas vilja, utan ledda av den helige 
Ande har människor talat vad de 
fått från Gud” (2 Petr.1:20,21).

Lägg märke till hur Petrus har 
stor förståelse för det angelägna i 
din fråga. ”Framför allt” vill Petrus 
att vi ska förstå att Skriftens grund 
under våra fötter inte vilar på en 
osäker grundval av vad människor 
har räknat ut om vad som bör och 
inte bör finns med i Skriften.

Genom inspirationens under gav 
Gud oss verkligen Skriften med 
hjälp av mänskliga författare, så 
att han till och med använde sig av 
deras erfarenheter och unika ord-
förråd. Ändå innebar Andens ”väg-
ledning” något mycket mer än att 
stödja en i övrigt mänsklig process. 
Petrus säger att dessa mänskliga 
författare blev “ledda” av den heli-
ge Ande. Därför är varje ämne de 
skrev om och alla ord de använde 
om det ämnet i verkligheten Guds 
ord, inte människors. Det är därför 
Paulus säger om Skriften att den är 
”utandad av Gud” (2 Tim. 3:16), 
inte författad av människor.

Kyrkohistorien har också med 
väl valda ord och uttryck vittnat 
om att kyrkan inte ”utvecklade” 
Nya testamentet. Kyrkan tog emot 
Nya testamentet som en gåva ur 
sin Frälsares hand. Inom loppet 
av de närmaste decennierna efter 
Kristi himmelsfärd kom genom 
den helige Andes inspiration var 
och en av Nya testamentets böcker 
från apostlarna och evangelisterna.

Även om det helt visst stämmer 
att många andra brev skrevs under 
denna tid och hävdade att de 
ägde apostolisk auktoritet, välsig-
nade Gud urkyrkan med aposteln 
Johannes som blev mycket gam-
mal. Johannes levde ända till slutet 
på första århundradet efter Kristus. 
”Lärjungen som Jesus älskade” 

hjälpte urkyrkan att skilja mellan 
Andens inspirerade röst och dem 
som sjöng förföriska sånger.

Man kan verkligen se det som 
ett uttryck för Guds nåd att det var 
så liten oenighet i kyrkan trots att 
det fanns så många falska böcker 
som skrek för att få uppmärksam-
het. Guds inspirerade brev bevisar 
själva sin äkthet med kraft. Jesu får 
känner igen hans röst precis som 
han har lovat (Joh. 10:3).

Det hjälper oss att besvara 
frågan om falska läror mot vilka 
kyrkan stred i århundraden. När 
kyrkan till exempel kämpade med 
att klart och tydligt bekänna läran 
om treenigheten, rannsakade de 
troende Skriften. Denna kamp var 
inte ett bevis för att det behövdes 
ytterligare uppenbarelse eller att 
Skriften inte räckte till. 

I stället är det ett bevis för hur 
häftigt Satan hatar sanningen om 
Gud och hans frälsande evangeli-
um. De som fortsätter att bekänna 
sanningen blir av sådana angrepp 
förda tillbaka till Skriften där de 
åter upptäcker Guds Ords ljuvliga 
klarhet och tillräcklighet.

”Sola scriptura” är inte någon 
tom relik från oupplysta tidevarv. 
Den är en viktig skyddsmur nu, 
liksom den var då. ”Sola scriptura” 
skyddar oss för mänsklig stolthet 
som alltjämt vill spela domare över 
vad Gud kan och inte kan säga. 
När vi håller fast vid Skriften, som 
förkunnar Jesus för oss, kan vi vara 
helt vissa om att vi inte ska komma 
på skam.

Richard Gurgel är professor vid 
Wisconsin Lutheran Seminary i 
Mequon, USA.

Frågor och svar vid korsets fot:

Skriften som grundval

Fjälläger
troligen 6 - 12 augusti
Program under planering men preliminärt blir det en vandring i 
Rapadalen i Sareks nationalpark.
Ytterligare upplysningar Stefan Hedkvist, tel. 011-16 25 32 eller 
Lars Eliasson, tel. 0372-411 56 
Mer information om dessa aktiviteter kommer att finnas på 
 www.markuskyrkan.net samt i nästa nummer av Bibel & 
 Bekännelse.

Många av Bibel och Bekän-
nelses läsare känner säkert till 
den unga norska barnkören som 
startades 2003. Medlemmarna 
som bor ganska utspritt i Roga-
land och Hordaland samlas till 
övnings helger fyra gånger om 
året, i Avaldsnes på Karmøy. 
Jubelkoret är en av antagligen 

ganska få barnkörer som har 
ett eget medlemsblad! Det nya 
bladet, Jubelposten, utkommer 
omkring fyra gånger årligen och 
har redan lyckats komma ut med 
sex nummer. Den innehåller 
bl.a. andakt, många fotografier 
och repetition av bibelundervis-
ningen från förra jubelkorhel-

gen. Framsidan ritas vanligen 
av körmedlemmarna själva och 
upplagan ökar ständigt (ligger 
nu på ca. 25 exemplar). Ansva-
rig redaktör för jubelposten är 
körens ledare, Tor Jakob Welde. 
Layout och tryckning ansvarar 
David Edvardsen och Kjell Petter 
Bakken för.

Jubelkoret får egen tidning

Läger för ungdomar
till och med konfirmand-
åldern.

Kullagård ca 10 km utanför 
Ljungby.
10/8 - 12/8 2007
Program under planering.
 

jubelposten
       nr � desember �00�

�

jubelposten
	 	 	 	 	 	 	 nr	3	juni	2006

jubelposten
	 	 	 	 	 	 	 nr	4	august	2006

jubelposten
	 	 	 	 	 	 	 nr	�	november	�00�

jubelposten
	 	 	 	 	 	 	 nr	�	januar	�00�

Tegning: SuSanne Lauw SkogedaL
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St. Lukas evangelisk-lutherska för-
samling i Stavanger har fått en helt 
ny altartavla, som sytts av medlem-
men Birgit Johannessen, bosatt 
i Kristiansand. Tavlan är hela tre 
meter hög och 1,10 meter bred. 
Vi har bett Birgit berätta lite om 
arbetet.

Vad för slags teknik har du använt?
Jag har använt mig av applikations-
teknik, dvs. tygbitarna har klippts 
ut och sytts ihop till en bakgrunds-
bonad. Jag har sytt ihop tygbitarna 
med symaskin och dessutom har 
jag broderat en del för hand med 
guldtråd över några av sömmarna 
för att dekorera och skapa mer 
”liv” i bilden. Bakgrundstyget är 
av ull och de flesta tygbitarna som 
är påsydda är av thaisilke. Det var 
lite av en utmaning att sy fast alla 
bitarna på ett så stort bakgrunds-
tyg! Jag var tvungen att använda ett 
stort matsalsbord med klaffar för 
att få tillräckligt med plats till allt 
tyget när jag arbetade med det.

St. Lukas forsamling i Stavanger 
håller till i en kyrka i norra delen 
av staden, med bl.a. Byfjorden och 
Tasta Take Away som nära gran-
nar. Församlingens regelbundna 
verksamhet drivs av pastorerna Egil 
Edvardsen och Tor Jakob Welde.

Det var ett svårt beslut att 
överge statskyrkan för LBKs nya 
medlemmar i Stavanger- och Sand-
nesområdet i slutet av 70-talet. 
Den gången var det Ole Brandal 
och Sigmund Hjorthaug som kall-
lades till pastorer. Innan St. Lukas 
blev en självständig församling 
1981 var medlemmarna en del av 
Den lutherske forsamling i Avalds-
nes, men efter en tid enades man 
om att starta sin egen församling i 
Stavanger.

En av dem som har varit med 
från början är Kjell Petter Bakken. 
Han poängerar att det var några 
få som följde Jesus den sista tiden 
han verkade på jorden, och gör 
en parallell med LBKs nya verk-
samhet i Stavanger som började 

med ungefär 15 personer. Målet 
var självfallet först och främst att 
samlas regelbundet omkring Ord 
och sakrament. I början hyrde för-
samlingen olika lokaler i Stavanger-
området. Undertecknad minns 
bäst Nygatens församlingshus och 
Tjensvill skole från perioden innan 
församlingen skulle få sin egen 
kyrka i Kalhammarens bönhus.

Men tiden fram till dess var 
inte helt händelselös. Kallelsen 
och installationen av församling-
ens nuvarande och trofaste pastor 
Egil Edvardsen ägde rum 1982. 
På 80-talet upplevde församlingen 
att detta med att praktisera en rätt 
kyrkogemenskap inte var en dans 
på rosor då splittringen som upp-
stod i LBK också drabbade för-
samlingen i Stavanger. Vid denna 
tidpunkt lämnade och övergav en 
flock medlemmar församlingen för 
att bilda en ny församling. Bakken 
kommenterar det så här: ”Kyrkans 
Herre har en god avsikt med allt 
som sker de troende.”

St. Lukas fick sin egen lokal i 
stadsdelen Kalhammaren. För-
samlingen köpte ett hundra år 
gammalt bönhus av Stavanger In-
dremisjon. Det gjordes sedan om 
till en liten kyrka. Lokalen har en 
vacker kyrksal. Både altarbord och 
predikstol är handgjorda av tysken 
Marcus Drechsler och en alldeles 
ny altartavla har sytts av Birgit Jo-
hannessen. Kyrkan innehåller även 
kontor, kök, toalett och ett rum för 
undervisning. 2003 fick försam-
lingen sin andre pastor, Tor Jakob 
Welde.

St. Lukas aktiviteter har ända 
från starten varit regelbundna 
gudstjänster och bibelstudier för-
utom barn- och ungdomsarbete. 
Det berömda ”Jubelkoret” har tur-
nerat flitigt i Stavanger, och vux-
enkören ”LBKor” har också haft 
flera samlingar. Dirigent för båda 
körerna är pastor Welde. Försam-
lingen har idag 25 medlemmar.

Bjarte Edvardsen

St. Lukas evangelisk-luthersk forsamling, Stavanger

En liten, men trofast församling  
i oljestaden

Plats: Lägergården Sandbekken, en naturpärla i Tysvaers kommun, ca 15 km söder om Aksdal, 
på vägen mellan Stavanger och Haugesund.

Det blir körsång, bibelundervisning, bad, lekar och mycket annat roligt. Möjlighet till kanotpaddling. 
Friluftsgudstjänst på söndagen.

Markera helgen i almanackan, anmäl dig och var med!

Information/anmälan (före 1 juli):  
Tor Jakob Welde, telefon +47 55 34 36 01 eller  
(mobil) +47 480 36 895, eller  
e-post: tjwelde@luthersk-kirke.no

Jubelkorets lägerhelg 2426 augusti
För barn i åldern 5-14 år. Alla är välkomna!

Ny altartavla

Birgit Johannessen

Hur lång tid har det tagit för dig?
Jag tog på mig uppdraget 2001 och 
blev klar hösten 2006, så det tog 
mer än fem år att göra den färdig. 
Det mesta av arbetet har jag gjort 
på sommarloven, för det var bäst 
att arbeta i lite längre tidsperioder 
åt gången. Det var ju inte en liten 
stickning precis som jag kunde 
ta fram var gång jag fick en halv-
timma över! Jag var tvungen att 
avsätta tid och plats till arbetet med 
tavlan. I början gick det också åt en 
hel del tid till att komma på vilka 
material jag skulle använda. Jag 
prövade först ett bakgrundstyg som 
visade sig inte vara så lämpligt, så 
där gick en del timmar ”till spillo”. 
Men jag lärde mig en del på det.

Jag var lättad och glad när jag 
den 27 december 2006 kunde läm-
na ifrån mig tavlan, och den sattes 
på plats i S:t Lukas kyrkobyggnad i 
Stavanger samma eftermiddag som 
vi hade julgransfest i församlingen.

Tor Jakob Welde
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samhet i Stavanger som började 

med ungefär 15 personer. Målet 
var självfallet först och främst att 
samlas regelbundet omkring Ord 
och sakrament. I början hyrde för-
samlingen olika lokaler i Stavanger-
området. Undertecknad minns 
bäst Nygatens församlingshus och 
Tjensvill skole från perioden innan 
församlingen skulle få sin egen 
kyrka i Kalhammarens bönhus.

Men tiden fram till dess var 
inte helt händelselös. Kallelsen 
och installationen av församling-
ens nuvarande och trofaste pastor 
Egil Edvardsen ägde rum 1982. 
På 80-talet upplevde församlingen 
att detta med att praktisera en rätt 
kyrkogemenskap inte var en dans 
på rosor då splittringen som upp-
stod i LBK också drabbade för-
samlingen i Stavanger. Vid denna 
tidpunkt lämnade och övergav en 
flock medlemmar församlingen för 
att bilda en ny församling. Bakken 
kommenterar det så här: ”Kyrkans 
Herre har en god avsikt med allt 
som sker de troende.”

St. Lukas fick sin egen lokal i 
stadsdelen Kalhammaren. För-
samlingen köpte ett hundra år 
gammalt bönhus av Stavanger In-
dremisjon. Det gjordes sedan om 
till en liten kyrka. Lokalen har en 
vacker kyrksal. Både altarbord och 
predikstol är handgjorda av tysken 
Marcus Drechsler och en alldeles 
ny altartavla har sytts av Birgit Jo-
hannessen. Kyrkan innehåller även 
kontor, kök, toalett och ett rum för 
undervisning. 2003 fick försam-
lingen sin andre pastor, Tor Jakob 
Welde.

St. Lukas aktiviteter har ända 
från starten varit regelbundna 
gudstjänster och bibelstudier för-
utom barn- och ungdomsarbete. 
Det berömda ”Jubelkoret” har tur-
nerat flitigt i Stavanger, och vux-
enkören ”LBKor” har också haft 
flera samlingar. Dirigent för båda 
körerna är pastor Welde. Försam-
lingen har idag 25 medlemmar.

Bjarte Edvardsen

St. Lukas evangelisk-luthersk forsamling, Stavanger

En liten, men trofast församling  
i oljestaden

Plats: Lägergården Sandbekken, en naturpärla i Tysvaers kommun, ca 15 km söder om Aksdal, 
på vägen mellan Stavanger och Haugesund.

Det blir körsång, bibelundervisning, bad, lekar och mycket annat roligt. Möjlighet till kanotpaddling. 
Friluftsgudstjänst på söndagen.

Markera helgen i almanackan, anmäl dig och var med!

Information/anmälan (före 1 juli):  
Tor Jakob Welde, telefon +47 55 34 36 01 eller  
(mobil) +47 480 36 895, eller  
e-post: tjwelde@luthersk-kirke.no

Jubelkorets lägerhelg 2426 augusti
För barn i åldern 5-14 år. Alla är välkomna!

Ny altartavla

Birgit Johannessen

Hur lång tid har det tagit för dig?
Jag tog på mig uppdraget 2001 och 
blev klar hösten 2006, så det tog 
mer än fem år att göra den färdig. 
Det mesta av arbetet har jag gjort 
på sommarloven, för det var bäst 
att arbeta i lite längre tidsperioder 
åt gången. Det var ju inte en liten 
stickning precis som jag kunde 
ta fram var gång jag fick en halv-
timma över! Jag var tvungen att 
avsätta tid och plats till arbetet med 
tavlan. I början gick det också åt en 
hel del tid till att komma på vilka 
material jag skulle använda. Jag 
prövade först ett bakgrundstyg som 
visade sig inte vara så lämpligt, så 
där gick en del timmar ”till spillo”. 
Men jag lärde mig en del på det.

Jag var lättad och glad när jag 
den 27 december 2006 kunde läm-
na ifrån mig tavlan, och den sattes 
på plats i S:t Lukas kyrkobyggnad i 
Stavanger samma eftermiddag som 
vi hade julgransfest i församlingen.

Tor Jakob Welde
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BECONOMIQUE

Fadern planerar fred
På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna  

samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och  
stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er. Som Fadern har  

sänt mig sänder jag er” (Joh. �0:1�,�1).

Konflikten mellan judar och palestinier har 
blivit så utdragen att den blivit en del av vår kul-
turella vardag. Ansträngningarna att få till stånd 
fred mellan de två stridande folken har blivit en 
långvarig och frustrerande historia. En webbsida 
som redogör för den moderna mellanösternkon-
flikten gör en lista på 25 olika fredsplaner som 
tagits fram och föreslagits sedan 1948. Tänk dig: 
25 planer och ingen har fungerat! All denna upp-
riktiga, detaljerade, noggranna planering, så fylld 
av förhoppningar, och ändå har det aldrig blivit 
någon fred!

Men ändå är Mellanöstern bara ett litet utbrott 
av den ännu mer katastrofala konflikt som har 
rasat ända sedan Adam och Eva syndade i lustgår-
den. Svårigheten att skapa fred i Palestina bleknar 
i jämförelse med det omöjliga att försona en värld 
full av syndiga människor med den helige och 
rättfärdige Skaparen. Synden fördärvade mänsk-
ligheten. Den tog bort den sköna kärlek och 
förståelse mannen och kvinnan blev skapade med 
och gjorde alla människor fientliga och hatiska 

mot Gud och varandra. Detta är vår natur.
Och denna syndiga natur är fullständigt dårak-

tig och fåfäng. Av naturen hävdar vi hårdnackat 
att vi kan gottgöra för vår synd och undgå kon-
sekvensen av den. I syndig stolthet, okunnighet 
och ondska tror vi att vi kan skapa oss ett liv utan 
livets Herre, bestämma våra egna villkor för fred 
utan Fredsfursten, skapa vårt eget välstånd utan 
alla goda gåvors givare. Vår högmodiga fredsplan 
är lika naiv som oduglig: jag behöver dig inte 
Gud. Jag kan själv.

Häri ligger Guds nåd: han behöver inte oss och 
ändå älskar han oss och vill inte att vi ska förgås. 
Så han gjorde upp en plan för att ge fred och 
återställa liv och skapa glädje för alla. Och hans 
plan var lika enkel som underbar: Jag ska göra 
det åt dig. Jag ska sända min Son att betala för 
dina synder. Jesu uppståndelse betyder att Guds 
plan lyckades, och förlåtelsens fred och frid är vår 
genom tro på Jesus!

I påskens underbara tid gläder jag mig, Fader, 
över dina planer för mig som ger mig hopp och 
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