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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.

Vid den här tiden av kyrkoåret kring och strax efter midsommar träder 
starka personligheter i Bibeln fram. Vi firar Johannes Döparens dag på 
midsommardagen  och helgen efter är det apostladagen, där Petrus och 
Paulus står i centrum. Alla tre brann och ivrade för att människor skulle 
komma till Jesus för att finna ro i sina själar. Johannes sa att han som 
kommer efter mig var före mig. Ja, han är Guds Lamm som tar bort värl-
dens synd. Petrus fick inför hela lärjungaskaran säga att Jesus är Messias, 
den levande Gudens Son. Paulus sa att han inte behöver skämmas över 
evangelium som är en Guds kraft som frälser var och en som tror.

Den Lutherska kyrkan har också tagit fasta på att göra tiden kring 
Johannes döparens födelse till sin stora bekännelsetid. Den 25 juni 1530 
lades Augsburgska bekännelsen fram och samma dag 50 år senare hela 
Konkordieboken. Dessa bekännelser har gett oss en mall så att vi trots all 
mänsklig skröplighet och svaghet ännu idag vill instämma i dem:

Vi tro, lära och bekänna, att den enda regel och norm, varefter alla läror 
såväl som lärare böra prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya testa-
mentets profetiska och apostoliska skrifter, såsom det står skrivet: ”Ditt ord är 
mina fötters lykta och ett ljus på min stig”, Psalt. 119. Och den helige Paulus 
skriver: ”Om ock en ängel komme från himmelen och predikade annorlunda, 
så skall han vara förbannad”, Gal.1 (Konkordieformelns inledning).

Nästa år fyller Lutherska Bekännelsekyrkan 40 år. Planeringen för 
att fira denna stora högtid är redan i full gång. Vi har erfarit snart 40 år 
av bekymmer, nöd och synd, men också glädje, fröjd och förlåtelse. Hur 
gick det egentligen till när allting började? Hur såg det ut på den kyrkliga 
fronten på 1960 och 70-talet? Biskopsmötet 1964 fick till uppgift att till-
sätta en kommission som skulle utreda bibelsynen. Kommissionens utlå-
tande samlades i boken Bibelsyn och Bibelbruk.  Denna bibelkommission 
skulle i boken besvara frågan i vilken mening Bibeln är Guds ord.

Gud överger aldrig sitt folk. De enkla människor som varje söndag 
lyssnat till prästen när han sa: ”Hör Herrens ord genom aposteln” fick bö-
nesvar.  Stiftelsen Biblicum gav ut en motskrift med titeln ”Det står skri-
vet”, författad av GA Danell, S Erlandsson och D Hedegård. Den boken 
var ett försvar för att Bibeln är Guds Ord. Här fick vi lära oss vikten av 
att se att Gud står bakom författarna till Bibeln. Boken ”Det står skrivet” 
bemöter bibelkommissionens invändningar mot Bibeln och visar, att de 
saknar vetenskaplig grund. Boken har först och sist ett positivt syfte: den 
vill uppvisa vad Bibeln själv lär om sitt gudomliga ursprung och sin gu-
domliga myndighet, om Herren Jesus Kristus, hans person och hans gär-
ning. Boken är en klenod och tyvärr slutsåld, men tanken är att den ska 
tryckas upp på nytt till vårt jubileum.

Med dessa rader i midsommartid vill Bibel och Bekännelses redaktion 
önska alla en välsignad sommar. Väl mött på Hjälmargården 10-14 juli!  

Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss 
löftet är trofast. (Hebr. 10:23)

Ingvar Adriansson
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Andens olika gåvor
Bröder, jag vill inte att ni 
ska vara okunniga i fråga om 
de andliga tingen. Ni vet att 
när ni var hedningar, drogs 
ni oemotståndligt till de 
stumma avgudarna.  Därför 
ska ni också veta att ingen 
som talar genom Guds Ande 
säger: ”Förbannad är Jesus”, 
och att ingen kan säga ”Jesus 
är Herren” annat än i kraft 
av den helige Ande. 

    Det finns olika slags 
nådegåvor, men Anden är 
densamme.  Det finns olika 
slags tjänster, men Herren 
är densamme. Det finns 
olika slags kraftgärningar, 
men Gud är densamme, han 
som verkar allt i alla.  Men 
hos var och en uppenbarar 
sig Anden så att det blir till nytta.  Den ene får av 
Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap 
genom samme Ande. En får tro genom samme 
Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme 
Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får 
gåvan att profetera, en annan att skilja mellan 
andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, 
en annan att uttyda tungomål. Men allt detta 
verkar en och samme Ande, som efter sin vilja förde-
lar sina gåvor åt var och en (1 Kor 12:1-11).

Herren Gud är inte lik de stumma avgudarna. 
Han är den levande, evige och allsmäktige. Han 
ger oss andliga gåvor för att vi med vår tjänst ska 
vara till nytta i Guds församling. Gud är inte 
beroende av oss och vårt arbete och Guds rike 
kommer oss förutan. Men han har visat oss den 
nåden att ta oss till sina tjänare och utrusta oss 
för ett arbete i hans rike som blir till välsignelse 

både för oss själva och för 
andra. 

Församlingen i Korint 
var en rik församling och 
Anden hade gett försam-
lingens medlemmar många 
olika gåvor. Men försam-
lingen i Korint brottades 
även med svåra problem. 
Församlingen riskerade 
att splittras i flera olika 
fraktioner. Andens gåvor 
användes av en del i eget 
intresse - inte för allas bästa. 
Vissa tjänster och arbeten 
i församlingen föraktades 
medan andra mer spektaku-
lära gåvor som förmågan att 
tala i tungor eftertraktades. 
Problemen var så allvarliga 
att Paulus ägnar tre kapitel 

åt att undervisa om Andens gåvor och deras rätta 
bruk. 

Paulus börjar sin undervisning med en jäm-
förelse mellan hur det var tidigare när de var 
hedningar och hur det är nu sedan de kommit till 
tro. När de var hedningar drogs de oemotstånd-
ligt till de stumma avgudarna. Djävulen försöker 
locka människor att sätta sitt hopp till annat än 
Gud och han lyckas rätt bra. Människan är av na-
turen en fiende till Gud och det finns ingenting 
i människan som gör motstånd mot djävulens 
lockelser, däremot finns synden i människan som 
gör motstånd mot Gud. Därför drogs de oemot-
ståndligt till de stumma avgudarna. Vilken avgud 
de än drogs till så hade avgudarna ett gemensamt 
- de var stumma, de svarade inte på deras böner. 

Nu däremot hade de kommit till den le-
vande Guden genom den helige Andes verkan. 
Den levande Guden hade gett dem sin Ande 
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och Andens gåvor. Den första och viktigaste av 
Andens gåvor är den han gett åt alla kristna. Det 
är egentligen två gåvor men de är oupplösligt för-
enade med varandra. Det är hjärtats tro på Jesus 
Kristus och munnens bekännelse. Där tron finns 
i hjärtat talar också munnen och bekänner tron 
på Kristus. Det finns inte en enda tyst kristen. 
Den människa som av Anden förts till tro bekän-
ner också tron på Kristus i kraft av samme Ande. 
Därför kan vi i kristna människors bekännelse se 
ett bevis på den helige Andes verkan. 

Därför var det fel då vissa av församlingens 
medlemmar förhävde sig över 
sina medkristna och ville framstå 
som mer ”andliga”. Alla kristna 
har fått Andens första och vikti-
gaste gåva - hjärtats tro på Kris-
tus. Om någon tror på Kristus, 
så som Bibeln lär oss, så är det 
ett bevis på att han fått Anden. 
Och när den troende bekänner 
att Jesus är Herren så sker det i 
kraft av den helige Ande. Den 
som tror på Kristus och bekänner 
denna tro är en andlig människa. 
Han tillhör den ende levande 
Guden som av nåd skänkt oss sin 
Ande och tron och som verkar 
i oss att vi bekänner hans fräls-
ning.     

Gud samlar sitt folk genom 
denna bekännelse. Han utför sitt 
verk genom evangeliets predi-
kan, som han låter ljuda i hela världen. Herren 
har gett sin kyrka en enda uppgift att utföra till 
tidens slut. Det är att förkunna evangelium för 
allt skapat. Men för att kyrkan ska kunna utföra 
denna uppgift krävs det mer än en person och 
en gåva. Till nytta för hela församlingen skänker 
Anden de troende en mängd olika gåvor förutom 
den första och viktigaste som är tron. Han ut-
rustar de troende för olika tjänster och uppgifter 
som blir hela församlingen till nytta. 

Det finns olika slags nådegåvor, tjänster och 
kraftgärningar, skriver Paulus. Nya testamentets 
historia visar att gåvorna och tjänsterna kan växla 
från tid till annan. Apostlagärningarna visar att 
samma nådegåvor inte gavs till alla församlingar 
i varje tid. Exempelvis var gåvorna att kunna tala 
olika språk och att utföra underverk vanligare 

under den första tiden av apostlarnas verksamhet, 
men de blev rätt snart sällsynta så som Apostla-
gärningarna vittnar om. Likadant kan vi se att 
man inte hade samma tjänster i alla församling-
arna utan att tjänsterna och arbetsuppgifterna 
kunde växla i de olika församlingarna. Många 
olika gåvor, tjänster och kraftgärningar gavs 
och de kunde växla i form och antal från tid till 
annan och på olika platser. De var gåvor från den 
treenige Guden, Fadern, Sonen och den helige 
Ande. Anden var densamme, Herren densamme, 
Gud densamme.

Ingen kan därför upphöja 
sig över andra och vilja framstå 
som mer andlig. Andens gåvor 
är olika men de ges inte efter 
förtjänst utan så som Anden 
själv vill. Därför ger inte Andens 
gåvor anledning till stolthet eller 
högmod. Inte heller kan någon 
kristen bli föraktad för att han 
saknar någon viss eftersökt gåva. 
Nej, det är en och samme Ande 
som ger alla gåvor och han ger 
dem för att de ska bli till nytta. 
Andens gåvor missbrukas när 
någon använder sin förmåga som 
han fått av Gud för att själv göra 
sig ett namn eller söka beröm, 
eller när olika förmågor spelas 
ut mot varandra och man får 
en rangordning bland medlem-
marna eller olika grupperingar. 

Så sker också idag inom vissa rörelser. I vissa 
reformerta grupper kan man exempelvis dela 
upp medlemmarna i ”andedöpta” och ”icke ande-
döpta” beroende på om de kan tala i tungor. Men 
då glömmer man att hjärtats tro och munnens 
bekännelse är Andens första och vikigaste gåva 
och att alla som bekänner att Jesus är Herren gör 
det i kraft av den helige Ande. Den som tror på 
Jesus är en andlig människa och mer ”andlig” än 
så går det inte att bli. 

Paulus betonar att Andens gåvor och tjänster 
ges åt var och en för att bli till nytta. Åt var och 
en har Gud gett förmåga att utföra något arbete 
i församlingen som blir till nytta för alla. Att det 
finns anonyma församlingsmedlemmar som inte 
aktivt deltar i församlingens verksamhet kan ha 
två orsaker: 

Denna undervisning 
ger oss anledning att 
göra en inventering 
i församlingen och 
börja med oss själva. 
Vi ska fråga oss: 
Vad har Anden gett 
mig för gåvor och 
förmågor? Hur kan 
jag använda min för-
måga i församlingens 
arbete så att det blir 
till nytta för alla? 
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1. Om någon inte är intresserad av att delta i 
kyrkans arbete måste den personen förmanas 
att inte gräva ned sitt pund utan använda den 
gåva han fått av Gud så att den blir till nytta 
för alla. Gud ska kalla oss till räkenskap för 
hur vi använder de gåvor han gett oss, men 
bara evangeliet ger lust och kraft att delta i 
kyrkans arbete. Det är inte en börda utan en 
nåd att få arbeta för Guds rike. Dessutom 
har Gud lovat oss rik välsignelse när vi tjänar 
honom. 

2. Att det finns anonyma församlingsmedlemmar 
kan bero på att församlingen inte upptäcker 
och tar vara på de gåvor och förmågor som 
Anden gett till medlemmarna. Kyrkan har fått 
en enda uppgift att utföra till tidens slut och 
den är uttryckt i missionsbefallningen. Men 
för att utföra allt som hör till denna uppgift 
krävs en mängd gåvor och tjänster i försam-
lingen. I sitt arbete måste församlingen lära sig 
ta vara på de olika gåvor Anden ger till var och 
en så att de blir till nytta. 

Denna undervisning ger oss anledning att göra 
en inventering i församlingen och börja med oss 
själva. Vi ska fråga oss: Vad har Anden gett mig 
för gåvor och förmågor? Hur kan jag använda 
min förmåga i församlingens arbete så att det blir 
till nytta för alla? 

Paulus ger exempel på olika nådegåvor och 
tjänster som Anden ger. Detta är bara exempel 
och NT räknar på andra ställen upp andra nåde-
gåvor, tjänster och kraftgärningar. Anden ger sina 
gåvor åt var och en som han själv vill. De är inte 

belöningar utan gåvor som han ger av nåd för att 
de ska vara till nytta för hela församlingen. Han 
ger olika gåvor, åt var och en sin speciella gåva 
eller förmåga. 

Paulus lär oss att se på allt arbete som utförs 
i församlingen av olika medlemmar som ett re-
sultat av Andens verkan. Anden uppenbarar sig i 
dessa gåvor och förmågor. Paulus skriver: Men hos 
var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till 
nytta.

När vi blev omvända genom Andens verkan 
kom vi till den levande Guden. Gud är en Gud 
som lever och verkar. Han är inte lik de stumma 
avgudarna som varken talar, ser eller hör. Han 
verkar i oss hjärtats tro och munnens bekännelse 
som blir till frälsning. Och han utrustar oss för 
ett arbete i sitt rike som blir till välsignelse både 
för oss själva och för andra. Arbetet för evangeliet 
ska fortsätta, med oss eller utan oss, till tidens 
slut då Guds rike blir uppenbarat i all sin härlig-
het. Men vi ska ta emot Guds nåd och gåvor så 
att allt vi gör blir till Guds ära. Amen. 

Bön: Herre Jesus Kristus, du har öppnat himlen 
för oss och sänt oss Anden från Gud. Fyll våra 
hjärtan med tacksamhet över din frälsning så 
att vi lever för att tjäna dig. Låt din helige Ande 
verka i oss så att vi med villiga hjärtan deltar i 
arbetet att sprida evangeliet. Bevara oss så att vi 
inte försummar någon av de gåvor Anden ger oss 
utan gör allting till Guds ära. Dig tillhör äran i 
evighet. Amen. 

          Stefan Hedkvist
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Det här är ofta ställda och viktiga frågor eftersom det 
finns så många motstridiga ståndpunkter och världs-
bilder som vilar på olika antaganden.

Dinosaurier? Ja.
Vi kan visserligen inte helt avfärda tanken att dinosau-
riefossiler är skapade av Gud och inte vittnesbörd om 
utdöda djur, men det mest troliga är att olika dino-
saurier verkligen har funnits. Och vi är fullt medvetna 
om att en del kristna inte vill se fossilerna som bevis 
på utdöda djur eftersom de menar att det kommer i 
konflikt med den bibliska uppenbarelsen.

Vi är inte så säkra på hur dessa utdöda djur såg ut. 
Dinosauriefossil består vanligen av fragment. Även om 
vetenskapsmän hittar nästan kompletta skelett måste 
de gissa hur djuret såg ut från början. Det myllrar av 
frågor: Var de långsamma eller snabba, kallblodiga 
eller varmblodiga? Var de tjocka eller smala, hade de 
päls eller fjädrar? Att rekonstruera dinosaurier utifrån 
fossila lämningar innebär många gissningar och leder 
ofta till motsättningar mellan forskare. Det är svårt 
att få klart besked och spekulationerna är omfattande, 
även om man vet mycket om hur skeletten såg ut.

Förhistoriska? Nej.
Många arbetar utifrån evolutionsteorin och hävdar 
att denna grupp av djur levde för mellan 230 och 65 
miljoner år sedan och att olika dinosauriearter hela 
tiden utvecklades och dog ut. Benfossil visar inte på 
en sådan tidtabell. Slutsatserna går tillbaka på förutfat-
tade meningar om evolution i förening med daterings-
metoder som speglar en evolutionistisk utgångspunkt. 
Det är skrämmande när denna tidtabell presenteras 
som ”vetenskapligt bevisad”. 

Vi litar på Bibelns information och tror att dino-
saurier skapades på skapelsens femte eller sjätte dag 
(1 Mos. 1:20-25). Exakt när och varför de dog ut får 
vi inte veta. Trots de hundratals dinosaurienamn som 
används idag kan det mycket väl ha varit relativt få 
varianter av släktet dinosaurier som var med på Noas 
ark, om de nu fortfarande existerade vid tiden för den 
stora översvämningen.

En undersökning av gammal litteratur från olika 
geografiska områden visar övertygande att ”drakar” 
var verkliga djur jämförbara med rekonstruktioner 
av dinosaurier. Bibliska beskrivningar av vissa djur 
kan mycket väl avse nu utdöda dinosaurier (t.ex. Job 
40:15-21 och Job 41).  Att arter dör ut (för närva-
rande uppskattningsvis mer än 27 000 arter om året) 
verkar vara ett gammalt fenomen på jorden sedan syn-
dafallet.

Förenligt med Bibeln? Ja.
Den huvudsakliga diskussionen om dinosaurier hand-
lar inte om själva de fossila bevisen utan om olika 
antaganden när det gäller tid och historia. Dessa 
antaganden förenas med brist på bevis och mänsk-
lig förmåga att känna till detaljerna i Guds skapelse. 
Det handlar egentligen om vilken informationskälla 
som är mest tillförlitlig. Är det Guds ofullständiga 
men ändå tillräckliga berättelse om jordens historia? 
Eller människans ofullständiga, föränderliga och otill-
räckliga teorier utifrån begränsade och mångtydiga 
upptäckter, stödda av evolutionistiska förutsättningar? 
Det kristna förhållningssättet är att vandra i tro. Att 
dinosaurier funnits är helt förenligt med Skriften och 
kristen övertygelse.

Närhelst vi kommer tillbaka till det här ämnet 
påminns vi om viktiga sanningar. Strålkastarljuset 
sätts på Guds förundransvärda makt i förening med 
hans kärlek till mångfald i sin skapelse. Syndens öde-
läggande följder, som bidrar till att dinosaurier och 
många andra djur och även växter dör ut, förtjänar 
allvarlig eftertanke. När vi utifrån våra begränsningar 
försöker begripa hur jorden kommit till kan vi sätta 
värde på visdomen i detta bibelord: Det fördolda hör 
HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för 
oss och våra barn till evig tid, för att vi ska följa alla ord 
i denna lag (5 Mos. 29:29). Slutligen prisar vi Gud för 
hans bot mot synd och hans nyckel till att befria alla 
varelser från syndens konsekvenser: Jesu Kristi återlös-
ningsverk.

 Prof. Forrest Bivens,  
Forward in Christ 1/2013

Dinosaurier
Har det verkligen funnits dinosaurier på jorden?  
När fanns de i så fall och hur går det ihop med Bibelns skapelseberättelse?
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”Hon klarade sig!” ropade Jakob.
”Nej! Hon är bränd!” skrek Sara.
”Men hon var ju i luften när Tony brände!” skrek 
Jakob ännu högre.
”Det var hon inte” protesterade Sara. ”Jag var 
närmare. Jag såg vad som hände!” 
Barnen fortsatte att gräla i tjugo minuter. Till 
sin förskräckelse blev de plötsligt avbrutna av 
att mamma ropade på dem genom köksfönstret. 
”Maten är klar, kom in och ät!” Jakob och Sara 
vinkade hejdå till sina kompisar och började gå 
mot huset.
”Varför var du tvungen att slösa bort all tid?” 
gnällde Sara på sin storebror. ”Du vet att vi ska 
bort efter maten och att vi inte hinner spela 
klart.”
”Vi hade hunnit om du inte hade fortsatt att tjata 
om att hon var bränd!” kontrade Jakob.
De högljudda diskussionerna fortsatte medan de 
tvättade händerna och när de kom ut i köket. 
”Vad är problemet?” frågade pappa som satt sig 
ner för att äta. ”Jag hörde ända nere i källaren 
hur ni bråkade.”  
”Cilla varvade när vi spelade brännboll, men Sara 
vägrar erkänna det” började Jakob.
”Jag ger mig inte för Tony brände henne. Det var 
hur tydligt som helst!”
”Men varför kunde inte Cilla göra om sitt slag, 
när ni nu var så oense?” frågade pappa med mjuk 
röst.
Det blev tyst en stund. Sedan erkände Jakob och 
Sara att de inte ens tänkt den tanken.
”Ibland är det viktigast att ha rätt, även om det 

tar en massa onödig tid och förstör det roliga för 
andra” sa pappa och skakade på huvudet.
”Jesus predikade uppe på ett berg en gång” sa 
mamma medan hon ställde en kastrull på bordet. 
”Då sa han att de som skapar frid ska kallas Guds 
barn.”
”Då antar jag att Gud blev besviken när vi skrek 
åt varandra sådär” suckade Jakob.
”Gud sände sin son till världen för att skapa frid 
i alla människors hjärtan. Utan Jesus hade vi 
fortfarande varit skyldiga till synderna som skiljer 
oss från Gud” sa mamma. ”När Jesus dog för våra 
synder fick vi frid med Gud, och därför vill han 
att vi ska vara fredsmäklare bland våra medmän-
niskor.”
”Tror du att jag skulle kunna vara en fredsmäk-
lare?” Sara såg förvånad ut.
”Det kan vi alla, men vi behöver be Jesus om 
hjälp att svälja vår stolthet” sa pappa. 
”Okej, vi kan väl säga att Cilla blev bränd” sa 
Jakob snabbt och log mot Sara.
”Nej, vi säger att hon klarade sig. Det är lugnt!” 
sa Sara.
”Hon får göra om sitt slag!” utbrast de sedan i 
munnen på varandra och skrattade.

Bön
Käre Jesus, hjälp oss att skapa frid även om det 
skadar vår stolthet. Tack för att du dog på korset 
för att befria oss från våra synder och dåliga sam-
veten. Tack för att du ger oss riktig frid. Amen.

Ur ”A few minutes with Jesus” av
 Joslyn Weichmann Moldstad

Fredsmäklare
Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn.

Matteus 5:9
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Under detta tema var medlems-
kyrkorna i CELC samlade i Sofia 
Bulgarien 6-9 juni 2013. 11 med-
lemskyrkor var representerade 
från Novosibirsk i Ryssland till 
Stavanger i Norge, från Lissabon i 
Portugal till Tirana i Albanien. 

Första föredraget hölls av pastor 
Arkady Sedelnikov från Evang-
elisk Lutherska Concordiakyrkan i 
Ryssland. Arkady är bosatt i Novo-
sibirsk. Efter  järnridåns fall öpp-
nade Herren en dörr för ett land 
som under decennier varit stängt 
för allt vad kristendom heter. De 
första missionärerna från WELS 
anlände till Novosibirsk 1992.

I den närliggande staden Aka-
demgorodok, öppnades ett kristet 
center för spridning av biblar sam-
tidigt som man där bedrev kristen 
undervisning. Genom Guds nåd 
blev fyra vuxna och sex barn döpta 
och konfirmerade i slutet av 1994. 
Detta var den officiella början 
av den konfessionella lutherska 
kyrkan i Ryssland. 

Ett år senare öppnades ett andra 
informationscenter i Iskitim.  Från 
och med 1999 bedriver man också 
verksamhet i städerna Omsk och 
Tomsk. För att få en aning om 

vilka avstånd det rör sig om så 
ligger dessa städer över 5000 km 
från oss och skulle vi få för oss att 
åka bil dit så får vi köra oavbrutet i 
3 dagar. 

Pastor Arkady Sedelnikov in-
ledde sitt föredrag med ett citat 
från Luk 22:46:

 ”Varför sover ni? Stig upp 
och be att ni inte kommer i fres-
telse.”  Därefter inledde han med 
orden att den kristna bönen är 
till sin natur både ett försvar mot 
frestelserna och ett vapen för att 
kunna övervinna dem. Han sa 
vidare att vi ska uppmana varandra 
att hela tiden be pga. av alla de 
löften om bönhörelse som Gud 
gett i sitt ord.  Ropa till mig på 
nödens dag, så skall jag rädda dig, 
och du skall ära mig.” Ps 50:15

Ytterligare tre föredrag kring 
den 6:e bönen i Fader Vår hölls av 
deltagare från Lettland, Ukraina 
och Finland. Efter föredragen var 
det öppna och fördjupande samtal 
kring ämnena. En av de själavår-
dande andakter som hölls under 
dagarna har vi förmånen publicera 
i detta nummer av Bibel och Be-
kännelse.

Vi var ett 30- tal deltagare 

samlade på Röda Korsets kursgård 
strax öster om Sofia i Bulgarien. 
Många fina samtal utspelades 
under pauserna där vi hade möjlig-
het att promenera omkring i de 
vackra sluttningarna av berget Vi-
tosha. Att få höra Agron Mece tala 
om hur det är att leva i det förut 
så stängda landet Albanien var en 
upplevelse. Guds rena Ord har nu 
åter nått till detta land och evang-
elium sprids i huvudstaden Tirana 
och i Durres.  Redan för 2000 
år sedan var Titus i dessa trakter 
enligt 2 Tim. 4: … Krescens har rest 
till Galatien och Titus till Dalma-
tien. Paulus skriver i Rom. 15:19: 
Så har jag från Jerusalem och runt 
omkring ända till Illyrien överallt 
predikat Kristi evangelium. 

Dagarna i Sofia leddes av pastor 
Artur Villares som i det civila är fil.
dr vid Universitetet i Porto, Por-
tugal. Sekreterarskapet sköttes av 
pastor Öyvind Edvardsen, Norge. 
Vi i LBK har förmånen att arrang-
era nästa Europakonferens. Den 
kommer att hållas på Hjortsber-
gagården utanför Alvesta den 5-7 
juni 2015 om Gud vill.

     
      Ingvar Adriansson

Inled oss inte i frestelse
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Efter KELK-konferensen i Sofia 
hyrde sex av oss från Sverige och 
Finland en minibuss för att på 
stundtals väldigt gropiga vägar ta 
oss de c:a 25 milen till Dunavtsi i 
norra Bulgarien, nära gränsen till 
Rumänien. Målet var att besöka 
de romska trossyskonen som vi 
tidigare har berättat om i denna 
tidning. Med på resan var Ivo La-
zarov, som snart är färdig med sin 
prästutbildning, och Iliyan Itsov 
som är församlingens ordförande 
och bor i Dunavtsi. Även han 
håller på att utbilda sig till präst. 
Iliyan var vår chaufför och tolk. 
Han var den ende som kunde eng-
elska. 

Söndagens gudstjänst var resans 
höjdpunkt. När vi kom till den 
enkla gudstjänstlokalen var nästan 
alla stolar redan upptagna utom de 
sex som var uppradade för de nord-
iska gästerna. Barn togs upp i knät 
för att bereda plats åt dem som 
kom lite sent. Ivo Lazarov ledde 
gudstjänsten och predikade över 1 
Kor. 13. När församlingen ljudligt 
läste  trosbekännelsen och Fader 
vår kunde vi stämma in på svenska 
och be med dem. Psalmerna hade 

för oss välbekanta melodier så att 
vi kunde sjunga med i en del av 
dem. Samhörigheten i tron var 
påtaglig och överbryggade våra 
språksvårigheter. Efter gudstjänsten 
sjöng vi besökare ”Jesus för värl-
den” och överlämnade några gåvor 
från LBK och Damlaget att an-
vända i evangelisationsarbete och 
barnundervisning. Församlingen 
planerar att ha sommarbibelskola 
för barn för tredje året i rad med 
stöd av vår systerkyrka i Vasa.

Vi blev bemötta med nyfikenhet, 
vänlighet och många, ofta tand-
lösa, leenden. Levnadsstandarden 
är mycket låg. Det syntes inte så 
många bilar men ofta åsnor och 
hästar som drog små kärror med 
jord, gödsel eller vad som behövde 
transporteras. Det var som att för-
flyttas till en gången tid. 

Hur kommer det sig att det 
finns en luthersk församling i 
denna avsides by i detta sedan 
800-talet ortodoxt kristna land? 
Moskén i Dunavtsi påminner om 
att landet från 1300-talet lydde 
under osmanska riket i 500 år.  
Bulgarien hade en kort tid av själv-
ständighet i början av 1900-talet 

men blev efter andra världskriget 
en folkrepublik med starkt sov-
jetiskt inflytande fram till kom-
munismens fall runt 1990. Sedan 
2001 är landet medlem av EU. 

För tjugo år sedan kom fem mis-
sionärer från Wisconsinsynoden till 
Sofia och började sprida traktater 
och hålla bibelstudier. Ett kristet 
info-center bildades och 1996 star-
tades ett lutherskt bibelinstitut och 
seminarium. Första prästen och 
diakonissan ordinerades år 2000. 
Idag finns två församlingar i Sofia, 
en i Varna och en i Dunavtsi. Mis-
sionären John Roebke var den 
som fick bli Herrens budbärare i 
Dunavtsi. Hans arbete resulterade 
i att 50 personer döptes en söndag 
1998. Han fick också vara den 
helige Andes verktyg  när Iskar, 
en romsk man, kom till tro och 
blev församlingens pastor när mis-
sionärerna lämnade Bulgarien. 
Han dog för några år sedan. Det 
är därför angeläget att Ivo Lazarov, 
som redan nu tjänar församlingen 
med gudstjänster, blir klar med sin 
utbildning så fort som möjligt.

Birgitta Erlandsson

En annorlunda resa

Den gudstjänstfirande församlingen i Dunavtsi

Ivo Lazarov 

Iliyan Itsov med Anna, Ingrid och Birgitta
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av Luke Wolfgramm, Ryssland
Morgonandakt som inledde CELC- 
mötet i Sofia,  Bulgarien 6 juni 2013.

Kära bröder och systrar från många 
länder: Vi är förenade genom en 
Herre, en tro och ett dop i Faderns 
och Sonens och den helige Andes 
namn! 

Andakterna under vår konferens 
grundar sig på olika delar i Jakobs 
brev. Lyssna på de första fyra ver-
serna: 

Från Jakob, Guds och Herren Jesu 
Kristi tjänare, till de tolv stammarna 
i förskingringen. Räkna det som den 
största glädje, mina bröder, när ni 
råkar ut för alla slags prövningar. Ni 
vet ju att när er tro sätts på prov, så 
gör prövningen er uthålliga. Men låt 
er uthållighet visa sig i fullbordad 
gärning, så att ni är fullkomliga och 
hela, utan brist i något avseende.

I Jesu Kristi namn, mina kära 
bröder och systrar:

Det är gott att vara här! Vilket 
enastående och värdefullt tillfälle 

Herren har gett oss att få samlas till 
denna konferens för att glädja oss åt 
gemenskapen med varandra, höra 
nyheter om hur Gud välsignar sitt 
Ord på olika platser i världen och 
uppmuntra varandra.

Det passar bra att vi inleder vår 
konferens med att läsa de första 
verserna i Jakobs brev. Hör vad 
författaren säger till oss i vers ett: 
Från Jakob, Guds och Herren Jesu 
Kristi tjänare, till de tolv stammarna 
i förskingringen. Ger inte dessa ord 
en exakt beskrivning av oss? Vi 
är några få troende utspridda lite 
här och där. Vi representerar små 
kyrkor som världen ägnar väldigt 
liten, om ens någon, uppmärksam-
het.

Men Jakob kallar oss Guds 
”tolv stammar”. Vi är värdefulla för 
vår Frälsare! Herren har utvalt oss. 
Han utgöt sitt blod för oss. Han 
kallade oss till tro och förenar oss 
i Kristus som förlät våra synder. 
Han bevarar oss för Satans frestel-
ser och styrker oss med det härliga 
hoppet om evigt liv i himlen.

Vad är det första Jakob säger 

till oss troende som är utspridda 
på olika platser på jorden? Han 
säger något alldeles häpnadsväck-
ande: Räkna det som den största 
glädje, mina bröder, när ni råkar ut 
för alla slags prövningar. Räkna allt 
som glädje när du vandrar genom 
livet och när Herren för dig genom 
tider av hårda prövningar, frestelser 
och besvikelser!

Det har varit ett bra år för oss 
i Ryssland. Vi tackar Gud för att 
han har välsignat oss med två män 
som fullgjort sina pastorsstudier 
och börjat sin praktiska träning i 
vår kyrka. Vilken välsignelse!

Men det har varit ett svårt år. 
Djävulen har haft fullt upp med 
att röra upp konflikter och skapa 
splittring mellan våra medlemmar 
på ett sätt som vi inte har sett på 
femton år.

Efter att ha pratat med flera av 
er igår kväll förstår jag att vår situa-
tion i Ryssland inte är unik. Ni 
är också tacksamma för all välsig-
nelse och framgång Gud ger er. Ni 
plågas också av olika problem och 
besvikelser.

Prövningar - en glädje
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Det är lätt att tacka för fram-
gångar. Men när vi möter svå-
righeter dyker djävulen upp för 
att fresta oss. Han viskar i örat: 
”Varför jobba så hårt? Varför inte 
helt enkelt ge upp? Du vet ju i alla 
fall att inget kommer att fungera!” 
När vi lider av hjärtängslan är det 
lätt att misströsta.

Men Jakob uppmuntrar oss att 
ta oss en ny funderare på våra pro-
blem och frestelser! Räkna det som 
den största glädje!

Vad har du för problem? Du 
kanske har bekymmer med miss-
lyckanden i ditt andliga liv? Trots 
de bästa föresatser kan du bara inte 
komma över en viss frestelse. Om 
och om igen faller du i synd.

Du kanske har hälsoproblem. 
Eller kanske ditt barn är sjukt, eller 
din fru. Du kanske är frustrerad 
över problem i din prästgärning. 
Det verkar som om många inte 
bryr sig om evangeliet! Hur du än 
med tålamod ger råd åt dina med-
lemmar ser du inte de resultat du 
förväntar dig.

Idag säger Jakob till oss att vår 
kärleksfulle Herre leder oss genom 
framgångens angenäma dagar. Och 
samme Herre leder oss genom 
tider av prövningar och frestelser. 
Varför? Av ett och samma skäl: för 
att han älskar oss.

Varför låter Gud oss besegras 
av frestelser? Varför låter Gud oss 
falla i synd? Gud lär oss: ”Se, du 
kan inte göra det själv! Du kan inte 
övervinna frestelser på egen hand, 
eller hur? Du behöver mig! Vart 
skulle du ovärdige syndare vända 
dig för att få tröst och hjälp om 

inte till mig och min oändliga nåd 
och förlåtelse?”

När vi har problem med hälsan 
och när vi blir frustrerade i äm-
betsutövningen lär Gud oss samma 
läxa: ”Du kan inte förlänga livet 
med ett enda steg! Du behöver 
mig! Du kan inte förändra män-
niskors hjärtan och sinnen. Det är 
mitt jobb! Lita på mig! Ropa till 
mig så ska jag ösa välsignelser över 
dig!”

Ni vet, kära bröder och systrar, 
att detta är sant! Vi vet av erfaren-
het att Gud låter oss lida bekym-
mer för att dra oss närmare sig. Ni 
vet ju att när er tro sätts på prov, så 
gör prövningen er uthålliga. Uthål-
lighet är viljan att bli kvar under 
det tunga kors Gud lägger på våra 
axlar. Uthållighet är den förmåga 
Gud ger att med glädje följa Frälsa-
ren även när Han leder oss genom 
prövningar och frestelser.

Vi följer med glädje vår Frälsare 
för vi vet att han har en god avsikt. 
De prövningar vi får gå igenom be-
visar att Gud inte är färdig med oss 
än. Men låt er uthållighet visa sig i 
fullbordad gärning, så att ni är full-
komliga och hela, utan brist i något 
avseende. Gud har inte förkastat 
oss i helig vrede, fast det är vad vi 
förtjänar. Gud ger oss problem och 
besvikelser för att göra oss starka. 
Se hans kärlek till dig! Frälsaren 
vill verkligen att du ska leva med 
honom för alltid i himlen! Det 
är därför han låter oss gå igenom 
prövningar och frestelser.

Kristus är inte färdig med oss, 
han har arbete åt oss att utföra. 
Vare sig vi är präster, studenter, 

prästfruar eller vanliga medlemmar 
i kyrkan har Herren Jesus kallat 
oss att vara hans vittnen. Frälsaren 
ger oss bekymmer för att vi alltid 
ska förtrösta endast på honom när 
vi förkunnar hans namn i värl-
den. Det är därför Jakob kallar oss 
”bröder”. Kristus har gjort sig känd 
för oss. Likt författaren till vårt 
brev är vi vår Frälsares tjänare. Vi 
lever nu för att förhärliga Herren 
Jesus.

Här är oss gott att vara! Må 
Gud välsigna vår konferens! Må 
han stärka vår gemenskap! Må 
han göra så att vi gläder oss i våra 
lidanden! Må han lära oss tålamod 
och uthållighet! Må han välsigna 
sitt ord över hela världen! Amen.

Bön: Uppståndne Herre Jesus Kris-
tus, Kyrkans härlige Herre! Vi tackar 
och lovar dig för att vi fått samlas för 
att uppmuntra varandra och vara 
tillsammans. Vi prisar dig för ditt 
ords framgång över hela världen. 
Förlåt vår svaghet, våra tvivel och 
vår rädsla. Förlåt oss när vi glömmer 
att det är du som ger oss både glädje 
och sorg därför att du älskar oss. Lär 
oss att förtrösta på dig och ropa till 
dig för att få hjälp. Hjälp oss att 
glädjas även när du lägger på oss 
korsets tunga börda och när du låter 
oss gå igenom frestelser och betryck. 
Styrk oss och hjälp oss att ära ditt 
namn och tjäna de själar som du har 
köpt med ditt dyra blod. Välsigna 
och bevara oss, du vår Frälsare som 
lever och regerar med Fadern och den 
helige Ande, en Gud, nu och alltid! 
Amen!

Evangeliet lär inte "Det finns förlåtelse för synder" utan det säger  
"Dina synder är dig förlåtna".

(Herman Sasse i Vom Sinn des Staates 1932)
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Den senaste tiden har det talats mycket om av-
lyssning och tidigare också om övervakningska-
meror på offentliga platser. Genom avlyssning 
sägs många terrorbrott ha förhindrats och tack 
vare kameror har rånare och inbrottstjuvar som 
trott sig vara osedda kunnat gripas. Brott som 
anlagda skolbränder tros också kunna bli färre 
genom kamerors avskräckande effekt. 

Det är förståeligt att de som planerar brott 
inte vill bli avlyssnade eller iakttagna. Men också 
människor som inte planerar eller genomför 
brottsliga handlingar kan tycka att det är obehag-
ligt att vara iakttagna. De anser att det kränker 
deras integritet och personliga frihet. Och tänk 
om information från avlyssning eller kameror en 
dag kommer i orätta händer eller missbrukas av 
en korrupt överhet!

Men det finns en överhet som inte är kor-
rupt och som många inte räknar med, nämligen 
vår himmelske konung. Han har avlyssnat alla 
våra samtal och sett vad vi gör. Ja, han vet vad vi 
tänker, säger och gör redan innan vi tänkt tanken 
eller sagt eller gjort något. David skriver: ”Om 
jag sitter eller står vet du det, du förstår mina 
tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du 
det, du är förtrogen med alla mina vägar. Innan 
ordet är på min tunga vet du, HERRE, allt om 
det” (Ps. 139:2-4). Genom avkristningen har 
vi fått ett samhälle där gudsfruktan lyser med 
sin frånvaro. En mobiltelefon, en dator eller en 
handväska som lämnas obevakad en liten stund 
är i regel stulen efter någon minut.

Några bibliska exempel
Kungen i Syrien blev på profeten Elisas tid 
mycket oroad över att Israels kung kände till hans 
krigsplaner. Fanns det en spion bland hans när-
maste medarbetare? Han frågade dem: ”’Kan ni 
säga mig vem av de våra det är som håller med Is-
raels kung?’ Då svarade en av hans tjänare: ’Så är 
det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten 
i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i 
din sovkammare’” (2 Kung. 6:11-12).

När kung Hiskia i Jerusalem fick ett brev 
från Sanheribs budbärare där Sanherib smädade 

HERREN och jämställde honom med andra 
folks vanmäktiga avgudar, gick Hiskia upp till 
tempelplatsen ”och bredde ut brevet inför HER-
RENS ansikte” och bad till HERREN (2 Kung. 
19:14f ). Fastän Hiskia visste att HERREN ”gjort 
himmelen och jorden” och inte likt avgudarna 
var ett ”verk av människohänder, trä och sten” 
(2 Kung. 19:15-18), verkar han ha trott att han 
måste veckla ut brevet inför Herrens ansikte för 
att han skulle se vad som stod där. Det hade inte 
behövts. HERREN kände redan till alla Sanhe-
ribs ord och tankar och sa till honom: ”Vem har 
du smädat och hädat, mot vem har du upphävt 
din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, 
mot Israels Helige! … Jag vet om du sitter, om 
du går ut eller kommer in, och hur du rasar mot 
mig” (2 Kung. 19:22, 27).

Det kommer en räkenskapsdag
Människor vill förtränga att det kommer en 
räkenskapsdag och att vi är avlyssnade av Isra-
els Helige. Han vet allt vad vi tänker, säger och 
gör. Det lönar sig inte att gömma sig för honom 
med hjälp av mörker eller rånarluvor. ”Säger 
jag: ’Låt mörker täcka mig och ljuset bli natt 
omkring mig’, så är inte mörkret mörkt för dig. 
Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset” 
(Ps. 139:11-12). Om människor besinnade att 
det inte går att gömma sig för Gud och att det 
kommer en räkenskapsdag, skulle mycket vara 
annorlunda. Men Jesus har förutsagt att otron 
kommer att breda ut sig: ”Ska väl Människo-
sonen, när han kommer, finna tro på jorden?” 
(Luk. 18:8). ”Onda människor och bedragare 
kommer att gå allt längre i ondska”, skriver 
Paulus (2 Tim. 3:13).

Vi kristna behöver inte frukta vare sig Guds 
eller överhetens avlyssning. Jesus säger: ”Ni är 
världens ljus… Låt ert ljus lysa för människorna, 
så att de ser era goda gärningar och prisar er Far 
i himlen” (Matt. 5:14, 16). Vi borde inte vara 
rädda för att det vi säger och gör syns och hörs, 
snarare tvärtom. Och om avlyssning förhindrar 
att oskyldiga sprängs i luften borde det vara mer 
angeläget än att värna om min s.k. integritet. 

Avlyssning
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Paulus skriver: ”De styrande inger inte fruktan 
hos dem som gör det goda utan hos dem som gör 
det onda” (Rom. 13:3).

Att Herren Gud är historiens herre och vet 
allt om oss är en trygghet. Han har omsorg om 
oss och styr allt till det bästa för sina barn, också 
prövningar av skilda slag. När han ser på oss ser 
han inte alla fel vi har gjort. Han ser Jesus Kris-
tus. Hans fullkomliga lydnad täcker över våra liv. 
Herren Gud ser sin älskade Sons liv varje gång 
han ser på våra liv. Våra synder har han kastat i 
havets djup. Med David kan vi sjunga: 

”HERREN är mitt ljus och min frälsning.
För vem skulle jag frukta?
HERREN är mitt livs försvar.
För vem skulle jag vara rädd?
När de onda kommer emot mig för att sluka mig,
mina motståndare och fiender,
då ska de snava och falla.
Om en armé belägrar mig räds inte mitt hjärta,
om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg” (Ps. 

27:1-3).

SE
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Detta bud är på något sätt lite 
udda i sitt sammanhang. Medan 
de andra nio buden i dekalogen 
ger uttryck för den naturliga lagen, 
så är detta tredje bud ceremoniellt 
till sitt väsen. Det tredje budet hör 
inte till ceremoniallagen för att 
kyrkan eller någon klok teolog har 
sagt så, utan det hör till ceremoni-
allagen för att Bibeln behandlar det 
som ett sådant bud.

Den första gången Bibeln om-
nämner iakttagandet av sabbaten 
var under Israels ökenvandring 
i anslutning till insamlandet av 
mannat (2 Mos 16). Då gavs budet 
om sabbaten. I dekalogen befalls 
folket bara att tänka på eller ef-
terlyda det som Gud hade sagt till 
folket angående sabbaten. Men att 
budet till sin yttre karaktär är för-
bundet med det gammaltestament-
liga gudsfolket, judarna, råder det 
ingen tvekan om. Varken tidigare 
gudsmän som Noa, Abraham, Isak 
och Jakob, eller den sista tidens 
Guds barn, d.v.s. det nya för-
bundets gudsfolk hade/har några 
förpliktelser gentemot detta bud i 
dess yttre mening. Liksom andra 
judiska ceremoniallagar är det här 
fråga om föreskrifter fram till tiden 
för en bättre ordning (Hebr 9:10). 
Lagen innehåller endast en skugga 
av det goda som kommer och inte 
tingen i deras verkliga gestalt (Hebr 
10:1, se också Kol 2:17).

Nya testamentet lär klart att 
ingen veckodag, av gudomlig rätt, 
har någon särställning framom de 
andra.

Den ene sätter en dag högre än en 
annan, den andre håller alla dagar 
för lika. Var och en bör vara fullt 

övertygad i sitt sinne. (Rom 14:5)
Paulus uppmanar församlingen 

i Kolosse att inte låta någon döma 
dem för vad de äter och dricker eller 
ifråga om högtid eller nymånad eller 
sabbat (Kol 2:16).

Det som i Kristus är fullbordat 
ska ingen människa med tvång 
pålägga en annan. Hos galaterna 
hade så skett och Paulus är nära att 
förlora allt hopp om deras fräls-
ning:

Ni iakttar noga dagar och må-
nader och särskilda tider och år. 
Jag är rädd att jag har ansträngt mig 
förgäves bland er. (Gal 4:10–11)

Han kallar t.o.m. den tidigare, 
absolut gällande, ceremoniella 
lagen för ”svaga och ynkliga män-
niskostadgar” (Gal 4:9) och det är 
den också, eftersom den i Kristus 
har upphört att gälla.

Men knappt hade friheten i 
Kristus fått fotfäste inom den 
tidiga kyrkan innan djävulen hade 
börjat binda samvetena till en 
annan dag i stället, söndagen.

Initiativet togs av kejsar Kon-
stantin år 321, då söndagen 
genom lag blev vilodag. Konciliet 
i Laodikea år 361 varnade för de 
judaistiska idéer som uppstod i 
kölvattnet av denna lag, men snart 
var kristenheten tillbaka i träldom 
under lagar och bestämmelser 
efter gammaltestamentlig förebild. 
Man fick inte laga mat, städa eller 
befatta sig med hästar och kor på 
söndagen. Föremålet för det tredje 
budet hade på något konstigt vis 
blivit den första dagen i veckan i 
stället för den sista och det samma 
blev dessutom pålagt de kristna att 
efterfölja.

Hur ska vi kristna idag se på 
sabbatsbudet? Luther skriver i 
Stora katekesen:

Därför angår detta bud till sin 
grövre, utvärtes betydelse icke oss 
kristna; ty i denna mening är det en 
rent utvärtes sak såsom andra före-
skrifter i Gamla Testamentet, vilka 
äro bundna vid vissa ordningar, 
personer, tider och rum. Detta allt 
har nu genom Kristus lämnats fritt.

Om budet inte gäller oss i dess 
yttre motto, på vilket sätt ska vi då 
ta det till oss?

Här kan vi återkalla Luthers 
enkla utläggning av budet i Lilla 
katekesen till hjälp och ställa oss 
frågan vad vi ska syssla med på 
vilodagen. Luther skriver:

Vi skall frukta och älska Gud, 
så att vi inte föraktar predikan och 
Guds ord, utan håller det heligt, 
gärna hör och lär det.

I Stora katekesen förklarar han 
ytterligare vad ett rätt helgande av 
vilodagen består i:

Huru tillgår nu sådant helgande? 
Icke så att man sitter sysslolös i spisel-
vrån och blott avhåller sig från grovt 
arbete, ej heller så att man pyntar sig 
i huvudet och sätter på sig sina bästa 
kläder utan, som sagt, så att man 
betraktar Guds ord och övar sig däri.

Kort och gott kan man säga att 
vi inte är befallda att avhålla oss 
från allt arbete under vilodagen, 
men vi är befallda att samlas kring 
Guds ord (Hebr10:25) och vi ska 

Guds tio bud blev genom Martin Luthers 
lilla katekes våra förfäders värdegrund. 
Men har de någon aktualitet i dagens 
värld? Gäller de oss?

Tredje budeT

Tänk på vilodagen, så 
att du helgar den.
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Alla föredrag som hölls under

Biblicumhelg 
i Norrköping, 12–14 april 2013

spelades in och ligger på websidan  
www.biblicum.se

Citatet i rubriken ovan är hämtat från ett repor-
tage i radions nyhetsprogram (20/6). Reportaget 
handlade om att många fått avslag på sin ansökan 
om skadestånd pga. den vanvård de utsatts för i 
fosterhem. Bitter och besviken frågade en person: 
”Får jag nån upprättelse innan jag hamnar i 
graven?” 

För många som utsatts för kränkningar och 
orättvisor är upprättelse inför människor oerhört 
angeläget. Tänk om jag hinner dö innan jag blir 
upprättad och rentvådd från falska anklagelser? 
Och vad ska människor säga om mig efter min 
död? Ståtliga gravmonument vittnar om en vilja 
att bli ärad också efter döden. 

Bibeln säger: ”Vad hjälper det en människa 
om hon vinner hela världen men förlorar sin 
själ?” (Matt. 16:26). ”Sök först Guds rike och 

hans rättfärdighet!” (Matt. 6:33). Alltifrån de 
första människornas syndafall är den här världen 
full av orättvisor. ”Hela världen är i den ondes 
våld”, skriver Johannes (1 Joh. 5:19). För en kris-
ten är upprättelsen inför Gud det viktigaste, inte 
att få rätt inför människor ”innan vi hamnar i 
graven”. 

Tack vare Jesu ställföreträdande gottgörelse 
erbjuds alla full upprättelse inför Gud och evigt 
liv, helt oförtjänt. ”Låt oss ha blicken fäst vid 
Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som 
i stället för den glädje som låg framför honom 
utstod korsets lidande utan att bry sig om skam-
men” (Hebr. 12:2). ”Om ni håller ut när ni får 
lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud” 
(1 Petr. 2:20).

SE
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försöka lära oss det på egen hand.
För den goda ordningens skull 

behöver vi ha en viss dag i veckan 
när vi kommer samman kring Ord 
och sakrament, och de kristna har 
ända ifrån apostlatiden ansett att 
söndagen, Kristi uppståndelses 
dag, lämpar sig bättre än någon 
annan dag för detta ändamål. 

Vi har tidigare sett att de gam-
maltestamentliga ceremonial-
lagarna endast var skuggor av det 
goda som kommer och inte tingen 
i deras verkliga gestalt.

Vad är då det tredje budet en 
skuggbild av? Efter skapelseberät-
telsen sägs det att Gud vilade på 
den sjunde dagen.

Vissa kristna grupper har uti-
från detta dragit den slutsatsen att 
avhållsamhet från arbete på den 
dagen därigenom är gudomligt 
påbjuden.

Men så står det ju inte. Det 
står att Gud vilade på den sjunde 
dagen och i Hebreerbrevet 4 får vi 
lära känna innebörden av detta i 
dess verkliga gestalt. Det utlovas en 

sabbat för de troende. Liksom Gud 
vid tidernas början vilade från sina 
gärningar på den sjunde dagen, 
så ska också de kristna på samma 
sätt få vila från jordelivets slit i den 
eviga saligheten hos Gud.

Alltså finns det en sabbatsvila 
kvar för Guds folk. Den som har 
kommit in i hans vila får vila sig 
från sina gärningar, liksom Gud 
vilade från sina. (Hebr 4:9f )

Detta är sabbat i dess verkliga 
gestalt, det som det tredje budet 
vill påminna Guds folk om.

”Får jag nån upprättelse innan jag 
hamnar i graven?”



Efter syndafloden sa Gud till Noa och hans 
söner: Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden 
(1 Mos. 9:1) Folkmängden ökade visserligen, 
men människorna valde att trotsa Guds befall-
ning. När Gud sa ”Uppfyll jorden” svarade de: 
”Nej, vi bosätter oss här. Vi vill inte bli utspridda 
över hela jorden. Gud ska inte styra våra liv.”  

Ett storslaget byggprojekt påbörjades. Kom, 
så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen 
uppe i himlen. Vilket syfte hade detta byggpro-
jekt? Jo, tornet skulle bli ett monument som för-
härligade människorna och trotsade Gud.

Den människocentrerade filosofin som ledde 
till bygget av Babels torn hade sina rötter i Edens 
trädgård. Adam och Eva frestades att förkasta 
Guds auktoritet. De valde att själva avgöra vad 
som skulle vara bra för dem. De handlade utifrån 
sitt eget mänskliga perspektiv. Genom hela Gamla 
testamentet levde människor själviskt: Var och en 
gjorde vad han själv ansåg vara rätt (Dom. 21:25).

En människa kan antingen ha en Guds-
centrerad eller en människocentrerad världs-
bild. Kristna tror på Guds uppenbarelse som 
den absoluta sanningskällan. Andra menar att 
förnuftet bestämmer vad som går att acceptera 
och att ”sanningen” alltid är relativ. Detta män-
niskocentrerade synsätt kallas humanism. 1933 
publicerades Humanistiska manifestet. 1973 kom 
Humanistiska manifestet II. Tes 1 i andra manifes-
tet fastslår: ”Vi tror att traditionell dogmatik eller 
auktoritativa religioner som sätter uppenbarelsen, 

Gud eller trosbekännelsen över mänskliga behov 
och erfarenheter gör mänskligheten en otjänst… 
Som icke-troende börjar vi med människan, inte 
Gud, med naturen, inte gudomen. . . . Vi kan 
inte upptäcka något gudomligt syfte med den 
mänskliga arten. . . . Ingen gudom kommer att 
rädda oss; vi måste rädda oss själva.” I ett sådant 
system finns inte gudomliga moraliska värde-
ringar, etiken beror på omständigheterna, allting 
har utvecklats och den kristna tron är obevisad 
och omodern.

I 80 år har denna humanistiska filosofi ge-
nomsyrat media, litteratur, skolor och vetenskap. 
Först ifrågasattes Guds oinskränkta auktoritet, 
sedan förnekades Guds existens och till slut häv-
dades det att människor är överlägsna. Humanis-
men idag resonerar på precis samma sätt som de 
som byggde Babels torn.

Vi behöver alla fråga oss: ”Liknar jag män-
niskorna på lågslätten i Sinar som gjorde som de 
själva ville, eller följer jag Guds vilja?” Gud vill 
att jag ska lyssna till hans ord. Måtte vissheten 
om full förlåtelse genom Jesus få mig att tränga 
in i Skriften så att jag lär känna Guds vilja och 
gärna lyder den.

Gode Gud, förlåt mig för de gånger jag har valt att 
följa min egen syndiga vilja. Ge mig andlig vishet 
och förståelse. Ge mig förmåga att känna igen och 
undvika människocentrerade filosofier som inte vill 
annat än avsätta dig. Amen.

Självupptagen planering
Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i 

Sinars land och bosatte sig där… Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss 
en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss 

ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.” (1 Mos. 11:2,4)

Vill du göra månatliga överföringar till LBK?
Använd Nordeas bankkontonummer
9960 4202273365.
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