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Gud vill att vi ska bli 
kvar hos honom

HERREN sade till Mose: ”Stig upp till mig på berget och bli kvar där.”  
(2 Mos. 24:12)

Jag var ung och naiv. Jag lät en helt främ-
mande människa som jag träffade på busshåll-
platsen stanna över natt hemma hos mig. Så fort 
jag kom hem slog det mig att det kanske inte var 
så smart. Killen kunde ju vara en tjuv eller något 
ännu värre.

Gud uppmanade Mose att komma upp på 
berget Sinai och bli kvar där hos honom, inte 
bara övernatt utan i 40 dagar. Gud som är helig 
lät en som han visste var en syndare stanna så 
länge hos honom! I början tillbakavisade Mose 
Guds kallelse att leda hans folk och sa nej rakt 
i ansiktet på Gud. Och den brist på tro Mose 
visade genom att inte omskära sin son retade upp 
Gud så att han nästan dödade Mose!

Vad vet Gud om dig? Känner han till dina 
syndiga tankar? Ja. Vet han hur du ibland be-
handlar din familj och dina kära? Ja. Vet han 
vad du gör i hemlighet? Ja. Ser han hur lätt du 
tar hans välsignelser för givna och hur mycket 
du klagar? Ja. Vet han hur många gånger du har 
lovat att allt ska bli bättre men ändå återfallit i 
samma synd? Ja.

Gud visste vad han skulle få när han uppma-
nade Mose att komma upp på Sinai och bli kvar 
hos honom i nästan en och en halv månad. Han 
visste vad han skulle få när han i dopet kallade 
oss att komma och bli kvar hos honom i hans 
dyra nåderike. Men blir han trött på oss? Står det 
honom upp i halsen att vi har så syndiga vanor? 
Blir han så besviken på hur otacksamma vi är för 
hans gästfrihet och allt fint han har i sitt kunga-
rike så att han inte vill ha oss kvar där längre?

Han ser inte på det sättet. Han ser oss som 
oklanderliga gäster i sitt rike. Det beror på att 
han ser oss genom Jesus som var helt fullkomlig i 
vårt ställe. Och eftersom Jesus redan har lidit för 
våra synder lägger han dem inte oss till last. Du 
behöver inte vara orolig. Genom Jesus kan vi bli 
kvar hos Gud för alltid.

Himmelske Fader, vissheten om att vi för alltid 
tillhör dig är en så stor välsignelse! Du har förenat 
oss med dig genom dopets sakrament och vill att vi 
alltid ska vara nära dig. Hjälp oss då att inte önska 
något högre än att få bli kvar nära dig i tro och 
tillit. Hör vår bön i Jesu namn. Amen.

Ur Meditations
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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 Konfessionella evangelisk-lutherska 
konferensen, som består av ett tjugotal kyrkor 
runtom i världen, bland annat Evangelisch- 
Lutherische Freikirche i Tyskland, Evangelical 
Lutheran Synod och Wisconsin Evangelical Luth-
eran Synod i USA. Tillsammans är vi omkring 
en halv miljon kristna i denna internationella ge-
menskap, och det är vår önskan att allt fler ska 
dela vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och 
syndernas förlåtelse alltid står i centrum.

Av Ingvar Adriansson

Det är snart 3 månader sen vi 
firade jul, en högtid som är den 
mest populära av alla de kristna 
högtiderna. Den firas av de flesta. 
Man smyckar städer och 
gator och ger varandra gåvor. 
I många hem finns en jul-
krubba med Jesusbarnet och 
Maria. Många människor 
som inte vill kalla sig kristna 
sjunger med i den him-
melska härskarans kör. De 
sjunger gärna med i julsång-
erna som tackar och prisar 
det lilla barnet. 

Däremot är fastans och 
påskens sånger okända för 
de flesta. Påskens budskap 
om Frälsaren som dör på 
ett kors och sedan läggs i 
en grav för att därefter stå 
upp igen blir för mycket för 
den moderna och förnuftiga 
människan. Det lilla barnet 
i krubban är lättare för för-
nuftet än den korsfäste Kris-
tus på korset. Vägen mellan 
Betlehem och Golgata, 
mellan krubban och korset, 
är för den oomvända människan 
helt okänd. Och Paulus ord passar 
så väl in: Men vi predikar Kristus 
som korsfäst, för judarna en stötesten 
och för hedningarna en dårskap (1 
Kor. 1:23). Varför detta budskap 
är en dårskap förklarar Paulus lite 
längre fram i sitt Korinterbrev med 
orden: En oandlig människa tar inte 
emot det som tillhör Guds Ande. Det 
är dårskap för henne, och hon kan 

inte förstå det, eftersom det måste 
bedömas på ett andligt sätt (1 Kor. 
2:14).

Hur får man då del i denna 
stora skatt? Hur blir påskens bud-
skap ett glädjebudskap trots att 
det innehåller lidande och död?  I 

dopet har Gud i sin nåd fört oss 
ut ur mörkret, gett oss tron så att 
vi förstår vad som står skrivet. Vi 
känner från barndomen de heliga 
Skrifterna, och där läser vi att han 
är förstlingen bland de avsomnade, 
att han har uppstått enligt Skrif-
terna och att graven är tom. Vårt 
uppdrag är att predika hans död 
till dess han kommer tillbaka.

Många var de profeter som hade 

velat uppleva uppståndelsens påsk, 
men de fick vänta, eftersom Gud i 
sin stora godhet ville att du och jag 
också skulle vara med. Jesaja fick 
genom Anden skriva om långfre-
dagen i sitt 53 kapitel. I 3 Mos 16 
läser vi också om den stora förso-

ningsdagen som var en före-
bild till långfredagen. Vi ser 
hur detaljrikt och viktigt allt 
var. Först skulle en tjur offras 
till syndoffer för överstpräs-
ten och hans familj. Sedan 
skulle två bockar ställas vid 
ingången till templet. Den 
ena bocken var åt Herren, 
och när den hade slaktats 
skulle blodet föras in i det 
allra heligaste. Där skulle 
blodet stänkas 7 gånger på 
nåda stolen. 

När översteprästen däri-
genom bringat försoning för 
folket skulle han föra fram 
den levande bocken. Han 
lade händerna på bockens 
huvud och bekände alla 
Israels barns missgärningar 
och  överträdelser. Sedan 
fördes bocken som bar fol-
kets synder ut i ödemarken. 
Detta offer var fullständigt 

och folket fick hel och full förlå-
telse. 

Nu har vi emellertid ett nytt 
förbund. Kristus har kommit. Han 
har gått in i det allra heligaste,  inte 
med kalvars och bockars blod utan 
med sitt eget oskyldiga blod, och 
en gång för alla vunnit en evig för-
lossning. 

Nu när vi firar påsk gläds vi över 
att försoningen har skett, graven 

Betlehem och Golgata
– vägen mellan krubban och korset

Redaktionellt

Vilken frälsare söker vi?
”Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra?” är titeln på en bok 
som kom ut för några år sedan. Varför finns det så många olyckliga män-
niskor idag? Vi har det så otroligt bra i det samhälle vi lever i. Vi har 
överflöd på allt. Ändå är många så otillfredsställda och missnöjda med 
tillvaron. De har så svårt att slå sig till ro med vad de har. Vad kan orsa-
ken vara? Kan orsaken till att människor aldrig tycks bli nöjda vara att 
den lycka de är på jakt efter inte är den sanna lyckan? Kan orsaken vara 
att de arbetar ”för den mat som tar slut” och inte för ”den mat som varar 
och ger evigt liv” (Joh. 6:27)?

För allt fler människor i vår tid är det inte längre kristendomen som 
är svaret på deras sökande efter frälsning. Jesus Kristus är inte längre den 
frälsare människor letar efter. De vill ha en annan frälsare och en annan 
sorts frälsning.

Många människors uppfattning om vad frälsning är har med rent 
jordiska och materiella begrepp att göra. De vill först och främst få det 
bra här i livet och förverkliga sig själva, som de säger. De vill göra kar-
riär på arbetsplatsen. De vill bli erkända och uppmärksammade. Därför 
vänder de sig hellre till sådana ”frälsare” som kan hjälpa dem med detta. 
De vänder sig till sådana som kan ge dem det goda livet. De vill leva ett 
lugnt, sorglöst , bekvämt och lyckligt liv. De vill nog tillhöra kyrkan och 
bekänna Kristus med munnen, men på ett villkor: Att de också får lov att 
söka sin lycka här i världen.

Så finns det de som vill ha en frälsare som tillfredsställer deras själv-
rättfärdighet. De förkastar inte religionen. De vill gärna tillhöra dem som 
tror. Men de vill inte höra något om sina egna synder. Att de själva skulle 
behöva en frälsare från synd är en främmande tanke för dem. Därför vill 
de inte ha en frälsare som uppmanar dem att tänka på sin eviga salighet. 
De vill inte ha någon som varnar dem för förtappelsen och helvetet eller 
som ber dem rikta blicken mot himmelen. De vill ha en frälsare som låter 
dem leva som de själva vill och inte bryr sig om deras livsstil. De behöver 
inte en frälsare från synden. De behöver inte evangeliet som berättar att 
frälsningen är av nåd allena, genom tron på Jesu Kristi återlösningsverk 
allena.

Det säger sig självt att i detta sammanhang är inte Jesus Kristus aktuell 
för dagens människor. Han är inte den frälsare de behöver. Men därmed 
blir aldrig människorna lyckliga. Därmed blir de aldrig nöjda. 

För den frälsning som han vill ge är den sanna frälsningen och den 
sanna lyckan. Han ger oss inte mat som tar slut utan mat som varar och 
ger evigt liv.

Vilken frälsare söker vi? Söker vi en som kan ge det goda livet? Eller 
en som kan tillfredsställa vår självrättfärdighet? Eller en som kan göra det 
här livet så behagligt som möjligt? Eller söker vi en frälsare som kan ge 
oss frälsning från synden och döden och ge oss evigt liv hos Gud? Om vi 
söker det sistnämnda finner vi honom i Jesus Kristus och bara i honom. 
För han är en sådan frälsare! Genom sitt fullkomliga liv, sitt oskyldiga 
lidande och sin oskyldiga död för alla människor har han gett oss den 
verkliga och sanna frälsningen, frälsningen för våra själar, det eviga livet. 
Må vi alla söka denne Frälsare, lyssna till hans ord om syndernas förlåtelse 
och evigt liv, ta det till oss och hålla fast vid det!

Egil Edvardsen



2 3

BIBEL OCH BEKÄNNELSE
Lutherska Bekännelse kyrkans tidning. 
Utkommer med 4 nr om året.
Frivillig prenumerationsavgift kr. 150:– pr. år.
Redaktion:
Egil Edvardsen (ansv. red.), Kjell Petter 
Bakken, Sverre Brandal, Birgitta Erlandsson, 
Gunilla Hedkvist och Stefan Sjöqvist.
Redaktionens adress:
Bibel och Bekännelse, c/o Egil Edvardsen, 
Solås veien 20, N-4330 Ålgård, Norge.
E-mail: egil.edvardsen@luthersk-kirke.no
Internet: www.lbk.cc
Frivillig prenumerationsavgift och gåvor 
till Bibel och Bekännelse: 
LBK:s postgiro 22 73 36-5. 
Märk talongen: »Till Bibel och Bekännelse».

LUTHERSKA
BEKÄNNELSE
KYRKAN (LBK)

• Lutherska Bekännelsekyrkan är en evangelisk 
luthersk kyrka som tror att Gud har skänkt hela 
världen glädjebudskapet om den försoning som 
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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 
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Redaktionellt

Vilken frälsare söker vi?
”Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra?” är titeln på en bok 
som kom ut för några år sedan. Varför finns det så många olyckliga män-
niskor idag? Vi har det så otroligt bra i det samhälle vi lever i. Vi har 
överflöd på allt. Ändå är många så otillfredsställda och missnöjda med 
tillvaron. De har så svårt att slå sig till ro med vad de har. Vad kan orsa-
ken vara? Kan orsaken till att människor aldrig tycks bli nöjda vara att 
den lycka de är på jakt efter inte är den sanna lyckan? Kan orsaken vara 
att de arbetar ”för den mat som tar slut” och inte för ”den mat som varar 
och ger evigt liv” (Joh. 6:27)?

För allt fler människor i vår tid är det inte längre kristendomen som 
är svaret på deras sökande efter frälsning. Jesus Kristus är inte längre den 
frälsare människor letar efter. De vill ha en annan frälsare och en annan 
sorts frälsning.

Många människors uppfattning om vad frälsning är har med rent 
jordiska och materiella begrepp att göra. De vill först och främst få det 
bra här i livet och förverkliga sig själva, som de säger. De vill göra kar-
riär på arbetsplatsen. De vill bli erkända och uppmärksammade. Därför 
vänder de sig hellre till sådana ”frälsare” som kan hjälpa dem med detta. 
De vänder sig till sådana som kan ge dem det goda livet. De vill leva ett 
lugnt, sorglöst , bekvämt och lyckligt liv. De vill nog tillhöra kyrkan och 
bekänna Kristus med munnen, men på ett villkor: Att de också får lov att 
söka sin lycka här i världen.

Så finns det de som vill ha en frälsare som tillfredsställer deras själv-
rättfärdighet. De förkastar inte religionen. De vill gärna tillhöra dem som 
tror. Men de vill inte höra något om sina egna synder. Att de själva skulle 
behöva en frälsare från synd är en främmande tanke för dem. Därför vill 
de inte ha en frälsare som uppmanar dem att tänka på sin eviga salighet. 
De vill inte ha någon som varnar dem för förtappelsen och helvetet eller 
som ber dem rikta blicken mot himmelen. De vill ha en frälsare som låter 
dem leva som de själva vill och inte bryr sig om deras livsstil. De behöver 
inte en frälsare från synden. De behöver inte evangeliet som berättar att 
frälsningen är av nåd allena, genom tron på Jesu Kristi återlösningsverk 
allena.

Det säger sig självt att i detta sammanhang är inte Jesus Kristus aktuell 
för dagens människor. Han är inte den frälsare de behöver. Men därmed 
blir aldrig människorna lyckliga. Därmed blir de aldrig nöjda. 

För den frälsning som han vill ge är den sanna frälsningen och den 
sanna lyckan. Han ger oss inte mat som tar slut utan mat som varar och 
ger evigt liv.

Vilken frälsare söker vi? Söker vi en som kan ge det goda livet? Eller 
en som kan tillfredsställa vår självrättfärdighet? Eller en som kan göra det 
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Egil Edvardsen



4 5

är tom och världen rättfärdiggför-
klarad. Enligt Skriften finns det en 
rättfärdiggörelse och försoning som 
inte först skall utföras av oss män-
niskor, utan den har redan utförts 
av Kristus för 2000 år sedan. Den 
finns där ”redan för handen” innan 
människan gjort någonting alls, 
och den är helt oberoende av oss 
människor. Vår 
försoning med 
Gud skedde när 
Jesus dog. På 
samma sätt som 
Jesu död ligger i 
det förflutna, så 
ligger även denna 
rättfärdiggörelse i 
det förflutna. 

Många har sagt 
och säger fortfa-
rande att detta är 
omöjligt, ingen 
kan lida det som 
alla människor 
borde lida, nämligen helvetets 
eviga straff. Men Skriften lär klart 
att Kristus drabbades av just det 
straffet, som borde drabba dig 
och mig. När Jesus led och dog på 
korset led han helvetets straff i vårt 
ställe. Han blev övergiven av Gud 
(Ps. 22:2; Matt. 27:46). Att han 
fullkomligt sonat alla våra synder 
vittnar hans uppståndelse om. 
Tidigt på påskdagsmorgonen blev 
han ”levandegjord” och steg ned 
till helvetets fängelse för att pro-
klamera sin triumf över de onda 
makterna (1 Pet. 3:18f ). Du hel-
vete var är din seger idag? Även de 
onda andarna vet det nu och bävar. 
Graven är tom. Den uppståndne, 
med sårmärken i händer, fötter 
och sida, har uppstått p.g.a. vår 
rättgfärdiggörelse (Rom. 4:25).

Har inte Kristus uppstått så är 

vår predikan fåfäng. Då är också 
vår tro fåfäng och vi är falska vitt-
nen, eftersom vi vittnar emot Gud, 
att han har uppväckt Kristus, som 
han icke har uppväckt om det är 
sant att döda icke kan uppstå.

Har inte Kristus uppstått är det 
fabler vi förkunnar, ja våra böner 
är endast tomma ord och vi kunde 

under vår guds-
tjänsttid likaväl 
ägna oss något 
annat. Men Gud 
kan inte ljuga och 
han säger i sitt 
ord: Det var inga 
utstuderade myter 
vi följde när vi för-
kunnade för er vår 
Herre Jesu Kristi 
makt. Så vittnar 
den åldrige Petrus 
som fick vara med 
om så mycket, 
inte bara på för-

klaringsberget utan även vid den 
tomma graven på påskdagsmorgo-
nen. Kvinnorna, som var först vid 
graven, visste var lärjungarna var 
samlade och skyndade sig att med-
dela dem vad som hänt. Där satt 
lärjungarna, rädda och inlåsta så 
att ingen skulle hitta dem. Varför 
denna feghet? Om de trott på sin 
Herre, så hade väl alla elva suttit 
där på påskdagens morgon och 
väntat på att stenen skull vältras 
bort.  Här kan vi hellre få uppfatt-
ningen att de romerska soldaterna 
hade tro, eftersom de satt där dag 
och natt och höll vakt.

Varför denna rädsla? Svaret 
kommer i en av påskdagens texter 
där det så märkligt heter: Förut 
hade de nämligen inte förstått Skrif-
tens ord att han måste uppstå från de 
döda (Joh. 20:9).

Så är det också med dig och 
mig, vi är fega!  Det är inte alltid 
vi vågar stå för att vi känner den 
mannen, men Guds obegripliga 
nåd diskvalificerar oss inte. Vi får 
varje dag börja om, vi som ofta likt 
lärjungarna inte förstår Skriftens 
ord. Tomas hamnade i tvivel, han 
fick se hålen efter spikarna. Petrus 
och Johannes fick se en tom grav. 
Och ängeln, Guds budbärare, fick 
tala precis samma lugnande ord 
till Petrus och Johannes som till 
herdarna utanför Bethlehem. VAR 
INTE FÖRSKRÄCKTA! När Gud 
griper in och handlar så står den 
enkla människan där förskräckt. 
Ängelns ord var: Ni söker Jesus 
från Nasaret, den korsfäste. Han är 
uppstånden, han är inte här. Lika 
ljus som vinternatten blev utanför 
Betlehem, lika ljus blir den tomma 
graven. Mörkrets furste måste fly, 
han måste släppa taget. 

Under långfredagen såg vi hur 
vår synd och förbannelse vilade 
över Kristus och gjorde honom till 
en eländig och plågad människa, 
där hans hjärta smälte som vax 
och han kunde räkna alla sina ben. 
Denna bild är idag en helt annan, 
den är som förbytt: ingen förban-
nelse, ingen Guds vrede, ingen 
död, utan endast liv, nåd, salighet 
och rättfärdighet.

Men i allt detta vinner vi en över-
väldigande seger genom honom som 
har älskat oss.  Ty jag är viss om att 
varken död eller liv, varken änglar 
eller furstar, varken något som nu är 
eller något som skall komma, varken 
makter, höjd eller djup eller något 
annat skapat skall kunna skilja oss 
från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår 
Herre. Rom. 8:37-39.

Det är inte alltid vi vågar 
stå för att vi känner 
den mannen, men Guds 
obegripliga nåd diskvali
ficerar oss inte. Vi får 
varje dag börja om, vi 
som ofta likt lärjungarna 
inte förstår Skriftens 
ord. 

Av Stefan Hedkvist

De sjuttio kom glada tillbaka och 
berättade: ”Herre, till och med de 
onda andarna lyder oss i ditt namn.” 
Han sa till dem: ”Jag såg Satan 
falla ner från himlen som en blixt. 
Se, jag har gett er makt att trampa 
på ormar och skorpioner och att stå 
emot fiendens hela välde. Ingenting 
ska någonsin skada er. Men gläd er 
inte så mycket över att andarna lyder 
er, som över att era namn är skrivna 
i himlen” (Luk. 10:17-20). 

Jesus hade sänt ut sjuttio lärjungar. 
Deras uppdrag var att bota sjuka 
och säga till folket: ”Guds rike är 
nu hos er.” De kom tillbaka, glada 
över att till och med de onda an-
darna lydde dem i Jesu namn. Men 
Jesus påminde dem om att de hade 
ett ännu större glädjeämne. Han sa 
till dem: ”Gläd er inte så mycket 
över att andarna lyder er, som över 
att era namn är skrivna i himlen.” 
De kunde glädja sig över att deras 
namn var skrivna i himlen oavsett 
om de såg något resultat av sitt 
arbete eller inte. Vi behöver nog 
samma påminnelse. Kom ihåg att 

vilken glädje vi än har eller önskar 
oss så kan vi glädja oss ännu mer 
över att våra namn är skrivna i 
himlen. 

Satans fall
Lärjungarna hade fått i uppdrag att 
predika evangelium om Guds rike. 
De kom glada tillbaka. Jesus sa till 
dem: ”Jag såg Satan falla ner från 
himlen som en blixt.” Jesus hade 
sett något vi människor inte kan 
se. Vi kan inte se händelser i den 
andliga världen. Jesus satte Satans 
fall i samband med lärjungarnas 
uppdrag att predika evangelium. 
Lärjungarna hade vunnit seger och 
Satan fallit på grund av deras vitt-
nesbörds ord. 

Det finns några texter i Nya tes-
tamentet som handlar om Satans 
fall. Var och en av dem hjälper 
oss att förstå de andra. När apos-
teln Johannes var på ön Patmos 
fick han i skyn ovanför ön se en 
liknande syn som den Jesus berät-
tade om. Han fick se Satan kastas 
ned på jorden. Han fick se Mikael 
och hans änglar i strid mot draken 
och hans änglar. Johannes beskri-
ver det så här: ”Draken och hans 

änglar stred, men han var inte stark 
nog, och det fanns inte längre någon 
plats för dem i himlen. Och den 
store draken, den gamle ormen, som 
kallas Djävul och Satan, han som 
bedrar hela världen, kastades ner på 
jorden och hans änglar kastades ner 
med honom. Vi förstår direkt på 
namnen och beskrivningen vem 
draken eller ormen är. Den gamle 
ormen är Djävulen som frestade 
våra första föräldrar till synd. Han 
kallas Djävul som betyder ”förta-
lare” och Satan som betyder ”åkla-
gare”. Satan beskrivs som den som 
bedrar hela världen. Men sedan 
Johannes sett Satan kastas ned på 
jorden hörde han en stark röst i 
himlen säga: 
”Nu har frälsningen 
och makten och riket 
blivit vår Guds 
och väldet hans Smordes. 
Ty våra bröders åklagare 
har blivit nerkastad, 
han som dag och natt 
anklagade dem inför vår Gud. 
De övervann honom 
på grund av Lammets blod 
och på grund av sitt vittnesbörds ord. 
Namnet Djävul betyder åklagare 

Vår största glädje?
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och han beskrivs som den som 
dag och natt anklagade alla trogna 
kristna inför Gud. Först försöker 
han bedra oss och fresta oss till 
synd för att sedan springa till Gud, 
som är den högste domaren, för 
att anklaga oss för synden så att 
vi ska bli straffade. Han bedrar 
och frestar till synd och anklagar 
sedan alla syndare inför Gud så att 
de ska bli straffade och dö. Men 
nu har Djävulen blivit övervun-
nen och är utkastad så att han inte 
längre kan anklaga oss inför Gud. 
Vad är orsaken till att han inte 
längre kan anklaga oss inför Gud? 
Vad är orsaken till att de troende 
övervunnit honom? Ja, det anges 
med dessa korta ord: ”De övervann 
honom på grund av Lammets blod 
och på grund av sitt vittnesbörds 
ord.”. Orden ”på grund av” anger 
orsak. Vi har inte segrat genom 
något vi själva åstadkommit eller 
gjort. Lammets blod och evangeliet, 
som vi tror på och vittnar om, hin-
drar Satan att anklaga oss, kastar ut 
Satan från himlen, binder honom 
(Upp. 20:2) och ger oss segern. 

Kom också ihåg vad Jesus sa 
strax före sin död på korset. I 
samma andetag som Jesus förut-
sade sin död, och på vilket sätt han 
skulle dö, i Johannesevangeliets 
tolfte kapitel, så sa han också: Nu 
ska denna världens furste kastas 
ut. Satan blev utkastad när Jesus 
offrade sig själv på korset. Jesus är 
Guds sanna offerlamm. På grund 
av hans blod kan inte Djävulen 
anklaga oss mer inför Gud. Det 
finns inte längre något att anklaga 
oss för. Jesu blod har sonat all vår 
skuld och renat oss från alla våra 
synder. På grund av Jesu liv och 
offer har vi blivit förklarade rätt-

färdiga. Vem kan anklaga och för-
döma den Gud frikänt? Detta kan 
vi glädja oss över oavsett framgång 
eller motgång. I vilket fall är Lam-
mets blod orsak till vår eviga seger.  

Kraften i evangeliet
I Johannes syn vann de troende 
seger över Satan också på grund 
av sitt vittnesbörds ord. ”Vittnes-
bördets ord” är detsamma som 
evangeliet som de kristna vittnar 
om. Evangeliet visar att Satan är 
en lögnare. Satan 
försöker anklaga oss 
för synd inför Gud. 
Men evangeliet visar 
att den högste Do-
maren redan frikänt 
oss. Evangeliet visar 
att Gud redan av-
kunnat denna dom 
över alla: ni är för-
låtna och förklarade 
rättfärdiga för Kristi 
skull. Satan kan inte 
längre anklaga oss 
för synd när synden blivit sonad 
och borttagen av Lammets blod. 
Han kan inte anklaga dem som 
Gud förlåtit. Den som tror på 
Jesus kommer inte under någon 
dom. Det är evangeliets budskap 
till varje människa. Det är Guds 
egen försäkran till oss.   

I himmelen ska denna lovsång 
ljuda för evigt: De övervann Djävu-
len på grund av Lammets blod och 
sitt vittnesbörds ord. Där det rena 
evangeliet ljuder faller Satan från 
himmelen som en blixt. Han kan 
inte längre anklaga den människa 
som Guds evangelium frikänner 
och förlåter. 

Lammets blod och evangeliets 
klara ord är orsak till vår seger och 

eviga glädje. Verkligt segerjubel 
och sann glädje är inte möjligt 
utan detta. Det är något som vi 
människor lätt glömmer bort. Vi 
kommer inte i evighet att glädja 
oss över bättre hälsa, bättre eko-
nomi, bättre arbete, resor, semester 
eller vad vi tänker skulle göra oss 
glada. Källan till vår glädje är inget 
vi nu kan se med våra ögon. Även 
om vi skulle kunna göra under i 
Jesu namn, som apostlarna, och 
om vi kunde se framgång av vårt 

arbete så skulle det 
ändå inte vara vår 
största glädje. Det 
som är föremål för vår 
största glädje är något 
som inte kan ses med 
ögonen. Oavsett hur 
det går så ska vi glädja 
oss över att våra namn 
står skrivna i himme-
len. Det ska vi glädja 
oss över mer än något 
annat.

Men hur kan vi 
vara så säkra på att våra namn står 
skrivna i himlen? Hur kan vi vara 
så säkra på att det himmelska arvet 
är vårt och att vi tillhör himmelri-
ket? Ja, det beror inte på vad vi kan 
åstadkomma. Orsaken ligger utom 
oss. På grund av Lammets blod 
finns det inte längre någon som 
kan anklaga oss för inför Gud. Alla 
som tror på Jesus äger Guds försäk-
ran att inte komma under någon 
dom. Evangeliet friar oss från straff 
och förklarar att Jesus berett oss en 
plats i himlen. Han har skrivit våra 
namn i Livets bok med sitt eget 
blod. Det är källan till vår största 
glädje och det ska vi också glädja 
oss över i evighet.  

Oavsett hur det 
går så ska vi glädja 
oss över att våra 
namn står skrivna 
i himmelen. Det 
ska vi glädja oss 
över mer än något 
annat.





Uppstånden är nu min Frälsare kär
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4.  Levande ger han i rikaste mått.
Allt jag behöver har jag fått.
Levande tröstar han, ger kraft när jag är svag,
Hör mina suckar varje dag.

5.  Levande stillar han fruktan och sorg
Levande, han, min fasta borg,
Lugnar mitt hjärta var gång det bekymrat är 
Mig sin välsignelse beskär.

6.  Levande är nu min himmelske vän
Tålmodigt älskar han mig än
Levande är han som jag prisar som min Kung
Därför, min själ, var glad och sjung!

        

7.  Levande ger han mig vart andetag
Vakar, beskyddar dag för dag
Leder mig välbehållen in i himmelen
Där Han berett åt mig ett hem.

8. Uppståndne Jesus, ske ära och pris!
Levande än på samma vis
O, vilken ljuvlig glädje dessa ord mig ger:
"Uppstånden är min Frälsare".

     

DUKE STREET
LM

Text: Samuel Medley, 1738-99, svensk text: Katarina Eliasson 2005
Melodi: attr. John C. Hatton d. 1793.
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och han beskrivs som den som 
dag och natt anklagade alla trogna 
kristna inför Gud. Först försöker 
han bedra oss och fresta oss till 
synd för att sedan springa till Gud, 
som är den högste domaren, för 
att anklaga oss för synden så att 
vi ska bli straffade. Han bedrar 
och frestar till synd och anklagar 
sedan alla syndare inför Gud så att 
de ska bli straffade och dö. Men 
nu har Djävulen blivit övervun-
nen och är utkastad så att han inte 
längre kan anklaga oss inför Gud. 
Vad är orsaken till att han inte 
längre kan anklaga oss inför Gud? 
Vad är orsaken till att de troende 
övervunnit honom? Ja, det anges 
med dessa korta ord: ”De övervann 
honom på grund av Lammets blod 
och på grund av sitt vittnesbörds 
ord.”. Orden ”på grund av” anger 
orsak. Vi har inte segrat genom 
något vi själva åstadkommit eller 
gjort. Lammets blod och evangeliet, 
som vi tror på och vittnar om, hin-
drar Satan att anklaga oss, kastar ut 
Satan från himlen, binder honom 
(Upp. 20:2) och ger oss segern. 

Kom också ihåg vad Jesus sa 
strax före sin död på korset. I 
samma andetag som Jesus förut-
sade sin död, och på vilket sätt han 
skulle dö, i Johannesevangeliets 
tolfte kapitel, så sa han också: Nu 
ska denna världens furste kastas 
ut. Satan blev utkastad när Jesus 
offrade sig själv på korset. Jesus är 
Guds sanna offerlamm. På grund 
av hans blod kan inte Djävulen 
anklaga oss mer inför Gud. Det 
finns inte längre något att anklaga 
oss för. Jesu blod har sonat all vår 
skuld och renat oss från alla våra 
synder. På grund av Jesu liv och 
offer har vi blivit förklarade rätt-

färdiga. Vem kan anklaga och för-
döma den Gud frikänt? Detta kan 
vi glädja oss över oavsett framgång 
eller motgång. I vilket fall är Lam-
mets blod orsak till vår eviga seger.  

Kraften i evangeliet
I Johannes syn vann de troende 
seger över Satan också på grund 
av sitt vittnesbörds ord. ”Vittnes-
bördets ord” är detsamma som 
evangeliet som de kristna vittnar 
om. Evangeliet visar att Satan är 
en lögnare. Satan 
försöker anklaga oss 
för synd inför Gud. 
Men evangeliet visar 
att den högste Do-
maren redan frikänt 
oss. Evangeliet visar 
att Gud redan av-
kunnat denna dom 
över alla: ni är för-
låtna och förklarade 
rättfärdiga för Kristi 
skull. Satan kan inte 
längre anklaga oss 
för synd när synden blivit sonad 
och borttagen av Lammets blod. 
Han kan inte anklaga dem som 
Gud förlåtit. Den som tror på 
Jesus kommer inte under någon 
dom. Det är evangeliets budskap 
till varje människa. Det är Guds 
egen försäkran till oss.   

I himmelen ska denna lovsång 
ljuda för evigt: De övervann Djävu-
len på grund av Lammets blod och 
sitt vittnesbörds ord. Där det rena 
evangeliet ljuder faller Satan från 
himmelen som en blixt. Han kan 
inte längre anklaga den människa 
som Guds evangelium frikänner 
och förlåter. 

Lammets blod och evangeliets 
klara ord är orsak till vår seger och 

eviga glädje. Verkligt segerjubel 
och sann glädje är inte möjligt 
utan detta. Det är något som vi 
människor lätt glömmer bort. Vi 
kommer inte i evighet att glädja 
oss över bättre hälsa, bättre eko-
nomi, bättre arbete, resor, semester 
eller vad vi tänker skulle göra oss 
glada. Källan till vår glädje är inget 
vi nu kan se med våra ögon. Även 
om vi skulle kunna göra under i 
Jesu namn, som apostlarna, och 
om vi kunde se framgång av vårt 

arbete så skulle det 
ändå inte vara vår 
största glädje. Det 
som är föremål för vår 
största glädje är något 
som inte kan ses med 
ögonen. Oavsett hur 
det går så ska vi glädja 
oss över att våra namn 
står skrivna i himme-
len. Det ska vi glädja 
oss över mer än något 
annat.

Men hur kan vi 
vara så säkra på att våra namn står 
skrivna i himlen? Hur kan vi vara 
så säkra på att det himmelska arvet 
är vårt och att vi tillhör himmelri-
ket? Ja, det beror inte på vad vi kan 
åstadkomma. Orsaken ligger utom 
oss. På grund av Lammets blod 
finns det inte längre någon som 
kan anklaga oss för inför Gud. Alla 
som tror på Jesus äger Guds försäk-
ran att inte komma under någon 
dom. Evangeliet friar oss från straff 
och förklarar att Jesus berett oss en 
plats i himlen. Han har skrivit våra 
namn i Livets bok med sitt eget 
blod. Det är källan till vår största 
glädje och det ska vi också glädja 
oss över i evighet.  

Oavsett hur det 
går så ska vi glädja 
oss över att våra 
namn står skrivna 
i himmelen. Det 
ska vi glädja oss 
över mer än något 
annat.





Uppstånden är nu min Frälsare kär
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4.  Levande ger han i rikaste mått.
Allt jag behöver har jag fått.
Levande tröstar han, ger kraft när jag är svag,
Hör mina suckar varje dag.

5.  Levande stillar han fruktan och sorg
Levande, han, min fasta borg,
Lugnar mitt hjärta var gång det bekymrat är 
Mig sin välsignelse beskär.

6.  Levande är nu min himmelske vän
Tålmodigt älskar han mig än
Levande är han som jag prisar som min Kung
Därför, min själ, var glad och sjung!

        

7.  Levande ger han mig vart andetag
Vakar, beskyddar dag för dag
Leder mig välbehållen in i himmelen
Där Han berett åt mig ett hem.

8. Uppståndne Jesus, ske ära och pris!
Levande än på samma vis
O, vilken ljuvlig glädje dessa ord mig ger:
"Uppstånden är min Frälsare".

     

DUKE STREET
LM

Text: Samuel Medley, 1738-99, svensk text: Katarina Eliasson 2005
Melodi: attr. John C. Hatton d. 1793.
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Av Jon D. Buchholz
Du ligger på rygg i det svartaste 
mörker. Atmosfären är kvävande. 
Du famlar omkring i mörkret för 
att försöka bedöma hur stort ut-
rymmet är omkring dig.

En knapp decimeter ovanför 
ansiktet är det ett stoppat tak. Väg-
garna är också stoppade både till 
höger och vänster. Det verkar som 
om du ligger i någon slags säng. 
Det ligger en kudde bakom hu-
vudet. Du har inte plats att vända 
dig. Du förefaller vara helt omgi-
ven av dynor och stoppning.

Så inser du var du befinner dig. 
Du ligger i en kista.

Dödens fängelse
Du trycker mot locket, men det 
ger inte efter. Väggarna kryper 
närmare när du inser att du är 
instängd, obevekligt inspärrad i 
denna dödens kammare, och det 
finns inte något du kan göra för att 
bli fri.

Denna skrämmande, kvävande, 
klaustrofobiska skildring är en bild 

av döden och graven som vi alla 
går till mötes. Dödens fängelse gör 
anspråk på alla syndare, ty syndens 
lön är döden (Rom. 6:23) och 
döden kommer över alla männis-
kor eftersom alla har syndat (Rom. 
5:12).

Vi kan inte göra någonting för 
att befria oss från denna boja. 
Kistan sluter sig om oss alla och 
stänger in oss i sitt hemska fäng-
else. Locket blir låst och metervis 
med jord skottas över. Bara en 
gravsten och lite blommor vittnar 
om fången som ligger instängd där 
nere i graven. 

Vår Gud känner väl till detta 
fängelse, för han har själv varit där. 
Josef och Nikodemus tog ner Jesu 
livlösa kropp från korset på Gol-
gatakullen. De svepte liket. I stilla 
tillbedjan la de in honom i dödens 
kammare.

Allt var ordnat för att säkerställa 
att den döde Jesus skulle förbli 
död. Graven var ordentligt stängd 
med en väldig sten för ingången. 
Landshövdingen Pilatus förseglade 

den så att det inte gick att öppna 
den. Han satte ut vakter som skulle 
se till att inga besökare tog sig in 
och att Jesus inte kunde föras ut.

Dödens fängelse är öppnat
Men i det här fallet var alla an-
strängningar att spärra in den döde 
förgäves. Fängelset som höll Jesus i 
dödens band måste brytas upp.

Tidigt på morgonen den 
första dagen i veckan gav dödens 
bommar vika för Jesu Kristi makt. 
Svepningen föll av, graven öppna-
des och alla kunde med egna ögon 
se det som Skriften redan hade 
förutsagt: Jesus lever!

Föreställ dig de oräkneliga krop-
par som är fångna i dödens boning. 
Genom Kristi makt ska de alla bli 
befriade. ”Den stund kommer, då 
alla som är i gravarna ska höra hans 
röst och gå ut ur dem. De som har 
gjort gott ska uppstå till liv, och de 
som har gjort ont ska uppstå till 
dom” (Joh. 5:28,29).

För den som inte tror är det 
ohyggliga framtidsutsikter. För 
dem som älskar Jesus betyder det 
förbehållslös glädje.

Dödens trånga kammare ska inte 
vara förseglad för alltid. Graven 
kan inte stänga oss inne. Det finns 
en som håller i nyckeln och låser 
upp fängelset och befriar fångarna. 
När ärkeängelns röst hörs, när 
Guds basun ljuder ska de i Kristus 
döda uppstå. Vi ska leva och se vår 
Frälsare, skåda honom med våra 
ögon och förenas med kristna från 
alla tider i evigt högtidsfirande. 

”Var inte förskräckt. Jag är den 
förste och den siste och den le-
vande. Jag var död, och se, jag lever 
i evigheternas evigheter och har 
nycklarna till döden och helvetet” 
(Upp. 1:17,18).

Graven kan inte hålla oss fångna

	 Wittenberg	den	20	maj	1531

Nåd och frid i vår Frälsare och Herre Jesus Kristus! Amen. 

Min	älskade	Mor!	Jag	har	hört	om	din	sjukdom	av	min	bror	Jakob,	och	det	gör	
mig	ont	att	jag	inte	kan	vara	hos	dig	personligen,	men	jag	är	hos	dig	i	anden.	Jag	
hoppas	att	ditt	hjärta	för	länge	sedan	har	blivit	rikligt	tröstat	ur	Guds	ord	men	
vill	ändå	bidra	med	min	skärv.	Det	är	ju	ett	barns	plikt	mot	sin	mor.

Först	vet	du,	kära	mor,	att	din	sjukdom	är	ett	bevis	på	Guds	faderskärlek.	Det	
höjda	riset	är	ett	ringa	straff	i	jämförelse	med	det	de	ogudaktiga	hemsöks	av.	
Det	är	t.o.m.	ringa	jämfört	med	hur	han	agar	många	av	sina	kära	barn,	då	den	
ene	blir	slagen,	den	andre	bränd	o.s.v.,	så	att	alla	måste	ropa:	”För	din	skull	blir	
vi	dödade	hela	dagen.”	Därför	bör	allt	sådant	lidande	tas	emot	som	ett	tecken	
på	Guds	välbehag.	Det	är	ändå	en	ringa	småsak	jämfört	med	vad	hans	käre	
son,	vår	Herre	Jesus	Kristus,	fick	uthärda	för	oss.

Och	du,	kära	mor,	känner	vår	frälsningsgrund	och	hörnsten	Jesus	Kristus	
som	aldrig	ska	svika	oss,	för	han	är	en	Frälsare	för	alla	dem	som	i	sin	djupa	
nöd	åkallar	honom.	Han	säger:	”Var	vid	gott	mod,	jag	har	övervunnit	världen.”	
Och	då	nu	döden	och	synden	besegrats	kan	vi	vara	fulla	av	glädje.	Då	synden	
förskräcker	oss	kan	vi	säga:	”Jag	vill	inte	lyssna	när	du	skrämmer	mig.	Jag	vill	
lyssna	på	min	Frälsares	’Var	vid	gott	mod’.	För	det	är	den	tröst	som	jag	litar	på.	
Den	ska	inte	bedra	mig.”	Och	så	har	även	Paulus	jublat:	”Döden	är	uppslukad	
och	seger	vunnen.”

Sysselsätt	ditt	hjärta	bara	med	sådana	tankar,	kära	mor.	Var	tacksam	för	att	
Gud	fört	dig	till	kännedom	om	dessa	ting	och	inte	lämnat	dig	att	förtrösta	på	
dina	egna	gärningar	och	att	se	vår	Frälsare	som	en	grym	domare	och	tyrann	
som	vi	måste	fly	från	till	Maria	och	helgonen	för	att	få	den	tröst	som	bara	han	
kan	ge.	Vi	känner	vår	himmelske	Faders	gränslösa	kärlek.	Vi	vet	att	Jesus	är	vår	
medlare	och	biskop	som	dagligen	träder	fram	för	oss	i	Guds	åsyn	så	att	alla	som	
åkallar	honom	ska	få	del	av	hans	tröst.	Han	bar	våra	synder	på	korset.	Därför	
kan	vi	åkalla	honom,	vår	Frälsare	och	tröstare,	våra	själars	sanne	biskop.	Tacka	
därför	Gud	för	sådana	tecken	på	hans	nåd.	Han	som	börjat	det	goda	verket	ska	
själv	fullborda	det.	Vi	kan	inte	hjälpa	oss	själva.	Vi	kan	inte	övervinna	synden,	
döden	och	djävulen	genom	våra	egna	gärningar,	men	det	finns	en	som	kan,	
och	han	säger:	”Var	vid	gott	mod,	jag	har	övervunnit	världen”,	”Jag	lever,	och	ni	
kommer	att	leva;	och	ingen	ska	ta	er	glädje	ifrån	er”.	Måtte	all	trösts	Gud	ge	dig	
en	fast	och	glad	tro	så	att	du	kan	övervinna	denna	nöd	och	all	annan	nöd	och	
slutligen	erfara	sanningen	i	orden	”Jag	har	övervunnit	världen”.	Jag	anbefaller	
dig	till	kropp	och	själ	åt	hans	nåd.	Amen.	Alla	barnen	och	även	min	Käthe	ber	
för	dig.	Några	av	dem	gråter,	andra	äter	och	säger:	”Farmor	är	mycket	dålig.”	
Må	Guds	nåd	vara	med	oss	alla.	Amen.
	 Din	käre	son
	 Martin	Luther

Till Luthers mor – Tröstebrev under hennes sista sjukdom
Tidigt på påskmorgonen gav dödens bommar vika för Jesu Kristi makt.  
Genom Kristi makt ska alla bli befriade från dödens fängelse.
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Av Jon D. Buchholz
Du ligger på rygg i det svartaste 
mörker. Atmosfären är kvävande. 
Du famlar omkring i mörkret för 
att försöka bedöma hur stort ut-
rymmet är omkring dig.

En knapp decimeter ovanför 
ansiktet är det ett stoppat tak. Väg-
garna är också stoppade både till 
höger och vänster. Det verkar som 
om du ligger i någon slags säng. 
Det ligger en kudde bakom hu-
vudet. Du har inte plats att vända 
dig. Du förefaller vara helt omgi-
ven av dynor och stoppning.

Så inser du var du befinner dig. 
Du ligger i en kista.

Dödens fängelse
Du trycker mot locket, men det 
ger inte efter. Väggarna kryper 
närmare när du inser att du är 
instängd, obevekligt inspärrad i 
denna dödens kammare, och det 
finns inte något du kan göra för att 
bli fri.

Denna skrämmande, kvävande, 
klaustrofobiska skildring är en bild 

av döden och graven som vi alla 
går till mötes. Dödens fängelse gör 
anspråk på alla syndare, ty syndens 
lön är döden (Rom. 6:23) och 
döden kommer över alla männis-
kor eftersom alla har syndat (Rom. 
5:12).

Vi kan inte göra någonting för 
att befria oss från denna boja. 
Kistan sluter sig om oss alla och 
stänger in oss i sitt hemska fäng-
else. Locket blir låst och metervis 
med jord skottas över. Bara en 
gravsten och lite blommor vittnar 
om fången som ligger instängd där 
nere i graven. 

Vår Gud känner väl till detta 
fängelse, för han har själv varit där. 
Josef och Nikodemus tog ner Jesu 
livlösa kropp från korset på Gol-
gatakullen. De svepte liket. I stilla 
tillbedjan la de in honom i dödens 
kammare.

Allt var ordnat för att säkerställa 
att den döde Jesus skulle förbli 
död. Graven var ordentligt stängd 
med en väldig sten för ingången. 
Landshövdingen Pilatus förseglade 

den så att det inte gick att öppna 
den. Han satte ut vakter som skulle 
se till att inga besökare tog sig in 
och att Jesus inte kunde föras ut.

Dödens fängelse är öppnat
Men i det här fallet var alla an-
strängningar att spärra in den döde 
förgäves. Fängelset som höll Jesus i 
dödens band måste brytas upp.

Tidigt på morgonen den 
första dagen i veckan gav dödens 
bommar vika för Jesu Kristi makt. 
Svepningen föll av, graven öppna-
des och alla kunde med egna ögon 
se det som Skriften redan hade 
förutsagt: Jesus lever!

Föreställ dig de oräkneliga krop-
par som är fångna i dödens boning. 
Genom Kristi makt ska de alla bli 
befriade. ”Den stund kommer, då 
alla som är i gravarna ska höra hans 
röst och gå ut ur dem. De som har 
gjort gott ska uppstå till liv, och de 
som har gjort ont ska uppstå till 
dom” (Joh. 5:28,29).

För den som inte tror är det 
ohyggliga framtidsutsikter. För 
dem som älskar Jesus betyder det 
förbehållslös glädje.

Dödens trånga kammare ska inte 
vara förseglad för alltid. Graven 
kan inte stänga oss inne. Det finns 
en som håller i nyckeln och låser 
upp fängelset och befriar fångarna. 
När ärkeängelns röst hörs, när 
Guds basun ljuder ska de i Kristus 
döda uppstå. Vi ska leva och se vår 
Frälsare, skåda honom med våra 
ögon och förenas med kristna från 
alla tider i evigt högtidsfirande. 

”Var inte förskräckt. Jag är den 
förste och den siste och den le-
vande. Jag var död, och se, jag lever 
i evigheternas evigheter och har 
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Till Luthers mor – Tröstebrev under hennes sista sjukdom
Tidigt på påskmorgonen gav dödens bommar vika för Jesu Kristi makt.  
Genom Kristi makt ska alla bli befriade från dödens fängelse.
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Hur känner sig de som 
kommer till kyrkan utan sin 
partner?

Av Wayne I. Schulz

Vi sitter för det mesta en-
samma i kyrkbänken. Vi bär 
vigselring, men du ser sällan 
våra makar följa med oss. 
Ibland har vi bråttom hem 
från gudstjänsten. Våra makar 
är inte ett med oss i tron. De 
kanske är kristna, kanske inte. 
Eller också tror de inte alls 
på Gud. Några av er kanske 
känner oss väl. Andra känner 
oss inte alls men undrar hur vi 
har det.

Det finns ganska många 
som har det som vi i vår 
kyrka. Och vi är oftare kvin-
nor än män. Det är inte alltid 
så lätt för oss i kyrkan. Vi 
hör hur det ska vara i kristna 
äktenskap men kan inte be-
rätta det hemma och kanske 
har svårt att tillämpa det. Vi 
kan känna oss fruktansvärt 
ensamma i livets med- och 
motgångar. En del av oss har 
makar som stöttar oss och 
förstår vårt behov av näring 
genom Ord och sakrament. 

Andra har makar som retar sig 
på att vi  tillbringar så mycket 
tid i kyrkan.

Livet är ofta en kamp för 
oss. Men kampen ger oss 
tillfälle att växa andligt och 
göra det bästa av vår kallelse 
som kristna. I vardagslivet 
skapar Gud särskilda möjlig-
heter att leva i Kristi glädje. 
Vi har extra anledning att be 
och visa kristen kärlek när 
den är som bäst. Vi får också 
tillfällen att förmedla vår tro 
genom att leva så ärligt och 
vänligt vi kan så att vi hellre 
väcker intresse för Kristus 
än stöter bort. Vi försöker 
utveckla ”en mild och stilla 
ande” som Petrus uppmunt-
rade till (1 Petr. 3:4). Vårt 
hopp finns uttryckt i Paulus 
ord att ”mannen som inte tror 
är helgad genom sin hustru, 
och hustrun som inte tror 
är helgad genom sin troende 
man” (1 Kor. 7:14).

Vi önskar att du ska förstå 
att vi har andra utmaningar 
i livet än du. Vi ber om dina 
förböner. Be att Gud ska in-
spirera oss att göra rätt saker, 
tala så det stämmer med vad 
Bibeln lär och uttrycka oss 

så att våra makar får lust att 
få veta mer om Jesus. Vi vill 
veta mer om dig som är i 
samma situation så att vi kan 
stödja varandra. Vi vill att vår 
församling ska ha möten och 
utflykter där våra makar kan 
känna sig välkomna. Vi vill att 
våra äkta hälfter ska se vilket 
fantastiskt och rikt och tryggt 
liv det innebär att vara en Jesu 
lärjunge. Mer än något annat 
ber vi att våra makar en dag 
ska bli nya skapelser i Kristus, 
ta till sig kristen näring i vår 
familj och glädja sig åt att be 
”Fader vår” med oss.

Det är till hjälp att förstå 
att Gud känner till vår situa-
tion. Inte ens en sparv kan 
falla till marken utan att han 
vet det. Det hjälper att veta 
att vi i Kristus har en tro 
och ett hopp som håller, att i 
Kristus allt hålls samman och 
att våra bröder och systrar i 
Kristus är redo att ge oss stöd 
och uppmuntran. Det kan 
hända att vi sitter ensamma i 
kyrkbänken, men vi gläder oss 
åt alla prov på kristen omsorg 
som du visar.

Fritt översatt ur  
Forward in Christ

Du är inte ensam
Frågor och svar vid korsets fot:

Omedvetna synder

Av Richard Gurgel

Kan jag gå miste om frälsningen om jag inte 
ångrar synder som jag inte vet om?

Som om det inte vore nog med det stora 
antal synder vi vet att vi har gjort är det slå-
ende att tänka på hur många fler vi inte ens 
vet om att vi har gjort. Sådan är följden av att 
leva med ett syndigt hjärta. Jeremia förstod 
det. ”Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det 
är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?” (Jer. 
17:9).

Det är förmodligen främst inom två om-
råden dessa ”omedvetna synder” är fördolda 
för våra ögon. För det första ser vi dem inte 
därför att vi inte känner till Skriftens under-
visning tillräckligt bra. Vem av oss har inte 
under bibelläsningen plötsligt blivit medve-
ten om en synd i tanke, ord eller gärning som 
vi tidigare inte alls tänkt på?

Synder kan också vara dolda för oss därför 
att vi är omedvetna om vilken effekt våra ord 
och handlingar har på människor runt om-
kring oss. Ibland kan våra som vi själva tycker 
ganska oskyldiga ord och handlingar ha sårat 
andra eller gjort att de vacklar i sin tro. Och 
vi har kanske inte en aning om att det vi sagt 
eller gjort har sårat dem.

Det för ingen lycka med sig att vara omed-
veten om sin synd. Vare sig synden är med-
veten eller omedveten är den aldrig stärkande 
för tron, varken vår egen eller andras. Vare sig 
vi inser det eller inte arbetar synden alltid på 
att ödelägga tron.

Att hålla fast vid synder som vi är med-
vetna om utgör naturligtvis den mest ome-
delbara faran att tappa tron. Men även synder 
som vi är omedvetna om kan ha cancereffekt 
på tron.

Det är därför vi instämmer med David i 
hans ödmjuka bekännelse: ”Vem märker själv 

hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga 
brister” (Ps. 19:12). Samma uppmuntran 
ger Martin Luther när han i Lilla katekesen 
skriver om bekännelse. ”Inför Gud ska vi 
erkänna oss skyldiga till alla synder, även 
de som vi inte är medvetna om, så som vi 
gör i Herrens bön”. När vi flyr till Kristi 
kors med den skuldbördan är det trösterikt 
att veta att ”Jesu, hans Sons, blod renar oss 
från all synd” (1 Joh. 1:7). Detta ”all synd” 
som Kristus renar oss från innefattar inte 
bara synder som vi är medvetna om utan 
även de som är fördolda för oss.

Vi gläder oss över förlåtelse även för 
omedvetna synder, men det skulle vara 
andligen farligt att vilja fortsätta vara 
omedveten. Vi kan vara tacksamma om en 
broder eller syster i Kristus (eller t.o.m. en 
icke troende!) gör oss medvetna om att vi 
har syndat mot honom/henne eller någon 
annan. Först kan det göra ont att bli varse 
en synd vi inte har sett. Men när vi ser vår 
synd ber vi den som våra ord eller hand-
lingar har sårat om förlåtelse. Så långt det 
står i vår makt vill vi inte att vår synd ska 
stå kvar som en stötesten för den personen.

Vi har också anledning att studera Skrif-
ten för att få bort dessa omedvetenhetens 
skygglappar. Genom sin lag avslöjar Gud 
för oss hur djup synden är i våra hjärtan 
på sätt som vi ofta inte   varit medvetna 
om tidigare. Det får oss att fly bort från 
den synden till Guds gränslösa nåd. En 
sådan ånger hindrar Satans planer på att 
använda den synden till att skada antingen 
vår eller andras tro. Den öppnar också våra 
ögon ännu mer för djupet i denna fantas-
tiska verklighet: ”Där synden blev större, 
där överflödade nåden ännu mer” (Rom. 
5:20).
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”Se, hur gott och ljuvligt det är 
när bröder bor endräktigt tillsam-
mans… Det är som Hermons dagg 
som faller ner på Sions berg” (Ps. 
133:1-3). Vilken underbar bild 
av enheten mellan troende! Sions 
berg betecknar Guds kyrka här i 
världen.

Gemenskapen mellan människor 
och olika folkgrupper är inte alltid 
god och ljuvlig, tvärtom ibland full 
av missnöje, otålighet, förtal, an-
grepp! Också i Kristi kyrka uppstår 
konflikter. I stället för ömsesidig 
kärlek och respekt under djup 
enhet kan bröder och systrar i tron 
t.o.m. behöva medlare för konflikt-
lösning. Men broderlig omtanke, 
kärlek och respekt på grundval av 
samma tro, lära och bekännelse är 
som ”Hermons dagg som faller ner 
på Sions berg”.

Konfessionella Evangelisk-
Lutherska Konferensen (KELK) 
grundades 1993 av tretton bekän-
nelsetrogna lutherska kyrkor och 
omfattar idag tjugo medlemskyr-
kor. Denna konferens vill med-
verka till att enheten och glädjen 
i tron och bekännelsen stärks och 
bär frukt i en förnyad iver att nå ut 
till andra med Guds rena och livgi-
vande evangelium. Inte minst vill 
KELK ge stöd och uppmuntran åt 
de små medlemskyrkorna. Deras 
medlemmar tänker inte alltid på 
att de har bröder och systrar i tron 
på många olika håll i världen. Se, 
hur gott och ljuvligt det är med en 
endräktig brödragemenskap med 
människor från olika stammar, folk 
och tungomål! 

KELK ordnar ett möte för alla 
medlemskyrkorna vart tredje år. I 
år hålls det i Kiev i Ukraina den 
3-5 juni. Tidigare möten har hål-
lits i Tyskland (1993), Puerto 
Rico (1996), USA (1999), Sverige 
(2002) och Japan (2005). Åren 

däremellan hålls regionala möten.
Temat för sommarens möte 

i Kiev är Gör Guds mångfaldiga 
visdom känd. De teologiska före-
dragen hålls i år av representanter 
från Ukraina, Norge, Ryssland, 
Japan och Peru. Tidigare föredrag 
finns tillgängliga på KELKs hem-
sida, www.celc.info. 

Följande tjugo kyrkor tillhör 
KELK:

Bulgariens lutherska kyrka (Bulga-
rian Lutheran Church)

Konungen Kristus lutherska kyrka 
i Nigeria (Christ the King Luth-
eran Church of Nigeria

Evangelisk-lutherska bekännel-
sekyrkan i Mexico (Confes-
sional Evangelical Lutheran                        
Church, Mexico)

Evangelisk-lutherska bekännelse-
kyrkan i Ryssland (Confessional 
Evangelical Lutheran Church, 
Russia)

Lutherska bekännelsekyrkan i 
Lettland (Confessional Lutheran 
Church in Latvia)

Evangelisk-lutherska kyrkan i 
Tjeckien (Czech Evangelical 
Lutheran Church)

Lutherska bekännelsekyrkan i Fin-
land (Suomen Luterilainen Tun-
nustuskirkko)

Evangelisk-lutherska bekännelse-
kyrkan i Puerto Rico (Evang-
elical Lutheran Confessional 
Church, Puerto Rico)

Evangelisk-lutherska frikyrkan i 
Tyskland (Evangelisch-Lutheris-
che Freikirche, Tyskland)

Evangelisk-lutherska synoden i 
Australien (Evangelical Lutheran 
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Fritt efter en artikel i  
Forward in Christ

KELK 
firar femton år av bekännelsegemenskap
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Jesus sa till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, ska han 
förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig” (Matt. 16:24). 
Det kors Jesu lärjungar fått att bära under sin vandring genom livet 
är precis de lidanden och prövningar som vår Frälsare vet vi behöver 
för att förbli helt beroende av honom. Bara tack vare Herren blir vår 
väg lyckosam trots stora faror. Därför kan vi instämma med Paulus: 
”Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger 
tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp” (Rom. 5:3-4). Petrus 
skriver: ”Gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla 
och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet” (1 Petr. 4:13).

Korsvandring
Herre, det är för tungt . . . 
Gör det lite lättare

Herre, gör det ännu lättare. . .  
då kan jag bära det bättre

Tack, Herre! 

Va?

Tron kommer från Gud
Tron kommer från honom, inte från dig. Och allt som verkar  
tro i dig kommer från honom och inte från dig.

Martin Luther

Församlingsnytt

Förlovning
Sanna Rådelius och Elias 
 Hedkvist, 1 jan 2008. 

KYRKOSTYRELSEN I 
LUTHERSKA  
BEKÄNNELSEKYRKAN
kallar medlemmarna i 
 Lutherska Bekännelsekyrkan 
till ordinarie kyrkokonferens 
på Karmøy Folkehøgskole, 
 Kopervik (Norge), lördagen 
den 19 juli 2008, kl 10:00.
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Övernattning (pris per natt)
Enkelrum: Nkr. 275:-
Dubbelrum: Nkr. 350:-
Familjerum (4 bäddar, 2 barn, 2 vuxna): Nkr. 375:-

Det finns möjlighet att lägga en extramadrass på golvet. 
(Madrasser finns på skolan.)
Kuddar och filtar finns på rummen, sänglinne medtages. 
(Sovsäck inte tillåtet.)
De flesta rummen har eget wc och dusch.

Måltider
Frukost Nkr. 45:-
Middag Nkr. 80:-
Kvällsmat Nkr. 65:-
Kaffe Nkr. 25:-
Barn under 6 år: Gratis
Barn mellan 6 och 12 år Halva priset

OBS. Tält och husvagn kan inte placeras på skolans 
område. Men det finns möjlighet att göra det vid LBKs 
kyrka i Avaldsnes (ca. 10 km norr om Kopervik).

Anmälan till Birger Kvilhaugsvik (1 april – 1 juni).
E-post: bk-kvilh@online.no  Tel. (+47) 52842686
Uppge önskat rum, måltider, planerat färdsätt/ankomsttid 
och (ev.) barns ålder.

Kopervik, mysig liten stad i Karmöy kommun belägen 
18 km söder om Haugesund.

Med bil/buss: E134 Oslo/Drammen-Haugesund eller E39 
Kristiansand-Haugesund, därefter R47 Haugesund-
 Kopervik.

Med flyg: Flera dagliga avgångar från Oslo till Haugesund 
Lufthavn (12 km från Kopervik).

Med båt/färja: Fjord Line bilfärja Hanstaholm(Danmark)-
Haugesund.

Med tåg (NSB): Närmaste tågstation är Stavanger (vari-
från man kan ta buss till Haugesund (2 t.) eller snabbåt 
till Kopervik (1 t.).

Hjärtligt välkommen!   

Den lutherske forsamling i Avaldsnes och St.Lukas evangelisk-lutherske forsamling, Stavanger
 önskar välkommen till 

LBKs kyrkokonferens
Karmøy Folkehøgskule, 17–20 juli 2008

Konferenstema: ”Nådegåvor”

Hur nådegåvorna används i bibliska församlingar.
Upptäck och bli medveten om dina egna nådegåvor.

Var och hur kan du använda dina nådegåvor?
Föredrag av Peter Öman, John Vieths och Stefan Sjöqvist. Samtal i grupper efter varje föredrag

För de yngre: Barnundervisning och barnkör. (Kom ihåg att ge besked om barnens ålder.)

Inkvartering sker under eftermiddagen torsdag 17 juli. Det blir körövning kl 17, kvällsmat kl 18,  
välkomstgudstjänst kl 19.30 och social samvaro under kvällen.

Fullständigt konferensprogram kommer i nästa nr. (Se även info på www.luthersk-kirke.no)
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Av Mark G. Schroeder, president 
i WELS, vår systerkyrka i USA

Varenda cell i vår kropp påverkas 
från början till slut av något som 
kallas DNA. DNA i dina celler 
bestämmer nästan allt när det 
gäller din fysiska kropp. Det styr 
färgen på ditt hår och dina ögon, 
din hälsa och kondition och din 
mottaglighet för vissa sjukdomar. 
Ditt DNA går inte att skilja från 
vad du är.

Det är något mycket speciellt 
med det som är hjärta och centrum 
för oss som kyrka. Det är själva 
grunden för vad vi tror på. Det ge-
nomsyrar vår kyrkas och alla med-
lemmars liv och verksamhet. Det 
är källan till vår nuvarande glädje 
och vår tillförsikt inför framtiden. 
Det är grunden och motivationen 
för allt vi gör. Och det är den skatt 
vi försöker dela med oss av till värl-
den. I hjärta och centrum för allt 
vi är och gör som kyrka finns inget 
mindre än evangeliet om Jesus 
Kristus, den goda nyheten att Gud 
i Kristus har gjort oss till sitt folk 
endast av sin nåd och barmhärtig-
het.

Evangeliet om Jesus Kristus 
berör oss först personligen. Det 
är det livgivande budskapet som 

den helige Ande har använt till att 
väcka tro i våra hjärtan. Evangeliet 
har fört oss in i Guds familj och 
förändrat våra liv – och vår evig-
het. Det försäkrar oss varje dag om 
Guds fullständiga och fria förlå-
telse. Denna goda nyhet ger syn-
dare verklig sinnesfrid: ”Så långt 
som öster är från väster låter han 
våra överträdelser vara från oss” 
(Ps. 103:12). Ett sådant budskap 
ger hopp till människor som inte 
har skäl att hoppas, det ger glädje i 
en dyster och syndig värld.

Evangeliet om Kristus för oss 
inte bara in i Guds familj. Det 
är också grunden för allt vi gör i 
egenskap av Guds folk. I en värld 
där människor har många olika 
motiv till ”att göra gott och vara 
goda” ger evangeliet den enda 
motivering som behagar Gud: 
”Vi älskar därför att han först har 
älskat oss” (1 Joh. 4:19). Vi gör 
inte gott för att få något av Gud, 
för att se bra ut i jämförelse med 
andra eller för att undvika Guds 
straff. Vi försöker leva för Gud av 
tacksamhet för vad han har gjort 
för oss. Det är evangeliet som får 
oss att som enskilda kristna fira 
gudstjänst, vara trogna makar och 
föräldrar och tjäna andra i ord och 
handlingar.

Som kyrka är det evangeliet 
som motiverar alla våra beslut 
och planer. En kyrka som har 
evangeliet i centrum vill prisa den 
frihet som Gud ger oss i Kristus 
och undvika att bli lagisk, dvs. 
sätta upp regler som Gud inte har 
satt upp. En kyrka med fokus på 
evangeliet söker inte yttre fram-
gång och tillväxt utan förtröstar på 
den helige Andes kraft som genom 
evangeliet verkar på sitt eget sätt 
och i sin egen tid för att utföra 
Guds frälsningsuppgift.

Evangeliet är också centrum 
för det uppdrag vi har fått – som 
individer, som församling och 
som kyrka. Alldeles innan Jesus 
for upp till himlen gav han sin 
kyrka dess uppdrag: ”Gå ut i hela 
världen och predika evangelium 
för hela skapelsen” (Mark. 16:15). 
Som en verkligt evangelisk kyrka 
inser vi att Gud inte bara har gett 
oss evangeliet för att ha det för oss 
själva utan för att förkunna och 
dela med oss det.

Evangeliet är vårt liv. Det är vårt 
motiv. Det är vårt budskap. Det är 
vårt uppdrag. Det är vem vi är, och 
det är vad vår kyrka står för.

En kyrka med evangeliet i centrum

JUBEL 2008 Musikläger 4 dagar före konferensen

Alla välkomnas till musiklägret Jubel 2008 som hålls på samma plats som årskonferensen, 14–17 juli. 
Tanken är att den musik vi lär oss under musiklägret ska kunna förgylla årskonferensens gudtjänster och samlingar. 
Men vi kommer förstås också sjunga och spela en del bara för att det är kul. Lägret är till för alla som är ca 14 år 
eller äldre. Någon övre åldersgräns finns inte. Sångerna vi sjunger kommer att vara enkla men vackra. Solostäm-
mor och instrumentala inslag kommer att finnas, men bara för den som vill. Man kan alltid bara sjunga melodin om 
man vill. Eller inte sjunga alls om det så önskas! Självklart kommer vi också att njuta av den kristna gemenskapen 
med andakter och samtal om det kristna livet.
Bjud gärna med vänner eller släktingar som inte är medlemmar i LBK!

Låter det intressant? Gå in på http://jubel.bekannelse.se och läs mer! 
Eller kontakta ansvarig, Andreas Frank, på: Epost: andreas@pegia.se • Mobil/Sms: 0704920285
Priset är ännu inte bestämt men kommer förmodligen att hamna på ca 700800 kr.
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Låter det intressant? Gå in på http://jubel.bekannelse.se och läs mer! 
Eller kontakta ansvarig, Andreas Frank, på: Epost: andreas@pegia.se • Mobil/Sms: 0704920285
Priset är ännu inte bestämt men kommer förmodligen att hamna på ca 700800 kr.
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Gud vill att vi ska bli 
kvar hos honom

HERREN sade till Mose: ”Stig upp till mig på berget och bli kvar där.”  
(2 Mos. 24:12)

Jag var ung och naiv. Jag lät en helt främ-
mande människa som jag träffade på busshåll-
platsen stanna över natt hemma hos mig. Så fort 
jag kom hem slog det mig att det kanske inte var 
så smart. Killen kunde ju vara en tjuv eller något 
ännu värre.

Gud uppmanade Mose att komma upp på 
berget Sinai och bli kvar där hos honom, inte 
bara övernatt utan i 40 dagar. Gud som är helig 
lät en som han visste var en syndare stanna så 
länge hos honom! I början tillbakavisade Mose 
Guds kallelse att leda hans folk och sa nej rakt 
i ansiktet på Gud. Och den brist på tro Mose 
visade genom att inte omskära sin son retade upp 
Gud så att han nästan dödade Mose!

Vad vet Gud om dig? Känner han till dina 
syndiga tankar? Ja. Vet han hur du ibland be-
handlar din familj och dina kära? Ja. Vet han 
vad du gör i hemlighet? Ja. Ser han hur lätt du 
tar hans välsignelser för givna och hur mycket 
du klagar? Ja. Vet han hur många gånger du har 
lovat att allt ska bli bättre men ändå återfallit i 
samma synd? Ja.

Gud visste vad han skulle få när han uppma-
nade Mose att komma upp på Sinai och bli kvar 
hos honom i nästan en och en halv månad. Han 
visste vad han skulle få när han i dopet kallade 
oss att komma och bli kvar hos honom i hans 
dyra nåderike. Men blir han trött på oss? Står det 
honom upp i halsen att vi har så syndiga vanor? 
Blir han så besviken på hur otacksamma vi är för 
hans gästfrihet och allt fint han har i sitt kunga-
rike så att han inte vill ha oss kvar där längre?

Han ser inte på det sättet. Han ser oss som 
oklanderliga gäster i sitt rike. Det beror på att 
han ser oss genom Jesus som var helt fullkomlig i 
vårt ställe. Och eftersom Jesus redan har lidit för 
våra synder lägger han dem inte oss till last. Du 
behöver inte vara orolig. Genom Jesus kan vi bli 
kvar hos Gud för alltid.

Himmelske Fader, vissheten om att vi för alltid 
tillhör dig är en så stor välsignelse! Du har förenat 
oss med dig genom dopets sakrament och vill att vi 
alltid ska vara nära dig. Hjälp oss då att inte önska 
något högre än att få bli kvar nära dig i tro och 
tillit. Hör vår bön i Jesu namn. Amen.

Ur Meditations


