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Ser man inte att Kristus är Skriftens kärna och stjärna, den som tabernaklet, templet, offren,  
renhetsföreskrifterna mm förebildar, blir lagen ett självändamål och  gärningsrättfärdighet en följd. 
Läs Seth Erlandssons artikel Vad menas med täckelset över Israels barn? på sid 11.
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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.

Midsommar är för många sommarens höjdpunkt och midsommarnat-
ten är i folktro en natt fylld av magi och kraft. De vackra blomsteräng-
arna ger glädje och fröjd i hjärta och sinne. Ändå går allt detta tillbaka 
till skapelsens tredje dag då Gud sade: Jorden ska frambringa grönska 
och örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, ska växa 
upp på jorden. Och det skedde så (1 Mos. 1:11). Vi behöver inte förlita 
oss på magi eller okända krafter utan vi vet vilken kraft som ligger i 
Guds skaparord. Och när vi ser allt det vackra i naturen så påminns vi 
om ett annat bibelord:  Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlaval-
vet förkunnar hans händers verk. Psalt 19:1.

Om några veckor samlas vi till årskonferens på Hjälmargården. I 38 
år har vi fått erfara Guds godhet och nåd. Vår lilla kyrka äger bestånd 
trots all sin skröplighet. Trösten vi alltid har är att Guds ord varken är 
bräckligt eller skröpligt. Guds ord är klart och upplyser ögonen, det är 
ljuvare än honung, det är en källa med ett aldrig sinande vatten. Det 
är i förtröstan på Guds rena ord vi kan knäppa våra händer och gå 
vidare. Vi har löfte om att han inte ska överge någon enda av oss. När 
vi nu har så många löften och välsignelser som Gud i sin nåd slösar 
över oss är också vi uppmanade att bära varandras bördor. Under den 
första kristna tiden kände man igen de kristna för att de älskade varan-
dra så mycket. Vår bön är att detta också ska genomsyra vår kyrka. Att 
låta udda vara jämt, gå med din broder två mil när han ber om en mil. 
Vi måste låta kärleken till Guds ord ta sig uttryck i kärlek till varandra. 
I annat fall är vår kyrka bara en ”ljudande malm eller en skrällande 
cymbal”.

Sommarnumret av Bibel och Bekännelse innehåller många intres-
santa artiklar som manar till eftertanke. Vår norske vän och pastor Tor 
Jakob Welde visar i sin betraktelse vem som är den rätte fredsaktivis-
ten, den Helige Ande. Seth Erlandsson ger oss åter biblisk och klar 
undervisning när han skriver om varför täckelset vilar över Israel. Två 
intressanta reportage från Portugal och Ukraina visar att vår kyrkoge-
menskap sträcker sig från öster till väster. Birgitta Erlandsson skriver 
om ”Kvinnor i tjänst för Guds rike”. Vi har också med ett utdrag ur en 
svensk klassiker på trons område, nämligen Stengrunden av Bo Giertz.

Syftet med all undervisning är att vi som läser ska befästas och be-
varas i den rätta tron. Vi vet att varje förändring eller förvanskning av 
bibelordet leder människor bort ifrån tron. Endast den sanna läran 
kan skapa den rätta tron i våra hjärtan och leda oss på den rätta vägen 
genom livet.

Men du, o Gud, som gör vår jord Så skön i sommarns stunder,
Giv, att jag aktar främst ditt Ord Och dina nådesunder.
Allt kött är hö, Och blomstren dö, Och tiden allt fördriver,
Blott Herrens Ord förbliver. 

                 Ingvar Adriansson
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Vad hade vi varit och vad skulle vi gjort utan 
Hjälparen? I vår text talar Jesus till lärjungarna 
sista kvällen innan han skulle dö på korset. Han 
hade varit tillsammans med dem i tre år och un-
dervisat dem mycket om Guds rike. Men det är 
mycket de inte förstår och de glömmer fort vad de 
lärt sig. De är bara människor, fiskare och andra 
vanliga mäniskor från Galileen. Hur ska det gå 
när Jesus snart inte längre är med dem? Jo, ”Hjäl-
paren - den helige Ande som Fadern ska sända i 
mitt namn - han ska lära er allt och påminna er 
om allt jag har sagt er”.

På pingstdagen kom uppfyllelsen av detta löfte: 
den helige Ande kom och fyllde lärjungarna på 
ett mäktigt, härligt sätt, starkare än någonsin tidi-
gare. Petrus talade till folkmassorna och tretusen 
människor blev döpta! Nu började arbetet med 
att förkunna evangeliet om den uppståndne Fräl-
saren för alla folkslag, på alla världens språk. Guds 
rike skulle spridas till fjärran kuster, i öst och väst, 
söder och norr! Pingstundret i Jerusalem har spritt 
sig som ringar i vattnet och som eld i gräset och 
har också nått hit till Skandinavien. Under har 
skett här hos oss: Gud har sänt sin Sons Ande i 
våra hjärtan!

Många sätter väl kanske den helige Ande mest 
i samband med stora tecken och synliga under, 
helbrägdagörelser, tungotal osv. Men märk att 
Herren säger att Hjälparens uppgift har med Jesu 
ord att göra: han skulle sändas i Jesu namn för att 
lära lärjungarna, påminna dem om allt vad han 
sagt dem. Och det var just det som Hjälparen 
gjorde. Han lärde lärjungarna allt det  som Jesus 
ville att de skulle veta och han påminde dem om 
allt Herren redan hade sagt dem. Och de skrev 
ner det ord för ord, ledda av den helige Ande, 
så att vi  idag har den undervisningen från Jesus 
i Bibeln. Den heliga Skrift är ett sant under av 
Hjälparen. När Paulus och de andra apostlarna 
talade om nådens hemligheter var det ”inte med 
ord som mänsklig visdom lär utan med ord som 
Anden lär” (1 Kor. 2:13). Bibeln ger oss svar på 
allt vi behöver veta för att bli evigt saliga.

Men sådana vi människor är av naturen står 
vi emot Guds Ande! Vi betraktar evangeliet som 
märkligt oförnuft. Vi har stort behov av att bli 
övervunna, undervisade och överbevisade av Hjäl-
paren. Och sanningens Ande lär oss sanningen 
om oss själva och den situation vi är i. Han ger oss 
en exakt diagnos. Han visar oss vår synd som bor 

Himmelsk  
fredsaktivism

– betraktelse över Joh. 14:23-27
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i oss ungefär som en cancer som har fått väldigt 
stor spridning. Han visar oss att vi står med stor 
skuld inför Guds domstol. Vi har förbrutit oss 
mot alla Guds bud genom missunnsamhet, girig-
het, missnöje, otacksamhet, kärlekslöshet, likgil-
tighet osv. osv. Syndens lön är döden och som vi 
är i oss själva är vi evigt förtappade. Hjälparen 
överbevisar oss om synd och om hur väldigt stort 
behov vi har av räddning.

Så fortsätter han att undervisa om det vi mest 
av allt behöver veta: att Gud har sänt sin Son för 
att rädda oss från oss själva och synden som bor 
i oss. Hjälparen lär oss vad Jesus har gjort för 
oss, att han har levt ett heligt liv 
för oss som vår ställföreträdare 
och att han har försonat oss med 
Gud och skapat frid genom sitt 
blod på korset. I Gamla testa-
mentet profeterades det om 
Fridsfursten som skulle komma. 
Genom att ta på sig all vår syn-
daskuld och sona hela det straff 
vi förtjänat har Jesus vunnit full 
förlåtelse åt Adams släkte och 
därmed skapat frid, frid med 
Gud.

Detta är den härliga gåva han 
har lämnat åt oss. Han säger i vår 
text: ”Frid lämnar jag efter mig 
åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan 
frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas 
och var inte modlösa.” Världens frid är inte en 
frid som består, den kan plötsligt ta slut. Värl-
dens lycka, glädje och frid är kortvariga saker. 
Men Jesu frid som han har lämnat efter sig åt oss 
och ger oss, den varar för evigt!

Det verkar kanske nog så förnuftigt att tänka 
att frid med Gud, äkta andlig frid, är något som 
vi själva kan uppnå genom att göra en ärlig och 
allvarlig insats, genom att tänka rätt och jobba 
med hur vi uppför oss så att vi så långt det är 
möjligt blir som Gud vill ha oss. Det kanske 
verkar förnuftigt men är helt fel. Vi kan inte 
uppnå frid med Gud genom egen kraft och 
något vi själva gör, det går inte. Vi behöver den 
frid som Jesus ger. När Hjälparen lär oss om 
Jesus, ger oss hans ord, ja då, bara då kommer 
Jesu frid till oss genom nådens medel.

Mänskliga fredsavtal har ju ofta brutits, tänk 
t.ex. på vår tids Mellanösternkonflikt. Det blir 
glädje och optimism när ett fredsavtal under-
tecknas. Det blir fred en tid. Så börjar plötsligt 

krig och oroligheter igen, tyvärr. Men Jesu fred 
består. Trots att vi ständigt faller - vi snubblar 
ju, vi sviktar, vi syndar - så försvinner inte Jesu 
fred, även om vi inte alltid kan känna den. Våra 
känslor skiftar ju från dag till dag, från timme 
till timme. Jesu fred är inte en känsla. Den är 
en permanent fred som är byggd på och hålls 
på plats av Guds eget ord. Och som sagt är det 
alltså inte en fred som beror på mina andliga 
ansträngningar. Nej, freden är något som ges till 
oss. Min frid ger jag er.

Fridens evangelium täcker över all synd vi 
gjort och gör, både tankar, känslor, ord och 

gärningar. Jesus suddar ut det, 
renar oss från all orättfärdighet. 
Hjälparen, Guds Ande, påmin-
ner oss om den frid Kristus har 
vunnit åt oss. Han tröstar oss 
med evangeliet om och om igen, 
genom nådemedlen, Ordet och 
sakramenten. Han leder oss till-
baka till löftena vi fick i dopet 
och visar oss att vi är frikända, 
vi står rättfärdiga inför Gud! Då 
vi alltså har blivit rättfärdiga av 
tro, utan gärningar, har vi frid 
med Gud genom vår Herre Jesus 
Kristus.

Håll fast vid ordet
Jesus har gett oss sitt heliga ord via sina apostlar 
och evangelister och förmanat oss att hålla fast 
vid hans undervisning. Han har inte sagt att vi 
får välja och vraka bland det han sagt. Vi kan 
inte säga att ”vi håller fast vid den och den läran 
men tycker inte att det är så noga med andra 
saker, och vi skulle få så mycket kritik och bli så 
förlöjligade om vi höll fast vid de lärorna.” Jesus 
säger i vår text: ”Om någon älskar mig, håller 
han fast vid mitt ord, och min Fader ska älska 
honom, och vi ska komma till honom och ta vår 
boning hos honom. Den som inte älskar mig 
håller inte fast vid mina ord.”

Att hålla fast vid Jesu ord är samma sak som 
att tro det ordet säger, hålla det för sant, ta emot 
det ordet ger, ta emot friden, hans frid. Det be-
tyder också att vi ska inrätta vårt liv efter det, 
bekänna det för världen och vara trogna san-
ningen i kärlek. ”Om ni förblir i mitt ord är ni i 
sanning mina lärjungar”, sa han en annan gång, 
och i missionsbefallningen sa han att vi ska göra 
alla folk till lärjungar, döpa dem i den treenige 

Att hålla fast vid Jesu 
ord är samma sak 
som att tro det ordet 
säger, hålla det för 
sant, ta emot det  
ordet ger, ta emot 
friden, hans frid.
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Guds namn och ”lära dem att hålla allt vad jag 
har befallt er”.

”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt 
ord.” Nu är inte kärleken att vi har älskat Gud 
utan att han har älskat oss och sänt sin Son till 
försoning för våra synder (1 Joh. 4:10). Kärleken 
kommer från Gud, inte från oss. Men genom tron 
får vi den i vårt hjärta så att vi älskar honom till-
baka. Eftersom Gud har gett sin kärlek i Kristus 
Jesus och eftersom Hjälparen ger oss makt och 
kraft att tro, så kan vi älska Gud och hålla fast vid 
hans ord. Så vi älskar Gud för att han älskade oss 
först (1 Joh. 4:19).

Guds boning i oss
”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt 
ord, och min Fader ska älska honom, och vi ska 
komma till honom och ta vår boning hos honom.” 
Tänk att den treenige Gud kommer och bor i dig 
som tror på Jesus och håller fast vid hans ord. 
Finns det då något du behöver vara rädd för här 
på jorden? Nej, håll bara fast vid Jesus, hans ord 
och löften, och var inte bekymrad och rädd om så 
hela världen rasar mot Gud och mot dig. Lämna 
bara detta till Jesus och din himmelske Far. Du 
är trygg. Ingen kan röra ett enda hårstrå på ditt 
huvud utan att Gud tillåter det. Vad du än möter 
och råkar ut för i ditt liv, sjukdom, lidande och 
annan nöd, så kommer Gud att vara med dig.  Ja, 
för han bor ju i dig!  Kan förresten människor 
som du och jag tänka oss någon större ära och 
härlighet än att vi får vara boning åt den treenige 
Gud?

Är det möjligt? Går det an? Ja, det är det 
Jesus säger: ”vi ska komma till honom och ta vår 
boning hos honom.” Men, säger du, Gud är ju 

helig och vi är ju syndare? Är det inte brist på 
blygsamhet, ja, är det inte höjden av inbillning 
att gå runt och tänka om sig själv: ”den treenige 
Gud bor i mig”? Visst, av naturen, i oss själva, är 
ingen av oss helig. Det är klart. Men om vi än är 
fattiga syndare så är ju Jesus Kristus helig och hans 
dop är heligt, och hans ord och nattvarden och 
hans Ande. Där är den rätta heligheten. Och den 
är en nådegåva från Gud. När den gåvan blivit vår 
(eftersom vi har fått den) behöver vi faktiskt inte 
tvivla på att vi är heliga. Vi är samtidigt syndare - 
och heliga! Vi är heliga i Kristus, det är verkligen 
sant. Och vi tror på den helige Ande, en helig all-
männelig kyrka, de heligas samfund, en gemenskap 
som vi blivit insatta i bara av nåd.

Av eget förstånd och egen kraft kan ju du och 
jag inte tro på Jesus, vår Herre, eller komma till 
honom. Men, som Luther förklarar: ”Den helige 
Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst 
mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i 
den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar, 
upplyser och helgar han hela den kristna kyrkan 
på jorden och bevarar henne i Jesus Kristus i den 
rätta tron. I denna kyrka förlåter han dagligen 
mig och alla troende alla synder. På den yttersta 
dagen ska han uppväcka mig och alla döda och ge 
mig och alla som tror på Kristus evigt liv.”

Gud ska bevara din kropp och själ till evigt liv. 
Låt därför inte hjärtat gripas av ångest och mod-
löshet. Jesus säger: Frid lämnar jag efter mig åt er. 
Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid 
som världen ger. 

Herren Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den 
helige Andes gemenskap vare med er alla. Amen.

Pastor Tor Jakob Welde, Norge
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Kampen mot synden är i början 
en ren glädje för den uppväckta 
själen. Det är som när egnahemsä-
garen börjar röja kring sitt nya hus. 
Stenarna flyger iväg och spaden 
sjunger i marken. Men när män-
niskan arbetar i sitt hjärtas åker gör 
hon så småningom den bedrövliga 
upptäckten  att det blir mer sten ju 
djupare hon kommer. Hon finner 
ständigt nya synder hos sig och de 
blir svårare att skaffa bort ju dju-
pare de sitter nedsänkta i hennes 
inre. Att bryta med spritmissbruket 
och svordomarna och sabbatso-
helgandet, det kan gå på en kväll. 
Men högmodet, lusten att tala om 
sig själv eller finna fel hos andra, 
sådant sitter kvar ännu efter många 
månaders hård bättringskamp.

Så en dag, när människan 
kämpar med synden och går där 
och bryter sten på hjärtats åker 
så att svetten lackar, i hoppet att 
hon nu ändå ska bli kvitt de sista 
syndastenarna och få se det börja 
växa på allvar, ränner hon spaden i 
fasta stenhällen. Hon går omkring, 
gräver runt, skrapar och försöker 
på nytt. Då går den förfärliga san-
ningen upp för henne: det är sten-
grund hela vägen. När hon kört ut 
lass på lass av lösa stenar och vräkt 
dem utanför staketet, har hon inte 
fått till stånd en trädgård som kan 
börja bära frukt åt Gud; hon har 
blottat en stenhäll av granit som 
aldrig någonsin ska bära ett nyttigt 
träd.

Detta är stengrunden som också 
kallas syndafördärvet. Det är den 
fördärvade naturen som står åter 

när människan skilt sig från alla 
sina medvetna synder. Stengrun-
den gör att människan är lika stor 
syndare inför Gud när hon bjudit 
honom det yttersta hon förmår av 
lydnad och hängivelse.

När människan står på sten-
grunden har hon tre möjligheter 
att välja på. Hon kan gå bort i otro 
som Judas. Det leder till döden. 
Hon kan fuska med röjningsar-
betet som fariseerna. Då plockar 
man bort de stenar som syns för 
människorna. Man blir nykter, 
ärlig och skötsam. Sedan för man 
på lite mylla av egen rättfärdighet 
och planterar sådana blommor 
som doftar gott för ens egen näsa: 
älskvärdhet, hjälpsamhet, stora 
bidrag till missionskollekten, ivrigt 
arbete för Guds rike, vittnesbörd 
och predikan eller kanske en yt-
terlig stränghet i fråga om mat och 
dryck. Sedan går man bland sina 
blommor och anser att arbetet är 
färdigt. Men inför Gud ligger sten-
grunden bar, och på domens dag 
har blommorna för länge sedan 
vissnat.

Detta är den allra farligaste 
frestelsen: att fuska med mått-
stocken. Gud har sänt sin Ande 
för att överbevisa världen om synd. 
Denne Ande bor i Ordet. Jesus 
säger ju själv att de ord han har 
talat är ande, och hela kristenhe-
ten bekänner att Bibeln är Andens 
skapelse. Viker man från Ordet blir 
man aldrig överbevisad om synd, 
i varje fall inte om syndens förfä-
rande djup. Man kommer aldrig 
ner till stengrunden. Det går som 

med bonden i sagan som skulle 
bygga spång och hade en lina med 
till skogen som mått. Men när 
han mätte sina längsta spiror var 
de ändå för korta. Då högg han 
av måttet och förklarade att spi-
rorna räckte. På samma sätt fuskar 
också de heligaste och strängaste 
lagivrarna när de tror att de ett 
enda ögonblick kan bestå inför 
Gud i kraft av sina laggärningar. 
De har huggit av måttet. De har 
skaffat sig en egen mätlina som är 
som ett gummiband. Den kallas 
känslan eller samvetet eller den 
egna förnimmelsen av Guds vilja. 
Allt sådant kan töjas eller pressas 
samman, medvetet eller omedvetet, 
så att det passar var som helst. Det 
finns två ofrånkomligt säkra tecken 
på att man förfalskat måttet. Det 
ena är om man anser sig själv, sina 
gärningar och sitt liv vara så pass 
bra  att man kan bestå inför Gud; 
det andra är om man kallar det för 
rätt som Guds Ord kallar för orätt.

Endast den som ger Guds Ord 
rätt utan prutmån och tar emot 
det helt och hållet som Guds Ord 
kommer ner till stengrunden och 
upptäcker den syndens lag som bor 
i lemmarna. Endast den männis-
kan förstår att hon inte bara behö-
ver bättring utan frälsning. Men 
just detta att hon förstår att hon 
måste frälsas av nåd om hon nå-
gonsin ska frälsas, det är ett Guds 
verk. Dit ville han föra själen när 
han blottade stengrunden.

Ur Stengrunden  
av Bo Giertz 1941

Stengrunden
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för barn • för barn • för barn • för barn • för barn • för barn • för barn 

för barn • för barn • för barn • för barn • för barn • för barn • för barn 

Om någon törstar, så kom till mig och drick!  
(Joh 7:37)

En varm och solig dag i juli fick pappa gå hem 
från jobbet mycket tidigare än vanligt. Luft-
konditioneringen på kontoret hade gått sönder. 
Hemma på gården svalkade sig barnen genom att 
bada i vattenspridaren medan pappa och mamma 
tog skydd i skuggan. De satt och njöt av att se 
och höra hur barnen lekte och hoppade genom 
vattenstrålarna.

Efter ett litet tag sprang mamma in för att 
hämta saft till sin törstiga familj. När hon kom 
ut igen var det isvatten i glasen i stället för saft. 
”Saften var slut, men vatten släcker törsten minst 
lika bra!”

De yngsta barnen trängdes runt mamma för 
att få ett glas. De satte sig sedan i skuggan och 
klunkade ivrigt i sig det kalla vattnet.

”Det här påminner mig om när jag var liten”, 
berättade pappa. ”Även om det var lika varmt 
som det är idag, brukade vi jobba hårt på farfars 
gård. Jag minns när jag hjälpte farfar att ta hand 
om höet och svettades så mycket att kläderna 
blev alldeles dyblöta. Då brukade farmor ofta 
komma ut med iskallt vatten åt oss. Det finns 
inget som är så gott när man är så här varm! Men 
det får mig också att tänka på Jesus som är vårt 
levande vatten. Vi behöver hans levande vatten 
mer än något annat vi kan dricka.”

”Vad är levande vatten för något?” frågade 
Kajsa.

”Levande vatten är syndernas förlåtelse och 
evigt liv i himmelen”, förklarade pappa. ”Den 
Helige Ande ger oss det vattnet genom Guds 
ord.”

”Ibland när det är så här varmt känns det som 
att jag kommer att dö om jag inte får vatten på 
en gång!” inflikade Jakob.

”Jag förstår det. Men det är till och med ännu 
lättare att vår själ dör utan det levande vattnet 
som Jesus ger oss. Utan Jesus skulle vi fortfarande 
vara skyldiga till alla våra synder och vi skulle 
inte få komma till himmelen”, sa pappa.

”Vi behöver sådant här vatten varje dag”, sa 
Jakob och viftade med sitt glas. ”Behöver vi Jesus 
levande vatten lika ofta?” 

Pappa nickade. ”Vi måste ångra våra synder 
varje dag och komma ihåg Guds ord som påmin-
ner oss om att vi är förlåtna för Jesus skull.”

”Gud ger oss sitt levande vatten genom pre-
dikningar, nattvarden och dopet. Om vi stan-
nar hemma från kyrkan är det som att vi öppnar 
dörren för djävulens frestelser”, förklarade mamma.

”Men vi går ju till kyrkan hela tiden. Varför 
låter Gud jobbiga saker hända oss i alla fall?” frå-
gade Sara.

”Det är för att till och med våra bekymmer 
är bra för oss”, svarade pappa. ”De påminner oss 
om att det finns synd i världen och gör så att vi 
vill komma till Gud ännu oftare”.

”Är alla bekymmer alltid bra för oss?” Jakob 
såg undrande ut.

”Ja, men det kan vara svårt att förstå på vilket 
sätt just när det svåra händer oss. Vi måste helt 
enkelt lita på Jesus”, sammanfattade mamma.

Familjen fortsatte att småprata och sedan läste 
pappa för dem ur en andaktsbok. De satt där i 
det svala gräset och lät sig uppfriskas av två sor-
ters vatten.

Käre Jesus, ta inte ifrån oss ditt heliga ord. Genom 
ditt ord får vi kärlekens och förlåtelsens levande 
vatten. Påminn oss om att vår själ behöver ditt le-
vande vatten, precis som vår kropp behöver vatten 
när vi är törstiga. Amen.

Ur ”A Few Minutes With Jesus”  
av Joslyn Moldstad

Levande vatten
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De första minnen jag har av 
Ukraina var när min far läste ur 
dagstidningen att det mäktiga 
Sovjetunionen fått en ny ledare 
efter Stalin. Nikita Chrusjtjov var 
tidigare  partichef i delrepubliken 
Ukraina. De ska visst ha väldigt 
bördig jord i de här trakterna av 
Sovjetunionen var en annan sak 
han noterade. 

50 år senare har jag själv tillfälle 
att besöka landet för första gången. 
Under sex intensiva dagar hinner 
jag se en hel del av området kring 
Kiev. Ingen kan ha undgått att Eu-
ropamästerskapen i fotboll spelats 
i Polen och Ukraina och Kiev har 
varit huvudorten. Kiev är en väl-
digt stor stad med 3,8 miljoner in-
vånare. Den är vacker och ligger på 
båda sidor om den mäktiga floden 
Dnepr. Det finns mycket att titta 
på i staden. Den ryska ortodoxa 
kyrkan har flera katedraler som 
är nyrenoverade. Guldet glänser, 
bilder och ikoner ur den bibliska 
historien går att finna överallt. 

Värd för mitt besök i Kiev var 
pastor Oleg Okrugin. Han är 
pastor i en av tre lutherska försam-
lingar i Kiev. Kristi Himmelsfärds 
församling i norra delen av staden 
har 58 medlemmar. Kyrkolokalen 

är enkel och ligger på bottenvå-
ningen i ett höghus som tillhör 
en förening för synskadade. Dessa 
lokaler hyr man mycket förmån-
ligt. Man har inte råd att hålla en 
pastor på heltid utan Oleg förtjä-
nar sitt levebröd inom tullverket. I 
ett land där pensionen för många 
ligger kring 1000 kronor i må-
naden och medelinkomsten per 
månad är 5000 kronor är livsbe-
tingelserna helt annorlunda än i 
Sverige.

Andra sönd. e. Trefaldighet den 
17 juni deltog jag i gudstjänsten 
i församlingen. Ett 40-tal av för-
samlingsborna var närvarande. 
Oleg påpekade att kyrkobesökarna 
är något färre under sommarmå-
naderna eftersom en del då bor i 
sina datjor (kolonistugor) utanför 
staden, för att odla sina grönsaker 
och rotfrukter och på så sätt dryga 
ut pensionen.  Församlingen 
grundades 2002 och består av 
många kvinnor i 70-80- årsåldern 
men även omkring tio ungdomar 
Man sjunger mycket i den ukrain-
ska liturgin, vacker stämsång präg-
lade gudstjänsten. Under allmänna 
kyrkobönen som sjöngs uppräk-
nades alla medlemmar, det gav ett 
starkt intryck. Predikan var hämtad 

från Apg. 4:23-31 där Petrus och 
Johannes blev ställda inför stora 
rådet när de bekänt sin tro till 
Herren Jesus. Oleg poängterade att 
vi också varit förföljda likt apost-
larna men får nu i frihet samlas 
och bekänna vår tro på Herren 
Jesus. Låt oss med våra böner och 
i  tacksamhet be om välsignelse i 
detta arbete för att vinna själar för 
Kristus! 

Efter gudstjänsten fick jag 
många frågor om Sverige och vår 
kyrka. Församlingsborna hälsade 
och tackade för all hjälp som 
kommer både i böner och i form 
av kollekter. 

Idag är det enkelt att ta sig till 
Kiev. Direktflyg från Köpenhamn 
tar endast drygt 2 timmar och är 
relativt billigt. Ukrainska Luther-
ska Kyrkan som ingår i CELC har 
drygt 20 församlingar. De ligger 
främst i västra delen av landet, 
men man har även två försam-
lingar på Krimhalvön. Åk gärna dit 
och gör ett besök. Tåg, buss och 
tunnelbana fungerar fint och det är 
lätt att ta sig fram i landet. Tänk på 
våra bröder och systrar i Ukraina. 
De behöver vårt stöd både andligt 
och lekamligt.

            Ingvar Adriansson

Våra bröder och systrar i Ukraina
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Den 10-12 maj hölls årets KELK-
konferens i Porto i Portugal. Det 
var den europeiska delen av våra 
systerkyrkor som möttes för över-
läggningar och uppbyggelse. C:a 
trettiofem personer var närvarande 
under de här mycket trevliga och 
uppbyggliga dagarna. Från Sverige  
var vi sex personer som hade några 
jättefina dagar tillsammans med 
våra trossyskon från andra länder 
och kulturer. Artur Villares, som 
är ordförande för vår systerkyrka 
i Portugal och dessutom ordf för 
KELK Europa, ledde tillsammans 
med sekreteraren Martin Wilde 
från Tyskland konferensen på 
ett  avspänt och  uppskattat sätt. 
Förutom gedigen undervisning 
från Skriften bjöds vi också på 
en guidad tur i Porto av Villares 
dotter Martha. 

Ämnet för föredragen var femte 
bönen i Fader vår ”Förlåt oss våra 
skulder, såsom ock vi förlåta dem 

oss skyldiga äro”. Föredragshållare 
var Öyvind Edvardsen, Norge, 
Karsten Drechsler, Tyskland och 
Seth Erlandsson, Sverige. Efter 
varje föredrag gavs tillfälle till 
kommentarer och synpunkter. 
Genomgående betonades vikten av 
att rätt dela lag och evangelium. Vi 
har både en ny vilja och en syndig 
natur. Som kristna behöver vi både 
Guds lag och Guds evangelium. 
Den syndfulla naturen ska bli av-
klädd och fördömd av lagen, men 
den nya människan ska styrkas och 
uppmuntras av evangelium för att 
leva efter Guds vilja. 

Mellan Lissabon och Porto 
finns en liten ort som heter Fatima. 
Här skulle, enligt legenden, tre 
herdebarn år 1917 ha mottagit en 
uppenbarelse från jungfru Maria. 
Den 13 oktober 1930 blev uppen-
barelsen offentligt erkänd som 
trovärdig av påven Pius XI. Varje 
år görs en pilgrimsfärd till Fatima 

av katoliker. Ju mer strapatser man 
utsätter sig för, desto mer syndaför-
låtelse får man. Många kryper på 
händer och knän för att bli ordent-
ligt sårade och blodiga.

Det är en stor tröst att veta 
att vi inte behöver göra sådana 
pilgrimsvandringar. Våra ansträng-
ningar kan aldrig åstadkomma 
syndaförlåtelse. Jesu vandring till 
korset på Golgata är den enda 
”pilgrimsvandring” som har åstad-
kommit något. Hans sår och blod 
är betalningen för vår synd. Han 
är försoningen för våra synder, och 
inte bara för våra utan också för hela 
världens (1 Joh. 2:2). 

Nästa års KELK-konferens blir i 
Sofia i Bulgarien 6-9 juni. 
     

 Lars Gunnarsson

KELK-konferens i Porto

Från vänster: Martin Wilde och Artur Villares 
under Øyvind Edvardsens föredrag
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Rahab, Rut, Debora, Hanna och 
Abigail är bara några exempel ur 
Gamla testamentet på kvinnor 
som fått stora uppgifter av Gud. 
I evangelierna berättas att Maria 
Magdalena, Johanna, Susanna och 
många andra gick med Jesus och 
hans lärjungar och ”tjänade dem 
med vad de ägde”. Maria Magda-
lena och några andra kvinnor gick 
för att smörja Jesu döda kropp och 
blev de första som fick uppdraget 
att förkunna hans uppståndelse. 
Tabita, Priskilla och Eunice är ex-
empel på kvinnor som under den 
första kristna tiden hjälpte männ-
iskor till tro på Frälsaren genom 
goda gärningar och undervisning.

Hur kan kristna kvinnor idag 
leva så att Gud blir ärad? Hur ska 
man bli bevarad när kristen tro för-
löjligas, när svordomar haglar om-
kring en, när självförverkligande 
och sexuell utlevelse ständigt upp-
muntras, när materialismen breder 
ut sig? Hur ska man göra om man 
inte hittar en troende partner, om 
man misslyckas som förälder, om 
man inte orkar värja sig mot alla 
angrepp på tron, om kristenlivet 
mer blir en börda än lovsång till 
vår himmelske Far?

LBKs systerkyrka i Finland har 
varje år under sitt sommarläger 
ett kvinnomöte där sådana frågor 

kan komma upp. Man tar vara 
på tillfället att lära känna var-
andra närmare, utbyta erfaren-
heter och söka svar på frågorna 
i Bibeln. Det är till stor upp-
muntran att veta att man inte 
är ensam fast många mil skiljer 
en åt, att andra funderar över 
samma saker och att man ber 
för varandra. De finska tros-
systrarna har sedan länge en 
bok med tomma sidor som 
de skickar runt i tur och ord-
ning. Var och en skriver där 
och berättar några händelser 
eller tankar innan de skickar 
boken vidare. Med tiden har 
boken blivit en skatt där de 
kan se tillbaka och påminnas 
om saker som hänt eller om någon 
som fått flytta hem och inte längre 
är kvar bland dem.

I LBKs betydligt större sys-
terkyrka Wisconsinsynoden i 
USA bildades redan 1958 Luth-
eran Women´s Mission Society 
(LWMS, Lutherska kvinnors mis-
sionssällskap). Syftet är att kvinnor 
som vill tjäna Jesus ska få ökad 
medvetenhet om och stödja kyr-
kans missionsarbete. Jesu missions-
befallning gäller oss alla. ”Därför 
ger vi gärna av den tid, de förmå-
gor och rikedomar som Gud så 
rikligt har gett oss” står det i stad-

Kvinnor i tjänst för Guds rike

Biblicumdager i Norge
Stavanger den 8. –  9. september 2012
Föredrag av teol.dr Seth Erlandsson
• Israels roll i Guds frälsningshistoria
• Israel och det utlovade landet
• Jesajasbokens enhet
• Den historiska bakgrunden till Jesajas förkunnelse

For mer informasjon: www.luthersk-kirke.no

garna. Missionssällskapet består 
idag av de kvinnliga medlemmarna 
i c:a 900 församlingar indelade i 
60 ”kretsar” i USA, Kanada och 
Västindien. Sedan 1964 turas kret-
sarna om att ordna en stor årlig 
konferens då missionärer berät-
tar om arbetet på missionsfälten 
och deltagarna arbetar i grupper 
med olika projekt. Kretsarna har 
två samlingar per år, och i många 
församlingar möts kvinnorna varje 
månad.  Mycket pengar samlas in 
till mission både nära och fjärran. 
WELS har t.ex. kunnat starta en 
skola bland apacheindianer i Ari-
zona. Nybildade församlingar får 
hjälp att komma igång. På försam-
lingsnivå kan man t.ex. skicka kort 
till födelsedagar och besöka sjuka. 
Varje grupp får namn på en mis-
sionär att hålla kontakt med och 
be för. 

Exemplen handlar om en 
mycket liten kyrka och en ganska 
stor. Hur kan vi i LBK, som mo-
derna kristna kvinnor i Sverige, 
följa Bibelns exempel på kvinnor 
som hade samma privilegium och 
ansvar som vi att arbeta för Guds 
rike? 

Birgitta Erlandsson

S p r i n g  2 0 1 2  –  n e w S l e t t e r

l u t h e r a n  w o m e n ’ S  m i S S i o n a r y  S o c i e t y   

p a g e  1

Growing up as a WELS Lutheran and living in the United States all my life, these statements make no sense to me. I’ve always known and believed in Jesus as 
my Savior. I have also always had the freedom to talk about Jesus with whomever I wanted. Sadly, I have not 
always seized those opportunities.  
Meet Miriam and Jennifer. Both of them are from China. Both knew nothing about God while growing up there. Jennifer told me, “In China, most everyone was taught that believing in God is against science; which means believing in God is not a good thing. Only a stupid person would give their heart to God, and let Him plan their lives.” The women started 

learning 
about God 
in China. 
Since 
moving to 
New York 
a year and 
a half ago, 
they have studied with the pastors at Sure Foundation and are both members.   

Once the Holy Spirit worked faith in the hearts of Miriam and Jennifer, they have not stopped sharing this good news. Miriam told me, “It is not difficult to share my Savior. It is much easier to share in the U.S. because of the free environment. I am so happy to tell my friends what I know about God, and I am always glad to bring them to church.” These women continue to bring friends to worship and Bible study and share their Savior with friends and family at home. 
Here at Sure Foundation, we are so thankful to have met these wonderful women. They have given us a new appreciation of the freedom we have to share the Gospel. 

Freedom to share

L W M SPresident’s Corner
President Jackie Hieb talks about sharing LWMS with MLC & WLS graduates. 

Page 2

Mission Projects
Support the new 2012 Mission Projects. 

Page 3

Central Office News
New faces and location at Central Office. 

Pages 4

Board Candidates
LWMS women are praying and voting 

women. 
Page 7

By Katie Olson

Miriam (left) Kristy (middle) Jennifer (right) at Sure Foundation. Kristy taught English in China.

Jennifer (back row, 3rd from right) at a Bible study in China.

1. There is no God2. You are not allowed to speak about God  
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Kommer täckelset över Israels barns 
hjärtan att tas bort genom ett Guds 
särskilda ingripande strax före eller 
i samband med Kristi återkomst? 
Stämmer den tanken med vad 
Bibeln lär?

Låt oss först se närmare efter 
vad som står i 2 Kor. 3:7-18 och 
vad som är bakgrunden till apos-
telns bildspråk. Paulus klargör den 
stora skillnaden mellan gamla och 
nya förbundet, mellan evangeli-
ets härlighet och Sinaiförbundets 
härlighet. Han kallar predikan av 
lagen ”dödens ämbete” i vers 7 och 
”fördömelsens ämbete” i vers 9. Bara 
evangeliet kan ge liv genom att 
oförtjänt skänka den rättfärdig-
het som lagen kräver men inte kan 
åstadkomma (jfr vers 6). Paulus 
kallar därför evangelieförkunnelsen 
för ”rättfärdighetens ämbete” i vers 9 
och ”Andens ämbete” i vers 8. 

Eftersom också lagen gavs från 
Gud strålade Mose ansikte efter 
att Gud talat med honom och 
gett honom lagen (vers 7 och 13, 
jfr 2 Mos. 34:33-35). Men gamla 
förbundet ska upphöra i och med 
nya förbundet, som är den sanna 
uppfyllelsen av gamla förbundets 
skuggbilder och frälsningslöften 
(jfr Hebr. 10:1; 8:5 och Kol. 2:17). 
Därför har nya förbundet och 
evangeliet om Kristi frälsningsgär-
ning en ”överväldigande härlighet” 
i jämförelse med Sinaiförbundet 
och lagen. ”Om det som bleknade 
framträdde i härlighet, så framträder 
det som består i ännu större härlig-
het” (vers 11). ”Kristus är lagens slut, 
till rättfärdighet för var och en som 

tror”, skriver Paulus i Romarbrevet 
10:4. Därför gör Paulus och andra 
nya förbundets förkunnare inte 
som Mose, ”han som hängde en slöja 
för sitt ansikte, för att Israels barn 
inte skulle se hur det som bleknade 
försvann” (vers 13). 

Om man inte förstår att gamla 
förbundet är av förberedande ka-
raktär och får sin fullbordan genom 
den utlovade Frälsarens ankomst 
och hans ställföreträdande gottgö-
relse, är man blind för gamla för-
bundets syfte och sanna fullbordan. 
Israels barn hade så länge och så 
ofta missbrukat sitt tjänaruppdrag 
att en stor del av folket drabbades 
av Guds förstockelsedom. ”En 
kvarleva ska vända om, en kvarleva 
av Jakob, till Gud den Mäktige. Ty 
om än ditt folk Israel vore som havets 
sand, så ska bara en kvarleva av det 
vända om” (Jes. 10:21f ). Profeten 
Jesaja fick uppdraget att förkunna 
förstockelsedomen: ”Gå och säg till 
detta folk: Ni ska höra och höra men 
inte förstå, och ni ska se och se men 
inte begripa. Förhärda detta folks 
hjärta, gör deras öron döva och deras 
ögon blinda, så att de inte ser med 
sina ögon, hör med sina öron eller 
förstår med sitt hjärta och vänder 
om och blir helade” (Jes. 6:9-10). 
Längre fram i sin bok utbrister 
Jesaja som Herrens mun: ”Vem är så 
blind som min tjänare och så döv som 
min budbärare som jag sänder? Vem 
är så blind som min förtrogne, så 
blind som HERRENS tjänare?” (Jes. 
42:19). Paulus skriver här i 2 Kor. 
3: ”Deras sinnen blev förstockade” 
(vers 14). 

De av Israels barn som vill per-
manenta Sinaiförbundet med alla 
dess lagar och inte förstår dess för-
beredande karaktär och dess sanna 
fullbordan, har fortfarande en slöja 
kvar så att de inte ser att dess härlig-
het förbleknar och försvinner medan 
uppfyllelsen har en evig härlighet. 
”Än i dag finns samma slöja kvar när 
gamla förbundets skrifter föreläses, 
och den tas inte bort, först i Kristus 
försvinner den” (vers 14). Ser man 
inte att Kristus är Skriftens kärna 
och stjärna, den som tabernaklet, 
templet, offren, renhetsföreskrifterna 
mm förebildar, blir lagen ett självän-
damål och  gärningsrättfärdighet en 
följd. ”Ja, än i dag ligger en slöja kvar 
över deras hjärtan när Mose föreläses” 
(vers 15). Judendomen har inget 
utrymme för Kristi ställföreträdande 
gottgörelse, en Messias som är Guds 
evige Son, ett med Fadern, och som 
lider, dör och uppstår för vår rättfär-
diggörelses skull.

”Men närhelst någon omvänder 
sig till Herren, tas slöjan bort. Herren 
är Anden, och där Herrens Ande är, 
där är frihet” (vers 16-17). ”När-
helst någon ...” Här talas inte om 
någon allmän judeomvändelse vid 
tidens slut! Förstockelsen är partiell. 
Förstockelsedomen har inte drabbat 
alla. När en jude kommer till tro på 
Kristus och hans ställföreträdande 
gottgörelse har nya födelsens under 
skett. Herren som är Anden (vers 
17) har gjort en syndare levande 
och befriat lagträlen. Jämför Paulus 
ord i Galaterbrevet 4:25-26: ”Ordet 
Hagar betecknar Sinai berg i Arabien 
och motsvarar det nuvarande Jerusa-

Vad menas med täckelset över 
Israels barn (2 Kor. 3:718)?
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lem, eftersom det lever i slaveri med 
sina barn. Men det himmelska Jeru-
salem är fritt, och det är vår moder.” 
De troende är födda ovanifrån (Joh. 
3:3,5). De är medborgare i det 
himmelska Jerusalem och där råder 
frihet från lagträldom och lagens för-
bannelse. Hebreerbrevets författare 
skriver om de troende, var de än 
bor på jorden: ”Ni har kommit till 
Sions berg, den levande Gudens stad, 
det himmelska Jerusalem, och till 
änglar i mångtusental, till en högtids-
skara, en församling av förstfödda 
som har sina namn skrivna i himlen” 
(12:22f ). Först när tron upptänts 
börjar helgelsen som en följd av 
trons under. Den är inte vårt verk 
utan sker i kraft av syndernas för-
låtelse av nåd allena, evangeliets 
härlighet. ”Vi alla som med avtäckt 
ansikte skådar Herrens härlighet som 
i en spegel, vi förvandlas till en och 
samma bild, från härlighet till härlig-
het. Det sker genom Herren, Anden” 
(vers 18). Kristi härliga frälsnings-
gärning är den troendes härlighet 
och högsta skatt. Genom den är 
den himmelska härligheten hans.

Romarbrevet 11
Paulus skriver i Romarbrevet 11 
med hänvisning till Elias tid då det 
fanns en liten rest, ”7000 män som 
inte böjt knä för Baal”: ”På samma 
sätt finns det också i denna tid en rest 
som Gud har utvalt av nåd” (vers 5). 
”Vad Israel strävar efter har det inte 
uppnått. De utvalda har nått det, 
men de andra har blivit förstockade” 
(vers 7). Men hedningarna som 
kommit till tro och blivit inympade 
i det äkta olivträdet får inte se ner 
på judarna pga. deras otro utan 
ska komma ihåg att förstockelsen 
är partiell. Gud som är mäktig att 
omvända ohörsamma hedningar 
är också mäktig att omvända ohör-
samma judar, de som inte drabbats 
av förstockelse domen.

Paulus skriver om den stora 
frälsningshemligheten (grek. mys-
térion) i Ef. 3:3-6: ”Den innebär 

att hedningarna i Kristus Jesus och 
genom hans evangelium är våra med-
arvingar och tillhör samma kropp 
som vi och har del i samma löfte” 
(vers 6). Inte förrän alla utvalda 
hedningar har inbärgats i Guds rike 
har alla utvalda judar inbärgats. 
”Bröder, jag vill att ni ska känna till 
denna hemlighet, för att ni inte ska 
ha för höga tankar om er själva: för-
stockelse har kommit över en del av 
Israel och så ska det förbli till dess att 
hedningarna i fullt antal har kommit 
in. Och det är så (grek. hoútås = 
”på så vis”) hela Israel ska bli frälst” 
(Rom. 11:25f ). 

Genom Israels ohörsamhet och 
avfall ”har frälsningen kommit till 
hedningarna, för att detta skulle 
väcka deras avund. Om deras avfall 
har varit till rikedom för världen 
och deras fåtal varit till rikedom för 
hedningarna, hur mycket mer ska då 
inte deras fulla antal vara det”, dvs. 
det fulla antalet av utvalda judar? 
(vers 11-12). Paulus förhoppning 
är ”att väcka mina landsmäns avund 
och frälsa några av dem” (vers 14). 
Judemissionen får inte upphöra, 
för det finns en utvald kvarleva av 
nåd också bland judarna, ända fram 
till dess att evangeliet nått ut till 
alla folk, dvs. till tidens slut. ”Detta 
evangelium om riket ska predikas 
i hela världen till ett vittnesbörd 
för alla folk, och sedan ska slutet 
komma”, säger Jesus (Matt. 24:14).

Det finns bara en frälsning för 
både judar och hedningar, nämli-
gen genom Frälsaren Kristus och 
nya förbundet som innebär synder-
nas förlåtelse i hans namn: ”Från 
Sion ska Frälsaren komma och skaffa 
bort all ogudaktighet från Jakob. Och 
detta ska vara mitt förbund med dem 
när jag tar bort deras synder” (vers 
26-27). Både judar och hedningar 
är olydnadens barn och behöver 
lika mycket Frälsaren som enligt 
löftet har kommit från Sion (vers 
30-32). ”Ty Gud har gjort alla till 
fångar under olydnaden för att sedan 
förbarma sig över alla” (vers 32).

Många har läst Rom. 11:26 som 
om det stod: ”Och sedan ska hela 
Israel bli frälst.” Men det står: ”Och 
på så vis ska hela Israel bli frälst.” 
Något ”sedan” efter det att evange-
liet predikats för alla folk finns inte, 
utan då ”ska slutet komma”. Fräls-
ningens under sker endast genom 
evangeliet om Kristus, inte genom 
något särskilt tecken vid sidan av 
”Jona tecken”, som förebildar Jesu 
lidande, död och uppståndelse (se 
Matt. 12:39). Det gäller alla, både 
judar och hedningar. Evangeliet om 
Kristus ska predikas för alla folk, 
också för judarna. ”Jag är Vägen och 
Sanningen och Livet. Ingen kommer 
till Fadern utom genom mig” (Joh. 
14:6). ”Den väg är smal som leder 
till livet, och det är få som finner 
den”, säger Jesus som själv är den 
enda vägen till himlen (Matt. 7:14). 
Någon massomvändelse av judar 
eller något annat folkslag utlovar 
inte Skriften. Däremot talar Jesus 
om tilltagande otro och avfall: 
”Ska väl Människosonen, när han 
kommer, finna tro på jorden” (Luk. 
18:8). ”Falska messiasgestalter och 
falska profeter ska träda fram och 
göra stora tecken och under för att 
om möjligt bedra även de utvalda” 
(Matt. 24:24).

Abrahams sanna barn är de som 
har Abrahams tro (Gal. 3:7-9). 
Sanna judar är de som har om-
skurna hjärtan (Rom. 2:28-29). 
”Israel är inte alla som kommer 
från Israel, och inte heller är alla 
Abrahams efterkommande hans 
barn. - - - Guds barn är inte de som 
är barn genom naturlig härkomst” 
(Rom. 9:6-8). ”Alla är ni Guds barn 
genom tron på Kristus Jesus. Alla ni 
som har blivit döpta till Kristus har 
blivit iklädda Kristus. Här är inte 
jude eller grek, slav eller fri, man och 
kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 
Om ni nu tillhör honom är ni Abra-
hams avkomlingar, arvingar enligt 
löftet” (Gal. 3:26-29).

Seth Erlandsson
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Jag har både hört av vänner och läst i böcker 
om människor som dött och kommit till himlen 
och kommit tillbaka igen. De har varit dödför-
klarade i några minuter eller mer, upp till 90 
minuter. Jag tror inte på det. Men hur ska jag 
svara mina vänner som tror på detta?

Det finns många berättelser om människor 
som upplevt att de mött en älskad avliden 
person och funnit tröst i sådana upplevelser. 
Vi kan läsa om nära-döden-upplevelser och 
en tunnel av ljus. 

Bibeln har flera uppståndelseberättelser: 
Jairus dotter (Luk. 8:41ff), änkans son (Luk. 
7:11ff), Lasarus (Joh. 11) och naturligtvis 
påskberättelsen. Matteus berättar hur det var 
när Jesus dog: ...gravarna öppnades och många 
heliga som hade insomnat fick liv i sina krop-
par. De gick efter hans uppståndelse ut ur gra-
varna och kom in i den heliga staden och visade 
sig för många (Matt. 27:52-53).

Det finns människor som kommit tillbaka 
från de döda. Vi kan ha hört en eller flera 
berättelser om vad de sett i himlen. Men 
Bibeln tiger.

Paulus berättar om sin upplevelse: Jag vet 
om en man i Kristus som för fjorton år sedan 
blev uppryckt ända till tredje himlen – om 
han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag 
inte, Gud vet det – att han blev uppryckt till 
paradiset och hörde ord som ingen människa 
kan uttala eller får uttala (2 Kor. 12). Enligt 
Uppenbarelseboken visade den uppståndne 
Herren Jesus Guds härlighet för Johannes i 
en syn. Läs särskilt Upp. 21.

Vi tror på himlen eftersom Gud utlo-
var den i sitt Ord. Jesus lärde oss att lita på 
Bibeln. Det är frestande att vilja ha ytterli-
gare bevis. Om Gud besvarar våra böner så 
som vi vill eller om vi tycker oss få en uppen-
barelse från himlen kanske vi hoppas att det 

ska stärka vår tro. Men sådana upplevelser är 
inte en stadig grund att bygga en sann tro på.

Jesus berättade om två män som dog. En 
var fattig och en var rik. Den rike mannen 
kom till helvetet, Lasarus kom till himlen. 
Den rike mannen bad om lindring. När 
han inte fick det bad han att Lasarus skulle 
skickas tillbaka. Då ber jag dig, fader, att du 
skickar honom till min fars hus för att varna 
mina fem bröder så att inte de också kommer 
till detta pinorum. Men Abraham sade: De 
har Mose och profeterna. Dem ska de lyssna 
till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om 
någon kommer till dem från de döda omvänder 
de sig. Abraham sade till honom: Lyssnar de 
inte till Mose och profeterna kommer de inte 
heller att bli övertygade ens om någon uppstår 
från de döda (Luk. 16:27-30). 

Det ligger en stor fara i att lita på något 
annat än Skriftens vittnesbörd. Det är en sak 
att finna tröst i att höra att någon kommit 
tillbaka från döden. Men det är ohälsosamt 
om detta blir något som vi grundar vår tro 
på. 

Här är några saker som vi bör veta:
Om Gud lät sådant hända skulle berät-

telserna om människor som dött och fått liv 
igen stämma med Skriften.

. . . pröva allt, behåll det goda och håll er 
borta från allt slags ont (1 Tess. 5:21-22).

Människor i Bibeln som sett himlen fick 
befallning att inte avslöja vissa saker (2 Kor. 
12:4, Daniel 12:4, Upp. 10:16).

Jesus förtjänade himlen åt oss genom sin 
död och uppståndelse. Påsken räcker som 
bevis för det vi behöver veta: jag lever och ni 
kommer att leva (Joh. 14:19).

Av pastor Charles Keeler, Florida.  
Ur Lutheran Sentinel, som utges av vår 
 systerkyrka Ev. Luth. Synod (ELS).

Frågor och svar vid korsets fot:

Kan man komma tillbaka från himlen?
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Göran Schmidt, civilingenjör i 
kemiteknik och gymnasielärare i 
biologi, kemi och matematik, har 
i tidningen Genesis 2/2012 skrivit 
artikeln ”Tre goda skäl för ska-
pelse” ur vilken vi saxar:

Tänk dig ett litet svidknott, en 
knapp millimeterstor varelse inom 
myggfamiljen. Trots sin litenhet 
har den komplexögon där varje 
delöga omvandlar ljusenergi till 
elektrisk energi och där mikropro-
cessorer koordinerar och redigerar 
signalerna och sänder dem genom 
synnerven vidare till krypets 

hjärna, där de tolkas till en tredi-
mensionell bildupplevelse. Dess 
enda vingpar slår med en hastighet 
av 1 000 vingslag per sekund och 
drivs av flygmuskler som agerar 
på order från samma lilla hjärna. 
Knottets kropp är försedd med ett 
antal sensorer som registrerar mil-
jöfaktorer som luftfuktighet, tem-
peratur, vindriktning och kemiska 
substanser som finns lösta i luften. 
Allt för att de ska hitta just till din 
och min kropp...

Om vi nu låter våra tekniker 
tillverka något som ska påminna 
om ett svidknott med hjälp av det 

Vigsel
 
Bjarte Edvardsen
Ingela Lindmark

Gamle Gjestal kirke  
16/6 2012
St Lukas forsamling, 
 Stavanger 

Insekt som ger insikt
som står till buds av det senaste 
inom elektronik, datateknologi, 
materialteknik, energilagrings-
teknik etc, så blir det en liten 
fjärrmanövrerad robot som ryms 
i din handflata och som, enligt 
Guiness´rekordbok, kan hålla sig 
flygande ca 3 minuter innan den 
måste gå ner för laddning.

Låt oss nu jämföra denna kon-
struktion sida vid sida med vårt 
svidknott och ställa oss frågan: 
vilken av dessa båda företeelser 
uppvisar mest kvalificerade egen-
skaper, som ändamålsenlighet, 
flexi bilitet, effektivitet etc. som 
alla är kännetecken på god design? 
Svar: Utan jämförelse – svidknot-
tet! Om det lilla knottet stukar 
foten, ja då sätter det sig att vila 
några timmar under ett grässtrå, 
och så självläker skadan. Om ett 
benspröt råkar gå av på roboten – 
ja, då förblir det brutet... Knottet 
äger ju dessutom en dimension 
som roboten saknar - nämligen 
livet. Och vad livet djupast sett 
är, det har forskningen ännu inget 
svar på. Men att det skulle vara en 
mindre kvalificerad egenskap än 
frånvaro av liv, det är det naturligt-
vis ingen som förväntar sig.

LBKs 
sommarläger 
och konferens 
på Hjälmargården  
11-15 juli 2012.

Detaljerat program på 
hemsidan www.lbk.se
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Är du säker på att Jesus uppstod från de döda, 
att han är din Frälsare och att alla dina synder är 
förlåtna? Är du säker på att du skulle få vara hos 
honom i himlen om du skulle dö i natt?

Det är viktiga frågor. Om du inte är säker 
på att Jesus uppstod från de döda, om du inte 
är säker på att dina synder är förlåtna och om 
du inte är säker på att du ska uppstå för att vara 
med honom i himlen, då lever du i andlig osä-
kerhet. I bästa fall leder en sådan osäkerhet till 
att du förblir i tvivel och ovisshet om var du står 
inför Gud. I värsta fall leder den dig till hopp-
lös förtvivlan. I båda fallen är det hemskt med 
andlig osäkerhet. Du behöver visshet i din tro 
för att kunna glädja dig åt ett välsignat och lyck-
ligt liv med Gud. Hur ska du få det?

Hur skulle det vara att undersöka ditt hjärta? 
Vad talar det om för dig? Johannes gör gällande 
att ditt hjärta inte kan hjälpa dig. Det syndiga 
hjärtat kan faktiskt göra saker och ting värre. 
Det fördömer dig.

Johannes skriver t.ex.: ”Om någon har denna 
världens tillgångar och ser sin broder lida nöd 
men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då 
Guds kärlek leva i honom?” (1 Joh. 3:17). Jag 
har inte alltid visat medlidande när jag sett andra 

i nöd. Har du det? Jag har faktiskt ofta funnit 
ursäkter för att inte hjälpa. Drivet av bedräge-
riets mästare Satan och understött av lagen slår 
mitt hjärta snabbt ner på mina misslyckanden: 
”Och du kallar dig kristen? Så här kommer du 
aldrig till himlen!” Åh vad mitt hjärta kan an-
klaga mig! Det får mig att känna mig andligt 
osäker.

Inse vad det är som händer när ditt hjärta 
anklagar dig. Det ljuger för dig och säger att din 
synd är större än Guds kärlek, större än nåden, 
större än Kristi blod som försonar allt. Där 
finns all din andliga säkerhet, för ”Jesu, hans 
sons blod, renar oss från all synd” (1 Joh. 1:7). 
Visst känner Gud min synd. Men ännu mer 
känner han sin frälsningsplan. Hans sanning 
segrar: hans Son levde, dog och uppstod igen för 
att förlåta all synd. Lev trygg i hans kärlek, för 
genom tron lever hans Son i dig.

Käre Gud, du vet allt. Du känner min synd; du 
känner min Frälsare; du vet att full förlåtelse finns 
i honom. Hjälp mig när mitt hjärta anklagar mig 
så att jag lever trygg i din kärlek genom tron på 
min Frälsares verk. Amen.

  Ur Meditations

Trygg  
i Guds kärlek

Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling  
och sanning. Då vet vi att vi tillhör sanningen, och inför honom kan vi  

övertyga vårt hjärta, vad det än dömer oss för, att Gud är större  
än vårt hjärta och vet allt. (1 Joh. 3:18-20)

LbKs sommarläger och konferens 
på Hjälmargården 11-15 juli 2012.

Detaljerat program på hemsidan www.lbk.se
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CELC Youth 
Camp 2012

  Kristen gemenskap - Bibelstudier - 
  Landskamper i fotboll - Andakter - 
  Musik- Bada - Bastu - Överaskningar - 
  Sena kvällsdiskussioner - Löpning -  
  Kvällsbön - Beach Volleyball - 
  Spel & Lekar -
  Solsken - Café -
  God mat - Lägerkör - 
  Tävlingar - Glädje - 
  och mycket mer! 
  

För mer information och uppdateringar, besök:          www.facebook.com/godsplan4u  |  http://godsplan4u.eu


