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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.

en känd luthersk teolog hette Johan Gerhard (1582-1637). Han 
skrev inte bara innehållsrika och gedigna teologiska artiklar utan också 
själavårdande meditationer om Guds nåd och barmhärtighet. ”Hur 
mycket har inte Gud gett oss utan att vi har begärt det. Hur mycket mer 
vill han då inte lyssna på oss när vi ber om något i hans namn. Löftena i 
hans ord är eviga och orubbliga sanningar eftersom han själv inte bara är 
vägen och livet utan också sanningen.”

 sommaren har på många håll varit skral här i vår kalla nord. Ändå har 
vi fått mycket mer än vi kan begära. samarbetet mellan våra systerkyrkor 
i Finland och Norge-danmark är vi mycket tacksamma för och rädda 
om. vi är inte många bekännande lutheraner och varje själ är värdefull. 
Besöken över våra landsgränser under sommarlägren skapar och befäster 
det redan goda samarbetet och den rika gemenskapen. Grunden är inte 
som i eu en osäker svajande ekonomi utan Guds fasta ord som består. 
våra fina vänner i esbjerg är nu under norska LBKs goda vård. Öyvind 
edvardsen har via skype haft lektioner med Hakon Mortensen som 
blev konfirmerad den 17 juni. det danska och norska skriftspråket är ju 
nästan identiskt och vi i sverige tackar vårt broderfolk för all hjälp.

 i detta nummer kommer en bekant skribent tillbaka. Hans ahlskog 
gladde många av oss på Hjälmargården med god undervisning och vacker 
musik. Han tog upp det som är så svårt för förnuftet: Hur kan Gud säga 
att en syndare är rättfärdig? Hur kan han säga om mördaren och äkten-
skapsbrytaren david: Han höll mina bud och följde mig av hela sitt hjärta 
så att han endast gjorde det som var rätt i mina ögon?

vi har också en del reportage,  bl.a  från KeLKs ungdomsläger i 
sjövik, alingsås. Många ungdomar från sverige, tyskland, usa och  
ukraina deltog i ett läger som vilade på Bibelns grund och där albrecht 
Hoffman eLFK och peter Öman LBK var huvudansvariga präster. 

I vårt land har vi förmånen att samlas kring Guds ord och möter 
inga yttre hinder för vår verksamhet. Men utanför våra gränser kan 
det se helt annorlunda ut. Människor förföljs för att de vill lyssna till 
vad Bibeln säger om Jesus. 200 miljoner människor förföljs denna dag 
och de senaste 100 åren har över 20 miljoner människor fått sätta livet 
till för sin tro på Jesus. Läs den gripande artikeln om förföljelse av 
kristna!

På sista sidan i detta nummer bjuder S:t Markus församling in till 
kyrkhelg  den 2-4 november. När höstmörkret på allvar bitit sig fast får 
vi glädjas över det ljus som Guds ord ger. 

Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty 
undervisning ska utgå från mig, min rätt ska jag sätta till ett ljus 
för folken. Jes 51:4

Ingvar Adriansson
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Därför skall ni också veta att 
ingen som talar genom Guds 
Ande säger: ”Förbannad är Jesus”, 
och att ingen kan säga ”Jesus är 
Herren” annat än i kraft av den 
Helige Ande (1 Kor. 12:3) 

vi som bekänner oss som tro-
ende har lärt oss säga att Jesus 
är Herren. en del av er kanske 
inte minns att det har funnits en 
tid då ni inte sagt eller trott så. 
Ni har kanske haft förmånen att 
växa upp i hem där det var en 
självklarhet att Jesus var Herren. 
Kanske fanns där en tavla med 
Jesus på väggen i ert sovrum. Ni 
hörde kanske föräldrarna nämna 
hans namn i sina böner och 
namnet Jesus var kanske ett av 
de första namn som ni lärde er 
uttala. andra av oss lärde kanske 
inte känna Jesus som vår Herre 
förrän i vuxen ålder. det var 
kanske en god vän som tog oss 
med till kyrkan och vi fick där 
höra om Jesus och kom till tro 
på honom. Någon av oss kanske 
lärde sig bekänna honom som 
vår Herre genom att träffa en 
troende man eller hustru. 

Hur som helst så är det ett 
stort privilegium att ha förts 
till denna tro och bekännelse. 
som troende instämmer vi i vad 
Luther säger i förklaringen till 
den andra trosartikeln: Jag tror 
att Jesus Kristus, som är sann Gud, 
född av Fadern i evighet och även 
sann människa, född av jungfrun 
Maria, är min Herre. Han har 
återlöst, förvärvat och vunnit mig, 
förlorade och fördömda människa, 
från alla synder, från döden och 

djävulens makt, inte med guld 
eller silver utan med sitt heliga, 
dyrbara blod och oskyldiga lidande 
och död. Allt detta har han gjort 
för att jag ska tillhöra honom, leva 
under honom i hans rike och tjäna 
honom i evig rättfärdighet, oskuld 
och salighet, såsom han har upp-
stått från döden, lever och regerar 
i evighet. 

Jesus är Herre. det har vi alltså 
lärt oss att säga från föräldrar, 
vänner, maka, make eller pastor. 
Men ytterst har vi lärt oss detta 
genom den Helige ande, säger 
paulus. Ingen kan säga att Jesus 
är Herren, annat än i kraft av 
den Helige Ande. När vi nu inser 
detta så förstår vi också hur vik-
tigt den Helige andes verk är. 

om det inte hade varit för 
den Helige ande, så skulle vi 
inte ha hört att Jesus är vår 
Herre. det är visserligen sant att 
vi har hört detta från människor. 
och det är också sant att dessa 
i sin tur har hört det från andra 
människor. Men om du går till-
räckligt långt tillbaka så står det 
klart att denna kunskap kommer 
från Bibeln. och de som skrev 

Bibeln fick inte sin undervisning 
av människor utan av den Helige 
ande. vid ett tillfälle frågade 
Jesus sina lärjungar om vem folk 
ansåg Jesus vara.   vi kommer 
ihåg petrus svar: Du är Messias, 
den levande Gudens Son. då sva-
rade Jesus: Kött och blod har inte 
uppenbarat detta för dig, utan 
min Fader som är i himlen. 

paulus har tidigare i det här 
brevet sagt att människan av 
naturen inte vet något om Jesus, 
hon känner honom inte. Han 
säger att om de hade vetat vem 
han var så skulle de inte ha kors-
fäst honom. Han säger att när 
han predikade evangelium om 
den korsfäste Kristus, så pre-
dikade han något som inte ens 
de allra mest lärda förstod. Ja, 
han går vidare och slår fast att vi 
känner vad ögat inte har sett och 
örat inte hört och människohjärtat 
inte kunnat ana, vad Gud har 
berett åt dem som älskar honom. 
Ty för oss har Gud uppenbarat 
det genom sin Ande. om det inte 
hade varit för den Helige ande 
så skulle vi aldrig fått veta att 
Jesus från Nasaret, som var född 
i Betlehem och som dog på Gol-
gata, är vår Herre som har köpt 
oss med sitt dyrbara och heliga 
blod. 

i brevet till galaterna säger 
paulus: ”Jag vill göra klart för er, 
bröder, att det evangelium som 
jag har predikat inte kommer 
från människor. Jag har inte fått 
det eller lärt mig det av någon 
människa. Jag har tagit emot det 
genom en uppenbarelse från Jesus 
Kristus” (Gal. 1:11). 

Tron är inte vårt verk
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vi har fått lära oss att den 
Helige ande har talat genom 
profeterna, att han har ingivit 
dem vad de skulle skriva och 
talat till dem de ord som de 
skulle använda. då förstår vi att 
om den Helige ande inte hade 
upplyst oss om vad Jesu födelse 
och liv och död och uppstån-
delse har betytt för oss så skulle 
vi aldrig ha kunnat säga att Jesus 
är vår Herre. 

Naturligtvis kan också oom-
vända människor säga att Jesus är 
Herren. det går 
till och med att 
lära en papegoja 
att säga detta. 
Men ingen kan 
säga det och 
verkligen mena 
det med mindre 
än att den 
Helige ande 
har verkat trons 
underverk i 
hjärtat. av na-
turen är nämli-
gen människan 
andligt blind. 
därför kan hon 
heller inte av 
hjärtat säga att 
Jesus är hennes 
Herre. paulus 
säger: ”En oandlig människa tar 
inte emot det som tillhör Guds 
Ande. Det är dårskap för henne, 
och hon kan inte förstå det”. Hon 
tror inte det som den Helige 
ande vittnar om, hon håller det 
för nonsens och dårskap. 

Människor vill inte tro att 
Jesus är deras Herre därför att 
de inte anser sig vara så stora 
syndare att de förtjänar att gå 

förlorade, att sluta i helvetet. de 
tror att om de lever ett liv efter 
de regler som de själva har hittat 
på så blir det bra. Gud, om han 
finns, ska säkert acceptera dem 
som de är. de vill inte medge att 
de är så förstörda och fördärvade 
av synden att vad de än gör kan 
det inte tillfredsställa Gud. och 
därmed förstår de heller inte att 
de behöver en Frälsare som håller 
lagen för dem, som straffas för 
dem och som dör för dem. 

om människan ska komma 
till tro på detta 
måste Gud ge 
henne ett annat 
hjärta, göra ett 
hjärtbyte på 
henne. och då 
först ser hon 
med andra ögon 
både på sig själv 
och på Gud. då 
förstår hon att 
frälsningen inte 
är något hon själv 
kan åstadkomma. 
det är vad paulus 
menar när han 
säger att ingen 
kan säga att Jesus 
är Herren annat 
än i kraft av den 
Helige ande. 

om inte den Helige ande 
fullständigt omskapar det natur-
liga människohjärtat så kommer 
människan aldrig att tro evange-
lium. Hon kommer aldrig att tro 
att Jesus Kristus är hennes Fräl-
sare från synden. Hon kommer 
aldrig att tro att alla hennes 
synder är borttagna genom Jesu 
lidande och död. Hon kommer 
inte ens att vilja tro det. Nej, 

hon kommer aldrig att önska att 
hon ska bli frälst på grund av vad 
Jesus har gjort för henne om inte 
Gud verkar denna önskan och 
längtan i hennes hjärta.  

När Jesus närmade sig Jeru-
salem där han skulle lida och dö 
grät han över staden. Överste-
prästerna, de skriftlärda och fol-
kets ledare sökte efter tillfälle att 
döda honom. de ville inte lyssna 
till Jesus. de ville inte inse att de 
behövde en Frälsare. de ville inte 
säga att Jesus är Herren. 

Men i slutet av den texten står 
det att allt folket hängde vid Jesu 
läppar och lyssnade ivrigt. vilken 
skillnad! Här möter vi männ-
iskor som vill höra hans förkun-
nelse. Här finns det törstande 
själar som tacksamt lyssnar till 
Jesu förkunnelse. 

vi har fått Guds vilja uppen-
barad för oss genom hans ord. 
Hans vilja är att alla människor 
ska bli frälsta och komma till kun-
skap om sanningen. Kunskap om 
sanningen är kunskap om Jesus. 
Han säger om sig själv att han är 
vägen, sanningen och livet. Jesus 
är sanningen.  och han som är 
sanningen säger om sig själv att 
Gud har älskat oss så mycket 
att han sände sin son i världen 
för att världen skulle bli frälst 
genom honom. du som tror 
detta har evigt liv. tänk vilken 
gåva! du har evigt liv att se fram 
emot! När döden kommer så 
vet du att du har övergått från 
döden till livet. döden kommer 
inte att ha någon makt över dig. 
Jesus har besegrat döden för din 
skull. därför kan du säga Jesus är 
Herren. amen. 

Lars Gunnarsson

Jesus är sanningen.  
Och han som är san-
ningen säger om 
sig själv att Gud har 
älskat oss så mycket 
att han sände sin Son 
i världen för att värl-
den skulle bli frälst 
genom honom. Du 
som tror detta har 
evigt liv. Tänk vilken 
gåva!
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Jag har många kristna vänner som prenumere-
rar på dagliga horoskop på Facebook som också 
alla deras vänner kan läsa. Det är sorgligt att 
se att de tycker detta är ett oskyldigt tidsfördriv 
som hjälper dem med deras bekymmer eller 
framtidsutsikter.

Kristna ska vara mycket försiktiga med horo-
skop och astrologi. i Luthers lilla katekes står 
det: ”du ska inte missbruka Herrens, din Guds 
namn. . . vad betyder det? vi ska frukta och 
älska Gud, så att vi inte förbannar eller svär vid 
hans namn eller använder det till trolldom, lögn 
och bedrägeri, utan använder det i all nöd, ber, 
tackar och lovar.” vad innebär det att använda 
Gud namn till trolldom? eLs katekesförklaring 
säger: ”att använda trolldom betyder att genom 
att använda Guds namn göra övernaturliga 
saker, som rådfråga häxor och medier, tala med 
döda, använda astrologi (med tillämpning) och 
annan djävulsk verksamhet.

Förr i tiden dyrkade folk gudar i naturen. de 
trodde på naturens krafter. Herren Gud uppen-
barade sig för sitt folk som den Gud som skapat 
det andra tillbad. Genom Mose meddelade 
Gud:

Gud sade: ”Varde på himlavalvet ljus som 
skiljer dagen från natten! De ska vara tecken som 
utmärker särskilda tider, dagar och år, och de ska 
vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” 
Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, 
det större att härska över dagen och det mindre att 
härska över natten, likaså stjärnorna. Han satte 
dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till 
att härska över dagen och natten och till att skilja 
ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. 
(1 Mos. 14:18)

Kristna vill använda skapelsen så som Gud 
har avsett. stjärnorna och planeterna ger oss 
ljus. de hjälper oss att hålla reda på tiden. stjär-
norna kanske kan hjälpa oss att hitta vägen, 

men de styr inte våra liv. de som på allvar ägnar 
sig åt astrologi syndar mot första och andra 
budet.

vi tackar Gud för en dag då solen blev 
svart. det var den gången då mörkret härskade 
(Luk.22:53). Gud lät sin son hänga på ett kors. 
Gud la alla de synder alla människor gjort i alla 
tider på Jesus. skaparen av himmel och jord dog 
som betalning för all synd. därmed förklarade 
Gud oss förlåtna och rättfärdiggjorda i hans 
ögon. Genom tro på Jesus har vi evigt liv. vi vet 
och tror att han leder oss. Gud styr vår framtid 
(läs psalt. 31:15 och pred. 7:15). Jesus barm-
härtiga offer erbjuds också dem som tror på och 
praktiserar astrologi om de bara ångrar sig.

Kristna som tror att dessa saker är oförargliga 
bör komma ihåg vilken makt satan har. en kris-
ten kanske kan läsa ett horoskop någon gång för 
skoj skull. det man gör för sig själv hemma kan 
kanske vara oförargligt. Men satans intriger är 
aldrig oförargliga.

Kristna som prenumererar på dagliga horo-
skop online där alla kan se det borde tänka på 
vilken effekt denna till synes oskyldiga aktivi-
tet kan ha på andra. i 1 Kor. 10:14-33 skriver 
paulus om att äta kött från avgudaoffer. Kött 
som offras till avgudar är kött som inte offrats åt 
någonting eftersom avgudar inte är någonting. 
Men folk tog anstöt av att äta sådant kött. Om 
ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt 
till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar 
eller greker eller i Guds församling. Själv försöker 
jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget 
bästa utan de mångas, att de ska bli frälsta  
(1 Kor. 10:31-33).

Gud ska ta hand om oss. visa inte ditt horo-
skop på Facebook. visa istället vilka löften Gud 
ger om att han ska ta hand om oss tills Jesus 
kommer tillbaka.

Pastor Charles Keeler,  
Lutheran Sentinel 5/2012

Är horoskop oförargliga?

Frågor och svar vid korsets fot:
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vi har alla läst om de hemska för-
följelser kristna utsattes för under 
kristendomens första tid. Men  hur 
många känner till att 200 millioner 
kristna förföljs idag? 60 % av dem 
är barn! sedan Kristus korsfästes 
har minst 43 millioner människor 
dött för sin kristna tro, minst 26 
millioner av dem under de sista 
100 åren! 150 000 dör varje år.

ibland hör vi korta meddelan-
den om förföljelse av kristna på 
nyheterna. tre nigerianska kyrkor 
drabbades av självmordsbombare 
i juni. Många gudstjänstfirare dö-
dades eller skadades när de kom ut 
ur kyrkan efter gudstjänsten. två 
helt nybyggda kyrkor i vietnam 
jämnades med marken på order 
från regeringen, också i juni. den 
8 augusti dödades 19 personer i 
Nigeria under ett bibelstudium. 

i iran sitter 35-årige Youcef 
Nadarkhani i fängelse sedan 
12/10 2009. Hans brott är att 
han protesterat mot att hans barn 
tvingades delta i skolans undervis-
ning i islam. anklagelsen ändrades 
senare till att gälla kätteri och 
kristet vittnesbörd till muslimer. 
Flera dödsdomar mot honom har 
överklagats. För att få honom att ta 
tillbaka sin förnekelse av islam och 
erkänna Muhammed som profet 

har man satt hans fru i fängelse, 
tagit barnen, satt honom på men-
talsjukhus och tvingat honom läsa 
shia-islamska böcker. dödsdomen 
står fortfarande fast inför nästa rät-
tegång som är den 8/9.

i ett brev som Youcef skickade i 
juni 2010 skrev han bl.a.: ”de som 
får utstå bördor genom Guds vilja 
anförtror därför sina själar åt den 
trofaste skaparen. Löftena han har 
gett oss är unika och dyrbara. som 
vi har hört har han sagt: Saliga är 
ni när människor hånar och förföljer 
er, ljuger och säger allt ont om er för 
min skull. Gläd er och jubla, ty er 
lön är stor i himlen. På samma sätt 
förföljde man profeterna före er.”

Fembarnsmamman asia Bibi 
sitter i fängelse för hädelse i pakis-
tan sedan juni 2009 med en döds-
dom över sig. Hon hade dragits in 
i en diskussion där arbetskamra-
terna försökte övertyga henne om 
islam. Hon svarade att Jesus lever. 
”vår Kristus offrade sitt liv på 
korset för våra synder. . .  vår Kris-
tus lever.” Flera personer har blivit 
mördade för att de talat för hennes 
benådning.

Barn som har kristna föräldrar 
blir hårt drabbade. i pakistan sitter 
4 500 barn i fängelse. Nyligen 
hörde vi om en 11-årig flicka som 

fängslats för att hon höll några 
brända sidor ur Koranen i sina 
händer.

Många länder har ”hädelsela-
gar”: det är förbjudet att säga något 
mot islam eller skada Koranen. 
Men även kristna som inte gör 
detta kan anklagas för hädelse. 
särskilt utsatta är muslimer som 
blir omvända till Jesus. de blir 
förföljda och dåligt behandlade av 
sina familjer. 

Kristna utstår svår förföljelse i 
många muslimska länder, förutom 
i ovan nämnda åtskilliga länder 
i afrika och t.ex. i indonesien, 
Bangladesh och Malaysia. Men 
förföljelse finns även i länder do-
minerade av andra religioner, som 
hinduism (indien, Nepal), buddh-
ism (sri Lanka, Burma, vietnam) 
och av kommunism (Laos, Kina 
och allra värst i Nordkorea), sam-
manlagt  över 50 länder.

den som själv vill hämta in-
formation kan gå in på www.per-
secution.com, www.dohi.org eller 
www.open-doors.se. 

Tänk på dem som sitter i fängelse 
som om ni vore deras medfångar, och 
på dem som misshandlas som om det 
gällde er egen kropp (Hebr. 13.3)

Julius Buelow / Birgitta Erlandsson

Förföljelse av kristna

Kartan visar länder 
där kristna förföljs 
för sin tro
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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 

Alltså kommer tron av predikan och predikan i 
kraft av Kristi ord (Rom 10:17)
 
”var är mamma?” Jenny hade just kommit hem 
från skolan och nu stod hon i köksdörren. ”Hon 
hade ett tidigt föräldramöte”, svarade Jakob utan 
att släppa tv:n med blicken.

”Hon kommer inte hem till middan heller, så 
du måste laga den”, la sara till.

Med en suck gick Jenny till sitt rum för att 
lägga undan skolböckerna. ”Möten, körövningar, 
bowling och kvinnogrupp”, tänkte hon. ”så fort 
skolan börjar får alla så mycket att göra”. Jenny 
saknade de kvällar när hela familjen först hade 
suttit och ätit middag och sedan haft aftonbön 
tillsammans. Hon mindes att de kunde sitta och 
prata i flera timmar utan att ens slå på tv:n. 
”Jag önskar att sommaren aldrig skulle behöva ta 
slut”, sa hon högt för sig själv.

visst händer det att vi ibland har samma pro-
blem som Jenny. ofta har vi så mycket att göra 
att vi inte hinner med varandra, och att inte ha 
tid till andakter eller att läsa i bibeln är till och 
med ännu värre. det är inte bara mammor och 
pappor som är upptagna. Barn kan också ha så 
många olika fritidsaktiviteter att det blir svårt att 
få tiden att räcka till.

om vi har svårt att hinna med våra andakter 
är vi kanske alltför upptagna. det går bra att 
överleva utan spel, fritidsaktiviteter och under-
hållning, men vi kan inte leva utan Jesus. utan 
vår Frälsare kan vi inte komma till himmelen. 
utan Jesus är vi fortfarande ensamma och har 
fortfarande kvar våra synder inför Gud. vår favo-

ritsport kan inte göra att vår tro blir starkare, det 
är ett mirakel som bara Guds ord kan göra!

sara och Jenny kom fram till att de egentligen 
bara behövde välja bort en aktivitet för att få tid 
till familjeandakterna, men Jakob var inte lika 
säker på att han kunde välja bort något.

”Borde vi inte kunna läsa i bibeln på egen 
hand?” frågade han.

Jenny tänkte en stund. ”det kunde vi göra”, 
sa hon sakta, ”men jag har ofta frågor som bara 
mamma och pappa kan svara på.”

”och risken finns att vi bara skjuter på det 
eller helt glömmer att läsa i våra biblar,” la sara 
till.

”vi kommer också varandra närmare som 
familj om vi bestämmer att vi ska prioritera våra 
andakter med Jesus över allt annat”, sa Jenny. 

Jakob förstod att hans systrar hade rätt och 
de tre syskonen hjälptes åt att bestämma vilka 
aktiviteter de skulle välja bort. ”När mamma och 
pappa märker vad vi har gjort, så kommer de 
säkert att göra samma sak”, kom de överens om. 
och de hade rätt. Hela familjen bestämde sig för 
att göra allt de kunde för att hinna med att läsa 
Guds ord varje dag. Hos dem skulle andakterna 
vara nummer ett på listan över saker att hinna 
med tillsammans!

Käre Jesus, hjälp oss komma ihåg att studera ditt 
ord regelbundet i vår familj. Förlåt oss de gånger vi 
väljer något annat framför dig. Amen

ur "a Few Minutes With Jesus" av  
Joslyn Moldstad

För mycket att göra
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Fyllda av förväntan klev vi av flyget 
och började spana efter vår skjuts… 
och till slut kom den! efter fyra varv 
i en rondell och en dryg timmas 
bilfärd i mörkret, såg vi äntligen 
en svagt upplyst lägergård och ett 
flertal uppslagna tält. vi hade inte 
kommit till vilket läger som helst, 
utan historiens första KeLK-ung-
domsläger.

det var ett 70-tal ungdomar 
från sverige, tyskland, usa och 
ukraina som samlades i sjövik, ut-
anför Göteborg 31 juli - 5 augusti. 
vi sjöng tillsammans så att kyrkta-
ket nästan lyfte, deltog i gudstjäns-
ter, andakter och gruppsamtal på 
mer eller mindre bruten engelska. 

dessutom hann vi med både lekar, 
sol, bad och en rafflande fotbolls-
landskamp: sverige (förstärkt av 
ukraina och usa) – tyskland!

det var ett läger med Gud i 
centrum. visst förekom det var-
ningar för olika typer av livsstilar, 
för djävulens angrepp och för att 
utsätta sig för frestelser – men 
evangeliet var det centrala. Jesus har 
vunnit förlåtelse för våra felsteg och 
för alla våra synder!

Lägrets tema var ”Guds plan för 
dig”. ständigt aktuellt i det samhälle 
som hävdar att allt är okej, bara vi 
själva mår bra av det. i tillägg till 
det brottas vi med frågor som: vem 
är jag? Hur ska jag passa in? Hur 

ska jag göra? var ska jag söka skola/
jobb? Är han/hon bra för mig? vad 
säger Gud om det här? Kommer det 
att dra mig bort från Gud?

under dagarna i sjövik togs 
precis dessa frågor upp. ”vem är 
jag? – vem säger Gud att jag är?”, 
”sexualitet” och ”Hur kan jag tjäna 
Gud?” var huvudfokus under tre 
av dagarna. pastorerna peter Öman 
och albrecht Hoffman hade ansva-
ret för undervisningen och varje dag 
erbjöd de själavård och rådgivning.

under lägret fick vi möjlighet att 
ställa anonyma frågor som samla-
des ihop i en låda. Många av dem 
handlade om den kristna friheten. 
Är det tillåtet att…? i de fall där 
Bibeln varken säger ja eller nej upp-
manades vi att göra vårt val utifrån 
om detta skulle dra oss närmare 
eller längre bort från Gud. allt vi 
gör ska vi göra till Guds ära!

När den sorgliga, sista lägerda-
gen kom och vi var tvungna att 
säga hejdå till våra nya och gamla 
vänner, kunde vi åka hem styrkta i 
tron och uppfyllda av en fantastisk 
kristen gemenskap. tacksamma 
tankar går till lägerkommittén som 
gjorde ett strålande jobb, alla som 
bidrog och framför allt till Gud för 
ett underbart och uppbyggande 
läger!

                       
Ingela Lindmark Edvardsen

Guds plan för dig 
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Sjövik, Sweden      31/7 - 5/8

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

Liza Okrugina
Ålder: 15 år
Hemland: 
ukraina
Var finns din 
hemförsamling?
i Kiev (uLC).
Har du någon 
lägervana?
Nej, det är få 
läger hemma.
Har du upplevt någon kulturskillnad 
under lägret?
Ja… Människorna är gladare. de 
verkar njuta mer av livet och tänka 
mindre på vad andra ska tycka om 
dem.
Vad fick dig att vilja komma på 
lägret?
vi blev inbjudna (av ingvar adri-
ansson) och jag tyckte att det 
skulle vara intressant att få träffa 
andra kristna.
Vad var bäst på lägret?
Förbönsgudstjänsten.
 
Rebecca Evans
Ålder: 15 år
Hemland: usa
Var finns din 
hemförsamling?
Jag går till en 
Baptistkyrka i 
North Carolina.
Har du någon 
lägervana?

Ja. Jag är van att gå på läger unge-
fär vartannat år men skulle vilja att 
det blev oftare!
Har du upplevt någon kulturskillnad 
under lägret?
Fikastunderna och att männis-
korna är mer öppna, mindre täv-
lingsinriktade och mognare här än 
hemma. de har mer roligt.
Vad fick dig att vilja komma på 
lägret?
Min gudmor Cynthia bjöd in mig. 
Hon skickade länkar och foton, 
från förra året, som gjorde mig jät-
teintresserad!
Vad var bäst på lägret?
Kvällsfikat.
 
Samuel 
 Gunnarsson
Ålder: 13 år
Hemland: 
 sverige
Var finns din 
hemförsamling?
st. Markus 
församling i 
Ljungby (LBK).
Har du någon lägervana?
Nej, det här är första gången jag är 
på läger utan mina föräldrar.
Har du upplevt någon kulturskillnad 
under lägret?
Nej.
Vad fick dig att vilja komma på 
lägret?

vet inte… Hade hört rykten om 
att det var roligt och ville prova.
Vad var bäst på lägret?
Fotbollen!
 
Konrad Liebig
Ålder: 20 år
Hemland: 
tyskland
Var finns din 
hemförsamling?
i Zwickau 
(eLFK).
Har du någon 
lägervana?
Ja, vi brukar 
träffas en del på helgerna.
Har du upplevt någon kulturskillnad 
under lägret?
Maten. Jag är van att äta middag 
klockan 17 och sen inte äta något 
mer.
Vad fick dig att vilja komma på 
lägret?
Jag har varit i sverige tidigare och 
älskar landsbygden, möjligheten 
att träffa nya människor och ge-
menskapen med de i LBK.
Vad var bäst på lägret?
Lektionerna var bra... Jag gillade 
hela paketet – naturen, musiken, 
människorna, gemenskapen. allt 
var perfekt!

Fyra intervjuer
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Simul justus et peccator, på samma 
gång rättfärdig och syndare, är 
ett av de viktigaste uttrycken som 
vi har fått med oss från reforma-
tionen. innan Luther förstod att 
det är så det kristna livet ter sig så 
kunde man ha satt ett annat ut-
tryck över hans liv: nu syndare, 
snart rättfärdig, d.v.s. jag skall 
genom fastor, späkningar, botgär-
ningar och böner bli rättfärdig. 
Jag skall bli bättre och bättre tills 
jag blir rättfärdig. och hinner jag 
inte bli rättfärdig under jordelivet 
så får skärselden putsa bort det 
sista orena hos mig. det är detta 
som Lina sandell beskriver i en 
av sina sånger: Jag irrade länge än 
hit och än dit och sökte en väg till 
Guds himmel. de mera evangeliskt 
sinnade läsarna hade denna sak 

klar för sig: samtidigt rättfärdig och 
syndare! de kände till vad petrus 
skriver i det tredje kapitlet av sitt 
första brev:

Så led också Kristus en gång för 
våra synder. Rättfärdig led han i 
orättfärdigas ställe, för att föra oss till 
Gud. (1 petr. 3:18) 

Här är det en utomstående som 
griper in i syndarens rättfärdiggö-
relseprocess. Här kommer någon 
in och avslutar denna process med 
en gång. och där står då syndaren 
med sina fastor och böner, med sin 
redliga bättring och sin ånger. vad 
skall han nu med dem till? om 
han redan av Kristus blev förd in i 
Guds gemenskap, då blir ju dessa 
gärningar värdelösa. Nej, inte alls. 
det är först nu de har ett värde. 
alla som vet något om husbygge 

vet att det inte är någon idé att 
bygga ett hus på dålig grund. du 
kan bygga hur fint som helst, men 
är grunden dålig så kommer tjälen 
att fördärva ditt hus den första 
vintern. Men är grunden god, ja då 
lönar det sig att bygga. Är Kristus 
grunden, ja då kommer också dina 
goda gärningar att följa med dig in 
i himlen. detta talar paulus om i 
1 Kor. 3, men vi skall inte säga mer 
om det nu. 

istället skall vi göra en tidsresa 
genom Bibeln och se hur detta 
med att samtidigt vara rättfärdig 
och syndare har varit en verklighet 
för de forna heliga. vi skall inte 
göra detta för att gotta oss i andras 
synder, de är ju våra bröder och 
systrar, utan vi skall göra detta för 
att lära oss en sak. För att vi skall 

Simul justus et peccator
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lära oss att allt inte alltid är som 
det ser ut. När vi ser på varandra 
så ser vi mycket som inte håller 
provet. det är synd och skröplighet 
alltigenom. 

Men vi borde lära oss att se 
på varandra med Guds ögon. en 
syster kanske brister i kärlek, men 
tror hon på Kristus så har hon hans 
rättfärdighet. en broder kan brista 
i sitt tal. Kanske säger mycket 
onyttigt, men är han döpt så är 
han. Kommer jag till Gud med 
min broders synder så kanske han 
svarar: vad talar du om? Jag kan 
då inte komma ihåg något sådant. 
eller släpar jag min syster inför 
domaren på grund av någon svag-
het jag ser hos henne så kanske han 
säger: -Nåväl, låt oss se efter vad vi 
hittar här. sedan tar han fram sitt 
högheliga förstoringsglas för att 
granska den åtalades rättfärdig-
het - men finner ingen fläck eller 
skrynkla. Hur jag än pekar och 
visar så ser den rättfärdige domaren 
ingenting. - Ser du inte, här finns 
en fläck. Och titta här, en blodröd 
synd. - Nej, säger domaren, jag 
finner henne inte skyldig till något 
brott. - Vad är det fråga om, tänker 
jag kanske. Har Gud blivit blind? 
Har han helt tappat minnet? 

Nej, Gud har inte tappat 
minnet. Men han kommer ihåg 
sitt förbund. Guds nya förbund 
består i detta: Jag skall i nåd förlåta 
dem deras missgärningar, och deras 
synder skall jag aldrig mer komma 
ihåg. (Hebr. 8:12) 

När vi nu gör denna resa så 
skall vi ta Guds glasögon med oss. 
vi skall först landa i ett tält hos 
Noa, om vilket det heter att han 
var en rättfärdig man och fullkomlig 
bland sina samtida. Han vandrade 
med Gud. (1 Mos. 6:9) Men nu ser 
vi Noa i en annan skepnad. vi kan 
läsa i 1 Mos. 9: Noa som var åker-
brukare var den förste som anlade 
en vingård. Men när han drack av 
vinet blev han berusad och låg blot-
tad i sitt tält. det var ju svinaktigt 
av Noa. att berusa sig är synd. 
Javisst är det synd. och det blir 

inte mindre synd av att också den 
rättfärdige Noa har fallit i fällan. 
den som gör sig skyldig till fylleri 
skall inte ärva Guds rike, står det i 
Gal 5. Noa ligger risigt till, förstår 
vi. skulle Bibeln sluta att tala om 
Noa här så skulle vi kunna dra 
slutsatsen: Noa var en rättfärdig 
man som vandrade med Herren, 
men han avföll. Han började i 
anden, men slutade i köttet. Men 
Bibeln säger mer om Noa. i Hes. 
14 pekar Gud ut 
tre rättfärdiga män 
i den bibliska his-
torien, Noa, daniel 
och Job. drinkaren 
Noa är alltså med i 
tre - i - topp. Hans 
fylleri är glömt och 
förlåtet. varför då 
kan vi undra? För att 
han annars hade levt 
så gudfruktigt? För 
att han var fullkom-
lig bland sin samtid? 
Låt oss sätta på oss 
Guds glasögon och 
slå upp Hebréerbrevet 11:7. där 
kan vi läsa: Genom tron ärvde Noa 
den rättfärdighet som kommer av 
tro. 

Nu skall vi lämna Noa och resa med 
abraham till egypten. Gud hade 
visat abraham stor nåd och han 
hade ingått förbund med honom, 
utvalt honom bland alla människor 
på jorden till att bli förfader till 
sin egen son efter hans mänskliga 
natur. abraham kallas för trons 
fader eftersom han trodde på Guds 
löfte. Men var fanns hans gudstro 
när han kom till egypten? Han ljög 
om att sara var hans syster för att 
Farao inte skulle döda honom för 
att få henne. sara var verkligen hans 
halvsyster (1 Mos. 20:12), men hon 
var mer än så. Hon var hans hustru. 
abraham var en lögnare. och det 
var inte enda gången detta inträf-
fade. Han ljög också för abimelek 
att sara var hans syster. det höll på 
att sluta riktigt illa för den fromme 
abimelek när Gud hotade att döda 

honom för att han tagit en annans 
hustru till sin egen i tron att hon 
var abrahams syster. abraham var 
en notorisk lögnare. och detta gick 
i arv till hans son isak som också 
ljög för abimelek d.y. att Rebecka 
var hans syster. Hon var så vacker 
att isak var rädd att filistéerna skulle 
döda honom för att få henne. Hade 
isak ingen tro på Guds beskydd 
över deras äktenskap? 

och går vi till nästa generation 
så hittar vi bedra-
garen Jakob som 
lurade till sig esaus 
förstfödslorätt och 
ljög om sin identi-
tet inför sin gamle 
far isak. 

det är inga 
små synder det är 
fråga om för Bibeln 
säger att Gud 
hatar en lögnaktig 
tunga (ords. 6:17). 
Men vi vet också 
att dessa tre patri-
arker finns med 

bland de inbjudna till Lammets 
bröllop, enligt Jesu egna ord i Luk. 
13:28. där kommer också många 
publikaner och horor att sitta 
med och de skall jubla av glädje 
i evighet. inte för att dessa var så 
fromma och hade gjort så många 
goda gärningar. utan för att de 
trodde på Guds son. Jesus vittnar 
om att abraham jublade över att få 
se Jesu dag, d.v.s. hur han skulle bli 
människa och återlösa honom och 
hela människosläktet från synden, 
döden och djävulen. abraham fick 
med trons ögon se in i detta och 
han blev glad. och Jesus kan också 
inför judarna prisa abrahams gär-
ningar: Om ni vore Abrahams barn 
skulle ni göra Abrahams gärningar. 
Han har i åtanke alla de goda gär-
ningarna som abraham hade gjort 
i tron. Men det är inte längre tal 
om alla lögner och hans tvivel och 
trots. allt detta är glömt. 

vi skall gå vidare till en annan 
patriark, kung david, om vilken 
Gud själv säger att han höll mina 

Guds nya förbund 
består i detta: Jag 
skall i nåd förlåta 
dem deras missgär-
ningar, och deras 
synder skall jag 
aldrig mer komma 
ihåg. (Hebr. 8:12) 
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bud och följde mig av hela sitt hjärta 
så att han endast gjorde det som var 
rätt i mina ögon. (1 Kung. 14:8)

Jaså, tänker vi. Hur var det då 
med mordet på Uria, var det en 
Gud behaglig gärning? Eller äkten-
skapbrottet med Batseba? Eller folk-
räkningen? Har du glömt all detta 
Gud, vill vi fråga. 

- Mord, äktenskapsbrott, säger 
Gud. Jag vet inte vad du pratar om. 
När jag ser på min tjänare David 
ser jag bara idel rättfärdighet och 
lydnad. Fullkomlighet. Han gjorde 
endast det som var rätt i mina ögon.

Jag har många gånger fascine-
rats av Guds hållning vid salomos 
födelse. david fick ju salomo till-
sammans med Batseba, som han 
alltså hade tagit till hustru genom 
att döda hennes man uria. Batseba 
blev gravid och fick ett barn som 
dock Gud inte lät leva som straff 
för davids synd. Men sedan fick de 
salomo och det står att HeRReN 
älskade honom. var han inte 
längre arg på david? Man kunde 

ha förväntat sig att Gud skulle ha 
lagt käppar i hjulet för hela deras 
äktenskap eftersom david hade 
handlat så illa. Men det gör han 
inte utan han ger dem en son, 
salomo, som han själv kallar för 
Jedidja, HeRReNs älskade. 

vi kunde också nämna andra 
syndare som det nämns om i 
Bibeln: petrus, förnekaren, Jakob 
och Johannes, som ibland var 
väldigt impulsiva och kallades för 
åskans söner, Maria Magdalena 
som hade sju onda andar, synder-
skan i fariséens hus, publikanen 
sackeus, rövaren på korset, paulus, 
som hade förföljt de kristna o.s.v. 
Guds barnskara är inget drömlag 
precis.

och på samma sätt är det när vi 
ser på varandra. vi är kantiga och 
svaga, saknar tålamod med varan-
dra och talar illa om varandra. vi 
har våra svagheter och skröplig-
heter. Någon är svag för världsliga 
egendomar, nästan girig, en annan 
är svag på det sexuella området, 

en annan går omkring och gnäller 
jämt och ständigt och blir aldrig 
nöjd med sin lott. vi brister i 
kärlek och är tröga att gå ut med 
evangelium till våra grannar. vi 
saknar lust att be och läsa Bibeln.

och detta är ingenting att ta 
det lätt med. det är synder vi talar 
om. Blodröda synder inför Guds 
allseende ögon. vi skall inte heller 
frånsäga oss skyldigheten att gå och 
tillrättavisa varandra om vi ser att 
någon felar. Kärleken till varandra 
fordrar det. paulus skriver till ga-
laterna: Bröder, om ni kommer på 
någon med att begå en överträdelse, 
då skall ni som är andliga männ-
iskor upprätta en sådan. vi behöver 
alla allt som oftast tillrättavisning. 
och vi skall inte bli stötta eller 
arga om någon kommer till oss och 
är bekymrad för hur vi lever eller 
vad vi bekänner som vår tro.

Hans Ahlskog
Kvällsandakt vid LBKs kyrkokonfe-

rens 2012 på Hjälmargården 

det är väl ett önskemål vi alla har 
hört många gånger. det har säkert 
hänt att vi själva tänkt så också. 
Men är hälsan verkligen det vikti-
gaste här på jorden? Jag för min del 
har lärt känna människor som är 
sjuka men trots det glada. däremot 
är inte alla som är friska lyckliga. 
därför skulle man egentligen 
ändra denna önskan till ”det vikti-
gaste är att ha en frisk själ”. i Mat-
teus 16:26 läser vi: ”Vad hjälper det 
en människa om hon vinner hela 
världen men tar skada till sin själ?”

tyvärr ignorerar många denna 
allvarliga varning och förlitar sig på 
allt möjligt och omöjligt. När min 
fru blev svårt sjuk kom många ”er-
bjudanden om hjälp”. Bortsett från 
sådana som bara var ute efter att 
tjäna pengar erbjöd också natur-
medicinare och t.o.m. helbrägda-

görare sina enligt dem själva garan-
terat hälsobringande metoder. då 
inställer sig oundvikligen frågan 
vem eller vad man ska lita på. När 
allt kommer omkring står det i för-
klaringen till första budet: ”vi ska 
frukta och älska Gud över allting 
och i allt förtrösta på honom.”

därmed inget ont sagt om 
medicin. Även naturläkemedel kan 
vara till nytta. Men man måste 
alltid hålla fast vid att det inte 
är örten eller tabletten som har 
hjälpt, utan Gud som låtit örten 
växa eller tabletten bli framställd. 
det är en helt annan sak med vid-
skepliga eller ockulta metoder som 
Gud mycket uttryckligt förbjudit 
(5 Mos. 18:9-12). Även rädsla för 
ohälsosam miljö kan ganska snabbt 
föra oss på irrvägar. statistiken 
visar att vår miljö inte kan vara så 

ohälsosam. Förväntad levnadsålder 
stiger stadigt. Människor blir äldre 
och äldre.

skulle miljön verkligen vara 
farlig menar jag att den på sin höjd 
leder till en normal död. då är det 
mycket farligare med den andliga 
miljöförstöring som leder till evig 
död. Jesus säger med rätta i Matt. 
10:28: ”Var inte rädda för dem som 
dödar kroppen men inte kan döda 
själen. Frukta i stället honom som 
kan fördärva både själ och kropp i 
Gehenna.” Låt oss därför mycket 
hellre tro på vår Frälsare Jesus Kris-
tus som tar bort vår ångest och gör 
oss evigt lyckliga.

 Av Jürgen Sykownik
 (Ur Lutherische Gemeindebriefe 

nr 7 2011)

Huvudsaken är att få vara frisk
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LBKs sommarläger och konferens 
2012 på Hjälmargården gav rik 
biblisk undervisning med tillämp-
ning på våra liv som kristna idag. 
den andliga gemenskapen mellan 
de drygt hundra deltagarna från 
sverige, Finland, Norge och usa 
var stor och varm. ”detta läger var 
nog det bästa vi varit med om” var 
mångas kommentar efter sönda-
gens avslutande gudstjänst.

temat för lägret var ”Kyrkans 
uppdrag”. ett bättre tema är svårt 
att tänka sig. Föredragen om för-
samlingens uppdrag, hela kyrkans 
uppdrag, det offentliga ämbetets 
uppdrag och varje kristens uppdrag 
lyfte fram Bibelns undervisning på 
ett klargörande och själavårdande 
sätt. det är så lätt att svårigheter 
skymmer och gör att vi glömmer 
det härliga uppdrag vi fått: att leva 
av ordet och sprida Guds evang-
elium till tro och liv för syndare.

Kyrkostyrelsens ordförande 
torsten Carlsson hälsade alla väl-
komna med att påminna om LBKs 
grunddokument, där det bl.a. står: 
”Lutherska bekännelsekyrkan i 
sverige tror, lär och bekänner, att 
den enda regel och norm, varefter 
alla läror som lärare bör prövas och 
bedömas endast är Gamla och Nya 
testamentets profetiska och apos-
toliska skrifter” (art. i). ”Lutherska 
bekännelsekyrkan i sverige bekän-
ner sig till alla den evangelisk-luth-
erska kyrkans symboliska böcker 
samlade i Konkordieboken av år 
1580, därför att dessa i allt stäm-
mer överens med Guds ord” (art. 
ii). ”Lutherska bekännelsekyrkan 
i sverige skall därför tillse att hela 
Guds ords lära predikas rent och 
klart i alla hennes församlingar, 
och därför får i dessa församlingar 
ingenting läras eller tolereras som i 
något avseende skiljer sig från den 
heliga skrifts lära och de lutherska 
bekännelseskrifterna” (art. iii).

Årets läger och konferens avslu-
tades med att ordföranden tackade 
för den goda gemenskapen och alla 
som bidragit till att lägret blev så 
minnesrikt. Han påminde åter om 
några ord i LBKs grunddokument:  
”Hela kyrkan eller församlingen 
skall vara enig i allt vad Guds ord 
lär och inte låta söndringar eller 
inbördes oeniga grupper finnas 
inom sig (1 Kor. 1:10, ef. 4:3ff). 
de kristna skall som en man i en 
och samme ande kämpa för tron 
på evangelium (Fil. 1:27; Rom. 
15:5-6)” (art. vi).

vid konferensförhandlingarna 
på lördagen omvaldes lärokommis-
sionen och kyrkostyrelsens ordina-
rie ledamöter. till nya suppleanter 
valdes Karl-Johan Gunnarsson och 
samuel adriansson.

LBK har fått ett ”damlag"
det har en tid funnits önskemål 
om att bilda en grupp inom LBK 
där kvinnor får mötas och samtala 
om hur vi tillsammans ska kunna 
arbeta för Guds rike och stödja 
varandra och vår kyrka. 

den 14 juli samlades ett tjugotal 
kvinnor för att samtala om detta. 
Många idéer och förslag framför-
des och ledde till att en mailgrupp 
skapades. den som vill vara med 
kan skicka sin mailadress till ing-
ridmariaohlsson@yahoo.se. den 
som inte har e-mail kommer att få 
information genom kontaktperso-
ner i de olika församlingarna. alla 
kvinnliga medlemmar i LBK är 
välkomna att vara med.

Första beslutet blev att hjälpa 
nödlidande i någon del av världen 
där det ekonomiska stödet förenas 
med evangeliet om Jesus. valet föll 
på ukraina. Redan den 4 augusti 
kunde 900 euro (närmare 8 000 
kr.) överräckas till en representant 
för vår systerkyrka i ukraina i sam-
band med ungdomslägret i sjövik. 

Nästa träff planeras till den 2 
november kl. 15 hos anna Karls-
son (i samband med kyrkhelgen i 
Ljungby). 

Birgitta Erlandsson

Vårt uppdrag

Lars Gunnarsson, Stefan Hedkvist, Peter 
Öman och Alvar Svenson vid söndagens 
högmässa
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Lovsång vid 
älven
oulujokis vatten ligger spegel-
blankt. en grupp kvinnor i 
olika åldrar tar en promenad i 
skogen utmed stranden. Men 
det är ingen vanlig motions-
runda. ibland stannar de upp, 
tar fram biblar och psalm-
böcker, läser några bibelverser 
och sjunger en psalm innan de 
fortsätter ett stycke till. Finska 
och svenska blandas. Några 
förstår båda språken. de som 
inte gör det vet ändå att det 
är samma ord. samma tro på 
Frälsaren Jesus förenar dem i 
en gemenskap som inte är av 
denna världen.

i en glänta växer en liten 
vit blomma. tillsammans 
med några verser ur den finsk-
svenska psalmboken får den 
vackra ögonpyrolan bli en på-
minnelse både om skapelsens 
under och den dyra skatt Gud 
har gett oss genom sitt ord. 

Text Birgitta Erlandsson, foto Anni-
Kreetta Erkkilä, layout Kjell Petter 
Bakken

Så älskade Gud världen att han 
gav sin enfödde Son, för att var 
och en som tror på honom inte ska 
gå förlorad utan ha evigt liv.

versen ur Johannesevangeliet 
som brukar kallas ”Lilla Bibeln” 
var tema för finska LBKs som-
marläger 5 - 8 juli i utajärvi, 
5,5 km sydost om uleåborg. 

vårt behov av evangelium och 
evangeliets kraft stod i centrum 
för de olika föredragen. Hur 
kommer det sig att det glada 
budskapet föraktas av så många? 
i vilka situationer använder vi 
för lite lag eller för lite evang-
elium, både för egen del och för 
människor vi möter? Hur hör 
evangeliet och nya födelsens 

under samman med dopet och 
nattvarden? Med de klargörande 
svaren på dessa frågor kunde vi 
resa hem, glada och tacksamma 
över Guds ords klara undervis-
ning, och med förnyad glädje 
och iver att få vara evangeliets 
tjänare. ett stort tack till vår 
tappra finska systerkyrka för 
dessa givande dagar!

Glimtar från Finland

Den blomman är Guds helga ord,
till evig fröjd oss givet. 
Det lyser upp vår mörka jord
i syd och nord
och skänker hopp i livet

Jag vet en blomma skön och blid, 
den dyraste bland alla.
Den fyller mig med hjärtats frid.
I all min tid
jag vill den ljuvast kalla.
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Det som hände israeliterna är en varning. vad 
hände? det blev konsekvenser. smärtsamma kon-
sekvenser, sådana som en kärleksfull förälder låter 
ett styggt barn känna på för att hjälpa barnet att 
hålla sig borta från det som är ont.

israeliterna tröttnade på att vänta på att Mose 
skulle komma ner från berget sinai. de gjorde 
en guldkalv och tillbad den i stället för Herren (2 
Mos. 32). Herren hatar avgudadyrkan. Han straf-
fade några av israeliterna med döden. de lärde 
sig inte ändå. de lät ondska råda i sinnet när de 
bestämde sig för att ha sex utanför äktenskapet (4 
Mos. 25). Herren hatar äktenskapsbrott. tjugo-
tretusen blev dödade av Herren på grund av det. 
israeliterna lärde sig inte ändå. de höll sig till det 
onda genom att fresta Herren. de anklagade Gud 
för att ha fört dem ut i öknen för att döda dem. 
Men Gud sa: ”Nej, jag förde er ut i öknen för att 
rädda er, men jag hatar uppror.” till följd av det 
dog många när de blev bitna av ormar (4 Mos. 
21). Men de tog inte lärdom. de försökte sig på 
ett ännu sinnrikare sätt att klaga. de knorrade 
mot sin ledare Mose. Men att knorra mot Guds 
representant är samma sak som att knorra mot 
Gud. Gud hatar det. Herrens mordängel dödade 

några av israeliterna (4 Mos. 14). alla som var 
över 20 år när de lämnade egypten dog i öknen 
och kom inte in i det utlovade landet.

vilken varning till oss! vi har inte sett de tio 
plågorna som drabbade egypten. vi har inte sett  
undret när israeliterna gick igenom Röda havet 
på torr mark, inte vattnet som strömmade ur 
klippan, inte mannat som låg på marken varje 
dag eller molnstoden som i själva verket var Guds 
son. Nej, men vi har sett något bättre! tidens 
fullbordan har kommit. Gud son blev människa, 
föddes som Jesus, växte upp, levde i enlighet med 
Guds vilja, dog på ett kors, uppstod från de döda 
och steg upp till himlen. alla löften som Gud gav 
israeliterna om att sända en Frälsare från synden 
fullbordades i Jesus. Gud lovar också att ta oss till 
himlen. vårt hopp är i Jesus. Låt oss inte likt isra-
eliterna fästa våra hjärtan vid det som är ont utan 
klamra oss fast vid Jesus.

Herre Jesus, tack för att du varnat oss för hur farligt 
det är att fästa hjärtat vid det som är ont. Håll fast 
i oss så vi kan hålla fast vid dig. Amen.

                     
Ur Meditations

Varning! Varning!
Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna 

oss som har världens slut inpå oss (1 Kor. 10:11)

En ljus och glad skapelse
Gud vill att vi ska vara glada, och han hatar sorgsenhet. För om han hade velat att vi  
skulle vara sorgsna skulle han inte ha gett oss solen, månen och jordens alla olika frukter.  
allt detta gav han för att vi skulle vara vid gott mod. 
Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, brist ut i jubel, ni berg. Ty HERREN tröstar sitt  
folk och förbarmar sig över sina betryckta. Jes. 49:13

Martin Luther
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S:t Markus församling
Hantverkaregatan 8
Ljungby
0372-86013

Kyrkhelg i Ljungby 24 november
Fredag
18.00 Ungdomskväll. Hans Ahlskog
 Tacobuffé

Lördag
11.00 Behovet av en trosbekännelse I. Hans Ahlskog
 Tillfälle för frågor och samtal
12.30 Lunch 
14.00 Behovet av en trosbekännelse II.  Hans Ahlskog
 Tillfälle för frågor och samtal
15.00 Kaffe
16.00 Den kristna gemenskapen. Alvar Svenson
17.00 Kvällsmat 
19.00 Sång och musikafton med läsarsånger
 Lotteri, kvällsfika
 Aftonbön Lars Gunnarson
 Ungdomskväll 

Söndag
10.00  Högmässa. Predikan Hans Ahlskog, liturg Ingvar Adriansson
 Lunch 

Kostnader för måltider: Lunch 70:, 612 år 30:. Kvällsmat 40:, 612 år 20:.
Övernattning ordnas i församlingsmedlemmars hem. Anmälan till Elaine Svensson, 
0372 30857, elainesvenson@yahoo.se senast 21 oktober.

Markuskyrkan hälsar alla varmt välkomna!

Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är 
trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar 
(Hebr. 10:2324)


