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Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi 
gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss 

från all synd. 1 Joh. 1:7.
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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.

”Sommaren är kort, det mesta regnar bort.” Så lyder en känd svensk 
sommarlåt som brukar skvala över oss varje sommar. Men oj så 
fel låtskrivaren hade denna sommar! Istället har solen och värmen 
flödat över oss i rikt mått. Många av oss fick njuta av solen på Hjäl-
margården i dubbelt mått detta år. Den vackra naturen kring Hjäl-
maren visade sin bästa sida under vårt 40-årsjubileum och samtidigt 
lät Gud sin nåds sol flöda under de många föredrag och andakter vi 
fick lyssna till. 

Sommaren är för många människor resor och festivaler, sol och 
bad. För andra innebär sommaren också att få träffa trosbröder och 
trossystrar, umgås och tala med varandra om Gud vår Skapare, Jesus 
vår Frälsare och Anden som vill leda oss på sanningens och Ordets 
stig. Vi lever i en svår tid, den moraliska upplösningen eskalerar och 
etern plågar oss varje dag med tankar och ord som strider mot vår 
kristna tro. Runt omkring i världen finns det oroshärdar där män-
niskor lider nöd under krig och förtryck. 

Mitt i allt detta får vi ändå vara trygga och lugna. Gud överger 
aldrig sitt folk. I 40 år har vi fått samlas kring ordet och sakramen-
ten. Gud uppmanar oss i sitt ord att inte förtröttas. Att varje vecka 
samlas, läsa en skriven predikan, tillsammans se en video, är en 
Gud behaglig gudstjänst. Jag vill slå ett slag för vår nya hemsida. 
Vår webredaktör Bjarte Edvardsen är duktig på att uppdatera och 
förnya. Kom gärna med förslag om förbättringar. En sak som jag 
själv gläder mig över är den sida där duktiga medarbetare i vår kyrka 
lägger ut nya psalmer. Förhoppningen är att de så småningom ska 
ingå i en ny psalmbok för LBK.
Guds ord för alltid ska bestå igenom alla tider. 
Låt oss med mod och iver gå, så att dess ljus vi sprider! 
Det är vår hjälp i nöd, vår tröst i liv och död. 
Gud, låt ditt rena ord så föras vidare från släkte och till släkte.

Ingvar Adriansson
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Man kom till honom med en som 
var döv och knappt kunde tala och 
bad att han skulle lägga handen 
på honom. Då tog han honom åt 
sidan, bort från folket. Han stoppade 
fingrarna i hans öron, spottade och 
rörde vid hans tunga. Sedan såg han 
upp mot himlen, suckade och sade: 
”Effata!” - det betyder: Öppna dig! 
Genast öppnades hans öron och hans 
tunga löstes, och han talade tydligt 
och klart (Mark. 7:32-35).  

För 500 år sedan predikade Martin 
Luther över denna text för sin för-
samling i Wittenberg. Han sa att 
dövhet och stumhet ofta går hand 
i hand. Detta botunder och alla 
under Herren gjorde har en  dub-
belbottnad mening. För det första 
att hjälpa människan i hennes 
prövning, för det andra att upp-
muntra henne att vända sig från 
otro till tro på Kristus. 

Luther har en märklig kom-
mentar. Han säger att många 
människor håller detta Jesu under 
för att vara något alldeles speciellt. 
Men enligt Luther är det ingenting 
jämfört med alla under Herren gör 
varje dag. Tänk bara att barn blir 
födda varje dag. Dessa barn varken 
talar eller lyssnar medvetet. De 
tolkar inte heller ljud eller formar 
ord medvetet. De bara gråter och 
jollrar. Men inom loppet av några 
år har Gud gett dem förnuft, talför-
måga, hörsel och dessutom förmåga 
att kontrollera allt detta. Luther 
frågar nu var de vuxna finns som 
förstår sig på att tacka Herren för 
tungan och öronen. 

Jesus ser upp mot himlen och 

suckar då han öppnar den döv-
stummes ögon och öron. Vad kan 
denna suckan innebära? Betyder 
den att Jesus vet att de gåvor 
mannen får kan brukas både till 
gott och ont? Öron som kan lyssna 
till Jesus röst, den egna familjens 
röst och vänners röst kan också 
lyssna till falska rykten, elakt skval-
ler och lögner. Tungan kan säga 
tack och pris till Gud och tala med 
familj och vänner om viktiga saker. 
Men den kan också berätta falska 
rykten och skvaller, ljuga, håna och 
förbanna Gud. Suckar Jesus därför 
att överräckandet av talförmågans 
och hörselns gåva också innebär en 
risk att gåvorna används fel? Jesus 
visste att det beror på vad som finns 
inne i människohjärtat, vem som 
härskar i människans hjärta och 
sinne, hur gåvorna kommer att 
användas. 

Vi människor, du och jag, är alla 
i samma situation. Gud har gett 
oss både öronen och tungan. Det 
är möjligt att använda dem såväl 
till gott som ont. Vi måste nog 
ärligt erkänna att också vi har fått 
Herren att sucka över vårt miss-
bruk av dessa gåvor. Och inte bara 
sucka, utan också klaga. Ibland har 
vi bara egoistiskt tjänat oss själva 
med dem. Ibland har vi förolämpat 
människor i vår närhet med dem. 
Vi har inte använt dem enligt Guds 
goda avsikt. 

Herren Jesus använder tal- och 
hörselförmågan på sitt eget stor-
artade sätt. Han räddar oss från 
synden och syndens följder då han 
förkunnar frälsningens och förlåtel-
sens evangelium för oss. Han talar 

till oss då vi läser hans ord hemma. 
Han talar till oss då vi kommer 
tillsammans i kyrkan för att lyssna 
till Ordet och ta del av sakramen-
ten. Han talar fortfarande till oss så 
enkelt och fascinerande att också 
barnen vill lyssna på honom. Sam-
tidigt talar han så djupsinnigt att 
världens intelligentaste människor 
inte i kraft av sitt eget förnuft kan 
förstå honom. Hans budskap är 
Joh. 3:16: Så älskade Gud världen 
att han utgav sin enfödde Son, för att 
den som tror på honom inte skall gå 
förlorad utan ha evigt liv.

Jesu ord i den heliga Bibeln är 
Guds kraft som gör under. När vi 
hör dessa ord åstadkommer Jesus 
undret att tron föds i oss. Ordet 
ekar i våra öron, vårt förnuft be-
handlar det hörda och därmed 
verkar den helige Ande tron. Tron 
kommer av predikan och predikan i 
kraft av Kristi ord (Rom. 10:17). 

Martin Luther kämpade i klost-
ret för att finna tron som skulle 
ge honom frid med Gud och få 
honom att älska Gud. Och i slutet 
av år 1518 fann han evangeliet i 
forskarkammaren i Wittenbergs 
augustinerkloster. Eller rättare sagt: 
evangeliet fann honom. Allt skedde 
genom att läsa och höra Guds Ord. 
Luther hade många gånger tidigare 
läst det avgörande stället i Romar-
brevet, men det hade inte öppnat 
sig för honom. Den här gången 
öppnade den helige Ande för 
honom vad apostel Paulus menade 
när han skrev: Rättfärdighet från 
Gud uppenbaras i evangelium av 
tro till tro, som det står skrivet: Den 
rättfärdige ska leva av tro (Rom. 

Undret att få lyssna till 
Guds ord
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1:17). Nu förstod Luther att med 
Guds rättfärdighet menas hans 
barmhärtiga rättfärdighet som till-
räknas människan, inte Guds straff 
för den orättfärdiga människan. 
Människan kan aldrig vinna rättfär-
dighet genom sina gärningar. Gud 
har gett rättfärdigheten åt oss gratis 
i sin Sons dyra frälsningsverk. Om 
den stunden berättar Luther: ”Då 
öppnades himlens dörrar framför 
honom.” Han var nu viss om sin 
frälsning.

Också vi har fått erfara det-
samma i våra liv. Guds Ande har 
med Ordet öppnat dörren till 
himlen för oss. Martin Luther säger 
i sin Lilla Katekes hur detta sker: 
”Jag tror att jag inte av eget förnuft 
eller egen kraft kan tro på Jesus 
Kristus, min Herre, eller komma 
till honom, utan den helige Ande 
har kallat mig genom evangelium, 
upplyst mig med sina gåvor, helgat 
och bevarat mig i den rätta tron.” 
Våra öron hör Kristi budskap, vårt 
sinne förstår budskapet och genom 
Andens kraft träder det levande 
Ordet, vår Herre Jesus Kristus, in 
i våra hjärtan. Vi vet att vi är den 
himmelske Faderns barn, hans egna 
i Kristus. 

I undret att kunna tala finns 
också detta: Jesus frigjorde man-
nens tunga så att han kunde tala 
tydligt. Också vi får varje dag njuta 
av detta under. Tal är en central 
del av umgänget med varandra. Vi 
behöver talets gåva i så mycket: i 
barnens uppfostran, i ledning av 
ungdomar och i konversation med 
anhöriga och arbetsgivare. Medan 
jag skrev denna predikan såg jag 
i TV hur en finländare brottades 
med en döv portugis i Europamäs-
terskapen i brottning. Portugisen 
kunde inte höra domarens tal eller 
visselpipans ljud. Han måste följa 
domarens beslut på annat sätt. Att 
höra talet skulle ha underlättat av-

sevärt för brottaren under kampen. 
Utan tal- och hörselundren är livet 
mycket komplicerat. 

Men Herren Jesus Kristus vidrör 
våra öron och vår tunga också 
för att vi ska förmedla vidare i 
ord och gärningar sanningen om 
honom i kristen kärlek. I dag firar 
vi Lutherska Bekännelsekyrkans 
40-årsjubileum. I dag drar vi oss 
i tacksamhet till minnes dem av 
Bekännelsekyrkans grundläggare 
som redan flyttat hem i tron. De 
bekände tappert Bibelns sanning 
både med ord och i gärningar. En 
Bekännelsekyrka kan inte grundas 
om inte sanningen bekänns både 
med ord och gärningar. Denna 
högtidsdag vittnar om att grund-
läggarna vandrade i Guds Ords och 
den Helige Andes ledning. Än finns 
i Norden en kyrka som bekänner 
sig i ord och gärningar till den luth-
erska tron och läran. Än finns en 
luthersk kyrka som förkunnar det 
rena evangeliet till själars frälsning. 
Lovad vare Gud att den Lutherska 
Bekännelsekyrkans grundläggare 
inte stannade kvar i statskyrkan i 
väntan på bättre tider utan frigjorde 
sig med av Gud givna krafter, ut ur 
en kyrka genomsyrad av falsk lära. 
De litade på Guds Ord och ledda 
av Ordet grundade de en kyrka 
bunden till Bibeln och den luth-
erska bekännelsen. Hur många av 
dem som knäböjt tillsammans med 
oss vid Herrens heliga nattvard har 
inte redan kommit fram till himlen 
med Jesu namn på sina läppar! 

I dag blir vi påminda om att vi 
är återlösta med Kristi blod och 
kallade att tjäna Hans rike med vårt 
arbete. Jesus Kristus har frigjort 
våra tungor för att vi ska vittna för 
världen om hans frälsande namn. 
Apostel Paulus skriver: För om du 
med din mun bekänner att Jesus är 
Herren och i ditt hjärta tror att Gud 
har uppväckt honom från de döda, 

ska du bli frälst. Med hjärtat tror 
man och blir rättfärdig, med munnen 
bekänner man och blir frälst (Rom. 
10:9-10). Jesus själv uppmuntrar 
oss: ”Den som bekänner mig inför 
människorna ska också jag bekänna 
inför min Far i himlen.” 

Som Guds barn har vi i dag 
församlats till vårt stora 40-årsju-
bileum och bekänner i tacksamhet 
att Jesus är Herren. Vi vet att 
vi inte skulle kunna bekänna att 
Jesus är Herren, om inte ett stort 
”hörandets och talandets under” 
hade skett i våra liv. Apostel Paulus 
förklarar: Ingen kan säga ”Jesus är 
Herren” annat än i kraft av den 
helige Ande.

 För denna fortsatta nåd prisar 
vi Herren tillsammans med våra 
systrar och bröder också under 
dessa dagar. 

Det är ett stort under att män-
niskor överhuvudtaget förmår 
lyssna, tala och kommunicera med 
varandra. Vår fest i dag vittnar 
om ett ännu större under: Herren 
Jesus är mitt i bland oss. Han har 
berört våra tungor och våra öron 
och säger: ”Effata, öppna dig!” Han 
tar våra tungor och öron i sitt bruk 
och auktoriserar oss till andligt 
arbete. O att detta jubileum, som 
betyder så mycket för oss, skulle 
få vara en inbjudan också åt våra 
släktingar, vänner och många ut-
omstående, till kännedom om och 
förening med Jesus Kristus. 

Herre Jesus Kristus! Säg till var och 
en av oss: ”Effata, öppna dig!”, så att 
din Helige Ande vidrör våra tungor, 
öron och hjärtan och vi lyssnar bättre 
till ditt heliga Ord och berättar mer 
om dess sanning för människor nära 
och fjärran. Amen.   
    
Predikan av Juhani Viitala vid 
kvällsgudstjänsten på Hjälmar-
gården, 11 juli 2014.      
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Föredrag av pastor Timothy Hartwig, ELS, vid 
40-årsjubiléet på Hjälmargården, sammanfattat av 
Anders Nissen.

Målet när vi möter icke-kristna är att dela med oss av 
de goda nyheterna om Jesus. Det kan finnas många 
förberedande steg för att nå det målet. Ett av de stegen 
är att lagen förkunnas. I detta föredrag ska vi se på 
mötet med icke-kristna utifrån frågorna vilka, varför, 
vad, var och hur.

1. Vilka möter vi?
En icke-kristen är någon som inte har en frälsande tro 
på Jesus. Enligt statistiken är 65,9 % av svenskarna 
medlemmar i Svenska kyrkan medan endast 2-4 % går 
regelbundet till kyrkan. Sverige verkar alltså vara ett 
fält som har vitnat till skörd.

2. Varför möter vi ickekristna?
Vi läser om hur Jesus ”måste… ta vägen genom Sama-
rien” (Joh. 4:4). Han måste gå dit, för Han visste att 
där fanns en kvinna som höll på att törsta ihjäl. Hon 
hade försökt leva ett tillfredsställande liv, men hon 
var fortfarande tom. Jesus ger henne det levande vatt-
net och hon beger sig genast till staden för att hämta 
människor som också får lyssna på Jesus. 

Vi som har det levande vattnet vill dela med oss av 
det till andra.1 Vi ser törstiga människor i vår omgiv-
ning. De går från en "källa" till en annan, men törsten 
är kvar. Vi vill möta icke-kristna för att vi ser deras 
behov, ett behov som vi delar. Vi vill också möta icke-
kristna för att det levande vattnet inom oss ger oss en 
längtan att berätta för andra om vad vi har mött hos 
Jesus. 

1 En fotnot till pastorerna: Om varje predikan är fylld av 
evangeliets levande vatten, så kommer det att leda till att med-
lemmarna också går ut med evangeliet till andra. Det kommer att 
droppa av levande vatten från dem, när de går från gudstjänsten. 
Vi kan inte nog betona hur mycket god lag- och evangeliepredi-
kan betyder.

3. Vad möter vi? 
När vi möter icke-kristna så är de formade av en 
annan världsbild. Två viktiga krafter som formar män-
niskors världsbild idag är ateism och feminism.

3.1 Ateism
Sverige har en av världens högsta andelar ateister. Det 
främsta redskapet för ateismen är evolutionismen.

När kristna diskuterar med ateister känner de ofta 
att de argumenterar från ett underläge. Men så är det 
inte. ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himla-
valvet förkunnar hans händers verk” (Ps. 19:2). Ett 
verkligt studium av skapelsen leder till slutsatsen att 
Gud finns. Evolutionsteorin framställs ofta som ”ve-
tenskapligt” bevisad, men det finns mycket material 
som visar en del av evolutionens svagheter och även 
rena lögner.2 

Guds Ande skapar tro genom evangelium. Men 
goda argument kan skapa tvivel på evolutionen så att 
människor blir mer öppna för att lyssna till Guds Ord. 

3.2 Feminism
Det finns ett starkt och konstant tryck på våra sam-
fund att bli mer feminina. Man tänker sig att om vi 
bara tonade ner vår inställning när det gäller mäns 
och kvinnors roller i kyrkan så skulle vi dra till oss fler 
människor och bli starkare. Det är en lögn. 

Den anglikanske teologen Robbie Low skriver om 
hur den anglikanska kyrkan har förlorat ca 200 000 
män sedan 1990 och att under samma tid så minskade 
barnens närvaro med 50 %: 

Kyrkorna förlorar män och, om siffrorna stämmer, 
förlorar de därmed barnen. Man kan inte femini-

2 Jag rekommenderar There is a God av tidigare ateisten An-
thony Flew, Icons of Evolution av Jonathan Wells och Genetic 
Entropy av John Sanford. Särskilt kan Allen Quists nya bok Ten 
Truths About Evolution That Everyone Should Know rekommen-
deras. Quist sammanställer 10 fakta som alla bör veta om evolu-
tionsteorin och är lätt att läsa och kontrollera. 

Hur möter vi icke-kristna  
i dagens värld?
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sera kyrkan och behålla männen och man kan inte 
behålla barnen om man inte behåller männen.3

Detta kan förklara varför Satan använder så mycket 
tid för att förminska mannens ledarskap i kyrkan 
och varför Gud har gett oss dessa principer både för 
kyrkan och för hemmet.

Gud har gett oss ett starkt vapen i denna strid. 
Det är den kristna hustrun. Petrus skriver om hur en 
kristen hustru kan vinna sin otroende make genom att 
underordna sig honom (1 Petr. 3:1-6). Det är en stor 
handling i tro att lita på vår kärleksfulle Gud istället 
för vad förnuftet och vår kultur säger oss. De roller 
som Gud har gett till män och kvinnor är inte bara 
Guds Ords sanning. De är vad som fungerar.4

4. Var möter vi ickekristna?
När Paulus var i Aten (Apg. 17:16-34) mötte han 
icke-kristna i synagogan, på torget och på Areopagen. 
Detta var platser där det var kulturellt acceptabelt att 
föra denna typ av samtal. Var finns dessa platser idag, 
där människor byter tankar med varandra?

På internet är det väldigt lätt att sprida idéer och 
det är också väldigt lättillgängligt. Även om internet 
inte kan ersätta det personliga mötet är det ett väldigt 
användbart medium.

Middagsbordet där familj och vänner samlas är 
ett tillfälle att tala om Kristus. Här har familjefadern, 
familjens andliga huvud, en viktig uppgift. Familjean-
dakten har stor betydelse.  

Kallelsen utanför hemmet ger tillfällen att vara salt 
och ljus i världen (se Matt. 5:13-16).

Gudstjänsten betraktas fortfarande som en källa till 
andlig sanning också av sökare. Vikten av god förkun-
nelse understryks, eftersom både medlemmar och be-
sökare får del av evangelium i gudstjänsten. 

3 Robbie Lows text finns på nätet, The Truth About Men & 
the Church http://www.touchstonemag.com/archives/article.
php?id=16-05-024-v 

4 Två mycket bra böcker i ämnet är Love and Respect av Emerson 
Eggerichs och His Needs Her Needs av Willard Harley. 

5. Hur möter vi ickekristna?
Som kristen kan man tycka det är skrämmande att 
inleda samtal med människor som inte tror. Man 
känner sig otillräcklig och är rädd att komma till 
korta. Men med lite övning går det att bli säkrare så 
att man kan förmedla evangeliet på ett tydligt sätt.

5.1 Den naturliga lagen 
Även om många människor idag inte är beredda att 
lyssna på Bibeln som auktoritet, så har vi en ”allierad” 
inom den icke-kristne. Han är fiende till Kristus och 
Hans Ord, men i hans hjärta har Gud skrivit sin lag. 
Vi kan därför vända oss direkt till den allierade och 
tala med honom. 

Jag minns ett samtal med ett australiensiskt par 
som menade att det egentligen inte finns något som 
är rätt och fel. Till slut frågade jag flickvännen: "Om 
någon satte en pistol mot ditt huvud och tryckte av 
och sköt dig, skulle inte det vara fel?" Innan hon hann 
svara, ropade pojkvännen: "JA, det skulle vara fel." 
Vid andra tillfällen har jag sagt ungefär: "Det finns 
en röst i ditt hjärta som håller med om det jag säger." 
Många gånger har jag förvånats över att motståndet 
gett vika och personen har hållit med. 

5.2  Apologetik (försvar av den kristna tron)
Genom apologetik kan man lära sig att svara på de 
vanligaste invändningarna mot kristen tro. Det behö-
ver inte vara komplicerat. Det är dock lätt att det blir 
diskussion istället för vittnesbörd. Lite debatt kan vara 
nödvändigt, men det är viktigt att vi tänker på vår 
attityd. Om vår attityd stöter bort människor så har vi 
misslyckats med att nå målet.

5.3 Predika evangeliet
Vi får aldrig glömma bort målet: att ge en törstig 
person av det levande vattnet. Vi lutheraner vet hur 
människor får möta Jesus: Han kommer stilla, i Ord 
och sakrament. Vår uppgift är att lägga fram evang-
eliet. Det är allt. Vi lämnar skapandet av tron till den 
Helige Ande.
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FRÅGA OCH SVAR

Ditt ord är 
mina fötters 
lykta och ett 
ljus på min 
stig. Ps. 119:105

Din omsorg om din flickvän är 
beundransvärd. Jag vill uppmuntra 
dig att fortsätta be för henne och 
tänka på flera bibliska sanningar 
som handlar om bön och samtal.

Bön: Ditt samtal med Gud
Bön är utan tvekan en underbar 
gåva från Gud. Den gör det möj-
ligt för oss att förmedla våra tankar 
till Gud, i detta fall önskan att din 
flickvän ska bli omvänd. Vi vet att 
när vi delger Gud våra tankar är det 
inte bara ett psykologiskt babbel för 
att vi ska må bra. Gud har gett oss 
sitt eget ord på att han hör oss och 
svarar på våra böner (Jes. 65:24; 
Luk. 11:9). Bibeln försäkrar oss att 
bön har stor kraft och verkan (Jak. 
5:16).

Trots den stora välsignelse det är 
att be så är bönen vårt sätt att tala 
med Gud. Gud meddelar sig till oss 
genom sitt ord, och i sitt ord förkla-
rar han hur han vill förändra män-
niskors hjärtan.

Evangeliet: Frälsningens makt
Det är genom evangeliet som den 
helige Ande verkar för att föra 
människor till tro på Jesus. Jag 
skäms inte för evangeliet. Det är en 
Guds kraft till frälsning för var och en 
som tror, juden först men också greken 
(Rom. 1:16). Genom ordet och 
dopet ger Gud nytt liv i människors 
hjärtan (Tit. 3:5,6).

Din dubbla handlingsplan
Eftersom du vet att bönen är kraf-
tigt verksam och inser att Gud 
omvänder genom evangeliet betyder 
det att du vill fortsätta be för din 
flickvän. Men du bör också se om 
du kan få henne att komma i kon-
takt med evangeliet genom att vara 
med på gudstjänster och bibelstu-

dier och läsa Bibeln. Be att Gud styr 
det som händer i hennes liv så att 
den helige Ande får tillfälle att verka 
i hennes hjärta genom evangeliet.

Har ett sådant handlingssätt 
fungerat förr? Förvisso. Kyrkohis-
torien innehåller många välkända 
exempel. Tider och förhållanden 
skilde sig från dina men situatio-
nen var snarlik. En kvinna som 
hette Monica gifte sig med en man 
som inte var kristen. I åratal bad 
Monica att Gud skulle föra hennes 
man till tro. Hennes böner verkade 
vara obesvarade, men ett år innan 
han dog skedde förändringen. 
Monica var dock inte färdig med 
att be. Hennes son trodde inte så 
hon bad för honom. Han levde ett 
omoraliskt liv. Monica fortsatte be 
för honom. Till slut kom hennes 
son till tro. Vi känner honom som 
kyrkofadern Augustinus. Det var 
inte moderns böner som omvände 
honom. Det var Guds ord. Augus-
tinus hörde många predikningar av 
biskop Ambrosius i Milano och han 
läste Bibeln. Han befann sig i situa-
tioner där Guds ord fanns och den 
helige Ande verkade genom det.

Detta innebär inte att din flick-
väns omvändelse är så enkel som att 
1) be för henne och 2) hålla fram 
evangeliet för henne. Den helige 
Andes verk övergår vårt förstånd 
(Joh. 3:5-8). Men vi vet att Gud 
inte vill att någon ska gå förlorad 
utan att alla ska få tid att omvända 
sig (2 Petr. 3:9). Med det i minnet 
har vi all uppmuntran att be för 
andras omvändelse och göra vad vi 
kan för att det mäktiga evangeliet 
ska komma in i deras liv. Fortsätt 
med det!

Prof. James Pope, Martin Luther 
College, New Ulm,  Minnesota.  

Forward in Christ 7/14

Jag har bett och bett att Gud ska föra min 
flickvän till tro, men ingenting händer. Vill 
inte Gud att hon ska bli frälst?
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Den 7 september 1974 bildades 
Lutherska bekännelsekyrkan. Som-
marens årskonferens 9-13 juli 
innebar därför ett något för tidigt 
firande av 40-årsjubileet. Närmare 
200 personer hade anmält sig och 
förutom den goda uppslutningen 
från LBK hade vi många gäster 
från våra systerkyrkor och även en 
hel del icke-medlemmar på besök. 
Som så ofta var vi välsignade med 
ett strålande väder. 

Många deltagare kom från våra 
systerkyrkor i Norge och Finland, 
som ju har en gemensam historia 
med LBK i Sverige, då vi tidigare 
var ett och samma samfund. Det 
var därför också naturligt att de 
båda kvällsgudstjänsterna leddes 
av Tor Jakob Welde (Norge) res-
pektive Juhani Viitala (Finland) 
tillsammans med Ingvar Adrians-
son (som ju trots sin skånska också 
har nära anknytning till Finland), 
liksom att Ola Österbacka från 
St Johannes församling (Finland) 
ledde en av morgonandakterna. Vi 
var också tacksamma över att Ola 
direktsände från konferensen på 
internet. 

Konferensen var som vanligt 
fylld av intressanta och uppbygg-
liga föredrag. John Brug höll tre 
föredrag som på olika sätt hand-
lade om grunden i den kristna 
tron. Vi fick undervisning i hur vår 
bibelsyn hänger samman med vår 
bibeltolkning, så att det inte räcker 
att bekänna sig till Bibelns ofelbar-
het om man inte samtidigt också 
tolkar Bibeln i enlighet med dess 
intention och övernaturliga ur-
sprung. Detta tillämpades sedan på 
1 Mos. 1-3, om människans ska-
pelse och fall, som är den nödvän-
diga grunden för många av Bibelns 
läror, inklusive den lära som kyr-
kan står och faller med: Rättfärdig-
heten genom tron. Detta var äm-
net för det tredje föredraget, där vi 
fick påminnas om hur klart Bibeln 
lär att hela världen förklarats rätt-
färdig för Kristi skull. Detta glada 
budskap (evangelium) har vi fått 
för att själva tro och för att föra ut 
det i världen. Timothy Hartwig 
och Arthur Villares höll föredrag 
vars ämnen tangerade varandra. 
Hartwig talade om hur vi möter 
icke-kristna och om de tankemäs-

siga hinder som icke-kristna har, 
som kan behöva bemötas, sam-
tidigt som betoningen låg på att 
kristna ska vara fyllda av evangeli-
um, för det är evangelium som ger 
drivkraft att evangelisera och det är 
också endast evangelium som föder 
människor på nytt. Arthur Villares 
talade om att försvara den kristna 
tron och betonade vikten av att 
vi vet vad Bibeln lär, så att vi kan 
visa människor till Bibelns ord. 
Andreas Drechslers ämne angräns-
ande till detta, när han talade om 
Bekännelseskrifterna och Skriften. 
Vi uppmuntrades att fördjupa oss 
i de Bekännelseskrifter som vi alla 
åtminstone till en del redan känner 
genom trosbekännelsen och kate-
kesen. Bekännelseskrifterna hjälper 
oss att sätta evangelium i centrum, 
så att vår tro styrks och vi bevaras 
på vägen till himlen. Seth Erlands-
son höll ett föredrag om LBK:s 
historia och fick dessutom hoppa 
in istället för Alvar Svenson, som 
på grund av sjukdom inte kunde 
vara på plats. Vi fick påminnas om 
att det inte är en självklarhet att 
ha en luthersk bekännelsekyrka, 

Från jubileumskonferensen på 
Hjälmargården 9-13 juli 2014
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utan det var en svår kamp när LBK 
skulle grundas. I det andra föredra-
get, som från början hade rubriken 
”Från Statskyrka till Bekännelse-
kyrka” anknöt Seth Erlandsson till 
vad det inneburet för bibelöversätt-
ningarna att vi haft en statskyrka i 
Sverige. Nödvändigheten i att det 
är kyrkan och inte världens barn 
som översätter Bibeln betonades. 
Efter att ha tagit del av föredragen 

var det svårt att inte vara tack-
sam över att Gud har gett oss ett 
samfund där Ordet får förkunnas 
rent och klart, så att vi döms av 
Guds lag och frikänns för Kristi 
skull i evangelium. Alla föredrag, 
utom det sistnämnda som inte var 
inplanerat i den form det gavs, 
finns utlagda på hemsidan och de 
rekommenderas varmt. 

Eftersom vi firade 40-årsjubi-

leum fick vi många hälsningar från 
våra systerkyrkor. Vi uppmunt-
rades av att höra hur Guds Ord 
får höras i olika länder, hur de 
barriärer som språk och geografi 
skapar är överbryggade av vår ge-
mensamma tro, och om hur vår 
gemenskap som vi värdesätter så 
högt ändå bleknar i ljuset av härlig-
heten när det enda som verkligen 
kommer att betyda något är att 
få stå inför Kristus. Vi fick också 
tala med Alvar Svenson via Skype 
och hans hälsning från sjukbädden 
uppmuntrade nog alla.

Förutom föredragen så hade vi 
morgonandakter och kvällsguds-
tjänster och för barnen fanns det 
barnundervisning. Lägerkören 
övade också flitigt och sjöng för 
oss andra. Lägret hade många 
höjdpunkter och en av dessa var 
naturligtvis den avslutande natt-
vardsgudstjänsten, när Kristi kropp 
och blod delades ut till syndernas 
förlåtelse för oss syndare. 

Samtidigt som vi ser fram emot 
nästa läger, får vi vara tacksamma 
för de församlingar vi har där vi 
under hela året får höra Guds 
rena Ord och styrkas i tron på vår 
Frälsare. Låt oss tacka Gud för vår 
kyrka och be att Han bevarar oss i 
den rätta tron och enheten.

                                        
Anders Nissen
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Sommarens ungdomsläger höll till 
i vackra Odensjö, en by ca 40 km 
utanför Ljungby. Vi hyrde in oss 
på Tallklinten bygdegård, svår att 
hitta, men en underbar plats med 
ett gäng glada kor som gick och 
betade utanför husknuten. Lägret 
inleddes på torsdag eftermiddag 
med vår ungdomspastor 
Peter Öman, som höll en 
öppningsandakt och hälsade alla 
ungdomar välkomna. Temat för 
lägret var Tro och förnuft, och vi 
samlades till bibelstudium och an-
dakter som behandlade ämnet ur 
olika vinklar med rubriker som ”Är 
det oförnuftigt att tro på skapelsen?” 
”Hur ska en kristen använda sitt 
förnuft?” ”Är jag en kristen trots att 
jag tvivlar?”

Vädret var bra och gav oss trev-
liga stunder utomhus. En efter-
middag tog vi med oss picnic till 
sjön Bolmen där några tog sig ett 
svalkande dopp. Vi har även hun-
nit med mycket lek och flera olika 
tävlingar under helgen, både inne 
och utomhus. Särskilt uppskattat 
blev ett Musikquiz som Caroline 

och Konrad höll i. Våra musik- och 
psalmkunskaper sattes på prov un-
der ett Jeopardy-liknande koncept.

Lägret avslutades med guds-
tjänst där vi bjudit in församlingen 
från Ljungby. Kyrksalen fylldes och 
vi fick lyssna både till trumpet-
spelande och körsång. Predikans 
överskrift var ”Vägbeskrivning till 
himlen” och vi fick höra om de två 
olika vägarna som man kan färdas 
på genom livet. Den breda vägen 
är rak, full av medtrafikanter och 

är lättkörd. Den andra stigen är 
smal, svår att hitta och det är en-
samt, den kräver kunskap och det 
kan vara lätt att gå vilse. Den smala 
stigen leder till himlen och det är 
ett Guds verk att finna den. Jesus 
har lovat att följa oss hela vägen 
fram och när den breda vägen 
lockar, styrker han oss och ger oss 
kraft att fortsätta.  

Det är roligt att samlas till läger 
och få träffa syskon i tron eftersom 
vi bor så utspritt i landet. Jag är 
tacksam över att det finns så många 
som vill hjälpa till med planering, 
matlagning och andlig undervis-
ning (och därmed gör dessa möten 
möjliga), men även tacksam över 
alla som ville komma! Under en av 
lägerkvällarna talade vi om att vi 
inte bara uppmuntrar och stärker 
oss själva i tron genom att samlas 
till Guds ord, utan att vi även upp-
muntrar och stärker varandra. Men 
mest tacksamhet vill jag rikta till 
Gud som gjort detta läger möjligt, 
och som skapar vår drivkraft!

Anneli Lindmark

Ungdomslägret i 
Odensjö 710 aug
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Om en broder eller syster saknar kläder och mat för 
dagen och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä 
er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad 
kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron 
i sig själv död, när den är utan gärningar. (Jakobs 
brev 2:15-17)

Jakob gick de tre kilometerna till kommunbibliote-
ket en klar höstdag. Eftersom det var lördag visste 
han att han hade tid att låna flera böcker. När 
han kom till biblioteket valde han ut boken Tom 
Sawyers äventyr, sedan satte han sig i en bekväm 
fåtölj och började läsa. Tiden rusade iväg och Jakob 
hade ingen aning om att det hade blivit dags för 
biblioteket att stänga. När bibliotekarien kom och 
knackade honom på axeln insåg han att han hade 
läst i nästan två timmar. Jakob hade ingen mobil 
med sig så han fick låna bibliotekariens telefon för 
att ringa hem, men det tutade upptaget. När han 
gick mot utgången hörde han bibliotekarien ropa: 
”Jag hoppas att du håller dig varm!”

Det var kallt ute och Jakob försökte dra sin 
tunna jacka närmare kroppen när han gick hemåt. 
”Jag hoppas att du håller dig varm.” Han huttrade, 
lite överraskad över hur snabbt temperaturen hade 
sjunkit. Efter en kilometer kunde han inte längre 
känna sina öron. Plötsligt började det regna och 
Jakob förstod att han måste försöka ringa hem igen. 
Lite osäkert gick han upp mot ett hus och satte pek-
fingret på dörrklockan.

”Hej där”, hälsade frun i huset glatt när hon såg 
den huttrande pojken.

”Skulle jag kunna få låna din telefon?” frågade Ja-
kob. Det var helt omöjligt att inte hacka tänder. Det 
fick han såklart, men det var fortfarande upptaget 
där hemma. När Jakob la på luren märkte han att 
familjen i huset satt sig ner för att äta middag och 
det luktade så gott! Han tackade kvinnan för lånet 
av telefonen. När hon stängde dörren efter honom 
hörde han henne säga; ”Se till att äta en ordentlig 
middag när du kommer hem.”

”Jag önskar att jag kunde äta just nu”, tänkte Ja-
kob medan han fortsatte sin promenad i regnet som 
oavbrutet öste ner. Plötsligt tittade han upp. Ljusen 
från en bil lyste honom rakt i ansiktet. Var det möj-
ligt? Ja, det var mamma! Jakob hackade fortfarande 
tänder när han klev in i den varma bilen, men oj vad 
tacksam han var.

”Vi blev så oroliga för dig, Jakob, när du inte 
kom hem”, sa mamma. ”Vi försökte ringa bibliote-
ket flera gånger, men fick inget svar.”

”Jag försökte också ringa, men det var alltid upp-
taget”, svarade Jakob.

”Vi försökte nog ringa varandra samtidigt”, sa 
mamma och Jakob nickade.

”Här”, hördes en röst från baksätet i bilen. ”Ta 
på dig min jacka till dess att vi kommer hem!”

”Tack, Jenny!” Jakob log.
Efter en stund hade han en fråga. ”Mamma, 

har någon sagt åt dig att hålla dig varm och sedan 
skickat ut dig i kylan? Eller har någon sagt åt dig att 
äta ordentligt, men inte gett dig mat?”

”Hände det dig idag?” frågade mamma och Ja-
kob nickade. 

”Människorna som sa det log mot mig, men de 
hjälpte mig inte att hålla värmen eller få någon mat 
i mig.”

”Ibland är människor rädda för att hjälpa främ-
lingar. Tänk så tacksamma vi kan vara över att inte 
ens vår synd hindrade Jesus från att hjälpa oss. Han 
sa inte bara tröstande ord, utan visade att han me-
nade det han sa genom att dö på korset för oss alla 
och sedan uppstå från döden”, förklarade mamma.

”Jag ska försöka komma ihåg hur mycket Jesus 
älskar mig nästa gång någon annan behöver min 
hjälp”, sa Jakob.
Bön
Käre Jesus, hjälp oss att ta hand om dem som behöver 
vår hjälp. Håll vår tro levande genom att påminna oss 
om att du är den Frälsare som köpte oss fria från våra 
synder och tar hand om oss varje dag. Amen.

Ur ”A few minutes with Jesus” av Joslyn Moldstad

Hej då, håll dig varm,  
ät ordentligt
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Det hölls en offentlig examination 
av Anders Nissen på Hjälmargår-
den före kyrkokonferensen. LBK:s 
lärokommission har rekommen-
derat honom för kallelse till tjänst 
i kyrkan. Församlingar i LBK och 
våra systerkyrkor har nu alltså 
möjlighet att kalla honom till det 
offentliga predikoämbetet. 

De församlingar som önskar 
kalla honom ska i första hand 
ta kontakt med LBK:s lärokom-
mission angående kallelsen, samt 
sända sin kallelse att förmedlas 
av lärokommissionen. Lärokom-
missionen kommer att efter bästa 
förmåga försöka avgöra vilken kal-
lelse som tjänar kyrkan bäst och 
ge denna vidare till Anders. Han 
kommer på det sättet inte att få 
flera kallelser att välja mellan. 

Församlingarna har till den 

sista oktober på sig att ta beslut 
om kallelse. Den ska innehålla en 
beskrivning av den tjänst försam-
lingen önskar kalla honom till. 
Beskriv också vilket ekonomiskt 
och praktiskt stöd församlingen 
kan ge honom, exempelvis lön och 
hjälp att finna bostad. Det inne-
bär inte ett krav att församlingen 
ska ha god ekonomi för att kunna 
kalla honom. Se det snarare som 
information till lärokommissionen  
om i vilken mån församlingen kan 
hjälpa till, praktiskt och ekono-
miskt.

Kyrkans uppgift är att predika 
evangelium för allt skapat till 
tidens slut. Anders är Guds svar 
på våra böner om arbetare till den 
stora skörd Jesus talat om: 

Jesus gick omkring i alla städer 
och byar, och han undervisade i 

deras synagogor och predikade evang-
eliet om riket och botade alla slags 
sjukdomar och krämpor.  När han 
såg folkskarorna, förbarmade han sig 
över dem, eftersom de var rivna och 
slagna, som får utan herde. Och han 
sade till sina lärjungar: ”Skörden är 
stor, men arbetarna är få. Be därför 
skördens Herre att han sänder ut 
arbetare till sin skörd” (Matt. 9:35-
38).

Vi ska fortsätta be Herren att 
han sänder arbetare till sin skörd, 
fortsätta ordna utbildningstillfällen 
för kommande arbetare och själva 
vara villiga att gå när Herren kallar. 
Nu ser vi fram emot att evangeliet 
blir predikat i rikare mått på något 
ställe, när Anders blir kallad. 

För LBK:s lärokommission
Stefan Hedkvist

Till församlingarna i LBK och våra systerkyrkor 
i Norge och Finland

I förra numret av Bibel och 
Bekännelse fanns en artikel 
om vad professor Siegbert 
Becker betytt för Lutherska 
Bekännelsekyrkan. I höst är 
det 100 år sedan han föd-
des och 30 år sedan han fick 
lämna jordelivet för det eviga. 
Vi vill minnas honom genom 

några rader av hans egen penna hämtade från 
hans bok Skriften och Saligheten, publicerad på 
svenska 1972. 
Boken finns fortfarande att beställa från 
BIBLICUMS FÖRLAG 
Släntvägen 10, 331 35 Värnamo. 
E-mail biblicum@bredband.net, 
pris 40 kr

”Förlåtelsen är full och hel och färdig långt innan 
tron tar emot den. Luther jämförde Guds förlåtelse 
med solljuset, som är överallt omkring oss. Solljuset 
blir inte starkare för att jag öppnar ögonen. Om 
jag sluter ögonen och snubblar är det inte solen det 
är fel på. Så är det också med Guds förlåtelse. Den 
finns där alltid, även om människor förkastar den 
i otro och går evigt förlorade genom denna otro.

Det är ytterst viktigt att vi förstår detta, ty om 
förlåtelsen å Guds sida, för att vara verklig, görs 
beroende av vår tro, kommer vi alltid att tvingas 
se på vårt eget andliga tillstånd som grunden för 
vår visshet, och tron blir sitt eget föremål. Grun-
den för vår visshet måste alltid vara Guds löfte, 
Guds blotta löfte och inte något som vi finner hos 
oss själva.”

Siegbert Becker 1914 - 1984
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Hur skole vi dig prisa,
O Gud för all din nåd,
Hur skole vi bevisa
Vårt tack i verk och råd?
Ej hjärta mäktar skatta,
Hvad godt af dig vi sport,
Ej tanke se och fatta,
Hvad oss din kärlek gjort.

De äro nu förgångne
Också de sorgeår,
Då fädren suto fångne
I mörkrets boja svår,
Då den dig vedersakar,
O Gud, med våld och makt,
Din sannings ljusastakar
Inunder skeppa lagt.

Ditt ord fick ingen hysa,
Som dertill vigd ej var,
Din kärlek fick ej lysa
För allom uppenbar;
Man måste djupt sig kröka
Till usla brunnar då,
Man måste menskor söka,
För att dig söka få.

Du, som din sanning skrifvit
Mer klar än sol och dag,
Du, som vår broder blifvit
Och fyllt för oss din lag,
Till dig fick man ej skåda
Med klar och öppen blick,
Hos dig, i nöd och våda,
Ej tröst man söka fick.

O hvilka svåra dagar,
O hvilken sorgens tid!
Då hördes verldens lagar
Mer, än Guds stämma blid;
Hans löftes fasta grunder
Fick man ej bygga på;
En samling menskofunder,
Ack den var bibel då.

Välsignad vare Herran,
Han frälsat har sin hjord;
Nu nära liksom fjerran
Bor rikeligt hans ord.
Den natt är nu försvunnen,
Som kom med våld och hot,
Den makt är svag befunnen,
Som stod Guds ära mot.

Nu måste de oss unna,
Hvad Gud oss gifvit har,
Den helga skatten kunna
Vi äga nu enhvar;
I slott och koja lika
Finns lifvets bästa tröst,
Och fattiga och rika
Förnimma Herrens röst.

Kom nu och sök att taga
Från oss vår helgedom,
Kom nu med mensklig saga
Och säg, den är Guds dom!
Den tid är icke mera,
När sådant våld gick an;
Nej, nu vill Gud regera
Sitt folk, allena han.

Ja, styre du och råde,
Gud, Fader, Son och And’!
Din starkhets arm i nåde
Beskärme stad och land;
Ditt ljus, som natten bräckte,
Förblifve oskymdt här,
Att slägte efter slägte
Må se dig som du är!

”Hur skole vi dig 
prisa?”

Reformationsdagen infaller i år den 26 okto-
ber. Vi har all anledning att fira reformationen 
och bli påminda om vilken välsignelse det är 
för oss att ha fri tillgång till Guds Ord. Under 
”den mörka medeltiden” var det i stort sett bara 
prästerna som hade tillgång till Bibeln men de 
använde den inte till att sprida evangelium om 

Jesus Kristus utan till att hålla folk i schack med 
lagen. I en psalm har Johan Ludvig Runeberg 
(1803-1874) fängslande beskrivit hur Guds Ords 
sanning kom fram i ljuset i och med reforma-
tionen. Läs den här på det gamla kärnfulla språ-
ket och tacka Gud för vad han gav oss genom 
 Martin Luther!
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Jag hade förmånen att besöka årets 
KELK- möte i Lima, Peru. Vår 
lilla församling hade ansökt om 
associerat medlemskap i KELK så 
det fanns en önskan om att någon 
skulle vara närvarade för att re-
presentera församlingen. Vi blev 
tillsammans med fem andra kyrkor 
antagna som associerade medlem-
mar. Det var några överväldigande 
dagar i Peru. Fem av våra sju 
världsdelar var representerade med 
ca 100 personer. För min del var de 
flesta nya bekantskaper förutom de 
jag träffat tidigare på senaste euro-
peiska Kelkmötet i Bulgarien.

Fredagen inleddes med öpp-
ningsgudstjänst med pastor David 
Haeuser, ELS missionär i Peru, 
som liturg. Pastor Takeshi Nidaira 
från Japan predikade. Föredragen 
behandlade helgelsen ur olika as-
pekter. Mycket bra undervisning 
som följdes av goda diskussioner. 
På lördageftermiddagen gjorde vi 
en utflykt till ett Franciskanerklos-
ter från 1600-talet. Det som gav 
djupast intryck var när ett 40-tal 
välsjungande lutheraner stämde 
upp i en lovsång till Treenigheten 
i körsalen, mäktigt! Efter detta 
gick vi ner i katakomberna under 
klost ret. De innehöll torkade ben 
av 25 000 döda munkar och deras 

välgörare. Kontrasten var slående! 
Efteråt fick vi shoppa loss en stund 
på ett marknadsställe och kvällsma-
ten åt vi på en restaurang i staden.

På söndagen hade vi tillsammans 
med den lokala församlingen en 
festgudstjänst vid pastorsseminariet, 
där ELS president John Moldstad 
predikade. Efter gudstjänsten bjöds 
alla på trerätters kyrklunch i bän-
karna, det var ca 220 portioner som 
serverades.

Dagarna avslutades på månda-
gen med nattvardsgudstjänst, men 

jag var tvungen att missa den för 
att hinna med flyget hem.

Det som gjorde starkast intryck 
på mig var presentationerna från 
våra systerkyrkor. I Asien möter 
våra bröder och systrar hårt mot-
stånd. De tillber den enda sanne 
Guden med livet och friheten som 
insats, men de tror på en öppning 
för evangeliet. I Pakistan sprids 
evangeliet till alla som kan läsa eller 
har någon som kan läsa för dem 
genom tryckta tidningar och bro-
schyrer. Även talibanerna är sugna 
på evangeliet om Jesus, men en 
kristen är laglös där.

I Afrika kämpar de hårt mot 
sekter, traditioner och vidskeplig-
het. Överallt möter budskapet om 
Jesus motstånd, men det verkar 
som om vi ändå har det största 
motståndet i våra länder. Vi kan 
ännu predika fritt men det har inte 
den effekt vi skulle önska. Det går 
folket förbi som om det vore en del 
av allt annat av skräputbudet som 
möter oss idag.

Må Gud förbarma sig över våra 
länder. Skapa du Gud i oss nöd för 
våra landsmän. Amen. 

David Åkerlund, ordförande i S:t 
Johannes ev. luth. församling, Vasa, 
Finland.

Hälsningar från Peru

David Åkerlund

Fr.v. Andreas Drechsler, John Moldstad, Martin Wilde och Artur Villares.
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Kyrkhelg  i Ljungby 31/10 - 2/11 
Program
Fredag:  18.00  Ungdomssamling
Lördag: 11.00  Peter Öman: Kristen - Kristi slav 
 12.00  Lunch 
 14.00 Peter Öman: Kristen - fullkomligt fri
 15.00 Fika
 15.30 Seth Erlandsson: Jesajabokens storhet
 17.00 Kvällsmat 
 18.00 Musikgudstjänst. Gemenskapskväll
Söndag: 10.00 Högmässa Peter Öman, liturg Ingvar 

 Adriansson
 11.30 Lunch

Barnaktivitet parallellt med föredrag lördag.

Anmälan senast lördag 18/10 till Kristina Ljunggren,  
kristinaljunggren@yahoo.se,  tel 0730 471191

Lunch:  85 kr (6-12 år 35 kr)

Kvällsmat: 45 kr (6-12 år 20 kr)

Damlagsträff på Biblicum fredag 31/10 kl. 15.00.  
Nya damer välkomna!

Damlaget hade en träff i samband med LBK:s jubileumshögtid. Teol. 
stud. Iliyan Itsov (mitten) berättade då om den romska församlingen i 
Bulgarien som Damlaget stöder. Iréne Brug (trea fr. v.) höll en kväll en 
fängslande presentation i ord och bild om WELS missionsarbete i Malawi 
och Zambia. En annan kväll gav Karin Hokkanen (fyra fr. h.) en gripande 
rapport om sitt arbete i Kina och de kristnas situation där.

DOP

Zacharias Severin Edvardsen
son till Mirjam och  
Øyvind Edvardsen

född 11 aug. 2014 i Karleby, 
döpt 24 aug. 2014 i Lepplax 
bykyrka

Dopförrättare Øyvind 
Edvardsen

S:t Johannes evangelisk-
lutherska församling i Vasa och 
Pedersöre, Finland



Vet du vad som är skillnaden mellan skvaller 
och förtal? När du skvallrar om andra för du 
vidare fakta om dem som du borde behålla för 
dig själv. När du förtalar andra för du vidare 
påhitt om dem som du borde behålla för dig 
själv. Skvaller är sanning som skadar andra. Förtal 
är lögn som skadar andra. Låt bli att skvallra eller 
förtala. Älska din nästa som dig själv!

Det skulle vara trevligt om ingen någonsin 
förtalade oss. Vi har viktigt arbete att göra för 
Jesus. Jesus vill att vi ska vara hans talespersoner 
där vi bor. Men människor som hatar Jesus an-
vänder ibland förtal för att slå ner på hans efter-
följare. 

De försökte det med Jesus. När de inte kunde 
komma åt hans undervisning angrep de honom 
personligen. Han är besatt av Beelsebul. Det är 
med de onda andarnas furste som han driver han ut 
de onda andarna (Mark. 3:22). 

Vilket listigt förtal! Ursprungligen var Beelse-
bub bara namnet på en kanaaneisk avgud ( se 2 
Kon. 1:2). Det betydde troligen ”härskaren Baal” 
eller ”himlens herre” eller ”det himmelska husets 
mästare”. Men om Guds folk med flit uttalade 
hans namn Beelseboul kunde de förlöjliga den 
falska guden som ”flugornas herre” eller ”göd-
selhögen”. De förstod att det var samma sak att 
dyrka en avgud som att dyrka djävulen. Snart 

blev det så att namnen Beelsebub och Beelseboul 
syftade på Satan. Vilket listigt förtal att kalla Je-
sus Beelsebul! Och vilken bitande ironi! Jesus är 
ju verkligen det himmelska husets herre.

Jesus sa till lärjungarna att folk verkligen skul-
le hata dem på grund av att de tillhörde honom 
(Matt. 10:22). Vi kan också räkna med att folk 
ska hata oss också och få oss att framstå lika usla 
som själve djävulen.

Men var inte rädd för förtal. Det är inte sant. 
Det finns ingen som kan göra påhitt sanna ge-
nom att upprepa dem. Var inte rädd för förtal 
även om hela världen tror på det. Vi behöver inte 
sympati från någon annan än Gud. Så låt inte 
förtal eller rädsla för förtal slå ner dig. Ha med-
lidande med andra, även dem som förtalar dig, 
genom att berätta för dem sanningen om deras 
Frälsare från synden. Hur kan du förvänta dig att 
de som förtalar dig får höra om förlåtelse genom 
Jesu blod om du inte säger något?

Herre Jesus, jag vill vara din talesperson här i 
livet. Låt inte förtal göra mig nerslagen. Hjälp 
mig att säga sanningen om din kärlek till alla 
människor, också till dem som öppet  hatar 
dig. Amen.

 Ur Meditations

Var inte rädd för förtal
Om husets Herre blir kallad för Beelsbul, hur mycket mer ska då inte 

hans tjänare bli det? (Matt. 10:25)


