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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.

I Uppenbarelseboken 10 säger ängeln till Johannes: tiden är ute. Ängeln 
har en bokrulle i sin hand, och när de händelser som står skrivna i den 
är avslutade bryter evigheten in och ingen tid ska vara mer. Detta är en 
påminnelse för oss som lever i tiden, att det helt visst kommer en sista 
dag då tiden är ute. Vår tid är ett lån som ligger helt i Guds händer. Vi 
som är kristna brukar kalla den nådatiden. Det är en förberedelsetid för 
evigheten som kommer när vi dör eller, om vi ännu lever, när basunen 
ljuder. Denna oersättliga nådatid ska vi bruka och inte låta tidens veder-
mödor och besvär tynga ner. Vi ska ha våra sinnen riktade mot det som 
är där ovan och inte till det som är här nere. 

2014 har varit ett jubileumsår för Lutherska Bekännelsekyrkan. I 40 
år har Gud  låtit sitt ord bo rikligt ibland oss. Hans nåd varar verkli-
gen från släkte till släkte. Vår förkunnelse är Kristuscentrerad eftersom 
Jesus Kristus är vårt enda hopp i en värld där krig, terror och otäcka 
sjukdomar är så skrämmande. Som kristna kan vi se med förtröstan på 
framtiden och göra som Hebreerbrevets författare uppmanar oss: Låt oss 
ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den 
glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om 
skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Hebr. 12:2 
I detta nummer presenteras tre böcker som vi verkligen vill rekommen-
dera. 

• Folkbibeln är reviderad och nu finns Nya testamentet och Psaltaren 
på ett ledigare språk som närmare följer grundtextens ordalydelse. 
Noterna har blivit flera, till hjälp för bibelläsaren.

• I 50 år har docent Seth Erlandsson vandrat med profeten Jesaja. När 
de flesta teologer inte får något sammanhang i Jesajas bokrulle och 
hävdar att det måste finnas åtminstone tre författare fortsätter Er-
landsson i sin nya bok att hävda att det är Jesaja som skrivit ner det 
han fått av Herren. Jesajabokens enhetliga budskap förstår bara den 
som i tro tar emot ordet. 

• Den tredje boken är en sammanställning av föredrag som hållits vid 
kyrkhelger i S:t Johannes församling i Vasa, Finland. Sex pastorer och 
bibellärare i vår nordiska kyrkogemenskap förklarar på ett enkelt sätt 
och i korta artiklar viktiga bibliska sanningar.

Läs dessa böcker och köp dem som julklappar till era nära och kära! Och 
glöm inte att prenumerera på Bibel och Bekännelse för 2015!

Redaktionen tackar alla trogna läsare och önskar er en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År i Jesu namn.     
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Julpredikan av Tor Jakob Welde

Vid jultid för 100 år sedan hade 
första världskriget pågått i nästan 
fyra månader. Många tusen sol-
dater låg i leriga skyttegravar på 
Västfronten i norra Frankrike och 
sköt på varandra: tyska trupper på 
ena sidan mot brittiska, franska 
och belgiska trupper på den andra. 
På flera ställen var det bara tret-
tio meter som skilde fienderna åt. 
Området mellan skyttegravarna 
kallades ingenmansland och där låg 
många döda från båda lägren.

Den 24 december 1914 kunde 
engelsmännen knappt tro sina 
ögon och öron. På fiendesidan 
tändes ljus i många små julgranar 
och de kunde höra tyskarna sjunga 
den kända julpsalmen ”Stille 
Nacht, heilige Nacht”. Engelsmän-
nen klappade i händerna. Så fint 
detta var! En tysk ropade: ”We 
not shoot, you not shoot!” Efter 
någon tvekan kom folk försiktigt 
framkrypande ur skyttegravarna 
på båda sidor. Så småningom stod 
tusentals soldater därute i ingen-
mansland och önskade varandra 

god jul! På ett ställe sjöng de jul-
sånger runt en julgran de haft med 
sig. Många bytte cigarrer och små 
presenter, visade varandra fotogra-
fier av sina kära familjemedlemmar 
och pratade om hur fånigt det här 
kriget var. De kom överens om att 
träffas nästa dag för att begrava 
kamraterna som låg döda i ingen-
mansland. Det blev sorgestunder 
med böner både på tyska och eng-
elska.

Engelsmännen ville spela fot-
boll! Det blev en snabb landskamp 
mellan skyttegravarna. Någon 
gjorde en boll av halm och band 
ihop den med rep. På ett annat 
ställe använde de en tom konserv-
burk som boll. En engelsk soldat 
som var frisör gav både vänner och 
fiender en julklippning mot ett par 
cigaretter. På flera ställen ställde 
soldaterna upp sig för gruppfoto-
grafering.

När generaler och andra höga 
ledare på båda sidor fick veta vad 
som hänt blev de arga. Ett sådant 
uppförande var oacceptabelt. 
Krigshandlingarna kom snart igång 
igen och första världskriget blev 

hemskare än någon på förhand 
hade kunnat föreställa sig.

Den här episoden från 1914 är 
en illustration av den förunderliga 
kraften i julens budskap som in-
spirerar oss till att lägga bort fiend-
skap och hellre vara vänliga mot 
varandra. Den himmelska hären 
som prisade Gud för Jesu födelse 
sjöng om fred på jorden. Så hur 
skulle de kunna fortsätta skjuta på 
varandra när det var jul?

Julen handlar om att ett barn 
blir oss fött, en son blir oss given, 
en Fridsfurste (Jes. 9:6). Änglarna 
jublade och sjöng för herdarna på 
marken på grund av den nyfödde 
Frälsaren: Ära åt Gud i höjden, och 
frid på jorden bland människor som 
han älskar. Som profeten Mika 
förutsagt föddes han i Betlehem i 
Juda, en härskare med ursprung före 
tiden, från evighetens dagar. . . Han 
ska vara vår frid (Mika 5:2,5).

Vad är det för en fred vi talar 
om? Vi vet ju att det under de 
senaste tvåtusen åren varit väldigt 
mycket ofred i världen. I nyheter 
hör vi mycket om det hemska in-
bördeskriget som pågår i Syrien. 

Himmelsk fred
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Det blev ingen fred i år heller. Men 
änglarna i Betlehemstrakten sjöng 
inte om en yttre fred på jorden. 
Bakgrunden till julens fredsbud-
skap är att det härskade fiendskap 
mellan oss och Gud på grund av 
synden som bor i oss. Vi hade vänt 
ryggen till Herren Gud, ville vara 
vår egen herre och gå våra egna 
vägar. Med uppror, själviskhet och 
ondska i tankar, ord och gärningar 
har vi människor 
gjort denna värld till 
en jämmerdal. Gud 
är helig och kan inte 
tåla synd. Han har 
anledning att vara 
väldigt vred på oss. 
Av naturen är vi ”vre-
dens barn”(Ef. 2:3). 
Syndens lön är döden 
(Rom. 6:23). Det be-
tyder evig skilsmässa 
från Gud, dvs. förtap-
pelse. Detta är den 
mörka bakgrunden, så 
allvarligt är det med 
vår synd. Fiendskap 
och ofrid härskade 
mellan Gud och oss. 
Vi behövde en fräl-
sare!

”Var inte rädda! Jag bär bud till 
er om en stor glädje för hela folket. 
I dag har en Frälsare fötts åt er i 
Davids stad. Han är Messias, Her-
ren”. Det är Gud själv som kommit 
till vår räddning. Han har kommit 
över till oss i fiendelägret med den 
vita flaggan. Han kommer med 
fred och inte för att skrämmas. 
Ett litet nyfött barn ”som är lindat 
och ligger i en krubba” behöver ju 
ingen av oss vara rädd för.

Jesus kom för att lida och dö för 
oss, för att köpa oss fria från syn-
den, döden och djävulen. Den äkta 
julfriden grundar sig på vissheten 
om att alla dina och mina synder 
är förlåtna tack vare vår frälsare. 
Genom honom har vi fått frid med 
Gud. ”. . . frid på jorden bland 
människor som han älskar” betyder 
att Gud älskar oss. Ja, i Kristus äls-
kar han alla syndare utan undan-

tag. Så högt älskade Gud världen, 
alla folkslag inklusive just dig och 
mig, att han gav sin enfödde Son. 
Vår Fridsfurste. Var och en som 
tror på honom ska inte gå förlorad 
utan ha evigt liv. ”Guds gåva är 
evigt liv i Kristus, Jesus, vår Herre” 
(Rom. 6:23).

Ett under är han, barnet som 
föddes på julnatten. Guds evige 
Son blev människa av kött och 

blod, en helig människa utan 
synd, avlad av den helige Ande 
och född av jungfru Maria. Ändå 
var och är han fortfarande Gud, 
sann Gud och sann människa i en 
person. ”Jag säger er sanningen: Jag 
Är, innan Abraham fanns” (Joh. 
8:58). ”Jag och Fadern är ett” (Joh. 
10:30). I Kristus bor gudomens 
hela fullhet i kroppslig gestalt, vitt-
nar Paulus i Kol. 2:9. ”Gud beslöt 
att låta hela fullheten bo i honom 
och genom honom försona allt 
med sig själv, sedan han skapat frid 
i kraft av blodet på hans kors - frid 
genom honom både på jorden och 
i himlen. Också ni, som en gång 
var främmande och fientliga till 
sinnet genom era onda gärningar, 
också er har han nu försonat med 
sig genom att lida döden i sin jor-
diska kropp” (Kol. 1:19-22). Jesus 
är vår ställföreträdare som blev 
”genomborrad för våra överträdel-

sers skull, slagen för våra missgär-
ningars skull. Straffet var lagt på 
honom för att vi skulle få frid och 
genom hans sår är vi helade (Jes. 
53:5).

Läkedom, försoning och frid 
har vi alltså fått i och med Jesus. 
”Han är vår frid” (Ef.2:14). Då 
förstår vi att änglarnas sång om 
frid på jorden inte bara handlar om 
en slags förhoppning, en vacker 

framtidsdröm om att 
det kanske en gång kan 
bli fred på jorden. Nej, 
änglarna förkunnade 
att nu är Fridsfursten 
här! Han har kom-
mit för att skapa fred 
genom sitt blod på 
korset. Han kom för 
att gottgöra för all vår 
synd. I honom äger vi 
verklig fred med Gud. 
Det är det fredsbud-
skap som människorna 
i vår värld mest av allt 
behöver höra.

Men både Jesu per-
son och hans ord och 
undervisning möter 
motstånd. Han blir 

motsagd. Den som vill vara hans 
lärjunge och förbli i hans ord kan 
därför inte förvänta sig yttre fred 
och fördragsamhet här i världen. 
Han sa en gång: ”Tror ni att jag 
har kommit för att skapa fred på 
jorden? Nej, säger jag er, inte fred 
utan splittring” (Luk. 12:51). Det 
kommer att bli strid om Jesus i 
samhället och i hemmen, mellan 
familjemedlemmar. Så Jesu fred är 
uppenbarligen inte samma sak som 
en yttre fred. Hans rike är inte av 
denna världen. Han ger oss fred 
med Gud, frid i hjärtat, en andlig 
fred. Han säger; ”Frid lämnar jag 
åt er. Min frid ger jag er. Jag ger 
er inte det som världen ger. Låt 
inte era hjärtan oroas och tappa 
inte modet (Joh. 14:27). Jesu fred 
som räcks åt oss i evangeliet ger 
oss kraft och lust att visa kärlek 
mot vår nästa, att inte återgälda 
ont med ont utan önska alla män-
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niskor det som är gott. ”Håll fred 
med alla människor så långt det är 
möjligt och beror på er”, skriver 
Paulus (Rom. 12:18).

Evangelisten Johannes skriver 
om det sanna ljuset, Guds Son, 
Ordet som blev människa och 
bodde bland oss: ”Han var i värl-
den och världen hade blivit till 
genom honom, men världen kände 
honom inte. Han kom till det som 
var hans eget, och hans egna tog 
inte emot honom. Men åt alla som 
tog emot honom gav han rätten 
att bli Guds barn, åt dem som tror 
på hans namn. De är inte födda 
av blod eller köttets vilja eller av 
någon mans vilja, utan av Gud” 
(Joh. 1:10-13). ”Alla som tog 
emot honom” står det - och julen 
handlar just om att ta emot det 
Gud ger oss. Julen handlar inte om 
att prestera något, att försöka bli 
tillräckligt bra för Gud, utan bara 
om att ta emot det Gud har åt oss. 
Genom Frälsaren Jesus Kristus har 
han kommit till oss med ett bud-
skap om fred, nåd och förlåtelse för 
all synd.

Så ta då emot fredsförklaringen 
som förkunnas för dig. Gläd dig 
över freden som Frälsaren har 
vunnit åt dig. Låt oss tillsammans 
med herdarna från Betlehem tillbe 
honom och förundra oss över den 
stora kärlek Gud har visat oss. Vi 
har fått rätt att vara Guds barn 
med allt det innebär för tid och 
evighet.

Så vill vi också vara med och 
föra ut detta budskap till andra 

människor. För ett fredsbudskap 
som inte förkunnas kan ju inte hel-
ler tas emot och blir inte till nytta 
och glädje för någon. En illustra-
tion:

Efter andra världskrigets slut 
år 1945 levde en japansk löjtnant 
i djungeln på Filippinerna. Han 
kunde ju inte tro att det blivit fred. 
Det gick många år. 1950-talet 
kom och gick. 1960-talet likaså. 
Han fortsatte att vara gerillasoldat, 
hela tiden på vakt. Han trodde det 
fortfarande var krig. Det gjordes 
försök att berätta sanningen för 
honom. Men inte förrän 1974, 29 
år efter krigets slut, överlämnade 
han sig när en major som varit 
hans direkta överordnade kom och 
gav order om att lägga ner vapnen. 
Han kom ut från djungeln med 
gevär och handgranater och grät 
högt när han accepterade att kriget 
var över.

Hela tiden var det ett faktum 
att andra världskriget var slut även 
om soldaten i djungeln varken 
visste eller kände att det var så. I 
många år hade han levt och tänkt 
som om det fortsatte vara krig. 
Någon måste komma och berätta 
och överbevisa honom om att det 
faktiskt var sant - kriget är över, 
det är fred i ditt land, kom hem! 
Så är det också med julens fred: 
Fredsbudskapet från Gud måste 
förkunnas för ständigt nya genera-
tioner, bland alla folkslag. ”Var inte 
rädda! Idag har en Frälsare fötts åt 
er.” Alla måste få höra att fridsfur-
sten Jesus har kommit till jorden 

och skapat fred genom sitt blod på 
korset. Det är helt sant och visst. 
Men hur kan människor ta emot 
fredsförklaringen, tro på den och 
glädja sig över den om den inte blir 
förkunnad? Det ska vi få vara med 
om. Gud vill göra oss till redskap 
för sin fred.

Kanske är det något som denna 
jul gör dig orolig och ängslig, eller 
du strävar med tunga tankar, besvi-
kelse eller sorg på grund av något 
som du varit med om. Vet att den 
sanna julfriden inte handlar om att 
gå omkring med en ständig känsla 
av frid och att allt i vårt liv bara är 
harmoni, utan oavsett livssituation 
är det sant: Fridsfursten Jesus har 
kommit och skapat fred mellan 
Gud och oss människor.  Var inte 
rädd! Idag har en Frälsare fötts åt 
dig. Han är din frid. Gud är nådig 
mot dig för Jesu skull. Lita på ho-
nom vare sig dagarna är onda eller 
goda.

Det är mycket oro och krig 
i världen den här julen. Är det 
möjligt att fira jul under sådana 
förhållanden? Ja, vi vet att även 
mitt under yttre ofred och stor nöd 
sjungs det julpsalmer, och tackbö-
ner stiger upp till Gud på grund av 
Frälsaren som föddes i Betlehem 
under besvärliga förhållanden. Han 
har skapat fred och ingenting kan 
förstöra detta. Den sanna julfreden 
är den som Jesus har gett oss, inte 
den som världen ger. Och Guds 
frid, som övergår allt förstånd, ska 
bevara era hjärtan och era tankar i 
Kristus Jesus (Fil. 4:7). Amen.
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Jesaja och Mika var båda profeter 
i Juda under andra hälften av 700-
talet f. Kr. Deras Messiasprofetior 
visar sig vara sanna genom att gå i 
uppfyllelse. De är starka bevis för 
Guds existens, storhet och makt. 
Han som är skapelsens och his-
toriens herre vet allt och har full 
kontroll över vad som ska ske. Men 
för en vetenskap som utesluter 
Guds existens kan förutsägelser 
som förutsätter Guds övernaturliga 
uppenbarelse aldrig ha ägt rum. Att 
profeter som Jesaja och Mika långt 
i förväg förutsagt Messias ankomst 
och vem han är måste på förhand 
uteslutas. Därför måste Messiaspro-
fetiorna på något sätt bortförklaras. 
De kan inte vara verkliga profetior.

Numera slår den ateistiska 
vetenskapens tro igenom också i 
biblar. När Jesaja tydligt profeterar 
om den kommande Messias i kap. 
7:14; 9:6; 42:1ff; 49:1ff; 50:4ff och 
52:13ff, bortförklaras dessa profe-
tior på följande sätt i Bibel 2000: 

• Messias jungfrufödelse enligt 
7:14: ”Den unga kvinnan skulle 
kunna vara profetens egen hus-
tru (jfr 8:3) eller en hustru till 
kung Achas.” 

• Profetian i 9:6 att ”ett barn blir 
oss fött” som är ”Mäktig Gud”: 
”Profeten talar antingen om en 
tronarvinges födelse eller om en 
kungs tronbestigning.” 

• De många profetiorna om Mes-
sias som Herrens sanne tjänare 
utan svek och människornas 
ende Frälsare, t.ex. i 42:1-9: 
”Troligen Israels folk”, ”men det 
kan också handla om en grupp 
inom folket, som för profeten 
representerar det sanna Israel. 
Enligt en annan uppfattning 
avses i v. 1-4 profeten, i v. 5-9 
Kyros.” 

• Profetian i 49:1ff: ”Många ut-
tolkare har menat att tjänaren 
här måste vara en enskild per-
son, troligen profeten själv. Men 
det är inte ovanligt att ett kol-

lektiv skildras som en individ, 
och tjänaren kan här liksom 
annars i Jes 40-55 vara Israel.” 

• Profetian i 50:4ff: ”Den som 
talar är troligen Israel, som här 
personifieras som en profet; jfr 
noter till 42:1 och 49:1ff. Enligt 
en annan uppfattning är det 
profeten själv som talar.” 

• Profetian i 52:13ff, som så 
tydligt beskriver Messias ställ-
företrädande lidande och förso-
ningsdöd: ”Tjänaren som här 
beskrivs som lidande, död och 
upprättad, kan liksom annars 
i Jes 40-55 avse Israel eller en 
grupp inom folket; se noter till 
42:1; 49:1ff; 50:4. Enligt en 
annan tolkning är tjänaren en 
person, t.ex. profeten själv eller 
en kung.”

Före den ateistiska vetenskapens 
genombrott i slutet av 1700-talet 
var bortförklaringar av profeter-
nas förutsägelser om Messias i 

Var ska Messias födas 
och vem är han?
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stil med dem i Bibel 2000 ytterst 
ovanliga. Men det betyder inte att 
alla förstod Messiasprofetiorna rätt 
tidigare. Många ville ha en annan 
Messias än den som profeterna ut-
lovade. Man hade i synnerhet svårt 
att ta till sig profetiornas ord om 
att Messias skulle komma i yttre 
ringhet och genomföra sin fräls-
ningsgärning som Guds särskilda 
försoningsoffer för alla människors 
synder. Många såg fram emot Mes-
sias som en mäktig befriare från 
yttre fiender och en glansfull kung 
i ett jordiskt lyckorike. Även Jesu 
lärjungar hade svårt att förstå att 
Messias måste lida mycket och bli 
dödad (se Matt. 16:21f ). Petrus 
började tillrättavisa Jesus med 
orden: ”Gud bevare dig, Herre! 
Det ska aldrig hända dig” (v. 22).

Att Jesus som Messias var ett 
med HERREN och verkligen gjor-
de gärningar som bara Gud kan 
göra blev en stötesten för judarna, 
fastän flera av Messiasprofetiorna 
visar att Messias är både Davids 
son och HERREN (”Jag Är”). När 
Jesus sa: ”Jag säger er sanningen: 
Jag Är, innan Abraham fanns”, 
tog de upp stenar för att kasta på 
honom (Joh. 8:58f ). ”Du hädar 
och gör dig själv till Gud fast du är 
en människa” (Joh. 10:33). Jesus 
vittnade om att han är sann Gud 
både med ord och gärningar. ”Tro 
mig: jag är i Fadern och Fadern är i 
mig. Och kan ni inte tro det, tro då 
för gärningarnas skull” (Joh. 14:10-
11).

Var?
Av Matteus 2 framgår att de skrift-
lärda på kung Herodes tid fäste 
stor vikt vid Mika 5:2 när det 
gällde var Messias skulle födas. De 

vise männen från Östern trodde 
att ”judarnas nyfödde kung” hade 
fötts i judarnas huvudstad Jeru-
salem men fann honom inte där. 
Vem kunde visa dem till rätta och 
besvara frågan: ” Var är judarnas 
nyfödde kung?” Även den grymme 
kung Herodes ville ha svar på den 
frågan, för han fruktade att Mes-
sias kunde bli en farlig konkurrent 
om makten och ville därför omgå-
ende döda honom.  Därför lät han 
samla ”folkets alla överstepräster 
och skriftlärda och frågade dem 
var Messias skulle födas” (Matt. 
2:4). Svaret fanns i profeten Mikas 
bok. Det visste de skriftlärda, för 
de svarade: ”I Betlehem i Judeen, 
för så är skrivet genom profeten” 
(v. 5). Och det visade sig att Mika 
mer än 700 år före Jesu födelse helt 
korrekt hade förutsagt var Messias 
skulle födas.  

Fastän Gamla testamentet 
innehåller så många profetior om 
Messias blev det precis så som den 
gamle Simeon profeterade för Jesu 
mor Maria om barnet Jesus: ”Se, 
han är satt till fall och upprättelse 
för många i Israel, och till att vara 
ett tecken som väcker motstånd” 
(Luk. 2:34). Jesus mötte mycket 
motstånd och det rådde delade 
meningar om vem han var fastän 
Gamla testamentets profetior är så 
tydliga. ”Han kom till det som var 
hans eget, och hans egna tog inte 
emot honom”, skriver Johannes 
(Joh. 1:11). Vid ett tillfälle vändes 
Messiasprofetian i Mika 5 emot 
honom, eftersom han växte upp 
och verkade i Galileen. Johannes 
berättar: ”Några i folkmassan som 
hörde hans ord sade: ’Han måste 
vara Profeten.’ Andra sade: ’Han 
är Messias’, men andra sade: ’Mes-

sias kommer väl inte från Galileen? 
Säger inte Skriften att Messias 
kommer från Davids ätt och från 
Betlehem, byn där David bodde?’” 
(Joh. 7:40-42). Jesajas profetia att 
Messias skulle verka som det sanna 
ljuset i ”hednafolkens Galileen” 
(kap. 9:1) bortsåg de ifrån.

Vem?
Av Juda stams klaner (en klan 
bestod av upp till tusen individer, 
därav uttrycket ”tusenden”) ska 
Messias komma från efratiternas 
obetydliga klan (Mika 5:2). Men 
han ska i sin yttre ringhet ”härska 
över Israel” som ”en herde i HER-
RENS kraft, i HERRENS sin Guds 
namns höghet” (v. 4). Dessa ord 
är i överensstämmelse med Jesajas 
ord: Hans namn är ”Mäktig Gud” 
(Jes.9:6) och HERRENS Ande 
vilar över honom (Jes. 11:2). 

Mika 5:2 understryker kraft-
fullt Messias gudom. Ordagrant 
står: ”Hans ursprung (utgående) är 
från före, från evighetens dagar.” 
Det hebreiska ordet qädäm har 
grundbetydelsen ”före”. Men vad 
innebär ”från före” (miqqädäm)? 
Före vad då? Av fortsättningen 
”från evighetens dagar” och av 
sambandet med Ords. 8:22f är det 
uppenbart att det är fråga om ”före 
skapelsen”. Paulus skriver: ”Han är 
till före allt” (Kol. 1:17) och SFB 
översätter: ”Hans ursprung är före 
tiden.” LXX, Vulgata och Luther 
översätter miqqädäm med ”från 
begynnelsen”. 

(För ett närmare studium av 
denna vers, se art. ”Jesajas och Mi-
kas Messiasprofetior” i Biblicum nr 
4/2014).

Seth Erlandsson
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FRÅGA OCH SVAR

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

Andra människor, även andra 
kristna, ogillar när jag påtalar 
synd och säger åt mig att jag 
inte borde döma dem. Är det 
rätt?
Du är talesman för många kristna 
när du beskriver din erfarenhet. Du 
är bekymrad över synd hos någon 
som står dig nära. Av omsorg och 
kärlek talar du med den personen 
men blir avfärdad med svaret ”hur 
kan du kalla mig syndare?” Ständigt 
påpekar den personen sedan för 
dig att Bibeln säger att du inte ska 
döma. Hur ska man nu göra som 
kristen? Vi vänder oss till Skriften för 
att se vad Gud säger och inte säger 
om att döma andra.

Döm inte . . .
I Bergspredikan säger Jesus: Döm 
inte så blir ni inte dömda (Matt. 7:1). 
Men det är inte allt han säger om 
ämnet. De ord som följer visar att 
det slags dömande som Jesus fördö-
mer är skenheligt dömande. Sådant 
dömande sker när jag tillrättavisar 
andra för deras synder utan att se 
och bekänna mina egna - kanske 
samma synder som föranledde min 
tillrättavisning. 

Jesus använder ett livfullt språk 
när han beskriver den sortens dö-
mande. Han ger en bild av någon 
som inte märker bjälken i sitt eget 
öga när han försöker ta ut flisan i en 
annans öga. Vem vill ha en sådan 
ögonläkare? På ett liknande sätt ger 
en kristen föga hjälp till andra ge-
nom att döma på ett skenheligt sätt.

Döm . . .
Men bortsett från ett skenheligt dö-
mande visar Skriften verkligen att vi 
ska döma. Kanske är det ett missför-
stånd av ordet döma som får dem vi 
tillrättavisar att gå i försvarsställning. 
I en skriftenlig användning av ordet 
innebär döma att ta någons ord eller 

handlingar, sätta dem bredvid Guds 
Ord och komma till en slutsats, en 
dom: Har det skett en synd eller 
inte?

Den sortens ”dom efter bevis” 
är vad Gud befaller att vi ska göra. 
Tänk på denna undervisning: Om 
din broder har syndat, så gå och ställ 
honom till svars enskilt, er emellan 
(Matt. 18:15).  Hur ska vi veta om 
någon syndar emot oss? Vi sätter den 
personens ord eller handlingar bred-
vid Guds Ord och ser hur de passar 
ihop. Sedan har vi 1 Kor. 5:12: Är 
det inte dem som är innanför [kyrkan] 
som ni ska döma? Det förväntade 
svaret är: ”Jo”.

Så i lydnad för vad Gud säger och 
i kärlek till våra medkristna talar vi 
med andra om synd i deras liv. Vi 
gör det i en anda av vänlighet, kärlek 
och omsorg, samma attityd som vi 
vill att andra ska visa när de påtalar 
synd hos oss. 

Dömandets begränsningar
Vi läste andra halvan av 1 Kor. 5:12. 
Första halvan av versen innehåller 
denna fråga: Är det min sak att döma 
de utomstående? Det förväntade 
svaret är: ”Det är inte min sak”. 
Det innebär att det inte är kristnas 
ansvar att vara poliser över tankar, 
ord och gärningar hos dem som inte 
är kristna. I vers 13 står det: De ut-
omstående ska Gud döma. Ändå vill 
vi vara salt och ljus för dem i världen 
som inte tror och låta dem få veta 
vad som är Guds vilja när det gäller 
synd och syndernas förlåtelse i hans 
Son Jesus.

Så fortsätt att vara en sanningens 
ledstjärna när du umgås med andra 
människor. Och se det som ett kris-
tet kors om ditt kristna vittnesbörd 
leder till att du blir utskälld. Bär 
Kristi kors med glädje genom livet.  

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

Forward in Christ 8/14

Döma eller inte döma?
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DAMLAGET träffades på 
fredagen för gemenskap och 
ett möte med utvärdering 
av vad som hänt sedan som-
marens möte på Hjälmar-
gården och planering av 
kommande aktiviteter, t.ex. 
CELC-konferensen i juni 
och sommarkonferensen på 
Hjälmargården.

Pengar har skickats till 
bib lar på kinesiska och till 
vår systerkyrka WELS mis-
sion och medicinska hjälp 
i Malawi och Zambia. Nu 
beslöts att även skicka bi-
drag till inköp av biblar i 
Bulgarien att användas vid 
församlingarnas bibelstudier. 
Studiestödet till en blivande 
präst i Bulgarien fortsät-
ter tills vidare som förut. 
Damlaget vill stödja och 
uppmuntra blivande präster 
i LBK genom studiebidrag 
som kan sökas via lärokom-
missionen.

Kyrkhelg i Ljungby

Markuskyrkan var nästan fylld till sista plats vid söndagens gudstjänst med tema från Alla 
helgons dag. Peter Öman frågade ”Vad är ett helgon?” Hans predikan över Upp. 7:9-17 finns 
på hemsidan.

Det har blivit en tradition att S:t Markus församling inbjuder till en 
kyrkhelg i Allhelgonatid. Årets huvudtalare var Peter Öman som under 
lördagen höll två föredrag: Kristen - Kristi slav och Kristen - fullkomligt fri. 
Seth Erlandsson talade om Jesajabokens storhet och gav en kort presenta-
tion av Folkbibelns nyutkomna revidering av Nya testamentet och Psalta-
ren. Allt detta finns att se och höra på hemsidan, www.bekannelse.se

UNGDOMSSAMLING med Peter Öman på fredagskvällen.  
Caroline berättar: 
Vi var 25 personer och vi började med ett bibelstudium där vi pratade 
om vad man önskar sig av sin pappa när man är liten, tex kärlek, upp-
märksamhet och trygghet. Därefter om vad vi önskar oss från vår him-
melske Fader. Alla grupper kom fram till samma sak på första platsen, 
frälsningen, att han har förlåtit oss våra synder och gett oss evigt liv. Vi 
läste om hur han offrat sin egen Son för alla människor, även de som var 
hans fiender, som hatade honom. Sammantaget handlade diskussionerna 
om vår Fader i Himmelen, som älskat oss så mycket att han offrat sin 
egen Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan 
få eget liv. 
Sedan hade vi beställt pizza och kollade på en film för lite fredagsmys :)
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Mycket snart efter att fridsbud-
skapet tonat ut över Betlehems 
ängar genom änglasången sker 
ett dråpslag mot friden som kom 
genom Frälsarens födelse. Vår 
Frälsare måste själv fly för sitt liv, 
skyddad av sin fosterfar Josef och 
sin mor Maria. I Betlehem ljöd ett 
ramaskri i sorgen över alla de späda 
barn som tvingats sätta livet till på 
grund av den grymme Herodes’ 
stolthet och synd.

Annandag jul firas till minne 
av martyrerna och har fått namn 
efter Stefanus, som blev den första 
av Jesu lärjungar som miste sitt liv 
för evangeliets skull. Sedan dess 
har oräkneliga martyrers blod run-
nit. Har det skett förgäves? Var det 
djävulens triumf?

Nej. Gud hade sin hand med i 
detta. Man har sagt att martyrernas 
blod var evangeliets utsäde. Samma 
dag som Stefanus stenades till döds 
bröt en svår förföljelse ut mot 
församlingen i Jerusalem. Fram 
till detta hade församlingen haft 
möjlighet att verka i Jerusalem, 
men nu tvingades lärjungarna bort 
och ”de som hade skingrats gick 
från plats till plats och förkunnade 
evangeliet” (Apg 8:4).

Ett av de länder som tog emot 
evangeliet på detta sätt var Syrien. 
Det var till Syriens huvudstad 
Damaskus som Saulus var på väg 
för att fängsla de kristna när han 
mötte Jesus. Syrien hör alltså till 
de länder i världen som allra längst 
har varit kristna.

Idag hör vi om Syrien i ny-
hetsrapporteringarna. Det är ett 
hårt sargat land. Ett inbördeskrig 
har pågått i flera år, och under de 
senaste månaderna har vi hört för-
färliga nyheter om Islamiska staten, 
IS, som bildats av den extremis-
lamistiska terroristorganisationen 
ISIS (Islamiska staten i Irak och 
Syrien). IS har farit våldsamt fram 
med religiösa grupper som inte 
delar deras tro. Inte minst har de 
kristna lidit svårt. 

Man kan inte låta bli att jäm-
föra med den våldsamma för-
följelse som Saulus bedrev. Visser-
ligen står IS för ett ännu otäckare 
och råare våld än Saulus, med full-
makt av översteprästerna och Stora 
rådet, men hans avsikt var den 
samma: att utplåna församlingen. 
Han säger själv att han förföljde 
”den vägen” ända till döds i sitt 
vilda raseri och att han röstade för 

att avrätta dem (Apg 22:4; 26:11).
Men Saulus slogs till marken 

av Jesus och blev Paulus, den oför-
skräckte hednamissionären. Han 
blev själv med tiden utsatt för lika 
hårda metoder som han själv hade 
använt. 

I dag är de syriska och irakiska 
kristnas blod åter ett vittnesbörd 
om fridens evangelium. Det berät-
tar om den frid som övergår allt 
förstånd, och som inte kan skadas 
av att kroppen lemlästas eller dö-
das. Ingen vill att de kristna ska 
drabbas på detta sätt, och vi ska 
be för deras liv och framför allt att 
de ska orka stå fasta i sin tro och 
frimodigt bekänna sin tro på Fräl-
saren.

Martyrkyrkans Vänner uppger 
(veckobrev 30/ september 2014) 
att några pastorer har valt att stan-
na kvar trots dödshot. De har nu 
en möjlighet att berätta om Kristus 
som aldrig förr. Deras vänner och 
grannar har aldrig varit så öppna 
för evangeliet. En av dessa pastorer, 
som har en muslimsk bakgrund, 
blev sedan avrättad av extremister 
och hans hustru har försvunnit. De 
kunde ha valt att fly eftersom de 
kände flyktvägarna.

I de islamistiska länderna är 
den kristna tron hotad på ett sätt: 
genom yttre våld. Hos oss är den 
hotad på ett annat sätt: genom 
förfalskning av Guds ord. Evan-
gelierna och apostlarnas brev talar 
om att båda metoderna kommer 
att användas och de varnar oss för 
förförelserna. Men över allt detta 
råder Herren. Salig är den som 
sätter sin förtröstan till honom och 
tar vara på Ordet.
Honom som sitter på tronen, honom 
och Lammet tillhör lovsången och 
äran och härligheten och makten 
i evigheters evighet! (Upp 5:13)
  

Ola Österbacka

Martyrernas vittnesbörd

Åtta män korsfästes av IS i Syrien för att de blivit kristna.
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Jesajas bokrulle  
Seth Erlandsson 
Inb. med skyddsomslag, 320 sid.  
Pris 270:-

Smakprov ur Jesajakommentaren: 

Herrens festmåltid (Jes. 25:6-8)
Jesaja är en mästare när det gäller 
att använda bilder och snabbt skifta 
fokus från dom till frälsning, från 
död till liv, från lidande till salig-
het, från regnstorm och ökenhetta 
till den underbaraste festmåltid: 
HERREN  Sebaot ska på detta berg 
(dvs. i Sion) göra en festmåltid för 
alla folk, en frälsning och lycka utan 
motstycke (v. 6). Gemenskapen 
med Gud liknas vid den mest ut-
sökta festmåltid. Denna gemenskap 
grundar sig uteslutande på Herrens 
gärningar. Det är Herren som 
skapar festmåltiden (v. 6), avlägsnar 
slöjan (v. 7), uppslukar döden (v. 8) 
och torkar bort tårarna (v. 8).

Sions berg står för ”den levande 
Gudens stad, det himmelska Jeru-
salem” (Hebr. 12:22). Det är ingen 
förgänglig stad, byggd av männi-
skor. Den är byggd av Herren, den 
är himmelsk och den kommer ner 
till oss från himlen (Upp. 21:10). 
”Gud håller den vid makt till evig 
tid”, skriver Koras söner (Ps. 48:9). 

Där finns ingen synd och därmed 
ingen plåga och ingen död. Vid 
sorg och död ikläder sig människor 
sorgeslöjor. Men ”på detta berg”, i 
Herrens stad, är all sorg och plåga 
borta. Herren ska göra om intet 
den slöja som beslöjar alla folk, det 
täckelse som täcker alla folkslag (v. 7). 
Han ska för alltid uppsluka döden. 
Herren HERREN  ska torka bort 
tårarna från alla ansikten (v. 8). 
”Döden är uppslukad och segern 
vunnen”, citerar Paulus jublande (1 
Kor. 15:54). ”Döden ska inte finnas 
mer och ingen sorg och ingen gråt 
och ingen plåga”, skriver Johannes 
(Upp. 21:4). För Herrens folk är nu 
vanärans och smälekens tid förbi.

De troendes glädjefyllda gemen-
skap med Herrens kan inte liknas 
vid vilken festmåltid som helst. Här 
är det fråga om en festmåltid med ut-
sökta rätter och gamla viner, ja, med 
bästa vin, väl klarat (v. 6). Vinet är 
glädjens dryck (Ps. 104:15), och 
precis som Jesus förvandlade vatten 
till det allra bästa vin vid bröllopet i 
Kana (Joh. 2:10), så är det här fråga 
om ett vin av allra yppersta kvalitet.

Jesus är begynnelsen

13 föredrag och predikningar som 
hållits i S:t Johannes ev. luth. för-
samling, Finland vid bibelhelger 
under 2013. 

Ur förordet: För att vi ska kunna tro 
på Herren Jesus ska han själv vara i 
centrum, från början till slut. Där-
för har vi som titel på boken valt ett 
av ämnena från vårens bibeldagar: 
Jesus är begynnelsen. 

Häftad, 120 sid. Pris 150:-

Smakprov ur ”Jesus är begynnelsen”: 
Ängeln Gabriel förkunnade för den 
utvalda jungfrun Maria:

Se, du ska bli havande och föda en 
son, och du ska ge honom namnet 
Jesus.

Namnet Jesus betyder Frälsare och 
Marias son är den enda som till 
fullo förtjänar att bära detta namn. 
Andra människor har också burit 
detta namn. Josua, Mose efter-
trädare i Gamla Testamentet, bar 
samma namn. Han var också en 
förebild till Jesus. Han förde Guds 
utvalda folk in i det land Gud lovat 
deras fäder. Under Josuas ledning 
blev folkets fiender besegrade och 
han räddade folket från fiendernas 
hand.

Men den ende som helt och 
fullt förtjänar namnet Jesus, Fräl-
sare, är Marias son. Han har frälst 
oss från den verklige fienden: 
djävulen. Jesus har med sitt verk 
söndertrampat hans huvud och 
krossat hans makt.

Jesus har också fört oss in i sitt 
nåderike genom evangeliet. Han 
regerar över allting, frälser oss från 
våra fiender och ska föra oss in i 
sitt eviga rike. Här på jorden lever 
vi som främlingar och vårt rätta 
medborgarskap är i himmelen. Vår 
Frälsare, Jesus, ska helt visst föra 
oss in i sitt eviga rike.

Stefan Hedkvist

Kan beställas från 
BIBLICUMS FÖRLAG
Hantverksgatan 8, 34131 Ljungby
070-3938127
biblicum@biblicum.se 

N Y A  B Ö C K E R
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Det var en gång en helt vanlig familj som satt 
samlad runt julgranen på julaftons kväll för att 
öppna julklappar. Den ena fina julklappen öpp-
nades efter den andra. Nya leksaker och kläder 
togs emot med glada miner och lyckliga rop. 
”Tack mamma och pappa, det här var precis vad 
jag hade önskat mig!”

Trots alla de fina presenterna var det en 
person som inte riktigt kunde koncentrera sig 
på paketöppningen. Det var lillebror. Till slut 
kunde han inte vänta längre, utan gick fram till 
granen och letade fram 
ett litet paket som han 
sträckte mot mamma. 
”Till mamma från lil-
lebror” stod det på 
etiketten. ”Öppna pa-
ketet, mamma!” sa han 
och log stolt med hela 
ansiktet. Lillebror hade 
aldrig gjort en egen jul-
klapp till någon förut. 
Mamma började lång-
samt att öppna paketet. 
I det färgglada julklapps-
pappret fanns en papp-
ask. Den kändes väldigt 
lätt, nästan som om 
den vore tom. Mamma 
tyckte nog att det var lite 
underligt, men öppnade 
försiktigt den lilla asken. 
I den låg ett hoprullat 
papper där lillebror hade 
skrivit ner några ord så 
fint han bara kunde med 
sina färgpennor. ”Jag 
älskar dig!” stod det.

”Jag älskar dig!” Det var lillebrors julklapp 
till mamma. Tror du hon blev glad? Ja, hon blev 
väldigt glad. ”Tack så mycket!” sa hon och hon 
torkade bort en glädjetår ur ögonvrån, och så var 
hon tvungen att ge lillebror en kram. Det var den 
finaste julklapp hon hade fått!

”Jag älskar dig!” är också Guds julklapp till 
oss. Det lilla barnet i Betlehem var inte stort, i 
alla fall inte i människors ögon. Han hade inga 
dyra bebiskläder på sig utan Maria hade säkert 
lindat in honom i några tygtrasor hon tagit med 

sig på resan, och bort-
sett från Josef, Maria 
och kanske några djur 
så var stallet helt tomt. 
Nej, för människor såg 
det nog inte ut att vara 
något speciellt med det 
lilla barnet, men tänk 
vilken julklapp det 
barnet var. Tänk vilken 
gåva världen har fått 
från Gud! Gud gav värl-
den det finaste han har, 
sin egen son. I Bibeln 
står det skrivet: 

”Så älskade Gud 
världen att han utgav 
sin enfödde Son, för att 
var och en som tror på 
honom inte ska gå för-
lorad utan ha evigt liv.” 
(Joh 3:16)

Ur en julpredikan av 
Egil Edvardsen

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

sjätte budet

Här har vi att göra med ett bud 
som Bibeln talar oerhört mycket 
om. Om och om igen varnas vi för 
synd mot detta bud.

Man kunde nästan tro att allt 
som rör sexualiteten är av ondo, 
men så är det inte. Gud har valt 
att skapa människor genom fören-
ingen mellan man och kvinna och 
här har sexualiteten sin givna plats 
och funktion.

Vad allt innefattas då av detta 
bud? Luther ger en god inramning i 
Stora katekesen, där vi får en nyckel 
till dess tillämpning i vår tid:

Till ordalydelsen syftar budet när-
mast på äktenskapsbrott, emedan 
det hos judarna var förordnat och 
befallt, att var och en måste ingå 
äktenskap. Men emedan hos oss 
finnes en sådan skändlig göl av 
alla slags odygder och lösktighet, är 
detta bud givet emot alla former av 
okyskhet, huru man än må kalla 
dem. Härvid är icke blott den 
yttre gärningen förbjuden, utan 
också allt som är orsak, lockelse 
och medel därtill, så att hjärtat, 
munnen och hela kroppen skola 
vara kyska och icke giva något rum 
åt okyskheten eller lämna hjälp och 
råd därtill.

Att Luther här inte helt tar miste 
ser vi av Jesu utläggning i bergspre-
dikan. Han visar att detta bud inte 
gäller bara yttre handlingar utan 
också okyskhet på tankenivå:

Jag säger er: Var och en som med 
begär ser på en kvinna har redan 
begått äktenskapsbrott med henne i 
sitt hjärta. (Matt 5:28)

Jesus visar att det som förbjuds i 
det nionde budet, begärelsen till 
en annans hustru, finns med också 
i det sjätte budet. Lagen är sträng 

och dömer det som växer fram 
i vårt innersta rum, våra tankar 
(Hebr 4:12).

Lagen dömer också våra ord. 
Paulus skriver i brevet till efesierna 
(Ef 5:3–5):

Och lev i kärlek, så som Kristus 
har älskat oss och utlämnat sig 
själv för oss som offergåva, ett väl-
luktande offer åt Gud. Men otukt 
och allt slags orenhet eller girighet 
skall inte ens nämnas bland er, det 
anstår inte de heliga. Inte heller 
passar sig fräckt och oförnuftigt 
prat eller tvetydigt skämt. Tacka i 
stället Gud. Ni skall veta att ingen 
otuktig eller oren eller girig – en 
sådan är en avgudadyrkare – skall 
ärva Kristi och Guds rike.

Det är en stor frestelse för de 
kristna att skämta om saker som 
rör det sexuella. Det är ett tack-
samt ämne om man vill göra sig 
lustig. Men, det är synd. Det 
anstår inte de heliga. De kristna, 
som känner Guds underbara 
evangelium, har andra saker att tala 
om sinsemellan än det som kittlar 
det köttsliga sinnet. Paulus betonar 
detta också i det föregående kapit-
let i brevet till efesierna (Ef 4:29):

Låt inget oanständigt tal komma 
över era läppar, tala bara det som 
är gott och blir till välsignelse där 
sådan behövs, så att det blir till 
glädje för dem som hör på.

En människa med normala drifter 
frestas ofta till synd mot det sjätte 
budet, i tankar, ord och gärningar. 
Dessa drifter är starka, att påstå 
annat är lögn. Vi behöver bara be-
trakta oss själva och vår samtid för 
att kunna påvisa det.

Gud har emellertid inte lämnat 
oss rådlösa inför detta faktum. 

Han, som i begynnelsen välsignade 
de första människorna och befallde 
dem att fortplanta sig (1 Mos 
1:28), har också skapat en trygg 
ram för samlivet mellan man och 
kvinna. Den ramen är äktenskapet. 
Paulus skriver i 1 Kor 7:2:

För att undvika otuktssynder skall 
varje man ha sin hustru och varje 
hustru sin man.

Längre fram i kapitlet säger han 
att det är bättre att gifta sig än att 
vara upptänd av begär (v. 9). Den 
som har gåvan att leva avhållsamt 
ska bruka den gåvan, men den 
som inte har den gåvan ska gifta 
sig, säger Paulus. Lösa förbindelser, 
samboende och homosexuella par-
förhållanden går inte för sig, trots 
att dessa företeelser ibland försvaras 
i kärlekens namn.

All kärlek i strid mot Guds vilja är 
förkastlig. ”Fly otukten!”, utropar 
Paulus i kapitlet innan. I flera av 
sina brev säger Paulus rakt ut att 
äktenskapsbrytare och otuktiga 
inte kommer att ärva det eviga livet
(1 Kor 6:9; Gal 5:21; Kol 3:6). 
Hebreerbrevet inskärper (13:4):

Äktenskapet skall hållas i ära 
bland alla och den äkta sängen 
obefläckad. Ty otuktiga och äkten-
skapsbrytare skall Gud döma.

Låt oss lyssna till Luthers samman-
fattning i Stora katekesen av vad 
detta sjätte bud innehåller:

Du skall inte begå 
äktenskapsbrott
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BIBELKALENDER 2015
Pris 50:-

Beställ av Ingvar Adriansson,
ingvar.adriansson@gmail.com
070-3938127

I överensstämmelse härmed vare nu 
slutligen sagt, att detta bud kräver 
icke allenast, att var och en i gär-
ningar, ord och tankar lever kyskt 
i sitt stånd, d.v.s. som regel i det 

äkta ståndet, utan också att han 
håller kär och aktar sin honom 
av Gud givna äkta maka. Ty där 
äktenskaplig kyskhet skall bevaras, 
där måste man och hustru framför 

allt leva tillsammans i kärlek och 
endräkt, så att den ene älskar den 
andre av hjärtat och med fullkom-
lig trohet.

Nya Folkbibeln NT 
och Psaltaren 2014
I denna revision av Folkbibeln har många verser 
stramats upp för att följa grundtexten så nära 
som möjligt. Den svenska språkdräkten har 
slipats till för att få modernare ordval, ledigare 
ordföljd och bättre rytm och flyt i språket. 
Noterna har utökats betydligt som en resurs för 
läsare som söker djupare förståelse.

Mellanformat,  
hård pärm, röd. 
Pris 150:-

Mellanformat  
med dragkedja, 
konstskinn, svart. 
Pris 250:-

Kan beställas från 
BIBLICUMS FÖRLAG
Hantverksgatan 8, 34131 Ljungby
070-3938127  
biblicum@biblicum.se 

Guds ord är evigt 
– men det kommer 
ständigt i nya medier 
I oktober kom det ut en förnyad version av 
Svenska Folkbibeln, vårt lands näst största 
moderna bibelöversättning med över en halv 
miljon exemplar i tryck. Tillsammans med den 
moderniserade versionen lanseras nu en gratis 
app med sökfunktioner, läsplaner och en fri 
ljudbibel direkt i mobilen, vilket är unikt bland 
svenska bibelöversättningar. 

Den nya Folkbibeln har tagits emot med in-
tresse både av de vanliga bibelläsarna och av mer 
specialiserade teologer, inte minst för sin text-
trohets skull. 

- Jag läser själv Folkbibeln varje dag och väl-
komnar revisionen. Den går nära grundtex-
ten, har ett smidigt språk och jag tror noterna 
kommer vara till stor hjälp för många, säger 
Anders Gerdmar, docent i exegetik från Uppsala 
universitet.

Yngre läsare närmar sig allt oftare Bibeln på 
elektronisk väg, som exempelvis genom en 
bibelapp på mobil eller läsplatta. Man hoppas 
nu att en modernare bibelöversättning ska göra 
det lättare för nya generationer att ta till sig det 
kristna budskapet. Olof Edsinger, avgående ge-
neralsekreterare för ungdomsrörelsen Salt i EFS/
Svenska kyrkan, säger:

- Folkbibeln är min bruksbibel, och genom åren 
har jag fått stort förtroende för dess närhet till 
den grekiska grundtexten. Jag är glad över att 
man nu har velat satsa på en språklig revidering, 
något som jag hoppas ska bidra till nya använ-
dare inte minst i den yngre generationen.

Tony Larsson
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Finlandsupplaga av  
Bibel och Bekännelse 
Ett samarbete mellan LBK i Sverige och S:t Jo-
hannes ev. luth. församling i Finland planeras 
från och med 2015. BoB har många prenume-
ranter i Finland och LBKs svensktalande  syster-
kyrka har goda personliga resurser till hjälp att 
få fram uppbyggliga artiklar och god bibeltro-
gen undervisning. Öyvind Edvardsen (pastor i 
S:t Johannes) kommer att ingå i redaktionen. 

Av ekonomiska skäl kommer en finsk upplaga 
av BoB att tryckas och distribueras i Finland.

Modern teknik gör det möjligt att byta ut delar 
av lokal karaktär. I övrigt kommer innehållet att 
vara detsamma i båda länderna. 

Prenumerationsavgift behöver inte längre skick-
as till Sverige. Tidningen sänds till alla i Finland 
som meddelat intresse. Frivillig prenumerations-
avgift och gåvor kan betalas till 

BIC: HANDFIHH 
IBAN: FI18 3131 1000 2060 07 
Uppge namn och adress för tidningsmottagaren.

Redaktionssekreterare och expedition:  
Ola Österbacka, Skolhusgatan 11 A 9, 65100 
Vasa; tfn +358 50 3396383;  
e-post:ola.osterbacka@sanktjohannes.info.

PLAN FÖR UTGIVNING AV  
BIBEL OCH  BEKÄNNELSE  2015
Nr 1 v. 7, manusstopp 19/1
Nr 2 v. 16, manusstopp 23/3
Nr 3 v. 26, manusstopp 1/6
Nr 4 v. 38, manusstopp 24/8
Nr 5 v. 48, manusstopp 3/11

Hemma hos Herren
Bertil Björk, Råneå
17/10 1917 – 25/10 2014
S:t Jakobs församling, Piteå 

Medlemsupptagning
Kerstin Andersson, Åsljunga
S:t Paulus församling, Uppsala 2/11
 
Konfirmation
Malin Erlandsson, LBK Norrköping
Josefin Stare, LBK Stockholm
Norrköping 9/11 2014

KOMMANDE HÄNDELSER 2015

28/12 - 1/1 Nyårsläger i Berlin 28/12 - 1/1. 
Info: bekannelse.se/verksamhet/LBKung 

12-13/3 Damlagsträff i Norrköping. Peter 
Öman undervisar om diakoni.

13-14/3 Nordisk pastoralkonferens i 
 Norrköping

29/3 Bibeldag, Vasa

9-12/4 Skidläger i Kåbdalis om intresse finns.

3-7/6  KELK Europa-konferens på Hjorts-
bergagården

17/7-19/7 Juli Konferens LBK Norge, 
 Stavanger

17/7-19/7 Juli SLT sommarläger, Helsingfors

20-26/7 Ungdomsläger på Hjälmargården

22-26/7 LBKs sommarkonferens på 
 Hjälmargården

17/10-18/10 Bibelhelg, Vasa

30/10 Damlagsträff och ungdomssamling i 
Ljungby

31/10-1/11 Kyrkhelg i Ljungby

GLÖM INTE PRENUMERERA FÖR 2015!
Sätt in 180:- på LBKs bg 306-7345. Glöm inte ange: pren. BoB, namn, adress.

Från utlandet: IBAN: SE 07 9500 0099 6042 0227 3365. BIC: NDEASESS



Visst blir vi lite förvånade över Johannes 
Döparens fråga? Han är väl den vi skulle sätta 
högst på listan över människor vi tror var säkra 
på att Jesus var Messias! Johannes hade ju under 
hela sin gärning pekat på just detta. ”Se Guds 
Lamm som tar bort världens synd”, sa han sam-
tidigt som han pekade på Jesus (Joh. 1:29).

Tänk på vad Johannes hade sett! Vid Jesu dop 
hörde han Guds egen röst förkunna: ”Han är 
min älskade Son. I honom har jag min glädje” 
(Matt 3:17). Johannes berättade: ”Jag såg Anden 
komma ner som en duva från himlen och stanna 
över honom” (Joh. 1:32). Hur skulle Johannes 
efter allt detta kunna tvivla på att Jesus var den 
utlovade Frälsaren?

En del har undrat om Johannes bara ställde 
sin fråga för sina lärjungars skull, att han själv 
var säker på hur det var men ville att lärjungarna 
skulle få höra Jesu svar. Men Jesus är noga med 
hur han svarar: ”Gå och berätta för Johannes. . .” 

Vi vet att hur privilegierad Johannes än var så 
var han fortfarande en syndare. Och när han för-
smäktade i kung Herodes fängelse började frön 
av tvivel växa hos honom. Han kanske undrade 
varför Jesus inte gjorde mer för att hjälpa honom. 

Johannes hade förutsagt att Jesus skull bränna 
upp agnarna ”i en eld som aldrig slocknar” 
(Matt. 3;12), men det verkade inte som om Jesus 
kom med Guds vredes eld över de ogudaktiga. 
Johannes började undra om Jesus verkligen skulle 
göra allt som han hade förutsagt.

Om till och med den store Johannes Döparen 
på nytt behövde få höra att Jesus var den utlo-
vade Frälsaren, hur mycket mer behöver då inte 
du och jag regelbundet få höra det! Om Satan 
kan fresta till och med Johannes Döparen till 
tvivel, hur mycket lättare kan han då inte angripa 
oss, särskilt om vi inte regelbundet fortsätter att 
lyssna till Guds Ord!

Johannes vände sig till rätt ställe för att få 
hjälp i sin andliga kamp. Han ställde frågan till 
Jesus för att få höra hans Ord. Lyssna och läs Jesu 
Ord varje gång du kämpar med tvivel. Han glä-
der sig åt att försäkra dig om att han verkligen är 
din Frälsare från synden!

Jesus, lär mig skynda till ditt Ord när jag känner 
rädsla och tvivel. Ge mig ett hjärta som tryggt litar 
på dina underbara löften. Amen.

 Ur Meditations

Alla behöver få höra  
det på nytt

Johannes fick i fängelset höra talas om Jesu gärningar. Han sände  
då bud med sina lärjungar och frågade honom: ”Är du den som skulle 

komma? Eller ska vi vänta på någon annan?” Matt. 11:2,3

Skidvänner!
Finns det intresse för en skidweekend den 9-12 april 2015 
i Kåbdalis, denna lilla pärla mellan Piteå och Jokkmokk? 
Skidområdet är perfekt för barnfamiljer! För att resan ska bli 
möjlig krävs minst ett 20 tal deltagare. Det  fungerar bäst 
om vi får en lagom mix av både ”unga och gamla”. Vi börjar 
dagen med morgonbön och slutar med bibelstudium och 
kvällsbön.

Anmäl intresse  senast den 15 december 
E-mail: ingvar.adriansson@gmail.com

Prel.: Resa+mat+boende+skidhyra+liftkort c:a 2.500:-


