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”Jag är världens ljus” 
(Joh.8:12).
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Av Lars Gunnarsson

Då sa Maria: ”Min själ prisar 
Herren, och min ande gläder sig i 
Gud, min Frälsare. Ty han har sett 
till sin tjänarinnas ringhet. Och se, 
härefter ska alla släkten prisa mig 
salig. Stora ting har den Mäk-
tige gjort med mig och heligt 
är hans namn. Hans barm-
härtighet varar från släkte till 
släkte över dem som fruktar 
honom. Han har utfört väl-
diga gärningar med sin arm. 
Han har skingrat dem som 
har stolta hjärtan och sinnen. 
Härskare har han störtat från 
deras troner, och ringa män 
har han upphöjt. Hungriga 
har han mättat med sitt goda, 
och rika har han skickat tom-
hänta bort. Han har tagit sig 
an sin tjänare Israel och tänkt 
på att visa sin barmhärtighet 
mot Abraham och hans barn, 
till evig tid, efter sitt löfte till 
våra fäder.” (Lukas 1:46-55)

Alla tycker vi om att höra 
och sjunga de fina julsång-
erna där Guds barn har ut-
tryckt sin stora glädje över Frälsa-
rens födelse. När kristna människor 
tänker på vad julen betyder för 
dem, så är det naturligt att brista ut 
i sång. På samma sätt var det med 
Maria när hon tänkte på den kom-
mande födelsen av sin son. Hon 
uttrycker sin glädje i vad man kan 
kalla ”den första stora julsången”. 
När hon tänkte på det barn som 
Herrens ängel hade sagt att hon 
skulle föda fylldes hennes hjärta 
av glädje. Hon sa: ”Min själ prisar 
Herren, och min ande gläder sig i 
Gud, min Frälsare,” och sedan fort-
satte hon med att tala om hur stora 
saker Gud hade gjort med henne. 

Den glädje som fyllde Marias 
hjärta är en glädje som vi bör be 
Gud ingjuta också i våra hjärtan 
när vi nu återigen firar vår Frälsa-
res födelse, en glädje över att Han 
kom till vår syndiga värld för att 
återlösa oss från synd, död och  
evig pina. 

Det märkliga är att denna glädje 
bara finns hos dem som känner 
sig sorgsna och är bekymrade i 
sina hjärtan. Luther har sagt att 
när Gud vill göra oss lyckliga, så 
gör han oss först ledsna; när han 
vill göra oss rika, gör han oss först 
fattiga; och när han vill ge oss liv, 
så låter han oss först dö. Vi för-
står bättre vad Luther avser när vi 
tänker på de omständigheter som 
rådde när orden i vår text uttalades 
för första gången. Marias ord visar 
att glädjen hon känner kommer till 
dem som är rädda, till dem som 
ser sig som ringa och små, till dem 
som är hungriga och till dem som 

har bekymmer och är i behov av 
nåd och barmhärtighet.

Maria hade verkligen problem 
när hon talade dessa ord. Ängeln 
Gabriel hade kommit till henne 
i Nasaret och sagt att hon skulle 
föda en son. Maria var inte gift. Vi 
kan vara säkra på att detta inte var 

någon lätt sak att gå igenom. 
Vi kan tänka oss vad folket 
i Nasaret sa när de förstod 
att Maria väntade barn. Vi 
vet hur Josef kände sig. När 
Maria berättade för honom 
att hon väntade barn tänkte 
han i hemlighet skiljas från 
henne. Det behövdes en 
ängels besök hos honom i en 
dröm för att förmå honom 
att ta henne till hustru. Om 
Josef var tveksam till Marias 
graviditet kan du ju lätt 
förstå vad judarna tänkte om 
det hela. De tänkte natur-
ligtvis att Maria hade begått 
äktenskapsbrott. En sak kan 
vi vara klara över och det är 
att Maria, när hon talade 
dessa ord, hade tuffa dagar 
framför sig.

Men trots detta så talar 
hon om sin stora glädje. För vår 
mänskliga tanke verkar det omöj-
ligt att skam och glädje kan stå 
tillsammans. Men Marias glädje 
kan bara förstås av dem som vet 
att de själva är usla syndare. Vi kan 
aldrig förstå vad det betyder att 
ha en Frälsare, förrän vi erkänner 
att vi är äktenskapsbrytare, tjuvar 
och mördare. Vi kan aldrig förstå 
betydelsen av Jesus födelse förrän 
vi inser vilka stora syndare vi är. 
Vi kan säkert stå inför mänskliga 
domstolar utan att vara rädda, men 
när vi ser in i våra hjärtan finner 
vi tankar och önskningar som är 
både onda och hemska. När vi då 
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BEKÄNNELSE
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• Lutherska Bekännelsekyrkan är en evangelisk 
luthersk kyrka som tror att Gud har skänkt hela 
världen glädjebudskapet om den försoning som 
skett i Kristus. Vi tror att Jesus Kristus till sin 
natur är sann Gud, att han har blivit människa 
för vår skull, levt ett syndfritt liv, lidit och dött 
i vårt ställe och uppstått från de döda. Genom 
tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse 
för våra synder och har löfte om evigt liv tillsam-
mans med Gud. Syftet med vår kyrkas exi stens 
är att föra vidare detta glädjebudskap, och att 
samlas kring predikan, dop och nattvard för att 
växa i den tro vi fått av Gud.

• Vår kyrkas tro har en enda grundval, nämligen 
det Ord som Gud har gett oss i Gamla och Nya 
testamentets heliga skrifter. Det är Gud själv 
som har inspirerat de mänskliga författarna till 
Bibelns 66 böcker, och därför ska dessa skrif-
ter inte förstås som mänskliga produkter utan 
som Guds eget ord. Bibelns ord är den enda 
normen för sann kristen lära. Vi tror att Bibeln 
ska läsas utifrån dess egna anspråk och karak-
tär. Poesi ska läsas som poesi, historia som 
historia och så vidare.

• Vi bekänner oss till de lutherska bekännelse-
skrifterna samlade i Konkordieboken från år 
1580, eftersom vi funnit att de helt överens-
stämmer med vår kyrkas enda grundval: 
Bibeln.

• Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla tider, 
där människor har tagit till sig Guds ord och 
rättat sig efter det. Eftersom vi har förstått att vi 
är stora syndare inför Gud behöver vi Guds ords 
rena och klara undervisning, där förlåtelse och 
upprättelse skänks åt oss genom förkunnelsen 
av Jesu försoningsverk.

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

Guds välbehag
Finns det några du känner som du absolut inte tycker om, som du 
inte står ut med? Du tycker de är dumma. De gör så mycket dumt och 
säger så mycket oförståndigt. Du känner förakt för  dem och det är 
obehagligt att vara tillsammans med dem. ”Vilka idioter,” tänker du 
för dig själv. Även om vi vet att vi inte borde vara sådana och tänka 
så om andra människor är det väl så med de flesta av oss att det finns 
människor som vi inte tycker om.

Tror du Gud har det på samma sätt? Tror du att det finns några som 
Gud inte tycker om? Tror du Gud tycker om dig? Ja, Gud tycker om 
dig. Han tycker om oss alla. Det är precis vad det betyder när änglarna 
utanför Betlehem sjunger om människor som har hans välbehag. Guds 
välbehag betyder helt enkelt att Gud tycker om oss. Han är glad i oss. 
Han älskar oss. Han ser i nåd till oss. När han ser på oss ser han oss 
inte som sina ovänner utan som sina vänner. Ja, han betraktar oss som 
sina käraste barn. För vi har hans välbehag. När Gud betraktar oss ser 
han inte på oss med obehag utan med välbehag. Han ser på oss i nåd. 
Han älskar oss hurdana eller vilka vi än är.

Det kan väl komma perioder i livet då vi får det så svårt med oss själva 
att vi rätt och slätt slutar tycka om oss själva. Vi känner inte till några 
andra människor som tycker om oss heller. Låt oss då aldrig glömma 
att det finns en som tycker om oss och det är Gud. Han slutar aldrig 
tycka om oss.

Det betyder inte att Gud tycker om att vi syndar. Gud tycker inte 
om synden. Han hatar synd. Han säger att den som syndar ska dö. 
”Syndens lön är döden,” läser vi i Romarbrevet 6:23. Och det är vi 
som gör synd. Att Gud hatar synden är en biblisk sanning som ingen 
kan förneka. Hur kan han då ändå tycka om oss när det är vi som 
syndar? Därför att Jesus föddes och frälste oss från våra synder tycker 
Gud om oss trots synden. Han älskar oss med en obegriplig kärlek. 
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son . . .”

Vår Gud är en otrolig Gud, en Gud som älskar eländiga syndare som 
vi. Jesusbarnet i krubban är det allra bästa beviset på det. Gud har 
välbehag till oss. Jesus har stiftat fred mellan Gud och oss.

Med dessa ord önskar vi alla Bibel och Bekännelses läsare en 
välsignad julhögtid och ett gott nytt år i vår Frälsares namn.

Egil Edvardsen
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Det sanna ljuset för alla folk

Det är för lite för dig, då du är min tjänare, 
att endast upprätta Jakobs stammar och föra 

tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till 
ett ljus för hednafolken, för att du ska bli min 

frälsning intill jordens yttersta gräns. 
(Jes. 49:6)

Mina ögon har sett din frälsning, 
som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus 

som ska uppenbaras för hedningarna och en 
härlighet för ditt folk Israel. 

(Luk. 2:30-32)
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inser vår stora synd och brist kan 
vi verkligen glädja oss över Herren 
Jesu Kristi födelse. 

Maria uttrycker detta på många 
sätt i vår text. Hon säger att Guds 
barmhärtighet varar från släkte 
till släkte över dem som fruktar 
honom. När män-
niskor är rädda för 
Guds vrede, när de 
är rädda för helve-
tet, när de är rädda 
därför att de vet att 
de har förtjänat evigt 
straff för sina synder, 
då uppskattar de 
verkligen den stora, 
underbara sanningen 
att en Frälsare har 
fötts åt dem. Då kan 
de instämma med 
Maria i orden: ”Min 
ande gläder sig i Gud, min Frälsare.” 

Maria säger också: ”Han har 
skingrat dem som har stolta hjär-
tan och sinnen. Härskare har han 
störtat från deras troner, och ringa 
män har han upphöjt. Hungriga har 
han mättat med sitt goda, och rika 
har han skickat tomhänta bort.” 
De som inte är bekymrade för sin 
synd och vad de har gjort, de som 
är nöjda och stolta över sin godhet, 
de kan aldrig förvänta sig något 
från Frälsaren. De som är mäktiga, 
de som tror att de är starka nog 
att frälsa sig själva, de som tror att 
de kan göra vad Gud förväntar sig 
av dem, de kan aldrig glädja sig 
över Frälsarens födelse. De behöver 
ingen Frälsare. Den allra underba-
raste och godaste mat smakar inte 
mycket för den proppmätte. Bara 
den hungrige, bara den som vet att 
han är förlorad gläder sig över att 
Guds Son har blivit människa och 
vår Återlösare. 

Då vi nu vet hur mycket vi 
behöver en Frälsare kan vi också 

vara glada eftersom vi vet att i 
Kristusbarnet i Betlehem har vi 
allt vi behöver. Han är framför allt 
en mäktig Frälsare. Maria säger: 
”Stora ting har den Mäktige gjort 
med mig.” När ängeln kom och 
berättade för henne att hon skulle 

föda en son kunde 
hon inte förstå hur 
detta skulle vara 
möjligt. Hon var 
ju jungfru. Något 
sådant hade aldrig 
tidigare inträffat. 
I enlighet med all 
vetenskap var det 
en omöjlighet. Men 
ängeln hade sagt till 
henne: ”Ty för Gud 
är ingenting omöjligt” 
(Luk 1:37). Gud 
hade verkligen gjort 

”stora ting” med Maria. Och han 
har också gjort stora ting med oss. 
Han har åstadkommit undret att 
du och jag kan bli frälsta.

När vi är bekymrade över om 
Gud kan hjälpa oss i denna tid 
då ondskans makter verkar vara 
obegränsade, ska vi komma ihåg 
det stora undret som han gjorde 
för länge sedan då han lät sin Son 
födas för att frälsa oss från våra 
synder. Det är verkligen en makt-
demonstration som visar att Gud 
både kan och vill göra vad som 
är nödvändigt för att hjälpa oss i 
detta livet och frälsa oss för evighe-
ten, även om hela världen betraktar 
det som omöjligt. 

Men han är inte bara en mäktig 
Frälsare, han är också en barmhär-
tig Frälsare. Maria säger: ”Hans 
barmhärtighet varar från släkte till 
släkte över dem som fruktar honom”. 
Vi behöver en barmhärtig Gud. Vi 
vet att vi inte har förtjänat annat 
än straff. Men när vi ser vad Gud 
gjorde då han sände sin Son till 

världen kan vi vara förvissade om 
att han är barmhärtig. En Gud 
som är villig att bli människa, en 
Gud som låter sig födas i fattigdom 
och ringhet i syfte att friköpa oss 
från synden, måste vara en barm-
härtig Gud, en Gud som älskar oss 
trots våra synder. 

Vi har många exempel på hans 
barmhärtighet i Bibeln. Skökan 
Rahab i Jeriko blev räddad när 
staden förstördes. Paulus var en 
häftig förföljare av de kristna men 
blev frälst för att sedan bli den 
störste missionär som någonsin har 
funnits. Men Guds barmhärtighet 
framstår allra klarast i stallet i Bet-
lehem, där Guds Son ligger lindad 
i en krubba och änglarna sjunger 
att han är Kristus, Herren. 

Men han är inte bara en mäktig 
Frälsare, inte bara en barmhärtig 
Frälsare, utan han är också en 
Gud som håller sina löften. Maria 
säger: ”Han har tagit sig an sin tjä-
nare Israel och tänkt på att visa sin 
barmhärtighet mot Abraham och 
hans barn, till evig tid, efter sitt löfte 
till våra fäder”. Gud hade lovat att 
sända en sådan Frälsare flera tusen 
år innan det skedde. Och nu säger 
Maria att han har infriat sitt löfte. 

Gud håller alltid sitt ord. Det 
har vi ett klart bevis för i vår text. 
När han lovar något så blir det 
också så. Det är en stor tröst för 
oss alla. Och det bästa löftet av alla 
är löftet om evigt liv för var och 
en som tror sina synders förlåtelse 
för Frälsarens Jesu Kristi skull. 
Dina synder är förlåtna för hans 
skull, det behöver du inte tvivla ett 
ögonblick på. Därför kan du glatt 
instämma i Marias lovsång och på 
nytt glädja dig över julens bud-
skap: ”I dag har en Frälsare blivit 
född åt er i Davids stad, och han är 
Messias, Herren.” Amen. 

Gud håller alltid 
sitt ord. Det har vi 
ett klart bevis för 
i vår text. När han 
lovar något så blir 
det också så. Det 
är en stor tröst för 
oss alla. 
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Det sanna ljuset för alla folk
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(Jes. 49:6)
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Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, 
så gör det till Guds ära. (1 Kor. 10:31)

”Linda” ropade mamma från köket. ”Jag 
ska börja baka pepparkakor nu. Vill du 
hjälpa till?”

Linda slutade spela piano. En kort stund 
lyste ögonen av iver. Men så fick hon en 
bekymrad rynka i pannan. Hon tvekade. 
”Nej”, sa hon. ”Låt Mia baka ut min deg 
också. Hon gillar det så mycket.”

Mamma stod i dörröppningen med 
brödkaveln i handen. ”Men du brukar ju 
tycka mer om att baka än alla de andra!” 
ropade hon. ”Jag förstår mig inte på dig. 
Igår lät du Mikael hjälpa mig att slå in 
julklappar, och det brukar du tycka om att 
göra. Och dagen innan sa du till Jakob att 
han kunde skriva julkorten utan dig. Nästa 
sak du inte vill vara med på är väl att klä 
julgranen!”

Linda log och ryckte lite på axlarna. ”Jag 
tycker om att göra alla julförberedelserna, 
men jag är rädd att jag tycker om det lite 
för mycket. Ända sedan jag hörde i barn-
undervisningen om hur lätt det är att missa 
den verkliga anledningen till att fira jul be-
stämde jag mig för att koncentrera mig helt 
på Jesus och hans födelse. Att göra alla de 
där andra sakerna är alldeles för världsligt. 
Jag är rädd för att de ska komma i vägen så 
att mitt hjärta inte är redo för Jesu födelse-
dag.”

Mamma log. ”Jag önskar att alla var så 
måna om att sätta Jesus först i sina hjärtan. 
Det är sant. Alltför ofta köper folk julklap-
par, bakar kakor och julpyntar bara för att 
det är roligt. Kristna gör samma sorts för-
beredelser, men de gör det för att de älskar 

och förtröstar på Jesus som sin Herre och 
Frälsare. Eftersom de älskar honom vill de 
göra sig beredda att fira hans födelsedag så 
att de kan ära honom.”

”Menar du att jag inte behöver känna 
mig skyldig för att jag tycker det är roligt 
att baka pepparkakor och skriva julkort 
och julpynta och slå in julklappar?” frågade 
Linda. 

”Ja, Gud vill inte att vi ska känna oss 
skyldiga utan han vill att våra hjärtan ska 
flöda över av tacksamhet för alla hans 
många gåvor. Att hälsa på någon som är 
sjuk eller ensam, att ta med sig en kompis 
till gudstjänsten eller att skriva en bibelvers 
på ett kort är också viktiga sätt att visa att 
vi firar jul av kärlek till Jesus”, förklarade 
mamma. 

Vårt sätt att fira jul och världens sätt att 
fira ser precis likadant ut. Skillnaden finns 
i våra hjärtan. Julklappar, julmat och jul-
pynt är det viktigaste i mångas julfirande, 
men hos oss spelar de bara en liten roll. Vi 
gläder oss över gåvan Gud gett oss i sin Son 
Jesus. Vi firar hans födelsedag. Och när vi 
firar hans födelsedag gör vi alla de där sa-
kerna för att visa vår kärlek till honom och 
varandra. 

På julen får vi komma till vår Herre med 
hjärtan fyllda av tacksamhet för hem och 
familj. Men framför allt tackar vi för vår 
Frälsare, som levde, dog och uppstod igen 
för att göra oss fria från alla våra synder. 
Gud vill välsigna vårt julfirande när vi delar 
med oss av dessa goda nyheter till varandra.

Bön: Min himmelske Far, fyll mitt hjärta 
med glädje och tacksamhet för din stora 
julgåva Jesus. Amen.

För världsligt?

Julfrågor
1. Vem var det som profeterade för Maria att Kristus var ”satt till fall 

och upprättelse för många” och att ett svärd skulle gå också genom 
hennes själ?

 a. Hanna b. Simeon c. Elisabeth d. Gabriel

2. Från vilket håll kom de vise männen?
 a. norr b. söder c. öster d. väster

3. Var fanns Jesus när de vise männen kom för att besöka honom?
 a. I ett hus b. I templet c. I krubban d. I Marias mage

4. Vems profetia blev fullbordad när Herodes lät döda alla pojkar i 
Betlehem som var under två år?

 a. Jesajas b. Jeremias c. Hesekiels d. Malakis

5. När blev Jesus omskuren?
 a. När han föddes b. Han blev inte omskuren  

c. När han var 13 år d. När han var åtta dagar

Svar  
1. b. Simeon (Se Lukas 2:25-35)
2. c. Öster (Se Matteus 2:1,2)
3. a. I ett hus. De vise männen kom inte till Jesus förrän han var ett litet barn och bodde 

  i ett hus. (Se Matteus 2:11)
4. b. Jeremias (Se Matteus 2:17,18 och Jeremia 31:15)
5. d. När han var åtta dagar. Isak var den förste som blev omskuren när han var åtta  

  dagar och det blev den vanliga tiden för omskärelse.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.
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världen. Psalmerna sjungs i stäm-
mor, helt utan ackompanjemang 
och helt utan noter. Efter predikan 
ställer sig kören, bestående av sex 
män i åldern 17-30, i en ring längst 
fram i ena hörnet av hyddan och 
sjunger i stämmor. Man blir rörd 
till tårar när man hör de underbara 
klangerna från djupa basröster och 
inlevelserika tenorer. Några sjunger 
och de andra svarar, växelvis och 
med över- och understämmor, helt 
utan noter eller textblad. 

Efter gudstjänsten och ett kortare 
bibelstudium går vi ut ur kyrkan, 
en efter en till körens ackompan-
jemang. Vartefter vi kommer ut 
hälsar vi på dem som gick ut först 
och ställer oss sist i raden. Så gör 
alla som är kvar och på så vis hälsar 
man på alla i församlingen. Vi står 
sedan en stund i tystnad innan det 
är dags för missionären att dela ut 
majskorn, som kan sås på fälten, 
till församlingsmedlemmarna. Alla 
får sin beskärda del, och de tackar 
innerligt. Trots att vi inte förstår 
varandra skrattar vi och pratar 
och skojar ihop. Vi tar bilder med 
digitalkamera och visar dem, och 
de skrattar högt åt att kunna se sig 
själva på en liten skärm. 

Vi blir kallade till bords i kyrk-
lokalen där de har dukat för måltid 
på zambiskt vis. En man häller 
vatten ur en kanna och en efter en 

tvättar händerna i det. Efter bords-
bönen tar vi för oss av N’shima 
som står framdukat i kärl på golvet. 
Denna traditionella rätt består av 
en slags majsgröt som serveras med 
tillredda grönsaker, bönor eller ägg, 
men även av kyckling, kött eller 
fisk. Dessa människor är fattiga, så 
här finns inget kött. Vi tar för oss 
med händerna av de olika tillbehö-
ren, formar N’shiman och äter så 
den mycket smakrika och närings-
rika maten. Vi får lära oss säga tack 
på tonga och de skrattar högljutt 
när vi försöker uttala det korrekt. 

När det är dags att åka tar vi alla 
i hand, med den vänstra handen vi-
lande på högra underarmen (detta 
gör man traditionellt i Zambia för 
att visa att man kan lita på varandra 
och visa fred och vänskap. Den 
vänstra handen håller ej i något 
tillhygge som kan skada dig). Vi 
vinkar hejdå med stora leenden på 
läpparna och befinner oss snart på 
den guppiga vägen igen.

Det som förenar oss är inte kyrk-
fika, att läsa noter, att ha skor på 
sig i kyrkan eller om vi bor i hus 
med rinnande vatten, bredband 
och värmeisolering. Nej, gemen-
skapen vi har finner vi i tron. Vi 
har samma bibel, samma bekän-
nelse och samma tro som vi finner 
hos våra vänner i bushen i Afrika. 
Det som förenar oss är den gemen-

samma tron på Kristus som vår 
Frälsare, en underbar sanning som 
gäller alla människor i alla tider och 
på alla platser på jorden. Så nästa 
gång du känner dig ensam, tänk på 
barnen i Afrika – där har du något 
gemensamt.  

Kollekter i församlingarna i Öjebyn, 
Norrköping och Västerås samt person-
liga gåvor samlades under hösten in 
till missionen i Zambia. 7.042 SEK 
ger missionen 3.800 000 kwacha 
(tre miljoner åttahundratusen) som 
kommer att finnas till hands för 
plötsliga utgifter. De togs mycket 
tacksamt emot.

Elias Rådelius, 17 november 2008

Foto: Sanna Rådelius

Elias och Sanna Rådelius, Piteå, 
befinner sig just nu på en kombine-
rad studie- och arbetsresa på södra 
halvklotet. På väg mot en termins 
musikstudier och arbete i Sidney, 
Australien passar de på att resa 
genom Zambia - Malawi - Tanza-
nia - Kenya - Indien och Nya Zee-
land. De första veckorna i Zambia 
besöker de bl.a. Lutherska kyrkan i 
Centralafrika som denna skildring 
handlar om. Deras resa kommer att 
avslutas med ett besök i Hongkong 
och Kina. Elias är medlem i S:t 
Jakobs församling i Öjebyn.

Hur föreställer du dig en person 
eller kyrka som kallar sig luth-
ersk? Prydliga söndagskläder och 
söndagsskor och en kyrka med 
en orgel och en predikstol? Det 
finns mycket som vi i LBK för-
knippar med kyrkan, som t.ex. 
kyrkfika, orgelmusik och att 
man alldeles säkert kan veta att 
gudstjänsten börjar kl 11.00 – 
oftast på slaget. Har man en kör 
så står den oftast väldigt prydligt 
på rad och sjunger stilla och 
korrekt från notbladet medan 
man ibland plikttroget sneglar 
mot församlingen. 

Egentligen finns det ingen 
biblisk orsak till att vi ska för-
knippa just detta med kyrkan, 
men i Sverige har vi med tiden 
utvecklat dessa traditioner som 
vi är vana vid. Men så har det 
troligtvis inte alltid sett ut, och det 
ser sannerligen inte ut så överallt 
idag heller. I vår afrikanska sys-
terkyrka i Zambia och Malawi ser 
traditionerna helt annorlunda ut. 
Här är det inte så mycket klockan 
som styr utan snarare väglaget som 
bestämmer om pastorn ska komma 
i tid till den avsatta tiden för guds-
tjänst – kommer den fyrhjulsdrivna 
jeepen att fastna i leran eller ej? Det 
kan vara svårt att förutse. Regnsä-
songen är en avgörande faktor. Vi 
fick förmånen att en söndag följa 

med missionären Peter Martin ut i 
bushen för att fira gudstjänst. Det 
var gassande sol och redan 07.30 
påbörjade vi vår färd.

Efter förmiddagens gudstjänst i 
en liten by i den zambiska bushen 
hoppar kören upp på bilflaket och 
sjunger hela vägen fram till den 
lokal där nästa gudstjänst ska hållas.

Klockan 14.15, femton minu-
ter efter bestämd gudstjänsttid, 
kommer vi fram till kyrkolokalen 
som är en byggnad bestående av 
lera och grästak. I hyddan har man 

på marken format bänkar av 
lera. Det är tack vare det sval-
kande grästaket svalt i hyddan 
i jämförelse med utomhustem-
peraturen som är ca 35 grader 
i skuggan. Pastorn sätter sig i 
skuggan vid hyddan och kören 
på en stor gren i närheten. En av 
körmedlemmarna slår med en 
pinne på ett bilhjul som hänger 
från en gren. Vi förstår att den 
ska fungera som en kyrkklocka. 
Så väntar vi. Det går 10 minu-
ter. Ingen församlingsmedlem 
i sikte. 10 minuter till passerar 
och då ser vi två barn komma 
gående barfota längs vägen. Den 
ena bär ett bord som vi förstår 
är altaret, den andra bär sin lil-
lasyster, lindad i ett tygstycke, på 
ryggen. Med jämna mellanrum 
droppar folk in från olika håll. 

Barnen stirrar intresserat på oss för 
att vi ser så väldigt annorlunda ut 
– vita människor ses sällan i dessa 
trakter. Till slut bestämmer man sig 
för att börja gudstjänsten, kanske 
45 minuter efter avsatt tid. Vi slår 
oss ner i hyddan och pastorn hälsar 
oss välkomna. 

Eftersom man i Zambia använ-
der WELS liturgi förstår vi ganska 
bra var man är i gudstjänstord-
ningen, trots att språket som talas 
heter tonga och bara talas av en och 
en halv miljon människor i hela 

Tänk på barnen i Afrika…

WELS började missionsverksamhet i Zambia för 55 år sedan. Den Lutherska kyrkan i Centralafrika har  
nu 109 församlingar, 12 611 döpta medlemmar och 22 inhemska pastorer, sju missionärer från WELS och 
en egen pastorsutbildning. Gud öser sin förunderliga nåd och kärlek över Zambia och samlar människor  
till sitt rike i stora skaror.
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världen. Psalmerna sjungs i stäm-
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Varken den som planterar eller den 
som vattnar betyder därför något, 
utan endast den som ger växten, 
och det är Gud.” Paulus talar här 
om den andliga tillväxtens grund, 
andligt liv från Gud.

En människa utan tro kan inte 
växa andligt eftersom hon är and-
ligt torr och död. En troende där-
emot har förutsättning för andlig 
växt genom den tro hon av Guds 
nåd har fått utan lagens gärningar. 

Fiender till andlig tillväxt i 
bönen
Det är trösterikt att veta att tron 
på den levande Guden är förut-
sättningen för vår andliga tillväxt 
i bönen. Om det skulle vara i vår 
egen makt eller styrka skulle vi 
aldrig vara säkra på att vi växer 
andligt vid våra böner. Genom 
vår kraft hörs inte ens våra böner 
i himlen. Varför inte? För att vår 
kraft på grund av synden är helt 
otillräcklig att åstadkomma bön-
hörelse. Dessutom lurar överallt 
krafter som vill hejda våra böner 
och slutligen avliva dem helt. För 
Satan är inget så angeläget som att 
Guds barns samtal med sin Fader 
minskar och försvagas på grund 
av all jäkt här i livet. Djävulen 
vet mycket väl att om han lyckas 
minska och bromsa in en troendes 
böner, lyckas han slutligen tysta 
dem helt. Ty varje minskning av 
böner minskar den troendes and-
liga tillväxt. En troendes bönege-
menskap med Gud är som växtbe-
främjande näring för bönen. Gud 
har inte bara lovat att höra sina 
barns böner utan också besvara 
dem. Redan detta hans löfte, som 
inte kan bli om intet, är näring för 
andlig tillväxt i bönen.

I Stora katekesens förklaring 
säger Luther för vår tid mycket 
nödvändiga ord: ”Därför borde 
vi ända från barndomen vänja oss 
att dagligen bedja, var och en för 
all den nöd som på ett eller annat 
sätt vållas av vidriga omständig-
heter… Detta säger jag emedan 
jag så gärna skulle vilja att man 

åter sökte inplanta detta hos män-
niskorna så att de lärde sig att rätt 
bedja och icke ginge där så råa och 
kalla, varigenom de dagligen bliva 
allt oskickligare till att bedja, något 
som också djävulen önskar och 
med alla krafter befordrar, ty han 
känner väl vad avbräck och skada 
det orsakar honom om bönen rätt 
och flitigt övas” (SKB 1957 sid. 
456f ).

Jesus vet vad han säger och 
varför, då han uppmanar oss att 
ständigt bedja, tala till Gud dag 
och natt utan att tröttna. Luk. 
21:36 lyder: ”Vaka alltid och be 
om kraft…” Detta är Herrens klara 
uppmaning till mycken bön, efter-
som minskning av böner är en all-
varlig fiende till vår andliga tillväxt.

En annan fiende till andlig till-
växt i bönen är bön under lagen. 
Det är fråga om att bönen är ett 
självändamål, då saligheten grun-
dar sig på människans fromhet och 
inte på Guds nåd i Kristus allena. 
Fariseens bön i templet är ett ex-
empel på bön under lagen, som är 
en fiende för andlig tillväxt. Varje 
ord i en sådan bön är för mycket 
och avskyvärd för Gud. En sådan 
bön kan endast vara till förlust för 
andlig tillväxt. Vår andliga tillväxt 
ligger alltid och allena i Kristus 
Jesus.

Bönen i tro uppfostrar till 
Kristus och evig salighet
Eftersom det är Guds vilja att vi 
ber till honom förstår vi att han 
också därigenom uppfostrar de 
sina. Hans vilja är att så sker hela 
tiden, oavbrutet. Jesus lärde en 
gång genom liknelsen om den 
orättvise domaren att vi ska be hela 
tiden och inte tröttna. Han säger 
i Lukas 18:7: ”Skulle då inte Gud 
skaffa rätt åt sina utvalda, som 
ropar till honom dag och natt, då 
han ju lyssnar tåligt till dem?” 

Guds utvalda och troende 
kristna är de som ropar till honom 
dag och natt. Och dag och natt 
betyder nu inte ett hörbart ro-
pande hela dagen och natten, utan 

helt enkelt att vara i kontakt med 
Gud eller leva i tro 24 timmar om 
dygnet. Paulus säger: ”Ty i honom 
är det vi lever och rör oss och är 
till” (Apg. 17:28).

Vi kan vara säkra på att bönen 
i tro uppfostrar andligt eftersom 
grunden till bönhörelse och andlig 
växt inte till någon del ligger i oss 
själva. Grunden är Jesus Kristus, 
som är givaren av all tillväxt och 
uppehållaren. Paulus säger i Kol. 
2:18f: ”Låt er inte fråndömas se-
gerkransen av någon som ger sig 
hän åt ’ödmjukhet’ och går upp 
i syner av änglarnas tillbedjan. . . 
och inte håller sig till honom som 
är huvudet. Från honom får hela 
kroppen den tillväxt som Gud ger.”

Vår Herre är inte bara givaren 
och uppehållaren av allt materi-
ellt, fysiskt, psykiskt eller andligt 
liv utan den som själv skapar det. 
Han är trons begynnare och full-
bordare. Hebreerbrevets författare 
uppmanar oss att ha blicken fäst på 
honom och så löpa uthålligt i det 
lopp som vi har framför oss. Vi har 
redan tidigare hänvisat till Hebr. 
12:1,2: låt oss ”löpa uthålligt i det 
lopp som vi har framför oss. Och 
låt oss ha blicken fäst vid Jesus, 
trons upphovsman och fullkom-
nare.”

En kristens ”grundbön” kunde 
också vara denna: Herre, låt ditt 
rike komma till oss så att vi förblir 
i Kristus. Paulus vittnar för efe-
sierna: ”Genom honom fogas hela 
byggnaden samman och växer upp 
till ett heligt tempel i Herren. I 
honom blir också ni uppbyggda till 
en Guds boning genom Anden” 
(Ef. 2:21,22). Att bli uppbyggd 
till Guds boning i Anden är det-
samma som att tillväxa i bönen 
som ett Guds barn och arvinge till 
himlen. Det är fråga om andlig 
tillväxt i den tro som är ett Guds 
nådeverk. Grunden är trons upp-
hovsman, Herren Jesus Kristus. 
Vi förstår detta så för att uttrycka 
saken med andra ord: Endast på 
grund av Jesus Kristus sker andlig 
tillväxt också i bönen. Endast på 

Av Jukka Söderström1

Vi har vant oss att säga att bönen 
inte är ett nådemedel. Och så är 
det ju. Allt vi gör, hur gott, riktigt 
och fromt det än är, tillhör det 
alltid lagens område. Så också vår 
bön. Bönen är vårt verk, vårt tal till 
Gud. Bönen blir inte ett nådeme-
del genom vår iver, vår glöd eller 
vårt ordval. Vår bön är och förblir 
alltid ett människoverk som genom 
synden är ofullständigt. Kan då 
andlig tillväxt överhuvudtaget vara 
möjlig i bönen? Låt oss söka svar 
på den frågan.

Eftersom Gud vill att vi ska be 
och t.o.m. befaller oss att be till 
honom oavbrutet (1 Tess. 5:17), 
vet vi att bönen är Gud behaglig. 
Men – överraskning, överrask-
ning – inte vems bön som helst. 
Med tanke på föredragets rubrik 
kan vi redan här i början säga 
att en kristens i tro uttalade bön 
fostrar i andlig tillväxt. I otro ut-
tryckt bön kan däremot inte fostra i 
andlig tillväxt. En sådan bön kan 
öka självkänslan hos den som ber, 
trösta i sorger m.m., alltså fungera 
psykiskt positivt men inte andligt. 
En icke troende är nämligen som 
en torrfura på fjället i Lappland. 
Vacker kanske att se på, men torr. 
Den växer inte, bär inte frukt. Våra 
gärningar utan tro är andligt döda 

1  Föredrag hållet vid finska lutherska bekännelse-
kyrkans årskonferens 2008, något bearbetat.

gärningar. Romarbrevet 14:23 
lyder: ”Ty allt som inte sker av tro 
är synd.” Således är bönen utan tro 
död och kan inte uppfostra i andlig 
tillväxt. En människotorrfura kan 
inte ens be så att Gud hör, just 
därför att hon är andligt död. Hon 
är för Gud en stum varelse. Jesus 
säger om hycklare: ”Detta folk ärar 
mig med sina läppar . . . förgäves 
dyrkar de mig.” Och orsaken är 
alltså andlig torrhet, man kan säga 
andlig livlöshet. Det är ett andligt 
dött tillstånd. Bönen kan för en 
utomstående t.o.m. se brinnande 
ut, som fariseens bön i templet: 
”Herre, jag tackar dig att jag inte 
är som den där publikanen. . . ” 
Men den bönen var under lagen, 
en ”lagbön”. Jesu ord till fariseen 
i Mark. 7:6 är klart: ”Rätt profe-
terade Jesaja om er, ni hycklare: 
Detta folk ärar mig med sina 
läppar, men deras hjärtan är långt 
ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig.” 
Bön i otro är läppar som rör sig, 
men saknar liv och ande.

Men bön i tro på Gud är Guds 
vilja, och beroende på denna Guds 
vilja är den en levande bön. Vi 
frågar alltså: ”Sker det andlig till-
växt i bönen?” och svarar: ”Visst 
sker det.” Men det beror inte på 
bönens innehåll, ordval och styrka, 
inte heller på innehållets ringhet, 
fåordighet, saknad av kraft eller 
på något annat vi själva presterar. 
Det är uteslutande Guds nådeverk 
hos den som ber genom den tro 

som har Jesus till upphovsman och 
fullkomnare, som det heter i Hebr. 
12:2. Avgörande för andlig tillväxt 
är att bönen sker i tro.

För tillväxt i bönen måste det 
finnas förutsättning för tillväxt
Vad är förutsättning för all tillväxt? 
Redan begreppet tillväxt innefat-
tar att det måste finnas liv. Det må 
gälla fysisk eller psykisk tillväxt, 
längd, tjocklek eller vilken tillväxt 
som helst: det måste finnas liv 
som någon eller något underhåller. 
Detta gäller också andlig tillväxt 
i bönen. Man kan ju t.ex. säga 
att ett nybygge växer dag för dag. 
Men förutsättningen är att någon 
bygger huset. Likaså ska det finnas 
förutsättning för biologisk tillväxt. 
En torrfura i Lappland kan som 
sagt vara vacker att betrakta, men 
någon tillväxt sker inte i den. En 
växt eller annan levande varelse 
som har tillväxtens förutsättning, 
livet, växer och bär frukt för att en 
gång när dess tid är fullkomnad 
vara i full mognad. Så är det också 
med bönen. Andlig växt i bönen 
är möjlig endast genom ett andligt 
liv i bönen. Varifrån kommer detta 
andliga liv som tillväxt i bönen 
förutsätter?

Förutsättning för andlig växt i 
bönen är levande tro
Paulus berättar varifrån den 
kommer. ”Jag planterade, Apol-
los vattnade, men Gud gav växten. 
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Varken den som planterar eller den 
som vattnar betyder därför något, 
utan endast den som ger växten, 
och det är Gud.” Paulus talar här 
om den andliga tillväxtens grund, 
andligt liv från Gud.

En människa utan tro kan inte 
växa andligt eftersom hon är and-
ligt torr och död. En troende där-
emot har förutsättning för andlig 
växt genom den tro hon av Guds 
nåd har fått utan lagens gärningar. 

Fiender till andlig tillväxt i 
bönen
Det är trösterikt att veta att tron 
på den levande Guden är förut-
sättningen för vår andliga tillväxt 
i bönen. Om det skulle vara i vår 
egen makt eller styrka skulle vi 
aldrig vara säkra på att vi växer 
andligt vid våra böner. Genom 
vår kraft hörs inte ens våra böner 
i himlen. Varför inte? För att vår 
kraft på grund av synden är helt 
otillräcklig att åstadkomma bön-
hörelse. Dessutom lurar överallt 
krafter som vill hejda våra böner 
och slutligen avliva dem helt. För 
Satan är inget så angeläget som att 
Guds barns samtal med sin Fader 
minskar och försvagas på grund 
av all jäkt här i livet. Djävulen 
vet mycket väl att om han lyckas 
minska och bromsa in en troendes 
böner, lyckas han slutligen tysta 
dem helt. Ty varje minskning av 
böner minskar den troendes and-
liga tillväxt. En troendes bönege-
menskap med Gud är som växtbe-
främjande näring för bönen. Gud 
har inte bara lovat att höra sina 
barns böner utan också besvara 
dem. Redan detta hans löfte, som 
inte kan bli om intet, är näring för 
andlig tillväxt i bönen.

I Stora katekesens förklaring 
säger Luther för vår tid mycket 
nödvändiga ord: ”Därför borde 
vi ända från barndomen vänja oss 
att dagligen bedja, var och en för 
all den nöd som på ett eller annat 
sätt vållas av vidriga omständig-
heter… Detta säger jag emedan 
jag så gärna skulle vilja att man 

åter sökte inplanta detta hos män-
niskorna så att de lärde sig att rätt 
bedja och icke ginge där så råa och 
kalla, varigenom de dagligen bliva 
allt oskickligare till att bedja, något 
som också djävulen önskar och 
med alla krafter befordrar, ty han 
känner väl vad avbräck och skada 
det orsakar honom om bönen rätt 
och flitigt övas” (SKB 1957 sid. 
456f ).

Jesus vet vad han säger och 
varför, då han uppmanar oss att 
ständigt bedja, tala till Gud dag 
och natt utan att tröttna. Luk. 
21:36 lyder: ”Vaka alltid och be 
om kraft…” Detta är Herrens klara 
uppmaning till mycken bön, efter-
som minskning av böner är en all-
varlig fiende till vår andliga tillväxt.

En annan fiende till andlig till-
växt i bönen är bön under lagen. 
Det är fråga om att bönen är ett 
självändamål, då saligheten grun-
dar sig på människans fromhet och 
inte på Guds nåd i Kristus allena. 
Fariseens bön i templet är ett ex-
empel på bön under lagen, som är 
en fiende för andlig tillväxt. Varje 
ord i en sådan bön är för mycket 
och avskyvärd för Gud. En sådan 
bön kan endast vara till förlust för 
andlig tillväxt. Vår andliga tillväxt 
ligger alltid och allena i Kristus 
Jesus.

Bönen i tro uppfostrar till 
Kristus och evig salighet
Eftersom det är Guds vilja att vi 
ber till honom förstår vi att han 
också därigenom uppfostrar de 
sina. Hans vilja är att så sker hela 
tiden, oavbrutet. Jesus lärde en 
gång genom liknelsen om den 
orättvise domaren att vi ska be hela 
tiden och inte tröttna. Han säger 
i Lukas 18:7: ”Skulle då inte Gud 
skaffa rätt åt sina utvalda, som 
ropar till honom dag och natt, då 
han ju lyssnar tåligt till dem?” 

Guds utvalda och troende 
kristna är de som ropar till honom 
dag och natt. Och dag och natt 
betyder nu inte ett hörbart ro-
pande hela dagen och natten, utan 

helt enkelt att vara i kontakt med 
Gud eller leva i tro 24 timmar om 
dygnet. Paulus säger: ”Ty i honom 
är det vi lever och rör oss och är 
till” (Apg. 17:28).

Vi kan vara säkra på att bönen 
i tro uppfostrar andligt eftersom 
grunden till bönhörelse och andlig 
växt inte till någon del ligger i oss 
själva. Grunden är Jesus Kristus, 
som är givaren av all tillväxt och 
uppehållaren. Paulus säger i Kol. 
2:18f: ”Låt er inte fråndömas se-
gerkransen av någon som ger sig 
hän åt ’ödmjukhet’ och går upp 
i syner av änglarnas tillbedjan. . . 
och inte håller sig till honom som 
är huvudet. Från honom får hela 
kroppen den tillväxt som Gud ger.”

Vår Herre är inte bara givaren 
och uppehållaren av allt materi-
ellt, fysiskt, psykiskt eller andligt 
liv utan den som själv skapar det. 
Han är trons begynnare och full-
bordare. Hebreerbrevets författare 
uppmanar oss att ha blicken fäst på 
honom och så löpa uthålligt i det 
lopp som vi har framför oss. Vi har 
redan tidigare hänvisat till Hebr. 
12:1,2: låt oss ”löpa uthålligt i det 
lopp som vi har framför oss. Och 
låt oss ha blicken fäst vid Jesus, 
trons upphovsman och fullkom-
nare.”

En kristens ”grundbön” kunde 
också vara denna: Herre, låt ditt 
rike komma till oss så att vi förblir 
i Kristus. Paulus vittnar för efe-
sierna: ”Genom honom fogas hela 
byggnaden samman och växer upp 
till ett heligt tempel i Herren. I 
honom blir också ni uppbyggda till 
en Guds boning genom Anden” 
(Ef. 2:21,22). Att bli uppbyggd 
till Guds boning i Anden är det-
samma som att tillväxa i bönen 
som ett Guds barn och arvinge till 
himlen. Det är fråga om andlig 
tillväxt i den tro som är ett Guds 
nådeverk. Grunden är trons upp-
hovsman, Herren Jesus Kristus. 
Vi förstår detta så för att uttrycka 
saken med andra ord: Endast på 
grund av Jesus Kristus sker andlig 
tillväxt också i bönen. Endast på 

Av Jukka Söderström1

Vi har vant oss att säga att bönen 
inte är ett nådemedel. Och så är 
det ju. Allt vi gör, hur gott, riktigt 
och fromt det än är, tillhör det 
alltid lagens område. Så också vår 
bön. Bönen är vårt verk, vårt tal till 
Gud. Bönen blir inte ett nådeme-
del genom vår iver, vår glöd eller 
vårt ordval. Vår bön är och förblir 
alltid ett människoverk som genom 
synden är ofullständigt. Kan då 
andlig tillväxt överhuvudtaget vara 
möjlig i bönen? Låt oss söka svar 
på den frågan.

Eftersom Gud vill att vi ska be 
och t.o.m. befaller oss att be till 
honom oavbrutet (1 Tess. 5:17), 
vet vi att bönen är Gud behaglig. 
Men – överraskning, överrask-
ning – inte vems bön som helst. 
Med tanke på föredragets rubrik 
kan vi redan här i början säga 
att en kristens i tro uttalade bön 
fostrar i andlig tillväxt. I otro ut-
tryckt bön kan däremot inte fostra i 
andlig tillväxt. En sådan bön kan 
öka självkänslan hos den som ber, 
trösta i sorger m.m., alltså fungera 
psykiskt positivt men inte andligt. 
En icke troende är nämligen som 
en torrfura på fjället i Lappland. 
Vacker kanske att se på, men torr. 
Den växer inte, bär inte frukt. Våra 
gärningar utan tro är andligt döda 

1  Föredrag hållet vid finska lutherska bekännelse-
kyrkans årskonferens 2008, något bearbetat.

gärningar. Romarbrevet 14:23 
lyder: ”Ty allt som inte sker av tro 
är synd.” Således är bönen utan tro 
död och kan inte uppfostra i andlig 
tillväxt. En människotorrfura kan 
inte ens be så att Gud hör, just 
därför att hon är andligt död. Hon 
är för Gud en stum varelse. Jesus 
säger om hycklare: ”Detta folk ärar 
mig med sina läppar . . . förgäves 
dyrkar de mig.” Och orsaken är 
alltså andlig torrhet, man kan säga 
andlig livlöshet. Det är ett andligt 
dött tillstånd. Bönen kan för en 
utomstående t.o.m. se brinnande 
ut, som fariseens bön i templet: 
”Herre, jag tackar dig att jag inte 
är som den där publikanen. . . ” 
Men den bönen var under lagen, 
en ”lagbön”. Jesu ord till fariseen 
i Mark. 7:6 är klart: ”Rätt profe-
terade Jesaja om er, ni hycklare: 
Detta folk ärar mig med sina 
läppar, men deras hjärtan är långt 
ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig.” 
Bön i otro är läppar som rör sig, 
men saknar liv och ande.

Men bön i tro på Gud är Guds 
vilja, och beroende på denna Guds 
vilja är den en levande bön. Vi 
frågar alltså: ”Sker det andlig till-
växt i bönen?” och svarar: ”Visst 
sker det.” Men det beror inte på 
bönens innehåll, ordval och styrka, 
inte heller på innehållets ringhet, 
fåordighet, saknad av kraft eller 
på något annat vi själva presterar. 
Det är uteslutande Guds nådeverk 
hos den som ber genom den tro 

som har Jesus till upphovsman och 
fullkomnare, som det heter i Hebr. 
12:2. Avgörande för andlig tillväxt 
är att bönen sker i tro.

För tillväxt i bönen måste det 
finnas förutsättning för tillväxt
Vad är förutsättning för all tillväxt? 
Redan begreppet tillväxt innefat-
tar att det måste finnas liv. Det må 
gälla fysisk eller psykisk tillväxt, 
längd, tjocklek eller vilken tillväxt 
som helst: det måste finnas liv 
som någon eller något underhåller. 
Detta gäller också andlig tillväxt 
i bönen. Man kan ju t.ex. säga 
att ett nybygge växer dag för dag. 
Men förutsättningen är att någon 
bygger huset. Likaså ska det finnas 
förutsättning för biologisk tillväxt. 
En torrfura i Lappland kan som 
sagt vara vacker att betrakta, men 
någon tillväxt sker inte i den. En 
växt eller annan levande varelse 
som har tillväxtens förutsättning, 
livet, växer och bär frukt för att en 
gång när dess tid är fullkomnad 
vara i full mognad. Så är det också 
med bönen. Andlig växt i bönen 
är möjlig endast genom ett andligt 
liv i bönen. Varifrån kommer detta 
andliga liv som tillväxt i bönen 
förutsätter?

Förutsättning för andlig växt i 
bönen är levande tro
Paulus berättar varifrån den 
kommer. ”Jag planterade, Apol-
los vattnade, men Gud gav växten. 
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Frågor och svar vid korsets fot:

Hur kan vi som kristna hjälpa 
ångerfulla men kämpande män-
niskor som varit aktivt homosex-
uella? Är det egentligen möjligt 
att hjälpa dem? 

Du ställer inte bara en bra 
fråga. Du påminner oss också 
om en viktig sanning. Det är 
inte alla homosexuella som 
ogenerat förespråkar en syndig 
livsstil som ”gay”. Många 
kämpar mot svåra frestelser 
och lider av tyngda samveten. 
Många har förts till en ånger 
efter Guds sinne och förtrös-
tan på Kristus.  De är kristna 
bröder och systrar som ofta 
kämpar med påtagliga frestel-
ser. De söker hjälp i den kristna 
gemenskapen och förtjänar 
vår kärleksfulla hjälp och upp-
muntran. Kan vi hjälpa dem? 
Ja, särskilt när rätt inställning 
och kunskap förenas med 
kärlek.

Ha rätt inställning 
Vi vill försöka förena med-
känsla för ett kämpande Guds 
barn med tro på Guds ord. 
När bekymrade homosexuella 
söker hjälp måste motvilja och 
upprördhet bekämpas och 
inte komma till uttryck i röst 
eller kroppsspråk. Känslor av 
främlingskap och ensamhet är 
vanliga bland homosexuella 
och bör inte göras värre. Vi bör 
komma ihåg att vi är bröder 
och systrar i Kristus, och vi vill 
inte göra det ännu värre.

Den homosexuella syndens 
karaktär skiljer sig från hetero-

sexuell synd men är i grunden 
densamma: att misslyckas med 
att vara och uppföra sig så som 
Guds uppenbarade vilja kräver. 
Guds lag är fortfarande det 
perfekta verktyget för att av-
slöja och övertyga syndare om 
deras synd, och det villkorslösa 
evangeliet är fortfarande det 
perfekta verktyget för att trösta 
och göra det möjligt för för-
låtna syndare att glädja sig åt 
livet i Kristus. Guds ord förblir 
”levande och verksamt” för 
oss och andra. Det finns inte 
behov av eller utrymme för av-
ståndstagande eller pessimism 
när vi låter våra ibland svaga 
och sårade medlemmar i Kristi 
familj få del av ordet som ger 
förlåtelse och rening.

Ge rätt information
Det är troligt att du inte alltid 
har de rätta orden att säga och 
det är nästan säkert att du inte 
alltid har alla svar. Men du kan 
läsa på och välja dina ord noga. 
Ge inte för tidigt slagsida åt ett 
slentrianmässigt svar på frågan 
om den ena läggningen contra 
den andra. Tänk på möjlighe-
ten att både arv och miljö kan 
vara inblandade precis som 
ofta är fallet när det gäller he-
terosexuell synd, alkoholism, 
narkomani eller en mängd 
andra missbruk. Var snar att 
hålla med om att frågor som 
gäller sexuell orientering ibland 
kan vara krävande, men Guds 
nåd och kraft räcker mer än väl 
för att ge hans folk förmåga att 
klara av verkligheten.

Vi vill gärna se trons frukter, 
men kom ihåg att helgelse inte 
behöver innebära giftermål och 
heterosexuell aktivitet. Kristna 
som saknar heterosexuell lust 
kan behaga Gud genom att 
leva kyskt som ogifta. Det kan 
innebära en livslång kamp mot 
homosexuella böjelser. Att råda 
en homosexuell att försöka 
bli attraherad av det motsatta 
könet visar ett missförstånd av 
vad helgelse innebär och inbju-
der till onödig frustration för 
den som redan är betungad.

    * * *
Denna text grundar sig på en 
artikel av Forrest L. Bivens 
i Forward in Christ, som är 
WELS officiella kyrkotidning 
och utkommer en gång i må-
naden. Bivens är professor vid 
WELS prästseminarium. Hans 
svar ovan avslutas med förslag 
på professionell hjälp och han 
nämner olika resurser som 
finns i att tillgå i deras kyrka. 
Tyvärr saknas sådana resurser 
här i Skandinavien. För den 
som förstår engelska finns råd 
publicerade på Internet av 
Exodus International, som i 30 
år har gett kristen rådgivning 
gällande homosexualitet (www.
exodus.to). Bivens uppmanar 
till att använda denna resurs 
med urskillning. Vi har ansvar 
för att pröva allt i Guds ords 
ljus.

grund av Jesus Kristus växer vi i 
tron till fullt mått, vilket är evig 
salighet i himlen.

Den troendes bön är 
gudstjänst, där vi får andlig 
tillväxt
När vi frågar vad som driver oss till 
gudstjänsten är ett svar: våra olika 
behov. Många bekymmer samlas 
under veckan. Det är riktigt och 
ett privilegium att få skynda till 
gudstjänsten och få anförtro sina 
bekymmer till honom som har 
lovat att lyssna och hjälpa alla som 
ropar till honom, med andra ord 
ber. Samtidigt får vi njuta tros-
syskonens kärlek av den andliga 
växtkraften som endast de troende 
kan stödja varandra med. Men ofta 
är vi ensamma. Små kyrkors med-
lemmar känner detta bekymmer 
väl. Kanske just därför har Gud 
instiftat en gudstjänst då vi är en-
samma. En sådan gudstjänst är den 
troendes bön. Precis som när vi i 
församlingens gudstjänst bär fram 
våra bekymmer, sorger och tacksä-
gelser till Gud så är det också när 
vi ber i ensamhet. Bönen är guds-
tjänst där det sker andlig tillväxt, 
ty Herren själv har befallt oss tjäna 
honom så. Jesus säger i Joh. 12:26: 
”Om någon tjänar mig (och det är 
vad en troende gör i sin bön), ska 
min Fader ära honom.” Alltså ärar 
Fadern oss, hör oss när vi ber och 
bär själv våra sorger, tröstar den 
som ber eller med andra ord upp-
fostrar honom/henne till andlig, 
fysisk och psykisk ro. 1 Petr. 5:7 
ger oss ett enormt enkelt och 
trösterikt ord: ”Och kasta alla era 
bekymmer på honom, ty han har 
omsorg om er.”

Också GT lär att bönen är 
gudstjänst
Ps. 50:14,15 lär: ”Offra lovets 
offer åt Gud och infria dina löften 
till den Högste. Ropa till mig på 
nödens dag, så ska jag rädda dig, 
och du ska ära mig.” Gud har upp-
manat oss från tidernas begynnelse 
att ropa till honom om hjälp, att 
be, och han hjälper, stärker och 
uppfostrar oss.

I den Augsburgska bekännel-
sens apologi läser vi: ”Åkalla mig i 
nöden och jag ska hjälpa dig och 
du ska prisa mig. Om vi av hjärtat 
åkallar Gud, betygas detta vara en 
sann gudstjänst och ett verkligt 
ärande av Gud. Likaså i den 39:e 
psalmen: Till offer och spisoffer 
har du inte behag, men mina öron 
har du öppnat, d.v.s. du har fram-
ställt för mig ditt ord, att jag må 
lyssna därtill och du fordrar, att 
jag ska tro ditt ord och ditt löfte, 
att du verkligen vill förbarma dig 
och hjälpa o.s.v.” (SKB 1957 s. 
271,272).

Gud har instiftat bönen för de 
troende till sann gudstjänst, från 
tidernas begynnelse. Bönen är 
gudstjänst där andlig tillväxt sker, 
inte som av oss utförd handling 
utan därför att det är Gud Faders 
vilja och bud. Hans yttersta vilja är 
ju att hans barn, återlösta genom 
hans Sons dyra blod, växer till i 
fullt mått och ärver evigt liv hos 
honom i himlen.

Ytterligare ett bevis från GT 
finns i Ps. 92:13-16: ”De rättfär-
diga grönskar som palmer, som 
cedrar på Libanon växer de till. 
De är planterade i Herrens hus, 
de grönskar i vår Guds förgårdar. 
Ännu vid hög ålder bär de frukt, 

de frodas och grönskar för att 
förkunna att Herren är rättfärdig. 
Han är min klippa och ingen orätt 
finns i honom.”

En troendes suckar ropar i 
Guds öra
En troendes bön, hörbar eller icke 
hörbar för människoörat, är hjär-
tats tilltal till Gud. Han har befallt 
oss att tacka honom, prisa, ära och 
ropa på hjälp. Låt oss komma ihåg 
att blott en suck ropar i Guds öra. 
I Ps. 5:2 ber David: ”Lyssna till 
mina ord, Herre! Ge akt på mina 
suckar!”

När Israels folk var i verklig 
dödsångest med havet framför 
sig och förföljda av den egyptiska 
krigshären bad Mose till Gud, men 
han talade sina ord till israeliterna 
och sa: ”Herren ska strida för er, 
och ni ska hålla er stilla.” Då sa 
Herren till Mose: ”Varför ropar 
du till mig?” (2 Mos. 14:14,15). 
Och Mose hade inte sagt ett 
ord till Herren. I Ps 94:11 står 
det: ”Herren känner människors 
tankar, han vet att de är tomhet” 
(finsk övers. ”henkäys = en ande-
fläkt).

Låt oss be till Herren mycket 
och ofta och i förtröstan, i vetskap 
om att vi själva är som en vindfläkt 
samtidigt som Herren har gett oss 
alla sina gåvor som vi behöver för 
vårt eviga väl. En av hans gåvor 
är bönegåvan och där får vi växa 
till andligt. Detta har han gett oss 
på grund av sin Sons dyra offer 
för våra synders förlåtelse och den 
helige Ande övertygar oss om det i 
våra hjärtan. 
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    * * *
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Av Mark G. Schroeder, president i 
WELS, vår systerkyrka i USA

Vi lever i en kultur där normer 
verkar ändras hela tiden. Detta in-
tryck förstärks genom nyheter och 
underhållningsprogram som inte 
bara försöker berätta om kulturella 
strömningar utan även påverka 
dem. Människor som håller fast 
vid ”traditionella” normer fram-
ställs ofta som trångsynta fanatiker, 
kärlekslösa och dömande hycklare 
som varken vill eller kan rätta sig 
efter tidsandan. 

För kristna är de värden vi håller 
kära inte bara traditionella normer 
som har stått sig genom tiderna. 
Nej, de normer vi försvarar är bib-
liska normer. Vi håller fast vid dem 
därför att de är sanningar som Gud 
själv har visat oss. Det är Gud själv 
som har bestämt vad som är rätt 
och fel, vad som är rent och vad 
som är oanständigt, vad som är sant 
och vad som är sataniskt bedrägeri. 
Vi kan utan att be om ursäkt säga: 
”Vi tror på dessa sanningar för att 
de är Guds sanningar.”

Äktenskapet
Vi håller fast vid äktenskapets 
okränkbarhet och står för att äk-
tenskapet är en livslång förening 
mellan en man och en kvinna i ett 
förhållande som bygger på kärlek 
och trohet. När landets styrande 
börjar omdefiniera äktenskapet 
som något annat än detta och 

även kristna samfund i allt större 
omfattning tvekar att hålla fast 
vid sanningen, intar vi oförskräckt 
denna ställning utan att be om 
ursäkt för det.

Vi bejakar sexualiteten som en 
Guds gåva och en välsignelse som 
han vill ska användas inom äketen-
skapet. Det är endast i äktenskapet 
som sexuella relationer mellan en 
man och en kvinna ger uttryck för 
den enhet Gud har upprättat och 
ett skönt sätt för makar att visa sin 
osjälviska kärlek till varandra. Vi 
tror att den välsignelse Gud vill ge 
genom denna gåva går förlorad och 
blir förstörd när sexuella relationer 
äger rum utanför äktenskapets 
ram. Att hålla fast vid och försvara 
äktenskapet är inte bara att hålla 
fast vid traditionella normer. Det 
är att hålla fast vid bibliska normer.

Människolivets okränkbarhet
Tillsammans håller vi fast vid män-
niskolivets okränkbarhet. De som 
förespråkar kvinnans ”rätt att be-
stämma över sin egen kropp” bort-
ser lättvindigt från att beslutet inte 
bara gäller kvinnans kropp. Det är 
ett beslut som inte bara påverkar 
utan avslutar en annan människas 
liv. Det är många som angriper oss 
för vårt motstånd mot abort. Som 
svar på det vill vi fortsätta att värna 
om Guds ensamrätt att ge och ta 
mänskligt liv – inte för att det är 
en traditionell norm utan för att 
det är en biblisk sanning.

Manligt och kvinnligt
Vi tillhör en kyrka som ofta 
anklagas för att hålla fast vid en 
omodern och verklighetsfräm-
mande syn på mansroll och kvin-
noroll. Medan många kristna sam-
fund har ändrat sin lära och med 
stolthet öppnat dörren för prästvig-
ning av kvinnor har vår kyrka inte 
gjort det.  Vi har med Guds hjälp 
hävdat att Gud i sin kärlek och 
visdom tydligt har reserverat för 
män rollen som pastor och utövare 
av auktoritet i kyrkan. Naturligtvis 
är det varje församlings ansvar att 
ge kvinnor möjlighet att tjäna på 
ett meningsfullt och viktigt sätt. 
Men vi håller alltid fast vid vår 
önskan att följa den vägledning 
Gud själv har gett oss i sitt ord.

Vår tro vinner sällan gillande i 
den kultur vi lever i. De normer 
vi försvarar blir ofta motsagda, 
ifrågasatta och förlöjligade. Inför 
våldsamma angrepp från ett gud-
löst samhälle är det viktigt för oss 
att inte bara komma ihåg vad vi 
är emot utan vad vi är för. Vårda 
troget dessa normer. Försvara dem. 
Håll fast vid dem. Inte av tradition 
utan för att de är bibliska.

     
Ur Forward in Christ 11/08

En kyrka som håller fast 
vid bibliska normerLuther var i bryderi. Framför honom på bordet 

låg alla hans böcker och skrifter utspridda. Kej-
saren över tyska riket bad honom ta tillbaka vad 
han skrivit. Mycket av det var ren sanning, ord 
för ord framlyft ur Bibeln. Hur skulle han kunna 
ta tillbaka Guds sanning? Stackars Luther! Kej-
saren hade först och främst ett politiskt intresse. 
För honom var inte Luther och den sanning han 
fört fram viktiga. Det skulle inte bli en rättvis 
och opartisk dom för Luther.

Mänsklig historia är en lång berättelse om rika 
mot fattiga, om mäktiga som struntar i den lilla 
människan. Mänsklig historia är en berättelse om 
maktspel och partiskhet.

Ingen visste detta bättre än Mose. Innan Mose 
föddes fruktade Farao för det växande antal he-
breer som bodde i Egypten. Israel var ett hot 
mot hans makt. Så han förslavade Guds folk och 
befallde att hebreiska gossebarn skulle dödas. 
Faraos egen dotter rördes av Moses gråt där han 
låg i korgen som flöt på Nilen. Vi kan bara gissa 
att det blev en maktkamp i palatset mellan Farao 
och hans dotter när Mose växte upp som prins av 
Egypten.

Även idag kan det verka som om världens 
maktcentra har full kontroll. Låt dig inte luras. 
Idag är det bara några få som känner till namnet 
på kejsaren på Luthers tid. Mumier och pyrami-
der är vad de flesta känner till om forntida Egyp-
ten. Psaltaren 2 har rätt: ”Jordens kungar reser sig 
och furstarna rådslår med varandra mot Herren 
och hans Smorde. . . Han som bor i himlen ler” 
(vers 2,4).

Gud är rättvis. Alla har syndat – rika, fattiga, 
svaga, starka. Alla är rättfärdiggjorda av nåd 
genom Kristi förtjänst! Bekänn dina synder och 
håll fast i tro vid Kristus så ska du bli räddad. Det 
är sant vare sig dina synder är många eller få. Det 
är sant vare sig du har tillhört Kristus en kort tid 
eller hela ditt liv. 

Världen vet inte hurdan Guds rättvisa är. Det 
vet de som tror. Vi har anledning att proklamera 
den med tillförsikt för alla, alltid, överallt, utan 
partiskhet. Vi bör visa kärlek, respekt och ärlighet 
mot alla, alltid och överallt och be Gud att han 
ska föra människor till oss med frågor om det 
hopp vi ger uttryck för.

Ur Meditations

Maktspel och partiskhet

S:t MarkuS förSaMling, ljungby

DOP 
Daniel Karl,  
son till Åsa och Karl Birkenfjäll 
född 080906, döpt 080911
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född  081007, döpt  081026
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född 081101, döpt 081116
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StockholM/uPPSala

 
MEDLEMSUPPTAGNING
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VIGSEL
Adina Adriansson och Anton 
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Paret tar namnet Adriansson 
 

Församlingsnytt 

Vinterläger 
i Vännäs 2-4 januari

Ledare Öyvind Edvardsen 
och Peter Öman

Info och anmälan:  
Eva Lindmark,  
tel: 0935-12230,
e-post: 
0935.12230@telia.com



14 15

Av Mark G. Schroeder, president i 
WELS, vår systerkyrka i USA

Vi lever i en kultur där normer 
verkar ändras hela tiden. Detta in-
tryck förstärks genom nyheter och 
underhållningsprogram som inte 
bara försöker berätta om kulturella 
strömningar utan även påverka 
dem. Människor som håller fast 
vid ”traditionella” normer fram-
ställs ofta som trångsynta fanatiker, 
kärlekslösa och dömande hycklare 
som varken vill eller kan rätta sig 
efter tidsandan. 

För kristna är de värden vi håller 
kära inte bara traditionella normer 
som har stått sig genom tiderna. 
Nej, de normer vi försvarar är bib-
liska normer. Vi håller fast vid dem 
därför att de är sanningar som Gud 
själv har visat oss. Det är Gud själv 
som har bestämt vad som är rätt 
och fel, vad som är rent och vad 
som är oanständigt, vad som är sant 
och vad som är sataniskt bedrägeri. 
Vi kan utan att be om ursäkt säga: 
”Vi tror på dessa sanningar för att 
de är Guds sanningar.”

Äktenskapet
Vi håller fast vid äktenskapets 
okränkbarhet och står för att äk-
tenskapet är en livslång förening 
mellan en man och en kvinna i ett 
förhållande som bygger på kärlek 
och trohet. När landets styrande 
börjar omdefiniera äktenskapet 
som något annat än detta och 

även kristna samfund i allt större 
omfattning tvekar att hålla fast 
vid sanningen, intar vi oförskräckt 
denna ställning utan att be om 
ursäkt för det.

Vi bejakar sexualiteten som en 
Guds gåva och en välsignelse som 
han vill ska användas inom äketen-
skapet. Det är endast i äktenskapet 
som sexuella relationer mellan en 
man och en kvinna ger uttryck för 
den enhet Gud har upprättat och 
ett skönt sätt för makar att visa sin 
osjälviska kärlek till varandra. Vi 
tror att den välsignelse Gud vill ge 
genom denna gåva går förlorad och 
blir förstörd när sexuella relationer 
äger rum utanför äktenskapets 
ram. Att hålla fast vid och försvara 
äktenskapet är inte bara att hålla 
fast vid traditionella normer. Det 
är att hålla fast vid bibliska normer.

Människolivets okränkbarhet
Tillsammans håller vi fast vid män-
niskolivets okränkbarhet. De som 
förespråkar kvinnans ”rätt att be-
stämma över sin egen kropp” bort-
ser lättvindigt från att beslutet inte 
bara gäller kvinnans kropp. Det är 
ett beslut som inte bara påverkar 
utan avslutar en annan människas 
liv. Det är många som angriper oss 
för vårt motstånd mot abort. Som 
svar på det vill vi fortsätta att värna 
om Guds ensamrätt att ge och ta 
mänskligt liv – inte för att det är 
en traditionell norm utan för att 
det är en biblisk sanning.

Manligt och kvinnligt
Vi tillhör en kyrka som ofta 
anklagas för att hålla fast vid en 
omodern och verklighetsfräm-
mande syn på mansroll och kvin-
noroll. Medan många kristna sam-
fund har ändrat sin lära och med 
stolthet öppnat dörren för prästvig-
ning av kvinnor har vår kyrka inte 
gjort det.  Vi har med Guds hjälp 
hävdat att Gud i sin kärlek och 
visdom tydligt har reserverat för 
män rollen som pastor och utövare 
av auktoritet i kyrkan. Naturligtvis 
är det varje församlings ansvar att 
ge kvinnor möjlighet att tjäna på 
ett meningsfullt och viktigt sätt. 
Men vi håller alltid fast vid vår 
önskan att följa den vägledning 
Gud själv har gett oss i sitt ord.

Vår tro vinner sällan gillande i 
den kultur vi lever i. De normer 
vi försvarar blir ofta motsagda, 
ifrågasatta och förlöjligade. Inför 
våldsamma angrepp från ett gud-
löst samhälle är det viktigt för oss 
att inte bara komma ihåg vad vi 
är emot utan vad vi är för. Vårda 
troget dessa normer. Försvara dem. 
Håll fast vid dem. Inte av tradition 
utan för att de är bibliska.

     
Ur Forward in Christ 11/08

En kyrka som håller fast 
vid bibliska normerLuther var i bryderi. Framför honom på bordet 

låg alla hans böcker och skrifter utspridda. Kej-
saren över tyska riket bad honom ta tillbaka vad 
han skrivit. Mycket av det var ren sanning, ord 
för ord framlyft ur Bibeln. Hur skulle han kunna 
ta tillbaka Guds sanning? Stackars Luther! Kej-
saren hade först och främst ett politiskt intresse. 
För honom var inte Luther och den sanning han 
fört fram viktiga. Det skulle inte bli en rättvis 
och opartisk dom för Luther.

Mänsklig historia är en lång berättelse om rika 
mot fattiga, om mäktiga som struntar i den lilla 
människan. Mänsklig historia är en berättelse om 
maktspel och partiskhet.

Ingen visste detta bättre än Mose. Innan Mose 
föddes fruktade Farao för det växande antal he-
breer som bodde i Egypten. Israel var ett hot 
mot hans makt. Så han förslavade Guds folk och 
befallde att hebreiska gossebarn skulle dödas. 
Faraos egen dotter rördes av Moses gråt där han 
låg i korgen som flöt på Nilen. Vi kan bara gissa 
att det blev en maktkamp i palatset mellan Farao 
och hans dotter när Mose växte upp som prins av 
Egypten.

Även idag kan det verka som om världens 
maktcentra har full kontroll. Låt dig inte luras. 
Idag är det bara några få som känner till namnet 
på kejsaren på Luthers tid. Mumier och pyrami-
der är vad de flesta känner till om forntida Egyp-
ten. Psaltaren 2 har rätt: ”Jordens kungar reser sig 
och furstarna rådslår med varandra mot Herren 
och hans Smorde. . . Han som bor i himlen ler” 
(vers 2,4).

Gud är rättvis. Alla har syndat – rika, fattiga, 
svaga, starka. Alla är rättfärdiggjorda av nåd 
genom Kristi förtjänst! Bekänn dina synder och 
håll fast i tro vid Kristus så ska du bli räddad. Det 
är sant vare sig dina synder är många eller få. Det 
är sant vare sig du har tillhört Kristus en kort tid 
eller hela ditt liv. 

Världen vet inte hurdan Guds rättvisa är. Det 
vet de som tror. Vi har anledning att proklamera 
den med tillförsikt för alla, alltid, överallt, utan 
partiskhet. Vi bör visa kärlek, respekt och ärlighet 
mot alla, alltid och överallt och be Gud att han 
ska föra människor till oss med frågor om det 
hopp vi ger uttryck för.

Ur Meditations

Maktspel och partiskhet

S:t MarkuS förSaMling, ljungby

DOP 
Daniel Karl,  
son till Åsa och Karl Birkenfjäll 
född 080906, döpt 080911
 
David Lars Johannes,
son till Sara och Johannes 
Gunnarsson
född  081007, döpt  081026

Joar Mawe,
son till Natalie och Andreas 
Gunnarsson
född 081101, döpt 081116

S:t PauluS förSaMling, 
StockholM/uPPSala

 
MEDLEMSUPPTAGNING
Adina Adriansson, 081026
 
VIGSEL
Adina Adriansson och Anton 
Larsson, 081026
Paret tar namnet Adriansson 
 

Församlingsnytt 

Vinterläger 
i Vännäs 2-4 januari

Ledare Öyvind Edvardsen 
och Peter Öman

Info och anmälan:  
Eva Lindmark,  
tel: 0935-12230,
e-post: 
0935.12230@telia.com
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B

Det är viktigt att vi talar igenom våra pro-
blem. Men ännu viktigare är det att ha någon 
som verkligen lyssnar på oss. Vilken välsignelse 
det är när vi delar våra bekymmer med trossys-
kon och de uppmärksammar vartenda ord. Vi ser 
dem i ögonen och vet att de förstår vad vi säger. 
De fylls av medkänsla och kommer oss till mötes 
med en kram eller uppmuntrande ord.

Detta betecknar också vår Gud. Vi har en Gud 
som lyssnar. När människorna på Malakis tid 
klagade sin nöd för Gud rörde de inte bara på 
munnen. De utgöt sina hjärtan för den Gud som 
älskade dem och lovade lyssna på dem och svara 
på alla deras böner.

Jesus har gett oss samma löfte: ”. . . att Fadern 
må ge er allt vad ni ber om i mitt namn” (Joh. 
15:16). Vi har inte en avlägsen, oengagerad Gud 
som inte får störas av de sina, utan vi har en Gud 
som vill att vi ska tala med honom om precis allt, 
särskilt när vi är missmodiga. Vi har en Gud som 
lyssnar. 

Vi glömmer så ofta att be. För jordiska ögon 
verkar bön så meningslös. ”Jag antar att det enda 
vi kan göra är att be” kan vi höra folk säga, som 
om bön vore sista utvägen när inget annat fung-
erar.

Be, kära medkristna! Be, för vi har en Gud 
som lyssnar. Vi har en Gud som svarar på våra 
böner, och han besvarar dem för vårt eviga väl. 
Vi har en Gud som längtar efter att vi ska tala till 
honom i Jesu namn. Vi har en Gud som tar emot 
våra tankar och ord i samma ögonblick som de 
riktas till honom. Han har aldrig för mycket att 
göra. Han har alltid tid med oss.

Be till Gud hela dagen. Be på morgonen att 
Jesus ska välsigna allt du gör under dagen. Be på 
arbetet. Be för din familj. Be för din pastor eller 
lärare som förmedlar Guds ord till dig. Be för 
din församling och kyrka när den kämpar med 
ekonomiska frågor. Be för unga kristna att de be-
stämmer sig för en utbildning som blir till Guds 
ära och till gagn för dem som tror. Be att Gud 
ska fortsätta ge kraft och förmåga åt sin kyrka i 
hela världen. 

Gud lyssnar, och när hans tid är inne välsignar 
han oss. Var vid gott mod! Gud älskar att upp-
muntra sina missmodiga barn.

Käre Herre Jesus, tack för förmånen att få tala med 
dig i bön och tack för att du hör och besvarar alla 
våra böner. Amen.

Ur Meditations

En Gud  
som lyssnar

Herren gav akt och lyssnade. (Malaki 3:16)


