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”Bed och ni skall få” 
(Matt 7:7) 

• Korset – symbol för kärleken
• Varning för svag is

• Lön eller nåd allena?
• Strykpojke
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KYRKAN (LBK)

• Lutherska Bekännelsekyrkan är en evangelisk 
luthersk kyrka som tror att Gud har skänkt hela 
världen glädjebudskapet om den försoning som 
skett i Kristus. Vi tror att Jesus Kristus till sin 
natur är sann Gud, att han har blivit människa 
för vår skull, levt ett syndfritt liv, lidit och dött 
i vårt ställe och uppstått från de döda. Genom 
tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse 
för våra synder och har löfte om evigt liv tillsam-
mans med Gud. Syftet med vår kyrkas exi stens 
är att föra vidare detta glädjebudskap, och att 
samlas kring predikan, dop och nattvard för att 
växa i den tro vi fått av Gud.

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

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

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

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

Ingen har undgått att vintern har tagit ett stadigt grepp. Hela 
landet ligger snötäckt vilket hör till ovanligheterna. Den ädla skidspor-
ten har fått en renässans och många är vi som kan njuta av alla snö-
tyngda träd ute i naturen. För ett par månader sedan hölls en stor kli-
matkonferens i Köpenhamn. Den globala uppvärmningen var åter på 
agendan. Klimatet blir varmare och varmare och isbergen vid de bägge 
polerna smälter och hotar vissa låglänta delar på jorden. Är detta storm 
i ett vattenglas eller hur ligger det egentligen till? I dagens nyhetstäta 
värld med många ”förståsigpåare” har mycket en tendens att inte få 
sina rätta proportioner. 

Som kristna har vi kanske en litet annorlunda utgångspunkt. Vi vet 
att denna jord inte skall bestå för alltid. Paulus säger: Här har vi ingen 
varaktig stad, utan vårt medborgarskap har vi i himlen. Är det inte att 
förenkla det hela att resonera så. Har vi inget ansvar? Absolut, Gud 
gav oss jorden för att vi skulle förvalta den och inte förstöra den. Det 
materialistiska tänkandet sker däremot utan Gud och utan hopp. Man 
vill få ut så mycket det bara går av alla naturtillgångar och dessutom 
vill man att detta ska ske utan att jorden förändras. När Gud skapade 
människorna var det hans vilja att de skulle komma till kunskap om 
sanningen, bli frälsta och äga ett hopp inför evigheten. Ty skapelsen 
väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit 
lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade 
den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias 
från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga 
frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas (Rom 
8:19-22).

Många kyrkor har idag en klimat- och miljöprofil i sin verksamhet. 
Kyrkkaffet bryggs på kravodlade bönor och på vissa platser kan man få 
uppleva en gudstjänst utan elektricitet för dem som är elöverkänsliga. 
När jag ser sådana rubriker blir jag ofta lite orolig. Kyrkans profil har 
alltid varit och kommer alltid att vara budskapet om Kristi död och 
syndernas förlåtelse. Varje samling i kyrkans namn har alltid som mål 
att vinna själar för evigheten. Bibel och Bekännelse kommer ut även 
i år. Vårt mål är att försöka nå människor med evangelium. I detta 
nummer har vi glädjen att presentera en ny skribent, Hans Ahlskog. 
Han kommer från vårt östra grannland och bor i det svensktalande 
Finland. Hans artikel manar till eftertanke, att inte överge den goda 
bekännelsen utan oförtrutet i tid och otid lyfta fram Ordet. Hans är 
kantor i S:t Johannes församling i Vasa. I det civila arbetar han som 
bokhållare.

Kära läsare, välkomna till ett nytt år med Bibel och Bekännelse! När 
detta nummer kommer ut är vi inne i fastetiden. Under denna tid på-
minner vi varandra om den väg Jesus fick gå för att försona våra synder 
och överträdelser. Jesus bar korset för din skull. Jesus led straffet för 
din skull. 

Jesus för världen givit sitt liv…
mig att förlossa offrar han sig.

      Ingvar Adriansson

Av Tor Jakob Welde

De tog Jesus med sig. Och han 
bar själv sitt kors på väg ut till 
den plats som kallas Huvudskal-
leplatsen, på hebreiska Golgata. 
Där korsfäste de honom. (Joh. 19: 
16-19)

Vid fastetidens början var det 
förr i tiden vanligt att medlem-
marna i kristna församlingar 
fick ett kors tecknat med aska i 
pannan (därav namnet askons-
dag). Detta bruk förekommer 
fortfarande i en del kyrkosam-
fund, även om det inte är särskilt 
utbrett i vårt land. Att ha ett 
kors som smycke runt halsen är 
däremot något som är ganska 
vanligt hos oss. Många troende 
gör också korstecken om morgo-
nen när de stiger upp. Vi ser kors 
framme vid altaret i kyrkorna 
och kors på gravarna på kyrko-
gårdarna osv. Varför kors? Varför 
är just det den viktigaste kristna 
symbolen? En del människor 
reagerar på detta. Korset är ju 
ett gammalt avrättningsredskap 
och en del tycker att det nästan 
blir som att använda en elektrisk 
stol, en giljotin eller en galge 
som symbol. Varför inte hellre 
använda något som är mindre 
obehagligt, t.ex. Betlehemsstjär-
nan eller krubban, eller en duva 

som är symbol 
för den helige 
Ande? Är det då 
inte något nega-
tivt, brutalt och 
smärtsamt med 
korset? ”Det är så 
deprimerande,” 
tycker någon, 
”jag orkar inte 
se på korset, kan 
du inte vara snäll 
och ha det nå-
gonstans där jag 
slipper se det?”

För en kristen representerar 
emellertid korset något helt 
underbart. Efter Jesu korsdöd 
har korset framför allt blivit den 
viktigaste symbolen för Guds 
oändliga kärlek. Kristi kors är ett 
chockerande starkt uttryck för 
hur högt vi människor är älskade 
av Gud.

Samtidigt är det klart att 
åsynen av korset väcker obehag 
hos oss alla. Det är så att vi 
rentav kan få ont i magen när vi 
tänker på vilken tortyr och pina 
en korsfäst måste gå igenom. 
Det var både det skamligaste och 
smärtsammaste sättet att dö på 
under romartiden. Vilket lidande 
och vilken vånda! Hur kan detta 
över huvud taget ha något med 
kärlek att göra?

En sak som är nog så förvir-

rande för många som läser i 
Bibeln är att det kan verka som 
om boken ofta motsäger sig själv. 
På ett ställe läser jag att Gud är 
kärlek. Han älskar människorna 
och i sin stora nåd förlåter han 
oss alla våra synder. Det är detta 
som vi kallar evangeliets budskap 
och det är fint och bra att läsa. 
Men så sägs det senare, kanske i 
samma kapitel, att Gud inte ska 
låta den skyldige slippa straff, 
för Gud är rättfärdig och helig. 
Han kräver att vi ska hålla hans 
bud till punkt och pricka och 
är oändligt vred på all synd och 
ondska. Detta är lagens budskap. 
Lagen kräver mycket av oss. Den 
dömer oss och gör att vi känner 
oss fördömda. Kan det vara en 
och samme Gud som talar så till 
oss i både lag och evangelium? 
Hur är det möjligt att dessa två 

Korset – 
symbol för 
kärleken
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motsatta budskap får stå sida 
vid sida i Skriften? Hur kan 
Gud vara både helig, rättfärdig 
och sträng samtidigt som han är 
kärlekens Gud som inte vill att 
syndaren ska dö? 

I sin stora kärlek och vishet 
fann Gud en lösning på detta 
som för oss kan verka olösligt. 
Vad är lösningen? Korset! På 
Golgata ser vi Guds helighet och 
stränghet mot 
synden samtidigt 
som vi får se 
Guds oändliga 
kärlek och nåd! 
På korset lät Gud 
det rättfärdiga 
och oundvikliga 
straffet för alla 
människors synd 
drabba Jesus, 
hans egen son. 
Se Guds Lamm 
som bär världens 
synd! Alla fel som 
vi gjort, sagt och 
tänkt har lagts 
på hans axlar. Så allvarligt är 
detta att han som är livets furste 
”utlämnades för våra synders 
skull” (Rom. 4:25). Syndens 
lön är döden och Jesus smakade 
döden för alla oss människor 
så att vi skulle gå fria! Paulus 
skriver: ”Den som inte visste av 
någon synd, honom har Gud i 
vårt ställe gjort till synd, för att 
vi i honom skulle stå rättfärdiga 
inför Gud” (2 Kor. 5:21). Att 
Jesus som var helt syndfri och 
oskyldig blev gjord till synd för 
oss är ju en chockerande tanke! 
Så var också hans själ tyngd till 
döden av sorg och ångest och 
svetten rann som blodsdroppar. 
Inte bara fysiskt fick han lida 
ofattbara smärtor. Även psykiskt 
och själsligt var det en helvetets 
pina som vi inte kan föreställa 
oss. Det var våra synder som 

tyngde honom så. All vår skuld 
lät Herren drabba honom. Han 
blev krossad för våra missgär-
ningar.

Korset visar oss hur lagens 
fördömelse drabbade Jesus, men 
samtidigt och framför allt visar 
korset oss Guds oändliga kärlek 
och nåd. Det var inte under 
tvång Jesus led allt detta. Nej, 
det var kärlek som drev honom 

till att offra sig så 
för oss, helt frivil-
ligt. Medan han 
hängde där bad han 
till och med för 
sina bödlar: ”Fader, 
förlåt dem, ty de 
vet inte vad de gör” 
(Luk. 23:34). Han 
visade kärlek till sitt 
sista andetag.

Det händer att 
någon vill ge sitt liv 
för en vän. Inte för 
en fiende. ”Medan 
vi ännu var svaga 
dog Kristus i ogud-

aktigas ställe när tiden var inne.” 
”Men Gud bevisar sin kärlek 
till oss genom att Kristus dog 
i vårt ställe medan vi ännu var 
syndare” (Rom. 5:6,8). ”Gud var 
i Kristus och försonade världen 
med sig själv. Han tillräknade 
inte människorna deras över-
trädelser” (2 Kor. 5:19). Gud 
sparade inte ens sin käre enfödde 
Son för att frälsa oss. Så högt är 
vi älskade av honom.

”Om era synder än är blod-
röda ska de bli snövita, om de än 
är röda som scharlakan ska de bli 
vita som ull” (Jes. 1:18). Detta är 
det härliga budskap Gud kungör 
för oss. För Jesu död stryker ut 
all vår skuld. Guds Sons blod 
renar oss från all synd och orätt-
färdighet! Vi ska inte prestera 
något utan bara få ta emot, bara 
förtrösta, bara tro. ”Det är full-

bordat!” ropade Jesus alldeles 
innan han drog sista andetaget 
på korset. Frälsningsverket var 
fullbordat till 100 %. Inte till 
99 % så att vi skulle göra det 
lilla som fattades. Nej, ingenting 
fattas. Det finns inte något mer 
vi kan göra än det Jesus redan 
har gjort för vår frälsning. Han 
har ju både levat och dött för oss, 
i stället för oss. Han är vår ställ-
företrädare och det är fullbordat.

Döden  kunde inte hålla kvar 
honom. Jesu kärlek var starkare 
än dödens makt. Idag står korset 
för oss som symbolen för denna 
väldiga kärlek som var villig att 
genomgå så mycket lidande och 
vånda för att vinna arma syndare 
som du och jag. Kärleken har 
segrat över djävulens, ondskans 
och dödens makt. 

Tänk på hur korset ser ut. En 
bjälke ligger horisontellt. Den 
kan påminna oss om skiljemuren 
som stod mellan oss människor 
på jorden och Gud i himlen. 
Gemenskapen  hade brutits på 
grund av syndafallet. Men titta 
på den andra bjälken som står 
rakt upp, uppifrån och ner: Guds 
Son steg ner och blev en av oss. 
Han raserade skiljemuren, öpp-
nade vägen till Gud, försonade 
oss med vår skapare. Han lyftes 
upp på korset och hängde där 
mellan himmel och jord. Han 
är samtidigt både sann Gud och 
sann människa i en person, och 
genom honom blir alla som tror 
”ordet om korset” Guds barn på 
nytt med del i en evig gemen-
skap med Gud i himlen.

Ordet om korset rimmar ju 
ganska dåligt med mänskliga 
förväntningar och tänkesätt, men 
det är denna ”dårskap” som är 
Guds kraft till frälsning. En kors-
fäst Kristus är anstötlig för judar 
och galenskap för hedningar, 
”men för de kallade, både judar 

och greker” är Kristus ”Guds 
kraft och Guds vishet” (1 Kor. 
1:21ff).

Johannes skriver: ”Så uppen-
barades Guds kärlek till oss: Han 
sände sin enfödde Son till värl-
den för att vi skulle leva genom 
honom . . . om Gud älskade oss 
så högt är också vi skyldiga att 
älska varandra” (1 Joh. 4:9,11). 
Ja, när vi tänker på Guds kärlek 
till oss och att han har gett oss 
evigt liv blir det så mycket lätt-
tare att älska och förlåta andra. 
Då behöver vi inte hålla fast 
så krampaktigt vid det som är 
”mitt” och ”vårt”. Då kan vi ha 
båda händerna fria till att leva 
och älska Gud och vår nästa. 

Och tanken på hur mycket våra 
synder kostade Jesus på korset får 
oss att vilja fly bort från all synd 
och ondska. 

Ändå gör vi så ofta fel. Men 
Jesus vill att vi dagligen ska 
komma till honom med våra 
synder och allt som tynger oss, 
att vi ska lägga ifrån oss bördan 
vid hans kors och ta emot förlå-
telse. Han säger: ”Kom till mig, 
alla ni som arbetar och bär på 
tunga bördor, så ska jag ge er 
vila” (Matt. 11:28). 

Den som har fått känna 
värmen från Jesu gudomliga 
kärlekseld kallas att gå ut i värl-
den och hjälpa dem som lider 
och fryser, som behöver bröd 

och omsorg. Viktigast av allt är 
att människor ska få lära känna 
ordet om korset, för enda vägen 
till frälsning går genom Kristi 
kors, både för judar och greker, 
araber, europeer, asiater och alla 
andra. 

Må Gud som är så rik på här-
lighet med sin kraft och sin Ande 
styrka oss i vår inre människa så 
att Kristus genom tron kan bo i 
våra hjärtan och vi kan stå rotade 
och grundade i kärlek. Då kan vi 
tillsammans med alla de heliga 
bli i stånd att fatta bredden och 
längden, höjden och djupet, ja, 
känna hela Kristi kärlek som 
är mer än någon kan fatta (Ef. 
3:16ff). Amen.

Jesu död stryker ut 
all vår skuld. Guds 
Sons blod renar 
oss från all synd 
och orättfärdighet! 
Vi ska inte prestera 
något utan bara få 
ta emot, bara för-
trösta, bara tro. 

Om Gud hade varit intresserad av att frälsa 
elefanterna här på jorden skulle han ha sänt 
sin Son Jesus och låtit honom komma som en 
elefant. En sådan tanke är ju löjlig, men inte 
desto mindre visar den varför Jesus behövde 
komma som människa, född av en kvinna.

Det var som vår ställföreträdare Jesus levde 
för oss det fullkomligt syndfria liv som Gud 
kräver att vi ska leva men inte kan. Under sitt 
liv här på jorden syndade Jesus inte en enda 
gång mot Guds lag. Vi kallar detta Jesu aktiva 
lydnad. Som vår ställföreträdare dog Jesus 
oskyldig på korset. Det kallar vi Jesu passiva 
lydnad. Eftersom han själv var fri från synd 
kunde han bära hela världens synder på sina 
axlar. Också dina och mina!

Om du frågar människor vad Jesus behövde 
göra för att förlåta världen säger de vanligen: 
”Han måste dö på korset.” Det svaret är bara 

rätt till hälften. Det är sant att Jesus måste dö 
på korset. Men innan dess måste han också 
leva ett syndfritt liv. Vi måste komma ihåg att 
både hans fullkomliga liv och hans oskyldiga 
död var eller är nödvändiga för vår frälsning.

För ungefär 400 år sedan, när det fortfa-
rande var vanligt att kungar, drottningar och 
adelsmän var klädda i rustningar, var man 
överens om att en ung kungason som hand-
lade fel måste bestraffas. Men eftersom det var 
olagligt att slå en prins måste man leta rätt på 
en annan pojke i samma storlek och ålder. Han 
kunde då straffas i stället för prinsen. En sådan 
olycklig stackare kallades strykpojke. Vi skulle 
kunna säga att Jesus både till sin mänskliga 
och gudomliga natur är vår strykpojke och vår 
Frälsare.

Ur WELS bibelstudiematerial  
Communicating Christ today

Strykpojke
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Hur kul kommer du egentligen 
ha på midsommar? Kanske går 
du på en halvrolig fest och är 
med de gamla vanliga kompi-
sarna, eller så kanske du är med 
familjen någonstans där inget sär-
skilt spännande händer. Oavsett 
var du kommer vara någonstans, 
så vet både du och vi 
att det roliga på mid-
sommar håller på i max 
fyra-fem timmar. 

Vi har ett mycket 
bättre förslag! Vad sägs 
om att hänga med på 
LBK:s ungdomslä-
ger, midsommarlägret 
”IN THE NAME OF 
LOVE” som varar i 
nästan 100 timmar 
– i sammanlagt fem 
dagar – från den 23/6 – 
27/6!!!

Och inte bara det, 
tänk att vara tillsam-
mans med en massa 
ungdomar, få många 
kompisar och minnen 
och göra roliga saker. 
Eller vad sägs om bad, 
bastu, bibel och beach, 
gudstjänst, grill och 
grupptävlingar, för-
bönsgudstjänst, fika 
och fritid, lägereld, 
lekar och lovsång, kafé, 
kalas och korsvandring, 
sport, skogsmaskiner 
och supergrym midsommarfest, 
plus en massa annat.

Välkommen till Orbaden i 
Hälsingland – känt som ”Häl-
singlands riviera” med 1 km (!) 
sandstrand, mängder av facilite-
ter, blånande berg, djupa dalar, 
vidunderlig utsikt, och trolska 
ogenomträngliga skogar. Kan det 
bli bättre? - Klart du ska med…

Varför ett midsommarläger 
för ungdomar…?
Under de senaste åren har det 
blivit synligt att det finns en 
stark längtan bland LBK:s ung-
domar att samlas och dela den 
kristna tron och gemenskapen 
med varandra.

Våra mål med lägret är flera.  
Dels att fylla det behov som finns 
hos ungdomarna, dels att kunna 
erbjuda ett alternativt midsom-
marfirande där Kristus och den 
kristna gemenskapen får vara 
i centrum. Samtidigt är också 
målet med lägret att skapa en 
långsiktig och god ungdomskul-
tur i LBK som kan mynna ut i 

ungdomsledarskap, konfirman-
dassistentuppdrag och ett aktivt 
självreflekterande ungdomsansvar 
i kyrkan, där engagemang för 
kyrkan och evangelisation bland 
andra ungdomar kan få en stor 
roll.

Därför är det ett mycket vik-
tigt mål att få med de 
yngre ungdomarna på 
lägret – årets konfir-
mander och de som 
konfirmerats under de 
senaste åren. Eftersom 
vi vet av tidigare erfa-
renheter att lära och 
liv måste vara ett och 
att Kristuscentrerade 
läger alltid mynnar ut i 
en växande glädje och 
en personlig, seriös 
och hållbar relation 
med vår Frälsare, är 
vi övertygade om att 
det läger vi nu har att 
erbjuda kommer att 
skapa detta. 

Välkommen!

Allmän info:
Tid för lägret:  
Onsdagen den 23/6  – 
söndagen den 27/6
Plats: Orbaden, Häl-
singland (2 mil norr 
om Bollnäs)
Pris: Endast 650:-!!! 
(ord. pris mellan 850:- 

och 1400:-)
Färdsätt och förbindelser:  
Tåg till Vallsta station - hämtning 
därifrån.
2 tim. 50 min. från Stockholm. / 
7 tim. 20 min. från Umeå.
För information:
www.bekannelse.se/LBKung

Carl Nordberg

I Ditt namn är jag döpt och renad
Johann J. Rambach, 1693-1735, övers. Ingalill Hedin 2009 Johann B. König, 1691-1758
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I Ditt namn är jag döpt och renad

Denna  gamla tyska lutherska doppsalm är nyöversatt till svenska
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Temat för årets första 
ungdomsläger var: 
Därför tror vi att Bibeln 
är Guds Ord. Varje dag 
inleddes med morgon-
bön och följdes sedan 
upp av bl.a. sångstund, 
bibelstu-
dium, ut-
omhusakti-
viteter och 
slutligen af-
tonbön. Un-
dervisningen 
och andak-
terna sköt-
tes av Peter 
Öman, som 
också höll 
i de guds-
tjänster som 
firades. Som 
ungdom 
i dagens 
samhälle 
är det inte 
alltid lätt att 
förstå hur vi 
kan veta att 
Bibeln är sann. Lägret 
gav oss en viktig påmin-
nelse om detta ämne, 
dels utifrån Bibelns 
egna vittnesbörd, men 
också genom utombib-
liska källor.

Vi hade fyra bibel-
studier under lägret. 
I det första pratade vi 
om Bibelns eget vitt-
nesbörd, att Skriften 

själv hävdar att den är 
Guds Ord; att den är 
evig, ofelbar, livgivande 
och inspirerad av den 
Helige Ande. I det 
andra bibelstudiet stu-
derade vi Gamla Testa-

mentets profetior om 
den kommande Messias 
och hur många av dessa 
profetior uppfylldes när 
Jesus blev människa 
och dog för våra synder. 
Det finns fortfarande en 
del profetior som ännu 
inte uppfyllts, men 
som kommer att göra 
det när Jesus kommer 
tillbaka en andra gång 

för att döma världen. 
Det tredje bibelstudiet 
handlade om Bibelns 
bevarande genom år-
tusendena. Arkeologin 
visar att de bibliska 
texterna har bevarats i 

sin ursprungliga form. 
Dessutom fick vi lära 
oss att de som kopie-
rade bibeltexterna, 
dvs. tidiga munkar och 
skriftlärda, gjorde detta 
med stor noggrannhet. 
Det sista bibelstudiet 
påminde oss om att det 
är Gud som har verkat 
tro i våra hjärtan och 
att det är ett stort under 

att vi syndiga män-
niskor tror att Bibeln 
är Guds Ord. Det är 
omöjligt att argumen-
tera en människa till tro 
på Kristus- detta kan 
endast ske genom Guds 

Ord och den 
Heliga Ande.
”Därför 
tackar vi 
alltid Gud 
för att ni tog 
emot Guds 
ord som vi 
predikade och 
tog det till er, 
inte som ett 
ord från män-
niskor utan 
som Guds eget 
ord, något 
som det verk-
ligen är, ett 
ord som är 
verksamt i er 
som tror.” 1 
Tess 3:13

Förutom 
den fina kristna gemen-
skapen, gav oss lägret 
mycket nyttig under-
visning och vi tror att 
alla som var med i det 
snötäckta Vännäs gick 
därifrån stärkta och 
påminda om Guds stor-
het!

Lovisa Spaude,  
Jakob Nordberg

Trettondagslägret  
i Vännäs

Äntligen satt vi alla 
på tåget till Vännäs! 
Alla som var där för 
ett år sedan visste 
vad som väntade:  
3 dagar med god 
mat, lekar och 
skratt, men fram
för allt den kristna 
gemen skapen. 
När tåget anlände till 
Vännäs vid 6- tiden, 
steg ett tiotal trötta, 
men exalterade ung-
domar ur nattåget. Vi 
blev alla förvånade när 
vi märkte att det varken 
domnade för fötterna 
eller frös i näsan efter-
som temperaturen förra 
året låg runt 30 grader. 
Vi blev nästan lite be-
svikna då den i stället 
låg på 15 grader och vi 
burit med oss en tung 
utrustning för den kalla 
norrlandsvintern. 

Vi möttes av Herr 
Lindmark på stationen, 
där han stod redo med 
sin minibuss för att 
köra till lägergården 

Fridhem i Vännäs . 
Efter ca 4 vändor hade 
vi fått in alla i värmen. 
Gården som skulle bli 
vårt hem under denna 
tid var perfekt för ett 
läger som detta. Så fort 
alla slängt av sig skorna 
stod vi redo vid frukost-
kön. Stackars Fru Lind-
mark kände sig nog lite 
stressad när det plötsligt 
stod utsvultna ungdo-
mar i kö, där hon stod 
och förberedde maten. 

Unders dessa dagar 
hade vi varje dag 
morgon- och kvällsan-
dakt. Peter Öman hade 
både förberett fina an-
daktsstunder och lektio-
ner för både de yngsta 
och de äldsta. Temat för 
lägret var ”Därför tror 
vi att bibeln är sann”, 
och vi tror och hoppas 
att alla lärde sig något 
nytt efter de fina förläs-
ningar och diskussioner 
vi hade.

Mellan varven hade 
vi även körövning. Elias 

Rådelius skötte detta 
galant och fick oss att 
låta näst intill en äng-
lakör. Eftersom vi har 
många duktiga musiker 
så blev söndagens guds-
tjänst fylld av vackra 
stämmor.

När man jobbar hårt 
måste man ju självklart 
ta rast. Lekar och utom-
hus aktiviteter var rik-
tigt roligt för alla, trots 
att det var en tävling. 
Vi hade en liten turne-
ring, som bl.a. bestod 
av snörugby, pulkarace 
och samarbetslekar in-
omhus. Blod, svett och 
tårar stämmer inte in på 
denna turnéring, utan 
kyla, skratt och en otro-
lig kämparglöd från alla 
är en bättre benämning. 
I och med detta så fick 
vi energi som räckte 
hela dagen. Detta var 
nödvändigt för vi skulle 
vara pigga och glada 
för att kunna lära oss 
så mycket som möjligt. 
Systrarna Lindmark 

var en stor bidragande 
faktor till de roliga kväl-
larna som innehöll lekar 
och andra trevligheter. 

Under vår lägertid 
behövde vi aldrig vara 
rädda för att känna oss 
hungriga, utan vi gick 
alltid mätta och belåtna 
till sängs, där vi tog 
igen alla de timmar som 
gått förlorade på natt-
tåget. Med tanke på 
det utbud på mat som 
låg på bordet varje dag, 
däribland den beroen-
deframkallande oboyen, 
så fick vi nog med 
energi och mer därtill.

Vi tackar Gud för att 
han gett oss möjlighet 
att samlas kring hans 
ord och vi uppskat-
tar alla som gjorde en 
insats så detta läger blev 
så bra och givande som 
möjligt. 

Vi hoppas att vi får 
se både nya och gamla 
ansikten nästa år!
Caroline Olsson & 
Hanna Adriansson

Oboy vilket läger!
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En gripande bild visar de sista 
spåren efter en snöskoter som gick 
genom isen under vårvintern se-
naste år. Skoterspåren går till synes 
mot öppet vatten. Ett förfärligt 
öde har drabbat de olycksaliga. En 
fråga väcks när jag ser på bilden: 
hade någon varnat föraren för svag 
is? Hade någon talat om var isarna 
bär och var de kan vara förrädiska? 
Ibland ser man skyltar som varnar 
för svag is. Det tyder på att män-
niskor är rädda om varandra och 
att de vill varandras välgång. Att 
varna för svag is är att tänka lång-
siktigt om människors hälsa och 
välgång. Ser man kortsiktigt på 
varningen, så kanske den kan upp-
fattas negativt. Någon kanske har 
styrt sina steg till sjön för att pilka 
i vårsolen. En annan vill ta en pro-
menad en söndagseftermiddag. En 
annan tar sin skoter för en sista tur 
innan isen smälter. Alla möts de av 
skylten: Varning för svag is! Kanske 
blir de tacksamma över att någon 
har brytt sig om att varna för den 
fara som väntar ute på isen och 
vänder på klacken. Någon kanske 
blir besviken över att se förhopp-
ningarna om en skön naturupp-
levelse grusas, men väljer ändå 
att låta sig varnas. Ledsen går han 
eller hon hemåt igen. En annan 
åter vill så gärna ut på isen att han 
inte låter varna sig utan faller för 
frestelsen. Kanske isläget ändå inte 
är så farligt som varningen gör gäl-

lande?  Kanske är det någon över-
beskyddande själ som har utfärdat 
varningen?

Överbeskyddande eller inte. 
Låt oss anta att den som har satt 
ut varningstexten sitter i sitt köks-
fönster och ser på människorna 
som kommer förbi huset ner till 
sjön. Han ser deras ansikten stråla 
som vårsolen av förväntan. De går 
ner till sjön där de ser skylten. Han 
ser dem återvända, nu avsevärt 
mindre strålande, ja de ser ledsna 
och besvikna ut. Kanske hugger 
det till i hjärtat på betraktaren. 
Nu har han förstört deras sköna 
vårdag! Kanske är det bäst att gå ut 
och ta bort skylten så att inga fler 
behöver se sina förväntningar kros-
sas. Människor har nog med sorger 
ändå.

En normalt resonerade män-
niska skulle anse det synnerligen 
ansvarslöst att gå ner och ta bort 
varningsskylten. Man kan inte 
tänka så kortsiktigt när det gäller 
männikors väl och ve. Inte när 
det gäller det lekamliga. Det är 
kärlekslöst! Men när det gäller det 
som är mycket viktigare, det and-
liga, då är tonen i regel en annan. 
Då borde mannen aldrig ha satt 
upp någon skylt. Då finns det 
inga isar som inte bär. Och skulle 
det finnas, så är man inte beredd 
att se till människors långsiktiga 
väl, utan av rädsla att såra någon, 
så väljer man att tiga. Lev och låt 

leva! Döda inte mina drömmar och 
mina förhoppningar! Slå inte min 
värld i kras genom att säga att jag 
inte duger som jag är!

För länge sedan fanns det 
en kristen församling i Korint. 
Församlingen var vad man kan 
kalla vidsynt. Man skröt över sin 
vidsynthet och sin frihet. Man 
godkände ett som annat hos med-
lemmarna. Bland annat hade man 
en medlem som levde ihop med 
sin fars hustru. Man ville inte 
döma denne broder utan istället 
var man rätt stolt över sin öppen-
het. Kanske hade man bytt ut den 
gängse sloganen, som uttalades före 
mässan: ”det heliga åt de heliga”, 
mot det mera liberala ”lev och låt 
leva”.

En dag fick församlingen ett 
brev, från Gud. I det brevet skrev 
Gud genom sin apostel Paulus att 
församlingen handlade fel när den 
inte tog itu med den otukt som 
florerade ibland dem. De borde ha 
drivit ut den man som levde så ur 
församlingen. De fick veta att de 
inte hade något alls att vara stolta 
över. De borde istället vara mycket 
bedrövade.

Det blev de också. I följande 
brev de får från Paulus skriver han: 
Ty även om jag gjorde er bedrö-
vade med mitt brev, så ångrar jag 
det inte nu. Först ångrade jag mig, 
eftersom jag såg att brevet gjort er 
bedrövade, om än bara för en tid. 

Illustrationer 
till den bibliska 
historien
Dessa bilder är hämtade från en samling med  
119 fullfärgsbilder till den bibliska historien, både 
Gamla och Nya testamentet, målade av konstnären 
Glenn Myers. Bilderna är 56 x 40 cm och tryckta 
på plastbelagt papper. De passar bra att använda 
till kyrkans barnundervisning och inramade som 
tavlor.

Pris: 1200 kr per förpackning med 119 bilder.

Beställes från 
Biblicum
c/o Ingvar Adriansson 
Släntvägen 10
331 35 Värnamo

E-post: 
in.adriansson@bredband.net

VARNING 
FÖR SVAG IS
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Frågor och svar vid korsets fot:

Fråga: Bibeln talar tydligt om troende människor 
som på den yttersta dagen ”belönas” för saker 
som de gjort. Hur ska vi få ihop det med ”av nåd 
genom tron allena”?

Du ställer en mycket bra fråga som eftertänk-
samma och observanta bibelläsare har ställt i 
generationer. Det finns många bibelställen som 
betonar att vår frälsning är en gåva som vi tar 
emot genom Guds nåd. Men bibelställen som 
de du nämner verkar tala emot denna sanning.

Människosonen ska komma i sin Faders här-
lighet med sina änglar, och då ska han löna var 
och en efter hans gärningar (Matt. 16:27).

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni 
tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det 
är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är 
Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt ska 
få igen den orätt han har gjort, utan anseende till 
personen (Kol. 3:23-25).

Vi är skyldiga både oss själva och andra ett 
tillfredsställande svar.

En motsägelse som får sin förklaring genom 
lag och evangelium?
En möjlig lösning på den skenbara motsätt-
ningen är att dessa påståenden är gudomlig lag 
som hjälper oss förstå att vi är syndare. Avsik-
ten är att vi ska dra en obehaglig men riktig 
slutsats: vi förtjänar inget annat än Guds vrede 
och straff som ”lön” för synd. Denna sanning 
banar väg för det villkorslösa evangeliet så 
att det kommer till oss med glädje och tröst. 
Genom Kristi lydnad får vi på yttersta dagen 
domen ”Oskyldig!” Och detta får vi endast av 
nåd genom tro.

En motsägelse som får sin förklaring genom 
att studera språket?
Ett annat svar har med översättningen att göra. 
Det grekiska ordet har en vidare betydelse än 
ordet ”löna”. Det är svårt för översättare att ge 
en helt korrekt översättning utan att använda 
en fras eller flera ord. 

En betydelse av orden som används här 
är förvisso belöning eller ersättning för något 
som man förtjänat. Om vi förstår orden på 
det sättet blir det en uppenbar motsägelse till 
andra bibelställen.

Men samma ord på grekiska skulle också 
kunna betyda att ge något som lovats under ed 
eller något du är skyldig människor därför att du 
tidigare lovat det. Vare sig mottagaren förtjänar 
det eller inte står givaren i tacksamhetsskuld 
eftersom han gav ett löfte och svor på det. 

För övrigt har tidigare generationers bi-
belforskare myntat uttrycket ”nådelön” i ett 
försök att klargöra vad Bibeln lär om detta. 
De använde ordet lön men ville betona att en 
sådan lön inte är något vi förtjänar. Trogen 
sina egna löften ger Gud vad han är skyldig oss 
eftersom han lovat det.

Slutligen används ett annat ord i Kolosser-
brevet 3:25 för att tala om för oss att de onda 
ska få igen för den orätt de gjort. Det grekiska 
ordet pekar definitivt på en vedergällning som 
kan ses som förtjänad. I överensstämmelse med 
all biblisk undervisning blir vi här påminda 
om att troende mottar oförtjänta gåvor medan 
de som inte tror får den lön de förtjänar. Ty 
syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv 
i Kristus Jesus, vår Herre (Romarbrevet 6:23).

Av prof. Forrest Bivens,  
Forward in Christ nr 12-09

Men nu gläder jag mig, inte därför 
att ni blev sorgsna utan därför att er 
sorg ledde till att ni ångrade er. Det 
var ju efter Guds vilja som ni blev 
bedrövade, och därför har ni inte 
lidit någon skada genom oss (2 Kor. 
7:8-9).

Paulus kände sig först som 
mannen i köksfönstret. Hade han 
varit för sträng 
mot korintierna? 
Men hans brev 
ledde till att för-
samlingen tog tag 
i det de tidigare 
hade försum-
mat, de ställde 
mannen som 
bedrivit otukt till 
svars. Mannen 
ångrade sig djupt 
(2 Kor 2:7) och 
Paulus ber nu 
församlingen 
avlösa mannen 
istället för att bestraffa honom yt-
terligare. Paulus skarpa lagpredikan 
uppväckte i församlingen en sorg 
efter Guds sinne som för med sig en 
ånger som man inte ångrar och som 
leder till frälsning (2 Kor 7:10). 
Man tog inte illa vid sig och ankla-
gade Paulus för kärlekslöshet, utan 
man ursäktade sig, man upprördes 
och skärrades av sin tidigare slapp-
het och man bestraffade den som 
syndat (2 Kor 7:11). Egentligen 
är detta en riktig solskenshistoria. 
I himlen var det fest bland alla 

änglar över den syndare i Akaja 
som nu hade omvänt sig (Luk 
15:10). Gud hade varit kärleksfull 
mot honom. Han hade sänt sin 
tjänare Paulus med bestraffningens 
ord till församlingen, som i sin tur 
hade fört mannen till rätta genom 
den fullmakt den hade fått från 
Gud. Församlingen hade handlat 

med mannens långsiktiga väl för 
ögonen. Han hade gått miste om 
sin ”kärleksrelation” med sin fars 
hustru, men han hade vunnit sin 
själ. Jesus säger i Markus 8: Vad 
hjälper det en människa att hon 
vinner hela världen men förlorar sin 
själ?

Under 60-talet kämpades det 
tappert för den fria kärleken och 
idag kämpas det tappert för de 
homosexuellas och andra sexuella 
minoriteters rättigheter. ”Alla har 
rätt till kärlek”, kan det heta.

Och visst gör dessa minoriteter 
stora landvinningar både i stat-
liga och kyrkliga sammanhang. 
Men vad hjälper det en människa 
om hon vinner hela världen? Vad 
hjälper det att vårsolen värmer på 
isen en vacker dag i april om du 
ögonblicket därefter ligger i det 
0-gradiga vattnet och inte kan ta 

dig upp? Vad hjäl-
per det dig om du, 
som den rike dåren 
i Lukas 12, plane-
rar större logar för 
dina skördar om 
du därpå följande 
natt förlorar allt 
inklusive din odöd-
liga själ? I evighet 
kommer du då att 
förbanna dem som 
här i tiden talade 
varmt om kärlek 
och tolerans och 
som med tänder 

och klor kämpade mot dem som 
ville varna dig för den förrädiska is 
du höll på att äntra. Men kära vän, 
varför inte göra det redan nu? För-
banna de falska profeterna redan 
nu. Stäm in med den kärleksfulle 
aposteln Paulus och alla andra 
sanna Guds barn i det anathema 
som riktas mot alla dem som för-
kunnar ett annat evangelium är 
det som apostlarna predikade (Gal 
1:8-9).

Av Hans Ahlskog,  
S:t Johannes församling, Vasa

Lön eller nåd allena?
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Luthers  
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av David P. Kuske

Ny  reviderad  upplaga

Kostar endast 175 kr  
(384 sidor och inbunden) 

Beställs från
Biblicum Förlag, Släntvägen 10, 331 35 Värnamo. 
E-mail: biblicum@bredband.net
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NYA BÖCKER

Anders Gärdeborns bok ”Intel-
ligent Skapelsetro” har nyligen 
kommit ut i en ny upplaga, kraf-
tigt utökad särskilt inom områdena 
molekylärbiologi och astronomi. 

IntellIgent skapelsetro
En naturvetare läser Första 
 Mosebok
Anders Gärdeborn
Ny uppdaterad och utökad upp-
laga, XP Media 2009, 320 sidor.

Evolutionsläran är för många 
ett hinder att bli kristna. I våra 
skolor är evolutionen den enda 
ursprungssyn som får läras ut. Vi 
matas ständigt i massmedia med 
synen att allt kommit till utan 
gudomlig styrning. En kristen ser 
Guds handlande bakom allting. 
Men idag blir den som tror att 
Gud är Skaparen inte bara ignore-
rad utan motarbetad.

Vi som inte alltid har så lätt 
att argumentera mot dem som 
anser evolutionen självklar och 
bevisad får mycket god hjälp av 
Anders Gärdeborn i ett 32- sidigt 
häfte i fickformat, ”I begynnelsen 
. . .”  I 13 korta kapitel framställs 
vad Bibeln lär om universums, 
livets och människans historia. 
Varje kapitel avslutas med frågan 
”Om man inte tror på Bibeln då?” 
där evolutionslärans argument 
presenteras och bemöts. Syndafal-
let beskrivs som världshistoriens 
värsta dag. Syndafloden får stort 
utrymme med intressanta fram-
ställningar av de spår vi kan se av 
den än idag. Många fina foton och 
teckningar bidrar till att underlätta 
förståelsen. 

Häftet är en utmärkt hjälp vid 
evangelisation då den så klart fram-
ställer lösningen på människans 
problem: att Kristus dog i vårt 
ställe och gav oss hopp för framti-
den. Vi har en Skapare som agerat 
i historien och som fortsätter att 
agera.

N O T E R A T

Kampen för tron
är rubriken på en ledare i 
Kyrka och Folk nr 3 2010 
där Gunnar Andersson skri-
ver: ”Att Jonas Gardell in-
bjudits att oemotsagd föra 
fram sitt budskap i en lång 
rad församlingar vittnar om 
hur långt avfallet från bib-
lisk kristendom gått i stora 
delar av Svenska kyrkan.” 
Vi noterar med tillfredsstäl-
lelse att det finns fler som 
reagerar på Jonas Gardells 
nya läror. Ytterligare två 
artiklar i samma nummer 
visar att man tar Guds ord 
på allvar. Bl.a skriver Seth 
Erlandsson en intressant 
artikel om ”Gardells Jesus 
eller apostlarnas”.

Lutherstiftelsen i 
 Finland
För några år sedan fick 
Missionsprovinsen i Sve-
rige sin första biskop. Han 
vigdes av Walter Obare 
från Evangelisk Lutherska 
Kyrkan i Kenya. (Numera 
har Missionsprovinsen även 
två biträdande biskopar.) 
I vår får även Finland sin 
första biskop. Domprost 
Matti Väisänen kommer att 
vigas den 20/3. Stiftelsen 
hävdar att Väisänen inte 
blir biskop i Finska luther-
ska kyrkan eller i Luther-
stiftelsen utan i den svenska 
Missionsprovinsen. Detta 
gör man för att om möjligt 
inte stöta sig med Finska 
lutherska kyrkan.

 IA

Lbk:s skidläger i Kåbdalis 8-11 april börjar 
närma sig. C:a 40 deltagare har anmält sig 
vilket gläder oss mycket. Huvudansvarig 
för det praktiska blir Lars Eliasson och han 
har till sin hjälp flera vuxna. Två läkare och 
två sjuksköterskor är också med på resan. 

På kvällarna kommer Peter Öman att stå 
för den andliga maten! För musiken ansva-
rar Katarina Eliasson.

Vi uppmanar er alla  att hålla igång trä-
ningen så ni kan njuta fullt ut av alla nya 
nedfarter som byggts ut i Kåbdalis inför 
den här säsongen. Och framförallt ha lägret 
i era tankar och böner!

Otto och Gunnar längtar till Kåbdalis!

I begynnelsen . . . 
Anders Gärdeborn
32 sidor. Enstaka ex. kostar 12 
kronor men stor rabatt ges vid 
större beställningar.
Kan beställas från Anders Gärde-
born (lignum@telia.com) eller 
XP Media (www.xpmedia.org).

     
MessIas 
en mangaberättelse
Gloria förlag 2009, 288 sidor
   
Manga är tecknade serier i en spe-
ciell stil som utvecklats i Japan och 
blivit alltmer populär även i många 
andra länder. Kristna japanska 
mangatecknare har kärleksfullt 
tecknat berättelsen om Jesus, från 
ängelns besök hos Maria till him-
melsfärden. Den är översatt till 20 
språk. I den svenska översättningen 
är bibeltexten i huvudsak moder-
niserad från Svenska Folkbibeln. 
Mangaseien är främst avsedd att nå 
unga människor med evangelium. 
Om den blir ett första steg att lära 
känna Jesus har den en stor upp-
gift. Språket är ungdomligt och 
bilderna mycket uttrycksfulla. För-
hoppningsvis leder läsningen till 
inspiration att läsa mer i en vanlig 
bibel. Detta underlättas av bibelre-
ferenser på varje sida. 

BE

DOP
Svea Edla Maria, 
född 23 nov 2009,  
döpt 4 dec 2010,
dotter till Sara och 
Simon Slättenbäck. 
S:t Markus församling, 
Ljungby

Anna Lilly, 
född 15 dec 2009,  
döpt 6 febr 2010,
dotter till Elisabeth och 
Peter Benjaminsson.
 

Adam Antonio, född 
23 nov 2009, döpt 
6 dec 2009, son till 
Amalia  Adriansson.  
S:t Markus församling, 
Ljungby

Otto och Gunnar längtar till Kåbdalis!



Det här är ett av de bibelställen som talar för 
sig själva och egentligen inte behöver någon för-
klaring. Det leder till eftertanke och självrannsa-
kan. Det pekar på vår beklämmande svaghet och 
påminner om att den renhet Gud vill ha gäller 
hjärtat.

Hur ofta har dina tankar skenat iväg medan 
du sjungit eller bett eller lyssnat på predikan? 
Ibland är våra hjärtan långt borta från de psalmer 
och böner som är på våra läppar. Martin Luther 
brukade berätta en historia om S:t Bernhard, 
som försökte lära sin vän hur svårt det är att vara 
odelat uppmärksam. Bernhard slog vad om att 
vännen inte skulle kunna be Fader vår en enda 
gång utan att tankarna skenade iväg. Om han 
kunde det skulle han få en fin hingst – men han 
var tvungen att tala sanning. Vännen tänkte att 
vadet skulle bli lätt att hålla, men det dröjde inte 
länge förrän hans ärlighet tvingade honom att 
ge upp. Han måste erkänna att redan innan han 
hade avslutat första bönen började han fundera 
på om hästens sadel ingick i uppgörelsen.

Låter det bekant? Vi har väl alla haft dagar då 
det känts som om Jesus talade direkt till oss när 
han använde ordet hycklare. Guds krav på att vi 

ska ge honom våra hjärtan och inte bara tjäna 
honom med tomma ord är bara en av de många 
omöjligt höga krav han ställer på oss i sitt ord.

Men här finns det goda nyheter. Den Gud 
som känner dina svagheter och hur dina tankar 
skenar iväg känner också din uppriktighet. Det 
krävs inte absolut gehör eller vältalighet för att 
göra din gudstjänst vacker för Gud. Det krävs 
endast ett uppriktigt hjärta. Och genom sin 
helige Andes kraft åstadkommer Gud själv den 
uppriktigheten hos oss. Idag kallar Jesus oss att 
visa sådan uppriktighet. Det är inte lätt. Vi blir 
aldrig fullkomliga. Men om du märker att du 
önskar du kunde vara bättre kan du glädja dig! 
Denna enda önskan är tecken på att Gud verkar 
i ditt hjärta. Det är han som gjort att du vill 
detta. Vila i förtröstan på att denna önskan inte 
kommer från ett tomt hjärta.

Herre, du känner vår förfärande svaghet. Ge oss din 
helige Ande så att vi kan tillbe dig på ett sätt som 
behagar dig. Gör våra hjärtan uppmärksamma på 
ditt ord och håll tankarna på den här världen långt 
borta från oss när vi tänker på den tillkommande 
världen. Amen.  

Sånger från ett  
tomt hjärta

Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det 
 skrivet: ”Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan  

är långt ifrån mig.” (Markus 7:6)


