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• Ljuset lyser i mörkret
• Han är Messias, HERREN

• Tillförlitliga källor
• Blir mina böner besvarade? 

Idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad,  
och han är Messias, HERREN.

Från kapellet på herdarnas äng utanför Betlehem.
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LUTHERSKA
BEKÄNNELSE-
KYRKAN (LBK)

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

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

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

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

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

Den 10 november och den 10 december är två viktiga datum i vår 
lutherska historia. Den 10 november 1483 föddes Martin Luther i 

Eisleben, Tyskland. Många gånger har tanken slagit mig: Hur hade det 
varit här i vårt land utan reformationen? Nu är ju den tanken helt ovä-
sentlig. Gustav Vasa drev på reformationen ganska kraftigt här i Sverige, 
även om han inte drevs av konfessionella motiv utan främst ville komma 
åt kyrkans skatter.  

Även i biskopskollegiet fanns det kraftigt motstånd mot reformatio-
nen. Bland andra var biskop Brask i Linköping, känd för brasklappen, 
inte villig att ge upp den romerska synen. Vi måste ha i åtanke att folket 
var helt utlämnat till prästerna. Det fanns ingen Bibel på svenska, guds-
tjänst och mässa hölls på latin. Ja, när det började gunga under fötterna 
på biskop Brask och man ville göra en översättning av Bibeln till svenska 
sa han: ”Bättre att Paulus varit bränder än av var man känder”. 

Det kan ibland vara svårt för oss att förstå hur det hade varit om inte 
reformationen fått sprida ljus även till oss i Sverige. Vi tillämpar gärna 
den underbara profetian i Uppenbarelseboken 14:6 på reformationen: 
”Jag såg en annan ängel !yga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt 
evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stam-
mar och språk och folkslag.” 

Den 10 december 1521 hände något märkligt i den lilla staden Wit-
tenberg. Utanför stadsporten hade Luther samlat sina kolleger och några 
studenter. De skulle värma sig i den kalla decembermorgonen. Men det 
var inga vedklampar i den värmande elden. Martin Luther hade blivit 
anklagad för att ha ifrågasatt påvens ofelbarhet. Detta var en dödssynd 
eftersom påven ansågs vara Guds sändebud på jorden. Anklagelsen med 
hot om bannlysning kom till Luther i form av en bulla. I den stod det att 
Luther måste ta tillbaka sitt ifrågasättande, annars skulle han uteslutas ur 
kyrkan och dömas evigt osalig. Luther vägrade. Han bröt med den ro-
merska kyrkan genom att bränna bullan tillsammans med den kanoniska 
lagen som hittills hållit honom bunden. 

Vid en festmiddag i Wittenberg på eftermiddagen sa Luther till sina 
vänner: ”Om ni inte svär er fria från den romerska kyrkan, så kan ni inte 
bli saliga”.

Detta nummer av Bibel och Bekännelse är det sista för år 2010, ett 
nådens år som vi snart får lägga bakom oss. Vi gör det genom att !ra 
Frälsarens ankomst hit till jorden. Både Egil och Seth skriver om detta i 
så trösterika ordalag. Han föddes fattig för att vi skulle bli rika. Han lades 
i ett stall för att vi för evigt skulle få bo i himlen. Vi tackar för det gångna 
året, för prövning och smärta, för glädje och lycka. Gud vet i sin nåd vad 
vi behöver för att bli bevarade både som kyrka och som enskilda. Mina 
tankar  går till Axel B Svenssons !na sång: 

”Så tryggt det är att lägga i Guds händer allt, 
allt som ängslar och vill trycka ner”. 
Bibel och Bekännelses redaktion tackar alla läsare och önskar en  

God Jul och ett Gott Nytt år i vår nyfödde Frälsares namn!

               Ingvar Adriansson
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Av Egil Edvardsen

På julaftons kväll är ljus tända 
överallt. Folk sjunger julsånger 
och det är äntligen lite frid och 
julidyll. Men stearinljusen är snart 
utbrunna. Snart släcker vi julgrans-
belysningen igen. Vad !nns kvar 
då? Mörker.

Ja, det är ett trist 
faktum att även om 
många ljus brinner, 
även om människor 
tänder många ljus för 
att lysa upp varenda 
liten mörk vrå, råder 
ändå mörker i många 
människohjärtan. Alla 
julljusen kan inte dölja 
detta. Också på julaf-
ton !nns det många 
som är ensamma, ja, 
kanske just då. Det 
!nns de som sörjer för 
att de har förlorat en 
av sina närmaste under 
det senaste året och 
!rar jul ensamma för 
första gången. Det !nns människor 
som lider för att familjen har blivit 
upplöst och mor och far !rar jul på 
olika ställen. Det !nns barn som 
lider av att föräldrarna är alkoholi-
serade och just under julen måste 
se hur alkoholen förstör glädjen 
och friden. Det !nns människor 
som bär på stor skuld för saker de 
har gjort. Allt det här !nns också 
på julafton, och julljusen och den 
goda stämningen kan egentligen 
inte dölja något av detta. När jul-
ljusen slutar brinna !nns det bara 
mörker kvar hos många männis-
kor. Är det så för dig också?

Det var mörkt också i Bet-
lehem. Det var en tid fylld av 
mörker och lidande. Kejsaren 
hade befallt att hela folket skulle 
skattskrivas. Varför? Som så ofta 
handlade det om pengar. Kejsaren 
ville veta precis vem som bodde i 
det stora Romarriket för att kunna 
kräva skatt av dem. Och stackars 

den som inte gjorde som han sa! 
Stackars den som försökte smyga 
undan så att han slapp betala skatt 
till kejsaren! Han kunde vänta 
sig strängt stra". Så av rädsla för 
en diktator och hans militärmakt 
gav sig folk iväg för att låta sig 
skattskrivas. De vågade inte annat. 
Det är inte för mycket sagt att det 
mäktiga Romarriket som härskade 
i Israel under denna tid var ett 
terrorvälde på samma nivå som 
dagens största terrorregimer. Så det 
var mörkt i Israel.

Också för Josef och Maria såg 
det mörkt ut. De hade gett sig iväg 

på en lång och strapatsfylld resa. 
Eftersom Josef var av Davids släkt 
måste han bege sig till Davids stad 
Betlehem för skattskrivningen. 
Och det var långt från Nasaret 
till Betlehem. När de äntligen 
kom fram fanns inte det minsta 
krypin för dem att bo i. I stället 
för ett varmt och ljust rum måste 

Maria föda sitt barn 
i ett kallt och mörkt 
stall. Det fanns ingen 
säng där hon kunde 
lägga honom, ingen 
kudde där han kunde 
vila sitt huvud, ingen 
mjuk baby!lt att svepa 
in honom i. Bara det 
hon kunnat ta med sig 
på åsnan. Och barnet 
hade knappt blivit fött 
förrän det redan var i 
livsfara. Kung Hero-
des ville dräpa barnet. 
Ja, i Betlehem var det 
natt när han som är 
världens Frälsare, Guds 
egen Son, föddes. Jesus 

kom till en mörk värld.
Förstår vi detta? Gud stiger 

ner till en becksvart jord, en värld 
som ligger i mörker, en värld där 
lidande, nöd och terror härskar. 
I stället för en glittrande julgran 
och tusentals julljus var det på sin 
höjd en sotig stallykta som brann 
där han föddes. Gud stiger ner till 
en fattig värld. I stället för ljuvliga 
dofter av !na oljor var det bara 
den genomträngande stallukten, 
lukten av oxar och åsnor och deras 
avföring som omgav honom. Och 
fattiga herdar var de första som 
kom för att se den nyfödde. Till en 

Ljuset lyser i mörkret
Predikan över julevangeliet (Luk. 2:1-20)
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sådan verklighet är det Gud stiger 
ner. Till en sådan mörk och fattig 
värld är det som världens Frälsare 
kommer.

Vad i all världen är det han vill? 
Varför lämnar Guds Son sin varma 
och trygga boning hemma hos 
Gud och kommer till oss? Varför 
lämnar han glansen i sin himmel-
ska härlighet för att komma till 
vårt mörker? Varför? 
Är det inte obegrip-
ligt? Kan du förstå 
det? – Han kommer 
för att han vill att det 
ska bli ljust hos oss 
också. Han kommer 
för att han vill att vi 
inte längre ska leva i 
mörker och nöd och 
död. Han kommer för 
att han vill ge oss ljus 
och liv.  Jesus Kristus 
kommer till den här 
världens natt, men han kommer 
för att ge oss ljus, och han är själv 
ljuset.

Så blev det plötsligt ljust! 
Guds ängel kom till herdarna ute 
på marken och det står att Her-
rens härlighet lyste omkring dem. 
Natten utanför Betlehem blev 
ljusare än med hjälp av all världens 
julljus. Och det är ju det som är 
jul, att himlen öppnar sig och him-
lens härlighet breder ut sig över en 
becksvart jord! Denne ängel som 
kom till herdarna var den förste 
julpredikanten. Han höll den 
första julpredikan. Den är väldigt 
kort men mycket innehållsrik. ”Var 
inte förskräckta! Se, jag bär bud till 
er om en stor glädje för hela folket. 
Ty idag har en Frälsare blivit född åt 
er i Davids stad, och han är Messias, 
Herren.”  Idag har en Frälsare blivit 
född åt er, åt er herdar, åt er som 
bor på en mörk och eländig jord. 
Idag har en Frälsare blivit född åt 
er som läser den här julpredikan.

Förstår du? Gud vill komma 
in i vårt mörker och förvandla det 
till ljus. Han vill göra det ljust hos 
oss, ljust i våra hjärtan och sinnen. 
Han vill ge oss frid och glädje, liv 
och hopp.

När änglarna hade lämnat her-
darna gick de in till Betlehem. Där 
fann de Jesusbarnet precis så som 
ängeln hade sagt dem, lindat och 

lagt i en krubba. Det 
fanns inte mycket 
himmelsk härlighet 
därinne i stallet. Inga 
julljus, inget glitter, 
ingen prakt. Här i 
krubban låg Guds 
härlighet förklädd i 
fattigdom och för-
nedring. Ett fattigt 
litet människobarn. 
Men just det var Guds 
härlighet. Gud blev så 
fattig att vi lätt kunde 

ha missat att lägga märke till 
honom. Gud steg så långt ner till 
oss att vi måste böja oss ner på knä 
för att se honom.

Varför blev Gud så fattig? 
Varför kom han till världen i ett 
stall och dog på ett kors? Varför 
denna fattigdom? Varför denna 
förnedring och detta lidande? För 
att herdar skulle kunna komma 
till honom. Tror ni att herdarna 
skulle ha vågat sig in i ett palats 
för att få se honom? Tror ni att de 
hade vågat sig in i ett slott med 
sina smutsiga kläder och fårlort på 
skorna? Men ett stall vågade de sig 
in i! Stallet var ett välkänt ställe för 
dem. Där hade de ofta varit. Där 
kände de sig hemma. Och där var 
deras Frälsare född. Just där kom 
Gud till dem.

Förstår vi? Gud blev född i ett 
mörkt och fattigt stall för att alla 
som lever i mörker och fattigdom 
skulle komma till honom. Gud 
blev fattig för att vi skulle komma 

till honom. Känner du dig för 
dålig för Gud? Tror du att han inte 
bryr sig om dig? Tänk på vad som 
hände på julnatten! Han steg ner i 
den djupaste fattigdom just för att 
vi skulle komma med vår nöd och 
våra sorger och vårt elände och vår 
synd till honom.

Ja, Gud blev fattig för att göra 
oss som är fattiga rika. Han tar 
vår syndaskuld på sig för att ge oss 
förlåtelse och frälsning. Han lider 
döden på korset för din och min 
skull. Därmed är vi fria. Därmed 
är vi frälsta. Därmed har vi ljus och 
hopp. Och mörkret måste vika, 
inte med hjälp av konstbelysning 
utan med hjälp av honom som är 
världens ljus, han som är världens 
Frälsare, Jesus Kristus.

Men vad ska jag göra för att 
ljuset ska lysa i mitt hjärta tänker 
du kanske. Du ska inte göra nå-
gonting. Det krävs inte något 
annat av dig än att du tar emot 
honom i tro och tillbedjan. I Jo-
hannes julevangelium står det: 
Ljuset lyser i mörkret, och mörkret 
har inte övervunnit det (Joh. 1:5). 
Ja, det är ett trist och tragiskt 
faktum att många inte bryr sig om 
honom. Det är mörkt i dem och 
hos dem, men de bryr sig inte om 
honom som är världens ljus och 
som vill göra det ljust hos dem.

Men vi vill inte utestänga ljuset. 
Vi vill inte att det ska vara mörkt 
hos oss och i oss. Vi vill göra som 
herdarna. Vi vill utan att skäm-
mas och utan rädsla gå till detta 
barn. Vi vill ge honom allt mörker 
i våra liv. Och det här barnet ger 
oss ljus. Han ger oss förlåtelse, frid 
och frälsning. Han ger oss glädje 
och hopp. Och då, när vi böjer 
oss ner vid krubban och ser hans 
stora kärlek till oss, då öppnar sig 
himlen över oss och det blir ljust i 
våra hjärtan. Och det blir jul – jul i 
hjärtana. Amen.

Ja, Gud blev fattig 
för att göra oss 
som är fattiga 
rika. Han tar vår 
syndaskuld på 
sig för att ge oss 
förlåtelse och 
frälsning. 
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Jesus lovar gång på gång att svara på våra böner, 
men nu har jag utan framgång bett i !era år för 
en människa som jag älskar. Min tro är allvarligt 
skakad. Vad gör jag för fel?

Du är inte ensam om att vara besviken. Jag kan 
inte svara på hur det är just i ditt fall, men jag 
ska försöka reda ut hur man bör tänka när man 
brottas med det man uppfattar som obesvarade 
böner.

Löften 
Du nämner att Jesus gång på gång lovar svara 
på sitt folks böner. Det är så sant! Och vad ni 
än ber om i mitt namn ska jag göra. . . Om ni ber 
om något i mitt namn ska jag göra det. . . Om ni 
förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad 
ni vill och ni ska få det. . . Vad ni ber Fadern om i 
mitt namn det ska han ge er. . . Be och ni ska få för 
att er glädje ska vara fullkomlig (Joh. 14:13,14; 
15:7; 16:23,24).

Det 0nns två förutsättningar här. Den ena är 
att vi ber i Jesu namn och i enlighet med Guds 
vilja. Den andra är att Gud lovar besvara våra 
böner. 

Problem
Problem med ”obesvarade böner” är verkliga 
och försvinner inte. Vi kan bagatellisera proble-
met eller inte låtsas om det, men det 0nns där. 
Vi frestas att skylla på Gud, ifrågasätta vår tro 
eller tänka att det är fel på våra böner. Alltför 
ofta slutar folk be istället för att göra en sund 
självprövning eller förhoppningsvis bli ännu mer 
uthålliga i bön.

Det kanske inte passar in på dig, men ibland 
kan det 0nnas uppenbara skäl till att Gud inte 
besvarar en viss bön vid ett visst tillfälle. Vi 
kanske inte riktigt tror att Gud ska besvara den 
(Jak. 1:6-8). Vi kan ha felaktiga avsikter med 
vår bön (Jak. 4:3). Gud kanske inte vill höra för 

att vi blundar för någon synd (Jes. 59:1,2; Psalt. 
66:18). Kanhända svarar vi själva inte dem som 
ropar till oss om hjälp (Ords. 21:13). Här behövs 
självprövning.

Dessutom bör vi komma ihåg att Gud förbe-
håller sig rätten att säga ”nej” eller ”vänta” eller 
”inte än”. Hela tiden besvarar han dock våra 
böner. Det kanske ser ut som om Gud inte upp-
fyller sina löften när det gäller bön, men Han ser 
saker på ett annat sätt än vi. Han är allvetande 
och vill alltid det bästa för oss och våra kära 
(Rom. 8:28). Ibland låter Gud oss förstå varför 
han verkar neka oss det vi ber om, men många 
gånger gör han inte det. Därför blir vi ofta frus-
trerade. 

Uthållighet
Vi lever här i tro, utan att se (2 Kor. 5:7). Det är 
en bra beskrivning av det kristna livet och kanske 
speciellt vårt böneliv. Vi vet genom tron att Gud 
till hundra procent är trogen sina löften, men det 
är inte alltid vi ser det. Vi vet att våra böner blir 
besvarade eftersom Gud uppmanar oss att be och 
lovar höra och besvara våra böner. Det är att ”leva 
i tro”. Förmågan att vara nöjd med detta är en 
gåva från den helige Ande.

Vad ska vi dra för slutsats av detta? Vi kan 
sluta fråga ”Blir mina böner besvarade?” Det blir 
de. Även en frustrerad tro förstår att Gud har 
tänkt ut något bättre (se Rom. 5:1-5). Vi behöver 
inte förutsätta att det är fel på våra böner, men 
vi gör klokt i att pröva oss för att se om vi själva 
skapat hinder som bör avlägsnas. Trots besvikelser 
och tvivel kan vi bestämma oss för att vara ännu 
mer uthålliga att be, söka och knacka (Matt. 7:7).

Och vi kan visa varandra omtanke under vår 
fortsatta gemensamma pilgrimsvandring och leva 
i tro, utan att se. 

Av Prof. Forrest Bivens,  
Forward in Christ nr 8/2010 

Blir mina böner besvarade?
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Tja syrran!
Vi har religion på SO-nu. Kristendomen. Det är 
SÅ jobbigt. Flera i klassen säger att Bibeln är bara 
sagor.  De kan vara ganska hånfulla. Vår lärare 
pratar mest om vad olika människor och sam-
fund tycker och tror om Jesus. Det är egentligen 
det hela arbetsområdet går ut på. Och så säger 
han att man ska vara källkritisk. Jag skulle vilja 
försvara att Bibelns berättelser om Jesus faktisk 
är sanna, men jag kan inte.  Jag blir så nervös, för 
jag vet vad man kan få höra på rasterna efteråt. 
Ge mig ett gott råd om du kan. Jag är inte nöjd 
med att vara tyst bara, men jag vill inte bli ut-
skrattad heller.

Kram från lillsyrran!

Hej kära syster!
Jag vet precis hur det känns… Åttan var inte rolig 
för mig heller. Men vet du vad, jag var på ett fö-
redrag förra veckan som var så bra. Det handlade 
faktiskt om källkritik. Man kan bli ganska lurad 
om man inte är noga med varifrån texterna man 
läser kommer, källorna måste vara trovärdiga och 
tillförlitliga. Tänk dig att någon skulle skriva en 
bok om mig, men de !ck ingen möjlighet att 
prata med mig direkt. Hur skulle de då göra för 
att få en så bra bild av mitt liv som möjligt? Tro-
ligtvis skulle de kontakta mina vänner, släktingar 
och arbetskamrater, de som står mig nära. De 
människorna känner ju mig bäst och kan ge en 
rättvisande bild av mig.

Du och jag är kristna och vi tror och är över-
tygade om att Bibeln är Guds ord och fullkom-
ligt sann. Det Bibeln berättar om Jesus kan vi lita 
på till 100%. Men säkert är det så att de "esta 
av dina klasskompisar inte alls tror på Jesus och 
Bibeln eller att Bibelns berättelser är riktig histo-
ria som går att lita på.

När man läser historiska texter kan man ställa 
sig några frågor.
1. Vem skrev texten? 

2. Hur långt efter det att händelserna ägde rum 
skrevs texten?

3. Finns det några ögonvittnen?
4. Finns det några texter från samma tid som kan 

vara motbevis till texten?
Tänk dig att svaren på de här frågorna är:
1. och 2. En person som levde 300 år efter hän-

delserna skrev texten.
3. När texten skrevs ner var alla ögonvittnen 

döda sedan länge så det fanns ingen som 
kunde protestera om det författaren skrev var 
felaktigt.

4. Texter som skrevs 100 år före vår text motbe-
visar vår text.

Kan man då lita på en sådan text? Nej, man 
måste vara källkritisk och säga att det kan vara 
svårt att lita på den här texten.

Om man ställer samma frågor när det gäller 
Nya testamentet blir svaren:
1. Evangelierna skrevs av Matteus, Markus, 

Lukas och Johannes .
2. De skrevs ca 25-60 år efter det att händelserna 

ägt rum.
3. Många hundra ögonvittnen levde fortfarande 

då Matteus, Markus och Lukas evangelium 
skrevs ner. När Johannes skrev sitt evangelium 
fanns det inte så många ögonvittnen längre, 
men han var själv ett ögonvittne och var den 
som stod Jesus närmast.

4. Det !nns inga texter alls från den tiden som 
motbevisar evangelierna. Däremot !nns det 
texter som egentligen handlar om Romarrikets 
historia som nämner och bekräftar vad som 
står i evangelierna.

Ska man använda samma kriterier på Nya testa-
mentet som man använder på texter som beskri-
ver Romarrikets historia så måste man faktiskt 
dra slutsatsen att vi har mycket säkrare bevis för 
att berättelserna om Jesus är sanna än vi har om 
Romarrikets historia.

6

Tillförlitliga källor
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Nu ska du lägga till allt detta vad Gud säger 
om sitt ord: Hans ord är sanning. Det innehåller 
inga fel. ”Hela Skriften är utandad av Gud” står 
det i 2 Tim 3:16. ”Det är ett ord att lita på och 
värt att på allt sätt tas emot” kan du läsa i 1 Tim 
1:15.

När jag hade lyssnat på det där föredraget satt 
jag och funderade lite på vilka människor Gud 
valde att skriva om Jesus: Matteus – en tulltjäns-
teman, du vet hur hatade sådana var av judarna. 
Markus, han fungerade som sekreterare åt !ska-
ren Petrus. Petrus var en enkel och jordnära män-
niska som visste hur vanligt folk tänkte. Lukas 
– läkare med forskartalanger. Han berättar själv 
hur han noga hade efterforskat allt innan han 
skrev Jesu historia. Johannes skrev på ett lite an-
norlunda sätt än de tre första evangelisterna. Han 
hade kanske till och med läst de andra evang-
elierna. Men han var den som stod Jesus närmast 
och han hade särskilt lagt på minnet Jesu under-
visning och predikningar och böner. 

Och som om inte det var nog: Tänk på 
Paulus! Vilken märklig man. De kristnas värsta 
!ende! Han gick omvägar för att komma åt och 

fängsla dem som trodde på Jesus. Och så möter 
Jesus honom i en syn på vägen till Damaskus där 
Paulus hade tänkt fånga några kristna till. Och 
plötsligt fattar han! Jesus är den som hela Gamla 
testamentet handlar om. 

Lukas och Paulus var följeslagare på många 
resor. Lukas skrev både om Jesu liv och om hur 
kristendomen spreds över stora delar av Romar-
riket. En före detta förföljare och !ende och en 
läkare som noggrant forskar och tar reda på och 
nedtecknar händelserna kring Jesu liv, död och 
uppståndelse, och hans inverkan på människorna 
i den dåtida världen har gett oss stora delar av 
Nya testamentet. Var hittar man mänskligt sett 
trovärdigare historieskrivare?

Jag tror faktiskt att en ärlig människa som tar 
det här med källkritik på allvar måste säga att det 
är svårt att hitta vittnen som kan vara mer trovär-
diga. 

Oj, så sent det blev. Sovdags för mig.
Kram på dig!
Lotta
                 

Gunilla Hedkvist

Varje gång jag betraktar denna plats har mitt 
hjärta ett ljuvt samtal med Jesusbarnet. Jag säger: 
Ack, Herre Jesus, så du darrar, så hårt du ligger 
för min salighets skull! Hur ska jag återgälda det? 
Då tycks det mig som om Jesusbarnet svarar: 
Käre Hieronymus, jag begär ingenting annat 
än att du sjunger: Ära vare Gud i höjden! Jag 
kommer att vara ännu mer utblottad i Getse-
mane och på det heliga korset. Jag säger vidare: 
Kära Jesusbarn, jag måste ge dig något, jag vill 
ge dig alla mina pengar. Barnet svarar: Himmel 
och jord är ju redan mina. Jag behöver ingenting, 

ge det till de fattiga, det vill jag ta emot som om 
det hade getts till mig själv. Jag fortsätter och 
säger: Kära Jesusbarn, det gör jag gärna, men jag 
måste också ge något åt dig personligen, annars 
kommer jag att dö av smärta. Det lilla barnet 
svarar: Käre Hieronymus, eftersom du är så fri-
kostig ska jag säga vad du ska ge mig: Ge mig 
dina synder, ditt dåliga samvete och din fördö-
melse.

Dessa ord tillskrivs Hieronymus (ca 347-420), 
mest känd som översättare av Bibeln från hebreiska 
och grekiska till latin (Vulgata).

Vad kan jag ge Jesus?

7
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Låt oss en liten stund försöka 
leva oss in i situationen under 
gamla förbundets tid. Gamla 
testamentet berättar om mycken 
synd, otro, krig och allt möjligt 
elände bland Israels barn. Fanns 
det då inget ljus i mörkret, ingen 
bot, ingen frälsning undan 
synden? Jo, det fanns löften om 
frälsning från synden och frid 
med Gud. Jesaja hade profeterat: 
”Det folk som vandrar i mörk-
ret ska se ett stort ljus… Ty ett 
barn blir oss fött”. Han kommer 
med ”en frid utan slut”, för 
detta barn är ingen mindre än 
HERREN själv, ”Gud den Mäk-
tige” (Jes. 9:6; 10:21). Vilket 
under! På en gång Davids son 
och HERREN! Hur uppnås 
friden? Den utlovade Frälsaren 
ska ställföreträdande lida stra!et 
för alla människors synder ”för 
att vi ska få frid, och genom hans 
sår blir det botat för oss” (Jes. 
53:5). Det fanns bot, det fanns 
frid, men bara genom löftet om 
Frälsaren.

Mika, samtida med Jesaja, 
klargör att den utlovade Da-
vidssonen ska födas i Betlehem 
(Mi. 5:2). Hundra år senare 
profeterar Jeremia om samme 
Frälsare: ”Se, dagar ska komma, 
säger HERREN, då jag ska låta 
en rättfärdig telning växa upp åt 
David… HERREN,  vår rättfär-
dighet” (Jer. 23:5-6). Cirka 50 
år senare profeterar Hesekiel: 
”Så säger Herren HERREN: Jag 
ska själv söka upp mina får och 
ta mig an dem… Jag ska låta en 
enda herde uppstå. Han ska föra 
dem i bet, nämligen min tjänare 
David… Jag HERREN ska vara 
deras Gud och min tjänare David 
ska vara furste bland dem” (Hes. 
34:11, 23-24). Jag ska upprätta 

er ”för mitt namns skull, det 
som ni vanärat bland de folk ni 
kommit till” (Hes. 36:22).

Var då Jesajas, Jeremias och 
Hesekiels profetior något helt 
nytt för Israel? Nej, redan så 
snart synden kom in i världen 
genom att Adam och Eva lät 
sig förföras, gavs löftet om en 
Frälsare. En avkomling till Eva 
skulle krossa den sluge Guds-
motståndaren satans huvud (1 
Mos. 3:15). Abraham, Isak och 
Jakob försäkras senare att Fräl-
saren ska komma via deras släkt 
och att hans seger över satan ska 
bli till välsignelse för alla jordens 
folk (1 Mos. 18:18; 22:18; 26:4; 
28:18). Mose "ck lära sig att 
det felfria lammets blod inne-
bar befrielse från träldom och 
död i främmande land. Bileam, 
som "ck skåda syner från den 
Allsmäktige, sa om den utlovade 
Frälsaren: ”Jag ser honom, men 
inte nu, jag skådar honom, men 
inte nära. En stjärna träder fram 
ur Jakob, en spira höjer sig ur 
Israel” (4 Mos. 24:16-17).

Uppfyllelsen
Med anledning av profetiorna 
om Frälsaren kunde den gamle 
Simeon ta Jesusbarnet i sina 
armar och säga: ”Herre, nu låter 
du din tjänare sluta sina dagar i 
frid, så som du har lovat. Ty 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. 2:29-32). 

Samma dag som Jesus föddes 
"ck några herdar utanför Bet-
lehem följande budskap av en 
Herrens ängel: ”Var inte för-
skräckta! Se, jag bär bud till er om 
en stor glädje för hela folket. Ty 

idag har en Frälsare blvit född åt 
er i Davids stad, och han är Mes-
sias, HERREN” (Luk. 2:10-11). 
När denne Frälsare genomför sin 
frälsningsgärning 30 år senare 
bekräftar han de profetiors 
uppfyllelse som citerats ovan: 
”Abraham, er far, jublade över att 
få se min dag. Han såg den och 
blev glad” (Joh. 8:56). ”Jag är 
världens ljus” (Joh. 8:12). ”Jag är 
den gode herden. Den gode herden 
ger sitt liv för fåren” (Joh. 10:11). 
”Fadern är i mig och jag i Fadern” 
(Joh. 10:38). ”Ingen kommer till 
Fadern utom genom mig” (Joh. 
14:6). ”Den som har sett mig har 
sett Fadern” (Joh. 14:9). 

Jesaja hade profeterat att 
Messias skulle vara både en stö-
testen och en dyrbar hörnsten. 
Att Jesus var både Davids son 
och HERREN kunde de #esta 
judar inte acceptera. Han blev 
en stötesten för dem. De an-
klagade Jesus för hädelse. Men 
de hade Skriften emot sig, som 
vi har sett och som ängeln för-
kunnade den dag Jesus föddes: 
”Han är Messias, HERREN.” 
Med anledning av Psalm 110 
frågade Jesus judarna: ”Hur kan 
David, driven av Anden, kalla 
honom Herre och säga: ’Herren 
sade till min Herre: Sätt dig på 
min högra sida, tills jag har lagt 
dina !ender under dina fötter.’ 
Om nu David kallar honom 
Herre, hur kan då Messias vara 
Davids son?” INGEN KUNDE 
SVARA HONOM ETT ORD 
(Matt. 22:43-46). Men vi vet: 
Du är den utlovade Messias, 
HERREN. ”Du har det eviga 
livets ord, och vi tror och förstår 
att du är Guds Helige” (Joh. 
6:69). 

Seth Erlandsson

”Han är Messias, HERREN”
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George Stöckhardt föddes 1842 
i Chemnitz i nuvarande sydöstra 
Tyskland i den välkända delstaten 
Sachsen. Han kom från en känd 
prästsläkt. Fem generationer före 
honom hade fått kallelsen att 
predika Guds Ord. Han började 
sina teologistudier i Erlangen och 
blev slutligen examinerad i Leipzig 
1866. 

Efter avlagd examen blev han 
privatlärare i Paris. En månad 
efter sin ankomst till Paris bröt 
det franskpreussiska kriget ut, det 
krig som slutligen enade Tyskland 
och krossade det franska imperiet. 
Kriget kostade över 100 000 liv. 
Till följd av detta var det mycket 
osäkert för Stöckhardt att verka 
och arbeta i Paris. Två gånger blev 
han arresterad som tysk spion men 
benådades bägge gångerna. Till slut 
blev det ohållbart för honom att 
vara kvar i Paris, så han !ydde mot 
den belgiska gränsen. Där arbetade 
han i tre månader som fältpräst 
under mycket svåra förhållanden.

Efter krigsslutet återvände han 
till Tyskland och "ck en kallelse 
att tjäna som pastor i Planitz nära 
Zwickau. Efter bara några år läm-
nade han statskyrkan och gick med 
i Evangelisk Lutherska Frikyrkan 
som bildades 1876. Den kyrkan är 
nu systerkyrka till LBK. De kända 
teologerna som då hette Stöckhardt 

och Ruhland heter idag Ho#mann 
och Herrmann. De undervisar vid 
frikyrkans prästseminarium i Leip-
zig. 

1878 "ck Stöckhardt en kal-
lelse till Amerika där prästbristen 
var stor pga av den enorma ut-
vandringen av tyskar till Amerika. 
Han blev pastor i Heliga korsets 
församling i S:t Louis. Vid sidan 
av detta undervisade han deltid vid 
prästseminariet i samma stad. När 
CFW Walther dog 1887 var det 
han som tog över det exegetiska 
ansvaret vid seminariet och han 
blev professor på heltid. Stöckhardt 
hade en fast tillit till bibelordet 
och kom hela tiden tillbaka till att 
det$är Guds inspirerade och till-
förlitliga ord. Det sägs om honom 
att han hade en enkel, barnslig 
förtröstan på ordet. Han var en 
kraftfull och hängiven förkunnare 
som kunde fängsla sina åhörare. 
Han hade förmånen att få ge klar 
och tydlig undervisning till många 
blivande präster. Ända till slutet 
var han aktiv och "ck lämna jorde-
livet 1913 då han efterträddes av 
en annan välkänd teolog, nämligen 
Franz Pieper. 

Tyvärr "nns det inte så mycket 
som är översatt till svenska av 
Stöckhardt. Ändå "nns det verk av 
honom som anses vara standard-
verk. Doktor Ingemar Furberg höll 
hans utläggning av Romarbrevet 
som nummer ett bland kommen-
tarer över denna viktiga bok. Även 
hans kommentar till Efesierbrevet 

”Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. 
Se hur de slutade sin levnad och följ deras tro.” 

Hebr. 13:7

George Stöckhardt

1842 – föddes i Chemnitz i 
den tyska delstaten 
Sachsen

1866 – teologisk examen i 
Leipzig

1876 – Evangelisk-lutherska 
frikyrkan bildas

1878 – kallad som pastor till 
S:t Louis, USA

1887 – professor vid prästse-
minariet i S:t Louis

1913 – Avled i S:t Louis, 
Missouri
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har rönt stor uppskattning. Hans 
psaltarkommentarer har översatts 
till engelska och ingår som stan-
dard än idag vid Wisconsinsyno-
dens prästseminarium

Här nedan följer ett utdrag från 
hans kommentar till Rom 4:24b-
25 om den allmänna rättfärdig-
görelsen som är själva kärnan i 
det kristna budskapet. De gamle 
sa: ”Blir det rätt här så brukar det 
andra också bli rätt.” 

Rättfärdighet kommer att tillräk-
nas oss som tror på honom som 
från de döda uppväckte Jesus, vår 
Herre, han som utlämnades för 
våra synders skull och uppväcktes 
för vår rättfärdiggörelses skull. 

Kristus utgavs först i döden, 
och det för våra synders skull, 
för att ska!a bot för och sona 
desamma. Och sedan uppväck-
tes han igen, och det för vår 
rättfärdiggörelses skull. Denna 
sista sats förstår de "esta nyare 
utläggare så, att genom Kristi 
uppståndelse skulle tron som 
senare verkas och därmed en 
rättfärdiggörelse som är bero-
ende av tron ha blivit möjliga. 
Men denna uppfattning mot-
säger apostelns framställning 
(1:17, 3:21!), enligt vilken den 
rättfärdighet som gäller inför 
Gud redan framställts genom 
Kristus en gång för alla och er-
bjuds människan som en färdig 
gåva i evangelium. Och i vår 
text är ”för vår rättfärdiggörel-
ses skull” en tydlig parallell till 
”för våra synders skull”. Liksom 
försoningen av våra synder ome-
delbart verkades genom Kristi 
död, är det på samma sätt med 
vår rättfärdiggörelse genom 
Kristi uppståndelse. Liksom för-

soningen av våra synder kommit 
till stånd och givits i och med 
Kristi död, är det på samma 
sätt med vår rättfärdiggörelse i 
och med Kristi uppståndelse. 
Ändamålet har här, liksom ofta, 
tänkts som orsak, eftersom det 
står för - skull, på grund av: ”på 
grund av rättfärdiggörelsen”. 
Därför har Gud uppväckt Kris-
tus, eftersom han just därigenom 
ville rättfärdiggöra oss, och just 
detta ändamål har uppfyllts med 
uppväckelsen. 

Vår rättfärdiggörelse fram-
träder alltså i vår text som en 
verkan av Kristi uppståndelse. 
Men redan genom döden, 
genom Kristi blodiga försoning, 
är förvisso den rättfärdighet 
som gäller inför Gud framställd 
och beredd, som vi tidigare (i 
vår Romarbrevskommentar) 
utförligt har visat. Är männis-
kornas synder verkligen försonade, 
gottgjorda inför Guds ögon, an-
nullerade, så har människorna 
därmed blivit rättfärdiga inför 
Gud. Men bådadera, såväl förso-
ningen som rättfärdiggörelsen, som 
enligt sakens natur sammanfaller, 
har sedan genom Kristi uppstån-
delse bekräftats och beseglats. I 
och med att Gud uppväckte Jesus 
från de döda, har han verkligen 
förklarat att Jesu död har uppfyllt 
sitt ändamål, att synderna har 
försonats och att han har antagit 
försoningen. Så är Jesu Kristi 
ärorika uppväckelse från de döda, 
denna härliga seger över synd och 
död, därjämte också en verklig, 
högtidlig och formell absolution 
(avlösning) som Gud har uttalat 
över de syndiga människorna. 
Liksom försoningen av synderna, 
så är också denna rättfärdiggörelse 

allmän, den angår hela syndavärl-
den.

Men aposteln tillämpar här 
bådadera (både försoningen och 
rättfärdiggörelsen) särskilt på de 
troende kristna, eftersom han 
skriver ”oss”, ”vår” (v. 24) och 
”våra” (v. 25). Ty det är de tro-
ende som först och främst tänker 
på detta och tröstar sig av det 
som Gud i Kristus har gjort just 
dem. Att för övrigt Jesus i detta 
sammanhang kallas ”vår Herre” 
(v. 24) är här lika lite som på 
andra ställen bara ett ”prydande 
attribut”. Just genom sin död 
och sin uppståndelse och följden 
därav är Kristus ”vår Herre” och 
vi har blivit hans egna. 

Av den här föreliggande be-
skrivningen av den kristna tron 
och dess föremål blir det också 
tillräckligt klart varför tron 
räknas oss till rättfärdighet. Tron 
tillämpar på sig Jesus Kristus, 
den korsfäste och uppståndne, 
och därmed försoningen och 
rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggö-
relsedomen har ägt rum och har 
avkunnats. Därom bär evang-
elium vittnesbörd. Det tror vi 
och därav hämtar vi tröst. Den 
som tror tillämpar denna rättfär-
diggörelse på sin person. På så vis 
blir var och en som tror av Gud 
räknad som rättfärdig. 

Litteratur:
Christian Cyclopedia
Naumann, John G. P: “How 
Doctor Stoeckhardt Got Out of 
Going to Jail”.
Biblicum 1978

 Ingvar Adriansson



1212

Gladde oss gjorde vi verkligen. 
Det var en underbar helg – 
kyrkdagarna som S:t Markus 
församling ordnat. Ett stort tack 
till er som gjorde det möjligt. 
Tack till Gud som gjorde det 
möjligt att få trä!a alla er med-
kristna under Allhelgonahelgen. 
När vi åkte hem kände jag mig 
stärkt i tron på min Frälsare. 
Det är inte svårt att glädjas när 
man får dela gemenskapen kring 
vår uppståndne Frälsare med så 
många som var på lägret. 

Undervis-
ningen var 
mycket upp-
bygglig. Alvar 
Svenson talade 
om att vi är 
helgon genom 
vår tro på Kris-
tus. Vi är helgon 
som tillsammans 
kommer att stå 
inför tronen, 
den stora vita 
skaran, vi som 
är renade i 
Lammets blod 
(Upp 7:9!). 
Det är inte 
svårt att glädjas när man tänker 
på himlen, för där kommer all 
sorg och allt lidande vara slut. 
Øyvind Edvardsen talade om 
korsets teologi. Genom Kristi 
kors har vi allt och utan det har 
vi inget. Genom korset är allt 
fullbordat. Kristi kors innebär 
för en kristen också ett kors att 
bära – lidande och sorg här i 
livet p.g.a. vår tro - men sorgen 
byts till glädje i himlen. Där får 
vi lägga av oss korset och vi får 
i stället bära livets krona (Upp 
2:10). Där kommer vi att åter-

"nna alla som tillhör den osyn-
liga kyrkan på jorden. 

Stefan Hedkvist talade till 
oss om denna ekumenik. Den 
som innebär att alla som fått 
höra evangeliet och genom den 
helige Ande fått tron på Kristus 
Jesus som sin Frälsare, tillhör en 
gemensam skara av helgon som 
kommer att stå inför den him-
melska tronen. Den gamla män-
niskan i oss som vi får kämpa 
med dagligen kommer att för-
söka ta denna glädje ifrån oss. 

Vi förmanades att vara på vår 
vakt när vi frestas av den gamle 
Adam att vara misstänksamma 
mot andra som bekänner sin tro. 
Det är varken vår sak att döma 
eller att kasta första stenen. Istäl-
let ska vi med det ekumeniska 
sinnelag som evangeliet väcker i 
oss glädjas över alla som bekän-
ner tro på Jesus som sin Frälsare. 
För att bli bevarade i den salig-
görande tron ska vi därefter vara 
vaksamma så att den rätta läran 
blir bevarad i vår kyrka. 

Øyvinds söndagspredikan 

handlade om salt. Saltet klarar vi 
oss inte utan i världen, vi skulle 
genast märka om allt salt togs 
ifrån oss. Det är livsnödvändigt. 
Så är Guds Ord ett salt för vår 
tro. Utan Ordet dör vår tro. Vi 
förmanas av Herren att vara 
jordens salt. Vi ska behålla och 
förkunna Ordet rent och klart, 
annars är det som ett salt som 
förlorat sin sälta. Gud har lovat 
oss att hjälpa och bevara oss, 
annars skulle vi inte klara det. 
När Gud är för oss, vem kan 

då vara emot oss? 
(Rom 8:31) Jag 
är så tacksam till 
min Herre att jag 
har fått höra Hans 
evangelium predi-
kas rent och klart 
ännu en gång. 
”Hans nåd är ny 
varje morgon, 
Hans barmhärtig-
het varar i evig-
het” (Klag 3:22-
23) – ja, nog "nns 
det anledning att 
glädja sig!

Så låt oss stå 
fasta i tron och i 

hoppet. Paulus skriver: ”Därför 
tappar vi inte modet. Även om 
vår yttre människa bryts ner, för-
nyas vår inre människa dag för 
dag. Ty vår nöd, som varar ett 
ögonblick och väger lätt, bereder 
åt oss på ett oändligt rikt sätt en 
härlighet, som väger tungt och 
varar i evighet. Vi riktar inte 
blicken mot det synliga utan 
mot det osynliga. Ty det synliga 
är förgängligt, men det osynliga 
är evigt” (2 Kor 4:16-18).

              So!e Erlandsson

Gläd er alltid i Herren (Fil 4:4)

Alvar Svenson, Stefan Hedkvist, Øyvind Edvardsen
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Det var en högtidsdag i Biblion 
i Vasa den 31 oktober, när Hans 
Ahlskog välsignades till kantor och 
lärare i S:t Johannes evangelisk-
lutherska församling. 

Hans har ända sedan försam-
lingen grundades verkat som 
kantor, men nu kommer han också 
att börja hålla bibelstudier och 
bibelföredrag. Han har vid unga 

år på egen hand ska!at sig en ge-
digen kunskap i den kristna läran 
och har också gjort en god början 
att lära sig Bibelns grundspråk. De 
musikaliska färdigheterna är likaså 
förvärvade på egen hand.

Välsignelseakten hölls i an-
slutning till en gudstjänst som 
hade reformationen som tema. 
Församlingens föreståndare Ola 
Österbacka förrättade akten assis-
terad av pastor Juhani Viitala från 
SLT och församlingens ordförande 
David Åkerlund. Österbacka för-
rättade också gudstjänsten, där 35 
personer deltog. Bland dem var en 
grupp från den "nska systerkyrkan.

Efter lunch höll Hans Ahlskog 
ett väl genomarbetat och intressant 
föredrag med temat ”Evangelium – 
Guds kraft”.

S:t Johannes församling fick förstärkning
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Långt kvar 
till målet! 
Hjälp till att nå målet som 
sattes vid årets kyrkokonferens! 
Det ni har fått som gåva, ge det 
som gåva (Matt. 10:8). 

Du kan ge din bank uppdrag 
att göra en stående månads-
överföring!till LBK:s bank-
kontonr.!!Alla banker har olika 
tillvägagångssätt. Hos!vissa gör 
man istället!stående!överfö-
ringar till bankgiro eller plus-
giro. Vid problem kontakta!din 
bank eller hör av dig till kassö-
ren Lars Gunnarsson,  
0372 17207.

Bankkontonr  
9960 42 02273365! 
(Obs! 9960!är Nordeabankens 
clearingnummer)
Bankgironr 306-7345
Plusgiro 22 73 36-5

Kom ihåg att 
prenumerera 
på Bibel och 
Bekännelse  
för 2011!
150:- insättes på  
Pg 227336-5. Glöm 
inte att skriva namn och 
adress samt att pengarna 
avser prenumeration på 
Bibel och Bekännelse. 
Prenumerationsavgiften 
täcker inte våra kostna-
der. Vi är därför tack-
samma även för gåvor 
för att kunna fortsätta 
utgivningen

Iban SE 07 9500 0099 
6042 0227 3365
Bic NDEASESS

Psaltaren är de heligas bok, och var och en, hur han än har 
det, finner däri verser eller hela psalmer som passar just hans 
situation. De passar så väl in på honom att det förefaller som 
om de vore skrivna enkom för honom. Han skulle själv inte 
kunnat tänka ut, hitta på eller önska sig något bättre.

Kär och dyrbar bör Psaltaren vara för oss redan därför att den 
så klart förkunnar Kristi död och uppståndelse och förebildar 
hans rike och hela kristenhetens tillstånd och väsen, att den väl 
kan kallas en liten Bibel…



B!"# $%&&'" ()** genom en man och en 
kvinna. Det är naturens ordning som Gud själv 
har bestämt. Men när Gud sände sin son Jesus 
bröt han mot den ordning han själv bestämt för 
människorna. Gud gjorde så att en ung kvinna 
blev mor fast hon aldrig någonsin haft sexuellt 
umgänge med någon.

Jungfrufödelsen hör till det som är grundläg-
gande för vår tro. Gud kunde ha gjort på annat 
sätt. Han kunde ha tillverkat en människa precis 
som när han skapade Adam av stoft från jorden. 
Han kunde ha sänt den människan till världen 
för att predika och undervisa och sedan o!ra sig 
på korset som ett o!er för synd. Men det skulle 
inte ha uppfyllt hans löften till oss. Frälsaren 
måste vara en av oss. Han måste födas som ätt-
ling till Adam och Eva. Han måste vara en Män-
niskoson, en person som kom från det människo-
släkte han skulle frälsa. Om han inte var en av oss 
skulle han inte kunna företräda oss i sitt liv och 
sin död. Paulus förklarar det så här: När tiden var 
fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och 
ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem 
som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt 
(Gal. 4:4,5).

Gud kunde också ha skapat en man genom 
naturligt umgänge mellan en man och en kvinna. 
Men det skulle inte heller ha fungerat. Frälsaren 
måste vara Gud. Endast den sanne Gudens o!er 

skulle kunna betala för världens synder. Endast 
det liv där någons gärningar räcker till för hela 
människosläktet, endast den död där någon är 
mäktig nog att ta hela världens synder på sig 
– endast ett sådant liv och en sådan död skulle 
kunna befria oss från våra synder.

Sorgligt nog är det många kristna, även bland 
dem som kallar sig lutheraner, som förnekar 
jungfrufödelsen. Den läran är i strid med deras 
mänskliga förnuft och de tror hellre på sin egen 
klokskap än på jungfrufödelsens under. 

Måtte det aldrig hända oss! Jungfrufödelsen 
är ett av de viktigaste och mest trösterika av alla 
julens under. Den är ett under som förvissar oss 
om vår frälsning.

Dig vare lov, o Jesus Krist,
som mänska blev, dock utan brist.
I oskuld dig en jungfru bar,
stor glädje bland Guds änglar var
Ära vare Gud!

Sann människa och Gud han är 
som kom till oss på jorden här. 
Han tar oss ur bedrövelsen 
och leder oss till himmelen. 
Ära vare Gud!

Ur Meditations

Född av en jungfru
Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren  

hade sagt genom profeten: ”Se, jungfrun ska bli havande och  
föda en son” (Matt. 1:22,23)


