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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.

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.

-
skrifterna samlade i Konkordieboken från år 
1580, eftersom vi funnit att de helt överens-
stämmer med vår kyrkas enda grundval: Bibeln.

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.

KELK, den Konfes sionella evang elisk- lutherska 
konferensen, som består av ett tjugotal kyrkor 
runtom i världen, bland annat Evangelisch- 
Lutherische Freikirche i Tyskland, Evangelical 
Lutheran Synod och Wisconsin Evangelical Luth-
eran Synod i USA. Tillsammans är vi omkring en 
halv miljon kristna i denna internationella gemen-
skap, och det är vår önskan att allt !er ska dela 
vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och synder-
nas förlåtelse alltid står i centrum.

 

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.  

De vandrade inte på Herrens vägar. 

Hans 
nåd är det att det inte är ute med oss, för det är inte slut på hans barmhär-
tighet, den är var morgon ny!

 
 

 

            Ingvar Adriansson
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Av Ingvar Adriansson

Var inte förskräckta
”

”Om jag 
än vandrar i dödskuggans dal 
fruktar jag intet ont, ty du är 
med mig.”

”Frukta inte, ty jag 
har befriat dig, jag har kallat 
dig vid namn, du är min.” 

Idag har en Frälsare  
blivit född

”Idag har en Frälsare blivit 
född.” 

 

född åt er

Ängeln förkunnar  
julens glada budskap
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Tecknet

”Och detta 
är tecknet. Ni ska 
!nna ett nyfött barn 
som är lindat och 
ligger i en krubba.” 

. 

”Jag var död, och se, jag lever i evig-
heternas evigheter och har nycklarna 
till döden och helvetet.” 

  

 ”Ingen ska rycka dem ur min 
hand.” 

I krubban med det 
nyfödda Jesus-
barnet ligger alla 
visdomens och 
kunskapens skatter 
fördolda. Detta barn 
är vägen, sanningen 
och livet. Ta emot 
och tacka för denna 
gåva varje dag.

”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor 
glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er 
i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är teck-
net: Ni skall !nna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor 
himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och 
frid på jorden, till människor hans välbehag.” 



5

Ni känner ju vår Herre 
Jesu Kristi nåd. Han var 
rik men blev fattig för er 
skull, för att ni genom 
hans fattigdom skulle bli 
rika. 

At Home With 
Jesus

Minsta prislappen, största gåvan
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Av Tor Jakob Welde

Av judisk släkt

 

Bach-renässans

Paulus och Elias

Felix Mendelssohn  
(1809-1847) 

Felix Mendelssohn Bartholdy vid 30 års ålder i 
London. Målning i vattenfärg av James Warren 
Childe (detalj) 1839.
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Luthersk julkantat

Leipzig

Djupt andlig

Kristus

all 

Jakob Ludwig Felix 
Mendelssohn-Bartholdy

Mendelssohn 

Felix Mendels-
sohn-Bartholdys Briefwechsel mit Lega-
tionsrat Karl Klingemann in London 
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Gardells Jesus är inte 
född av en jungfru och inte en 
uppfyllelse av profetian i Jesaja 
7:14.

 

almah

parthenos

Apostlarnas Jesus 

almá 
zoná 

almá 

parthénos 

”Se, jungfrun 
blir havande och föder en son.” 

”Hur ska detta 
kunna ske? Ingen man har rört mig”

”Den helige Ande 
ska komma över dig, och den Högstes 
kraft ska vila över dig. Därför ska 
också barnet kallas heligt och Guds 
Son” 

menade man

mina 

Apostlarnas Jesus

Utdrag ur Seth Erlandssons bok:

Om Gud och Jesus
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”Ni har inte utvalt mig, utan 
jag har utvalt er” 

”De verk som 
Fadern har gett mig att fullborda, 
just de verk jag utför, de vittnar 
om att Fadern har sänt mig” 

”Om jag inte gör min Fars 
gärningar, så tro mig inte. Men om 
jag gör dem, tro då på gärningarna 
om ni inte kan tro på mig. Då ska 
ni inse och förstå att Fadern är i mig 
och jag i Fadern” 
”Tro mig: jag är i Fadern och Fadern 
är i mig. Men om ni inte kan tro 
det, tro då för gärningarnas skull” 

Seth Erlandsson

Om Gud och Jesus
Gardells tankar i Bibelns och forskningens ljus

NY HÖGAKTUELL BOK!

Kan beställas från
BIBLICUM FÖRLAG
Släntvägen 10 
331 35 Värnamo

E-mail: biblicum@bredband.net

Endast 100 kronor (133 sidor)
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Frågor och svar vid korsets fot:

Syndig användning av träd

Acceptabel användning av träd

Nyttig användning av träd

 
Forward in Christ nr 12-08 

Jeremia verkar fördöma att man har julgranar. 
Är det en syndig tradition?
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Ingela Lindmark

Mitt år på Bethany
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Följande glädjande information har inkommit från Ola 
Österbacka som många lärt känna bl.a. genom hans bok 
”Hoppets bekännelse”.

Ny församling i vår kyrkogemenskap
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Om barndopet

Där för skall en man
lämna sin far och sin mor
och hålla sig till sin hustru,
och de skall bli ett kött.

!"#$%&

(Luthers lilla 
katekes med en förklaring för barn och vuxna av David  P Kuske).
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Söndag 3/1 Måndag 4/1

Tisdag 5/1

Program för Trettondagsläger i Vännäs
Tema
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VAD TROR KRISTNA och vad är det för speciellt med dem som kallar 
sig lutheraner? I vår tid blir den kristna tron alltmer ifrågasatt och 
Luthers namn används oftast för att beskriva gamla tunga krav. 
Kunskapen om vad kristen tro är och varför Luther kom att betyda 
så mycket har i stort sett försvunnit.

Denna lilla skrift visar att det i alla tider har funnits motstånd 
mot vad Jesus själv lärde och mot Bibelns undervisning om 
vem han är. De kristna har därför från början haft behov av att 
uttrycka sin bekännelse. Under de första årens svåra förföljelser 
skedde det genom en enkel teckning av en !sk. De grekiska 
begynnelsebokstäverna i ordet !sk stod för en förkortning av deras 
bekännelse: Jesus är Kristus, Guds son, världens Frälsare. 

En inspirerande skrift om att bekänna Kristus

   Skriften omfattar 32 sidor och kostar endast 30 kronor
Kan beställas från

     BIBLICUM FÖRLAG
     Släntvägen 10 
     331 35 Värnamo

     E-mail: biblicum@bredband.net



Var glad att Jesus är 
sann människa

. . . hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt . . . 
(Rom. 1:3)

JESUS DÖK INTE PLÖTSLIGT UPP

Herre Jesus, ta emot mitt lov när jag !rar din fö-
delse. Tack för att du lämnade din tron i himlen och 
kom hit till jorden för att födas av Maria. Hjälp 
mig att glädjas varje dag över att du tog Guds stra" 
i stället för mig. Påminn mig om att du vet vad det 
är att vara människa. Du vet hur man ska hjälpa i 
all nöd. Lovad vare du, min Frälsare. Amen.

Bibel och Bekännelses medarbetare  
önskar alla läsare

God Jul och Gott Nytt år
i Jesu namn!


