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"Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!"
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LUTHERSKA
BEKÄNNELSE KYRKAN 
(LBK)
Vi 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 tillsammans med Gud. Syftet med vår kyrkas 
existens 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 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 
skrifter inte förstås som mänskliga produkter 
utan som Guds eget ord. Bibelns ord är den 
enda normen för sann kristen lära.

Vi bekänner oss till de lutherska bekännelse-
skrifterna samlade i Konkordieboken från år 
1580, eftersom vi funnit att de helt överens-
stämmer med vår församlings 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 förkun-
nelsen av Jesu försoningsverk. 

Vi delar tro och kyrkogemenskap med KELK, 
den Konfessionella evangelisk-lutherska kon-
ferensen, som består av mer än 20 kyrkor 
runtom i världen. Tillsammans är vi omkring 
en halv miljon kristna i denna internationella 
gemenskap, och det är vår önskan att allt fler 
ska dela vår gemenskap, där Frälsaren Jesus 
och syndernas förlåtelse alltid står i centrum.

På palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem för att möta sin död och 
besegra den. Längs vägen jublade folkmassorna och strödde palmkvistar 
framför honom. Låter inte detta motsägelsefullt? Kan man verkligen 
segra när man dör?

Jesus som är alla konungars konung och alla herrars Herre rider in för 
att möta sin död. Vilken paradox, vilket nesligt intåg, vilket slut på hela 
verksamheten. Och inte nog med det, dessutom kommer han ridande på 
en åsna, vilket är symbolen för svaghet, hjälplöshet och ödmjukhet. 

När en kung på Jesu tid gjorde intåg i en stad gjorde han det för att 
visa sin seger och stora makt, att han hade slagit och vunnit över sina 
fiender. Han kunde då triumferande dra från stad till stad. Även när 
dessa jordiska kungar drog fram strödde man palmkvistar, ett tecken och 
bevis på seger och makt.

Jesus säger: Mitt rike är inte av denna världen. Jesus är kung och 
segrar när han lider. Talet om korset blir då en dårskap i denna världens 
ögon. När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, 
beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror.  Ju-
darna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som 
korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap  (1 Kor 
1:21-23).  Paulus skriver också att Guds dårskap är visare än människor 
och Guds svaghet starkare än människor. Jesu död har blivit till liv för 
dig som läser detta. Han kom inte för att låta sig tjänas utan för att tjäna 
och ge sitt liv till lösen för just dig.

Men har vi inte hört detta upprepas varje påsk? Behöver vi höra det 
flera gånger? Ja, vår mänskliga otro behöver vägledas genom Ordet, stän-
digt återkommande undervisning om Kristi död och uppståndelse. Även 
vi som kallar oss kristna är av naturen främmande för denna undervis-
ning. Vi bär alla på otrons gamla människa. Vi behöver åter och åter 
undervisas i ”det gamla vanliga” som den onde vill kalla det: Jesu död 
för våra synder och hans uppståndelse för vår rättfärdiggörelses skull. Vår 
främsta uppgift som kristna är att predika hans död till dess han kommer 
åter.

Under påskhelgen är våra ungdomar i Kåbdalis och åker skidor. Vår 
ungdomspastor Peter Öman är med som andlig ledare. I maj under 
Kristi Himmelsfärdshelgen hoppas vi få träffa många barn på Hjorts-
bergagården. Det blir mycket sång och musik med Anders och Stella 
Einarsson. 

Kristus är uppstånden, fröjda dej, min själ! 
Kristus är uppstånden, nu är allting väl! 
Dödad är nu döden, den har ingen makt, 
ormens huvud krossat, såsom Herren sagt. 
Sjung nu, medarvinge: Kristus lever än! 
Ja, han är vår broder, Gud vår Far och vän. 
”Kristus är uppstånden!”, så är hälsningen, 
dödad blev vår Jesus men stod upp igen.

Ingvar Adriansson
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För att rätt förstå värdet av Kristi 
uppståndelse bör vi föreställa oss 
två olika bilder av Kristus. Den ena 
är den sorgliga, eländiga, förakt-
liga, jämmerliga och blodiga bilden 
som visades för oss på Långfreda-
gen när vi hörde om hur Kristus 
hängde mellan två rövare och dog 
under svåra smärtor. Den bilden 
bör vi betrakta med hjärtan som 
inte tvivlar på att allt detta skett för 
våra synders skull. Han, den rätte 
och evige översteprästen, har gett 
sig själv till ett offer för vår synd 
och betalt för den med sin död. 

Varje människa ska veta att det 
är våra synder som sargat och till-
tygat Kristus så illa. Hans lidande 
är ingenting annat än din och min 
synd. Så ofta vi ser eller tänker 
på denna ömkliga och blodiga 
bild, ska vi därför inte föreställa 
oss något annat än att vi ser våra 
egna synder. Av det ska vi lära oss 
inse vilken förfärlig Guds vrede vi 
dragit över oss med våra synder. 
För de är så stora att ingen skapad 
varelse kan bära eller betala dem. 
Det förmår endast Guds Son 
genom sitt offer och sin död. Men 
det vore förskräckligt om det skulle 
stanna vid denna sorgliga bild.

I trosbekännelsen förbinds 
orden att Kristus är korsfäst, död 
och begraven, nederstigen till helve-
tet  nära med orden på tredje dagen 

uppstånden igen ifrån de döda. Den 
bedrövliga bilden blir inte kvar 
länge. Innan tre dagar har gått 
visar vår käre Herre Kristus oss en 
annan skön, frisk, vänlig och glad 
bild för att lära oss med visshet ta 
emot trösten att vår synd är utstru-
ken och dödad genom Kristi död 
och att vi nu genom hans uppstån-
delse ska bli rättfärdiga och evigt 
saliga. 

Om det här säger Paulus: Han 
som utlämnades för våra synders 
skull och uppväcktes för vår rättfär-
diggörelses skull (Rom 4:25) och: 
Men om Kristus inte har uppstått, 
då är er tro meningslös och ni är 
fortfarande kvar i era synder. Och i 
så fall är de som insomnat i Kristus 
förlorade. Om det bara är för detta 
livet vi har vårt hopp till Kristus, då 
är vi de ömkligaste av alla männ-
iskor (1 Kor 15:17–19).

Förut hängde synderna om hans 
hals och korsfäste honom. Men 
nu ser du på den andra bilden att 
ingen synd finns kvar hos honom 
utan idel rättfärdighet, ingen 
smärta och bedrövelse utan idel 
glädje, ingen död utan idel liv, ja 
ett evigt liv som går långt, långt 
utöver detta timliga liv. Över den 
bilden bör vi med rätta fröjda oss. 
Den förra bilden är vid första påse-
endet något förskräckligt. Men om 
vi ser vad som orsakade den bör vi 

inte önska att den var annorlunda. 
För i den bilden ser du att Gud 
har tagit ifrån dig dina synder som 
låg så tungt på dig att du  slogs till 
marken. I stället har han lagt dem 
på sin Son, som är evig Gud och 
stark nog att bära den bördan. Låt 
du dina synder ligga på honom. 
De kan aldrig ligga någonstans där 
de trycker och besvärar dig mindre.

Men se nu på den andra bilden, 
där din Herre Kristus som förut 
var så ömklig och eländig för 
dina synders skull nu är skön, 
ren, härlig och glad. Du ser att all 
synd har försvunnit från honom. 
Nu ska du räkna så här: när dina 
synder för Kristi lidandes skull inte 
längre ligger på dig utan har tagits 
ifrån dig av Gud själv och lagts 
på Kristus, vart har de då tagit 
vägen? Efter hans uppståndelse på 
påskdagen finns de ju inte längre 
hos honom. Är det inte som Mika 
säger, att de är sänkta i havets 
djup så att varken djävulen eller 
någon annan varelse kan finna dem 
längre?

Det här är nu den härliga och 
fröjdefulla artikeln i vår trosbekän-
nelse som ensam gör människor till 
kristna. Och ändå blir den föremål 
för hela världens spott och spe och 
blir hånad och försmädad av så 
många. För många i kristenheten 
anser denna berättelse vara en saga 

Vad betyder Jesu uppståndelse för mig?
Av Martin Luther
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och ett påhitt. Så kallade fritänkare 
skrattar högt när man talar om ett 
annat och evigt liv efter detta liv. 

Man ser också hur både lärt folk 
och enklare människor bekänner 
att det finns ett liv efter detta mera 
av gammal vana än för att det är 
deras allvarliga övertygelse. För om 
de verkligen trodde det skulle de 
leva annorlunda och inte värdera 
det jordiska livet med ägodelar, 
ära och annat sådant så högt utan 
mera söka det som är evigt. 

Men hur man än predikar och 
talar så håller förnuftet det ändå 
för dårskap. Så förnekas denna 
lära och får inte tränga så djupt in 
i människors hjärtan som så väl 
behövs.

* * *
Det här är en märklig, ja, underbar 
predikan, som man inte kan fatta 
med förnuftet utan måste tro: att 
Kristus lever och likväl är död, att 
han har dött men så att döden i 
honom måste dö och förlora all 
sin makt. Det blir predikat oss till 
tröst för att vi ska tro och lära oss 
att döden har förlorat all sin makt. 
Vi ska prisa Gud i evighet för att 
det finns en sådan människa som 
döden anfaller och dödar som den 
gör med alla människor. Men när 
döden dräper människan Kristus 
måste den själv dö och bli uppslu-
kad. Kristus som blivit dödad lever 
däremot i evighet. 

Paulus ger en härlig beskriv-
ning av detta i Kol 2:14, 15: Han 
har förlåtit oss alla överträdelser och 
utplånat skuldebrevet som vittnade 
mot oss med sina krav. Det tog han 
bort genom att spika fast det på 
korset. Han avväpnade härskarna 
och makterna och gjorde dem till 
allmänt åtlöje när han triumferade 
över dem på korset. 

Bibelstället innehåller två delar. 
Först säger aposteln att Kristus 
med sitt lidande har utplånat 
skuldebrevet som vittnade mot oss 
genom lagen. Paulus menar: vi vet 
alla genom lagen vad Gud fordrar 
av oss, vad vi ska göra eller inte 
göra. Om vi nu förgår oss genom 
att inte göra det som lagen befal-
ler eller genom att göra det som är 
förbjudet, så kan vi inte försvara 
oss. Vårt samvete står där och över-
bevisar oss om att vi gjort orätt. 
Samvetet liknar ett skuldebrev där 
vi själva erkänner att vi varit oly-
diga och därför måste underkasta 
oss Guds vrede och straff.

Paulus säger att skuldebrevet 
vittnade mot oss genom sina krav. 
För om lagen inte fanns så fanns 
heller ingen överträdelse. Men nu 
finns båda delarna, både synden 
och skuldebrevet som överbevi-
sar oss så att vi inte kan neka. Vi 
måste erkänna oss skyldiga precis 
som en handelsman måste göra när 
man lägger fram hans eget skul-
debrev och underskrift. Här, säger 
Paulus, kommer nu vår käre Herre 
Kristus till vår hjälp. För han tar 
detta skuldebrev och spikar fast det 
vid korset. Han river alltså sönder 
det och makulerar det. Det gäller 
inte längre och ska inte mer kunna 
anklaga och skada oss. För Herren 
Kristus hänger på korset just därför 
att han tagit på sig vår synd och i 
sin kropp betalar för den. Detta är 
det första.

Det andra är att Kristus har 
avväpnat andevärldens furstar och 
väldigheter. Han har alltså tagit 
ifrån djävulen hans makt. Han 
får därför inte längre driva och 
tvinga de kristna till synd som han 
gjorde förut innan de kommit till 
Kristus. Nu kan de genom den 

helige Andes hjälp göra motstånd 
mot den onde anden och försvara 
sig med ordet och tron så att han 
måste lämna dem i fred. Just därför 
ger Kristus oss sin helige Ande. 

Liksom nu djävulen är av-
väpnad och berövad sin makt så 
är också döden, som drabbar oss 
alla, avväpnad. Den har Kristus nu 
dödat så att de kristna hädanefter 
kan le åt både djävulen och döden. 
För om än båda två är onda och 
vreda så kan de ändå inte uträtta 
något, som Paulus säger till ro-
marna: Så finns nu ingen fördömelse 
för dem som är i Kristus Jesus (Rom 
8:1).

* * *
Såvida en kristen med tron fattar 
bilden av den uppståndne har han 
salighet i Kristus Jesus. För Kristus 
är inte längre blodig och sårad utan 
skön, ljuvlig och härlig att skåda. 
Förut var han blodig och hängde 
på korset för våra synders skull, 
men till vår hugsvalelse är han nu 
skön och ren och lever i evighet så 
att vi får glädjas och finna tröst hos 
honom. 

Låt oss därför flitigt och noga 
betrakta denna glada, ljuvliga och 
trösterika påskbild där det varken 
finns synd eller död. Om synden 
vill oroa dig och bedröva ditt sam-
vete för att du har gjort ett och 
annat eller är svag i tron, så håll dig 
till denna påskbild och säg: Det är 
sant, att jag är en syndare och svag 
i tron. Det kan jag inte förneka. 
Men jag tröstar mig med  visshe-
ten att Kristus har tagit på sig min 
synd och burit den, och att han 
uppstått på påskdagen så att både 
synd och syndastraff försvunnit. 

Utdrag ur Luthers huspostilla, 
predikan på Påskdagen
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”Luthers katekes är på 
samma gång barnslig och 
djup, lättbegriplig och 
outgrundlig, enkel och 
storslagen. Lycklig är den 
människa som ständigt 
återkommer till den för att 
få näring för sin själ. För 
henne blir den en ständig 
källa till tröst, en liten 
mussla som innehåller den 
kärnfulla sanning som 
tillfredställer den visaste 
av de visa”, skriver histori-
kern Leopold von Ranke i 
en utvärdering av Luthers 
lilla katekes.  Katekeser 
har kommit och gått, men Luthers 
lilla katekes är den som har bestått 
ända till idag. Hur kan det komma 
sig?

Lilla katekesens historia
Luther skrev inte sina katekeser 
inom loppet av några dagar eller 
veckor. Nej, de var resultatet av 
över tio års återkommande predi-
koserier över buden, trosbekän-
nelsen och Herrens bön. Han hade 
också under flera års tid alltmer 
insett det skriande behovet av en 
enkel undervisning i den kristna 
tron. 

När han i början av år 1529 var 
klar med de första tre delarna av 
katekesen trycktes de som pedago-
giska planscher. Dessa blev omått-
ligt populära och såldes slut med 
en gång. Tänk vilken välsignelse: 
En plansch på väggen i hemmet 
med undervisning om buden, tron 
och bönen!

I slutet av juni samma år 
trycktes den första ”Lilla kateke-
sen” med ungefär det innehåll vi 
är vana vid, fem huvudstycken, 
morgon- och aftonbön och hus-
tavlan.  Denna utgåva kallades för 
”Wittenbergkatekesen”. Det var en 
illustrerad katekes med en bibel-
bild till varje bud, trosartikel och 
bönepunkt. Luther menade näm-
ligen att lärarna först och främst 
borde använda bibelberättelser när 
de undervisade i katekesen. Ett par 
år senare lade Luther till ett stycke 
om bikten.

Sammanlagt har Lilla katekesen 
översatts till över 170 olika språk. 
Den första svenska översättningen 
kom troligen år 1544. Den första 
översättningen till ett nordame-
rikanskt indianspråk gjordes av 
missionären Johannes Campanius 
i slutet av 1600-talet. Katekesen 
används över hela världen, i kyrkor 
med gamla anor och på missions-

fälten. Vilken annan 
liten lärobok har använts 
oavbrutet i nära 500 år?

Stora katekesen
Till Lilla katekesen 
fogade Luther en lärar-
handledning, Stora kate-
kesen. I sitt första förord 
skriver han att den riktar 
sig till kyrkoherdar och 
predikanter som ska un-
dervisa andra. Men i sitt 
andra förord visar han 
att den riktar sig till alla 
kristna eftersom ”varje 
husfar” ska använda den 

för att kunna undervisa sin familj 
i katekesens huvudstycken. Den 
bygger i hög grad på predikningar 
som Luther höll i Wittenberg 1528 
och 1529.

Men är denna gamla bok verkli-
gen en lärarhandledning som fung-
erar idag, nästan 500 år senare? Ja, 
absolut. Den som sträckläser Stora 
katekesen slås av hur väl Luther 
binder samman de olika huvud-
styckena med varandra med sam-
manfattningar, tillbakablickar och 
exempel ur verkliga livet från hans 
egen tid. Undervisningen i kateke-
sen är inte tänkt att vara en punkt-
lista med trossatser som vi bara ska 
memorera, nej, den förmedlar ett 
djupt budskap som riktar sig till 
både hjärta och hjärna i livets olika 
situationer. Det märker den som 
läser Stora katekesen uppmärk-
samt. Och det behöver vi komma 
ihåg när vi undervisar barnen i 
Lilla katekesen. 

Långlivat läromedel lever än:

Luthers lilla och stora 
katekes



6

En utmaning kan vara att hitta 
exempel som barn i Sverige kan 
förstå bättre än när Luther tar upp 
1500-talets klosterliv och böner till 
helgon. Då är det bra att följa hans 
råd och använda bibliska berättel-
ser och exempel från vår egen tid 
som utgångspunkt och knyta olika 
delar av katekesen till dem. 

Buden, tron och bönen
Luther menade att barnen först 
och främst ska lära sig buden, tros-
bekännelsen och Herrens bön med 
förklaringar. Hur motiverar han 
det? 

1. ”Buden lär oss vilken sjuk-
dom vi har, så att vi ser vad vi ska 
och inte ska göra och inser att vi är 
syndare och onda människor.”

2. ”Sedan lär vi oss av trosbe-
kännelsen var vi kan finna bote-
medlet. Den visar oss på Gud och 
hans nåd som uppenbaras och ges 
i Kristus.” I Stora katekesen finns 
den här korta sammanfattningen 
av trosbekännelsen: ”Jag tror på 
Gud Fader som har skapat mig, jag 
tror på Gud Sonen som har frälst 
mig, jag tror på den helige Ande 
som helgar mig.”

3. ”Bönen Fader vår lär oss var 
vi ska söka, hämta och ta emot 
Guds nåd.”  Stora katekesen igen: 
”I Fader vår finner vi i rikaste mått 
den nöd och brist som både vi 
och världen lider under. Fader vår 
erinrar oss därför om den sanna 
nöden och uppmuntrar oss att 
be.” ”Överallt där en from kristen 

ber: ”Käre Fader, låt din vilja ske”, 
svarar han ’Ja, kära barn, den ska 
sannerligen ske, djävulen och hela 
världen till trots.’”

Evangeliet i trosbekännelsen
Det allra bästa med Luthers lilla 
katekes är för mig hans förkla-
ringar till de tre trosartiklarna. Här 
ser jag i förklaringen till första arti-
keln Guds stora och överflödande 
godhet mot mig som resulterar 
i att jag av tacksamhet vill lyda 
honom. I den andra artikeln be-
känner jag tron på den mänskliga 
och gudomliga personen Jesus 
Kristus som har återlöst mig för 
att jag ska tjäna honom och leva 
hos honom för evigt. I den tredje 
artikeln får jag begrunda att min 
tro på Kristus är enbart den helige 
Andes verk för han har genom 
denna tro gjort mig till medlem i 
den heliga kristna kyrkan. Dessa 
förklaringar är underbara ord som 
tål att upprepas i livets olika situa-
tioner. De kan också användas för 
att hjälpa och trösta den som har 
en vacklande tro.

För arvet vidare
Vi har i Luthers lilla katekes fått 
ett rikt arv att förvalta och föra 
vidare till våra barn. Låt oss hitta 
stimulerande och intressanta sätt 
att lära ut det tidlösa och frälsande 
budskapet i denna lilla bok. 

1. Använd bibelberättelser och 
andra historier att tillämpa buden 
på.

2. Glöm inte den viktiga me-
moreringen men gör den trevlig 
för barnen. Varför inte göra lappar 
med orden ur ett bud med förkla-
ring? Lägg ut dem i ordning på 
bordet och läs tillsammans. Plocka 
sedan bort ett ord eller en fras i 
taget och läs igen tills bordet är 
tomt på lappar och dina barn kan 
budet utantill. 

3. Sjung psalmerna som Luther 
diktade till de olika delarna i ka-
tekesen. De inspirerade Johann 
Sebastian Bach till flera av hans 
mästerliga orgelstycken och musi-
kaliska kommentar till Luthers lilla 
och stora katekes. Dessa psalmer 
sjungs inte så ofta nu, men ta det 
som en utmaning att börja an-
vända dem igen eller hitta nya med 
motsvarande innehåll.

Gunilla Hedkvist

Källor: 
Fischer, William E.: Luther’s small cat-

echism – Then and Now, WLS Essay 
files 1978?

Headrick, Ian: The Catechism in song, 
WLS Essay files, 2013

Martin Luthers stora katekes i översätt-
ning av Martin Krauklis, Larssons 
förlag 1999

Moldenhauer, Behnken: Bach on 
Luther: The Catechism hymns, WLS 
essay files 2012

Timothy L. Patoka: The ”Storied” Ca-
techism Class, WLS Essay files 2016
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Rom. Luther lämnade Rom med oförrättat ärende, be-
sviken över hur illa och förflackat allt var. Efter resan 
till Rom flyttade han till Wittenberg. Han blev doktor 
i den Heliga Skrift den 4 oktober 1512 och fick nu 
förmånen att föreläsa i den Heliga Skrift. Under åren 
1513-1518 föreläste han regelbundet över Psaltaren, 
Romar- Galater- och Hebreerbrevet. Samtidigt predi-
kade han varje vecka i stadskyrkan i Wittenberg.

Martin Luther 
i ord och bild

Från munk i Erfurt  till   
professor i Wittenberg       

del 2

När Luther trädde in i klostret hade han för av-
sikt att aldrig mer lämna det. Jag var fullkomligt 
”död för världen” har han berättat. Luther följde 
helhjärtat sin kallelse. Med kraft och allvar hängav 
han sig åt asketiska övningar. Han fastade till över-
drift, bad i timmar och bekände sina synder till 
utmattningens gräns. Ändå fann han ingen nådig 
Gud utan bara ännu mer anfäktelser och själsnöd. 

Luther prästvigdes 1507 och började undervisa i filo-
sofi samtidigt som han studerade teologi. Han vann 
aktning och respekt och fick flera förtroendeuppdrag. 
1510 reste han till Rom tillsammans med en äldre or-
densbroder. Syftet var att försöka få de mindre stränga 
munkordnarna att ansluta sig till dem som hade en 
strängare syn. De gick tillsammans de 150 milen till 

Augustinerklostret i Erfurt

Luther predikar i stadskyrkan i 
Wittenberg. Han skriver senare 
om vikten av predikan: Varje 
predikan och lära som förkunnar 
Jesus Kristus är dagligt bröd och 
näring för våra själar. . . 
Om Guds ord inte förkunnas 
är det bättre att man varken 
sjunger, läser eller kommer 
tillsammans.

Johann von Staupitz 
var tillsyningsman för 
klostren i Sachsen. Han 
såg Luthers bekymmer 
och hänvisade honom 
till Skriften. Senare i 
livet skrev Luther att 
han hade drunknat i 
sina anfäktelser om inte 
Staupitz hjälpt honom.Johann von Staupitz 1460-1525

         Albrekt av Mainz                         Johann Tetzel

Albrekt av Mainz var Luthers högste chef efter påven 
i Rom. Albrekt var ärkebiskop och hade köpt sitt 
ämbete. Han ägde över 1000 reliker. Dessa utnyttjade 
han i avlatshandeln. Han påstod sig äga en av stenar-
na som Stefanus blev stenad med. Han hade provi-
sion från Rom på sina avlatsbrev. Hans medhjälpare 
var dominikanermunken Johan Tetzel som under 
cirkusliknande former åkte runt och sålde syndernas 
förlåtelse. Luther genomskådade denna verksamhet 
och började nu sitt arbete med att skriva sina 95 teser 
mot avlatshandeln. Det sägs något skämtsamt att 
Tetzel blev Dr. på versen ”Så snart en slant i kistan 
klingar, själen sig ur skärselden svingar.” 

Ingvar Adriansson
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«Kristus på korset» av Lucas Cranach den äldre (1472-1553) 
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Reformationen ledde till föränd-
ringar på många områden, också 
inom konsten. Tidigare hade konst-
närerna varit ganska upptagna med 
framställningar av jungfru Maria 
och en mängd helgon med gloria 
över huvudet, samt av påvar, ärke-
biskopar och andra kyrkliga perso-
ner. Men nu blev en del konstnärer 
ivriga att vara med och förmedla 
Luthers teologi, evangeliet som 
blivit nyupptäckt. 

Ett bra exempel på detta är 
den kända målningen ”Kristus på 
korset” av Lucas Cranach den äldre 
(1472–1553). Här är det läran som 
konstnären vill förmedla – läran 
om frälsningen. Ja, han är så ivrig 
och det betyder så mycket för 
honom att han faktiskt har målat 
sig själv in i bilden. I mitten av 
målningen ser vi först och främst 
huvudpersonen Jesus från Nasaret, 
judarnas kung (INRI) på korset 
med törnekronan på huvudet. 
Han har sagt ”det är fullbordat” 
och överlämnat sin ande, och det 
kommer ut blod och vatten från 
hans sida (Joh 19:34).

Men varför var detta lidande 
och denna offerdöd nödvändig? 
Cranach förklarar med en dra-
matisk scen i bakgrunden precis 
bakom korset: Mänskligheten var 
i en förtvivlad situation. Vi ser en 
rädd, halvnaken man som jagas av 
döden och djävulen (ett skelett och 
en slags drakliknande varelse) mot 
förtappelsen i helvetets eld. Mose är 
inte till någon hjälp eller tröst där 
han står och lyfter tavlorna med de 
tio budorden. För lagen visar oss vår 
synd och fördömer oss. Vi männ-
iskor klarar aldrig av att frälsa oss 
själva genom de gärningar vi gör.

Lite längre upp baktill till 
höger i bilden ser vi några tält. Det 
är Israels folks läger i öknen. På 
marken ligger döende människor, 
bitna av giftormar. Men när de ser 
upp på kopparormen som Mose 
har satt upp på en påle efter Her-
rens befallning, så räddar de sitt liv 
(4 Mos 21:6–9). Denna händelse 
pekar fram mot Jesu frälsningsdöd 
på korset som han själv sa: ”Så som 
Mose upphöjde ormen i öknen 
måste Människosonen blir upp-
höjd, för att var och en som tror 
på honom ska ha evigt liv” (Joh 
3:14–15).

Också i bakgrunden, längre 
upp, ser vi en ängel som förkun-
nar evangeliet för några fåraherdar: 
”I dag har en Frälsare fötts åt er” 
(Luk 2:11). Vi flyttar blicken till 
förgrunden, på målningens vänstra 
sida, där vi ser den uppståndne 
Kristus som har gått segrande ut 
ur graven och trampar på både 
döden och djävulen. Han ser på oss 
som om han säger: ”Se vad jag gör. 
Detta har jag gjort för er.”

Till slut ser vi på högra sidan 
av bilden längst fram tre personer. 
Närmast korset har vi Johannes 
Döparen, klädd i en kappa av ka-
melhår och något purpurrött tyg. 
Han pekar samtidigt upp mot 
korset och ner på det vita lammet: 
”Se Guds Lamm som tar bort värl-
dens synd!” (Joh 1:29). 

Vid sidan av Johannes står en 
vitskäggig man med händerna klara 
för att tillbe Jesus. Det är konstnä-
ren själv, Lucas Cranach den äldre. 
Men vad är det som träffar honom 
i huvudet? Det är blodet som spru-
tar från såret i Jesu sida. Cranach 
ser rakt på oss, som om han har 

något viktigt han vill säga: ”Jag 
tror på Herren Jesus, den korsfäste, 
och tillber honom. Jag är frälst på 
grund av hans dyrbara blod som 
blev utgjutet på korset. Denna mål-
ning är min personliga trosbekän-
nelse och mitt vittnesbörd. Han 
dog just för mig – och för dig. Tro 
på honom!”

Alldeles brevid konstnären står 
hans vän, reformatorn Martin 
Luther, och pekar på Den heliga 
Skrift. Den öppna Bibeln visar 1 
Joh 1:7: ”Jesu, hans Sons, blod 
renar oss från all synd.” Och i Heb 
4:16 står: ”Låt oss därför frimodigt 
gå fram till nådens tron för att få 
barmhärtighet och finna nåd till 
hjälp i rätt tid.”

Målningen blir som en sam-
manfattning av reformationens 
huvudbudskap: En människa blir 
förklarad rättfärdig genom tron 
allena, för Kristi skull, av bara nåd. 
Vi kan ha frälsningsvisshet och 
vara frimodiga. För Jesus som dog 
på korset har uppstått och lever. 
Han har besegrat döden och djävu-
len för oss. Detta är visst och sant. 
Det som Gud har berättat för oss 
i Skriften kan vi lita på helt och 
fullt.

Lucas Cranach den äldre bör-
jade måla tavlan år 1552. Det blev 
hans allra sista målning. Han hann 
inte göra den färdig innan han dog 
året därpå. Men hans son, Lucas 
Cranach den yngre (1515–1586), 
fullbordade verket år 1555 och det 
fick sin plats över altaret i Petrus 
och Paulus-kyrkan i Weimar, Tysk-
land. Där finns tavlan än i dag.

Tor Jakob Welde

Kristus på korset
– ett konstverk från reformationen
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När Gud ledde Israel ut ur Egyp-
ten, ledde han dem på den väg som 
verkade vara den mest dåraktiga för 
det mänskliga förnuftet. Kanaans 
land låg i norr, och han ledde dem 
åt söder. Den lätta vägen gick längs 
Medelhavets kust, och han ledde 
dem genom öknen. Och slutligen 
kom Mose och Israels barn, genom 
att följa den molnstod som Gud 
hade gett för att leda dem, till ett 
ställe där de fann sig själva i en ab-
solut omöjlig knipa. Framför dem 
låg Röda Havet, åt vänster den 
väglösa, vattenlösa öknen, åt höger 
bara mera torr sand, och bakom 
dem dundret från Faraos hästar 
och vagnar.

Och Israel knotade.

På samma sätt leder den glödande 
molnstod, som Gud har gett män-
niskorna för att leda dem på deras 
resa genom den här världen, oss 
ofta in i intellektuella svårigheter. 
Att följa Guds Ord är att göra sig 
till en dåre i människors ögon – att 
göra och tänka och att säga vad 
ingen människa ”vid sina sinnens 

fulla bruk” skulle säga och tänka 
och göra. ”Predikandets dårskap” 
är fortfarande lika mycket dårskap 
för den moderna människan som 
den var för två tusen år sedan. Och 
människorna förkastar evangeliet, 
inte på grund av att de är klokare 
än sina fäder, utan på grund av att 
de ännu är lika onda som deras 
fäder var.

Det verkar ofta för en kristen 
teolog som om hans motståndare 
har fått in honom i ett hörn, från 
vilket det inte finns någon möjlig-
het att fly. Han kan inte ge något 
svar som kan tillfredsställa förnuf-
tet om han inte tar den logiska 
vägen, den lätta vägen från Egyp-
ten till Palestina. Men om han en 
gång väljer den vägen kommer han 
att bli ett enkelt byte för fienden.

Om Israel hade valt den väg som 
människor skulle ha valt, skulle 
Faraos armé ha haft en lätt väg att 
förfölja dem på. Det skulle inte ha 
funnits något Röda Havet för dem 
att gå igenom. Men sedan de väl 
hade gått igenom havet, vände det 

tillbaka över huvudena på Faraos 
soldater. Då stod den oöverkom-
liga barriären inte längre framför 
Israel och stängde deras flyktväg 
från Egypten, utan bakom dem 
och stoppade så förföljarna från 
Egypten.

Så blev Israel räddat.

Och när Ordets ljus leder oss till 
ett ställe där vi endast ser Röda 
Havet framför oss, öknen till höger 
om oss, öknen till vänster om oss, 
och Faraos arméer bakom oss, då 
måste vi lära oss att bli stilla och 
vänta på att få se Herrens härlig-
het. Han ledde oss in i denna 
svårighet med sitt Ord. Därför är 
det hans sak, och inte vår, att leda 
oss ut ur den. Och han kommer 
att göra det. Han är vår Gud, och 
hans Ord är fortfarande den enda 
vägvisaren till det utlovade landet.

SOLI DEO GLORIA

Ur S W Becker, Guds dårskap, 
 Biblicums förlag 2006, s 181f

Förnuftets plats i Martin Luthers teologi

luther2017.media

Ny nätsida!
Som en del i firandet av reformations-
jubileet har LBK Norge öppnat en 
egen nätsida – luther2017.media – 
med bilder och information om Martin 
Luther och reformationen.

TITTA PÅ DEN!
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Ett exempel på Kristi aktiva 
lydnad är Satans försök att få 
Jesus på fall genom att över-
träda lagen. Jesus besegrar 
honom med tre ord: Det står 
skrivet. Ordet är kraftigt och 
verksamt och driver bort 
frestaren.

Kristi passiva lydnad fullbor-
das på korset när han dör för 
hela världens synd och förkla-
rar alla människor fria. Detta 
sker när Jesus ger upp andan 
på korset och ropar ut de tre 
orden: Det är fullkomnat.

Gud är helig. Han skapade människan helig och 
krävde att hon skulle vara helig. Säg till Israels barns 
hela menighet: Ni ska vara heliga, för  jag, HERREN, 
er Gud, är helig (3 Mos 19:2). 

För att uppfylla detta krav från Gud var det nödvän-
digt för människan att hålla hela lagen. Det klarade 
hon inte av. För det finns ingen rättfärdig männis-
ka på jorden som gör gott och aldrig syndar (Pred 
7:21). Utan en fullständig laguppfyllelse är ingen 
helig och rättfärdig inför Gud.
 
För att tillfredställa Guds lags fordringar och stäl-
la allt till rätta igen blev Guds Son människa. Som 
människa blev han vår ställföreträdare, ställd under 
lagen för att i vårt ställe kunna hålla den. Men när 
tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna 
och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod 
under lagen så att vi skulle få söners rätt (Gal 4:4-5). 
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen 
eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva 
utan för att uppfylla (Matt 5:17).

Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var 
och en som tror (Rom 10:4). Under hela sitt liv höll 
Jesus lagen fullkomligt, inte för sig själv utan för oss 
som var under lagen men inte kunde hålla den. I vårt 
ställe tillfredsställde Kristus Guds krav på helighet. 
Det är detta vi  kallar Kristi aktiva lydnad.

Gud är rättfärdig. Han har inte överseende med 
någon synd. HERRE, om morgonen hör du min röst, 
om morgonen vänder jag mig till dig och väntar. Du 
är inte en Gud som älskar ondska, den som är ond 
får inte bo hos dig (Ps 5:4-5). 

Ingen synd kan förlåtas om den inte är sonad och 
full betalning är gjord. Eftersom människan inte kan 
uppnå detta tar Kristus hennes plats. Vi gick alla vil-
se som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår 
skuld lade HERREN på honom (Jes 53:6). Han bar 
våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi 
skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdig-
heten. Genom hans sår är ni helade (1 Pet 2:24).

Genom Kristi lidande ville Gud ge bevis på sin rätt-
färdighet. Alla synder måste utplånas om de skulle 
kunna förlåtas. Nu har Kristus gett full betalning för 
alla människornas alla synder. Det skedde när han 
på korset ropade ut orden: Det är fullkomnat. Bevi-
set för detta är att han uppstod och graven är tom. 

Gud var i Kristus och försonade världen med sig 
själv. Han tillräknade inte människorna deras över-
trädelser, och han har anförtrott oss försoningens 
ord (2 Kor 5:19). Kristi offerdöd har till fullo betalat 
alla människors syndaskuld. Det är detta vi kallar 
Kristi passiva lydnad. 

Kristi aktiva och passiva lydnad

Kristi aktiva lydnad 

Gud är helig. Han skapade människan helig och 
krävde att hon skulle vara helig. Säg till Israels barns 
hela menighet: Ni ska vara heliga, för  jag, HERREN, er 
Gud, är helig (3 Mos 19:2). 

För att uppfylla detta krav från Gud var det nödvän-
digt för människan att hålla hela lagen. Det klarade 
hon inte av. För det finns ingen rättfärdig människa på 
jorden som gör gott och aldrig syndar (Pred 7:21). Utan 
en fullständig laguppfyllelse är ingen helig och rättfär-
dig inför Gud.

För att tillfredställa Guds lags fordringar och ställa 
allt till rätta igen blev Guds Son människa. Som män-
niska blev han vår ställföreträdare, ställd under lagen 
för att i vårt ställe kunna hålla den. Men när tiden var 
inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under 
lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att 
vi skulle få söners rätt (Gal 4:4-5). Tro inte att jag har 
kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har 
inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla (Matt 
5:17).

Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och 
en som tror (Rom 10:4). Under hela sitt liv höll Jesus 
lagen fullkomligt, inte för sig själv utan för oss som 
var under lagen men inte kunde hålla den. I vårt ställe 
tillfredsställde Kristus Guds krav på helighet. Det är 
detta vi  kallar Kristi aktiva lydnad.

Kristi passiva lydnad 

Gud är rättfärdig. Han har inte överseende med någon 
synd. Herre, om morgonen hör du min röst, om mor-
gonen vänder jag mig till dig och väntar. Du är inte en 
Gud som älskar ondska, den som är ond får inte bo hos 
dig (Ps 5:4-5). 

Ingen synd kan förlåtas om den inte är sonad och 
full betalning är gjord. Eftersom människan inte kan 
uppnå detta tar Kristus hennes plats. Vi gick alla vilse 
som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld 
lade Herren på honom (Jes 53:6). Han bar våra synder i 
sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från 
synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är 
ni helade (1 Pet 2:24).

Genom Kristi lidande ville Gud ge bevis på sin rättfär-
dighet. Alla synder måste utplånas om de skulle kunna 
förlåtas. Nu har Kristus gett full betalning för alla 
människors alla synder. Det skedde när han på korset 
ropade ut orden: Det är fullkomnat. Beviset för detta 
är att han uppstod och graven är tom. 

Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. 
Han tillräknade inte människorna deras överträdel-
ser, och han har anförtrott oss försoningens ord (2 Kor 
5:19). Kristi offerdöd har till fullo betalat alla män-
niskors syndaskuld. Det är detta vi kallar Kristi passiva 
lydnad. 

Ingvar Adriansson

Ett exempel 
på Kristi 
aktiva lydnad 
är Satans 
försök att få 
Jesus på fall 
genom att 
överträda 
lagen. Jesus 
besegrar 
honom med 
tre ord: Det 
står skrivet. 
Ordet är 
kraftigt och 
verksamt och 
driver bort 
frestaren.

Kristi pas-
siva lydnad 
fullbordas på 
korset när 
han dör för 
hela värl-
dens synd 
och förklarar 
alla männ-
iskor fria. 
Detta sker 
när Jesus ger 
upp andan 
på korset och 
ropar ut de 
tre orden: Det 
är fullkom-
nat.

Ett exempel på Kristi aktiva 
lydnad är Satans försök att få 
Jesus på fall genom att över-
träda lagen. Jesus besegrar 
honom med tre ord: Det står 
skrivet. Ordet är kraftigt och 
verksamt och driver bort 
frestaren.

Kristi passiva lydnad fullbor-
das på korset när han dör för 
hela världens synd och förkla-
rar alla människor fria. Detta 
sker när Jesus ger upp andan 
på korset och ropar ut de tre 
orden: Det är fullkomnat.

Gud är helig. Han skapade människan helig och 
krävde att hon skulle vara helig. Säg till Israels barns 
hela menighet: Ni ska vara heliga, för  jag, HERREN, 
er Gud, är helig (3 Mos 19:2). 

För att uppfylla detta krav från Gud var det nödvän-
digt för människan att hålla hela lagen. Det klarade 
hon inte av. För det finns ingen rättfärdig männis-
ka på jorden som gör gott och aldrig syndar (Pred 
7:21). Utan en fullständig laguppfyllelse är ingen 
helig och rättfärdig inför Gud.
 
För att tillfredställa Guds lags fordringar och stäl-
la allt till rätta igen blev Guds Son människa. Som 
människa blev han vår ställföreträdare, ställd under 
lagen för att i vårt ställe kunna hålla den. Men när 
tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna 
och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod 
under lagen så att vi skulle få söners rätt (Gal 4:4-5). 
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen 
eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva 
utan för att uppfylla (Matt 5:17).

Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var 
och en som tror (Rom 10:4). Under hela sitt liv höll 
Jesus lagen fullkomligt, inte för sig själv utan för oss 
som var under lagen men inte kunde hålla den. I vårt 
ställe tillfredsställde Kristus Guds krav på helighet. 
Det är detta vi  kallar Kristi aktiva lydnad.

Gud är rättfärdig. Han har inte överseende med 
någon synd. HERRE, om morgonen hör du min röst, 
om morgonen vänder jag mig till dig och väntar. Du 
är inte en Gud som älskar ondska, den som är ond 
får inte bo hos dig (Ps 5:4-5). 

Ingen synd kan förlåtas om den inte är sonad och 
full betalning är gjord. Eftersom människan inte kan 
uppnå detta tar Kristus hennes plats. Vi gick alla vil-
se som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår 
skuld lade HERREN på honom (Jes 53:6). Han bar 
våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi 
skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdig-
heten. Genom hans sår är ni helade (1 Pet 2:24).

Genom Kristi lidande ville Gud ge bevis på sin rätt-
färdighet. Alla synder måste utplånas om de skulle 
kunna förlåtas. Nu har Kristus gett full betalning för 
alla människornas alla synder. Det skedde när han 
på korset ropade ut orden: Det är fullkomnat. Bevi-
set för detta är att han uppstod och graven är tom. 

Gud var i Kristus och försonade världen med sig 
själv. Han tillräknade inte människorna deras över-
trädelser, och han har anförtrott oss försoningens 
ord (2 Kor 5:19). Kristi offerdöd har till fullo betalat 
alla människors syndaskuld. Det är detta vi kallar 
Kristi passiva lydnad. 
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Jesus dog för mig
Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. (1 Joh 
1:7)

Häromdagen hörde jag att Jesus Kristus kom till 
världen. Det måste väl betyda att han var någon-
stans innan han kom? Ja, han var hos Gud, och 
precis som Gud fanns han redan innan världen 
skapades. Han är själv Gud, Guds Son, men 
namnet Jesus fick han inte förrän han föddes 
av Maria. Han är både Guds och Marias son på 
samma gång.

När jag hör det här måste jag lyssna väldigt or-
dentligt. Guds Son blev människa! Det måste 
betyda att han älskar mig så mycket att han kom 
till jorden för att göra gott mot mig. Jesus Kristus 
älskade mig så mycket att han levde ett perfekt 
liv i mitt ställe och dog för min skull. 

Han var tvungen att lida mycket för både mina 
och alla andra människors synder. Han blev 
piskad och på hans huvud satte de en krona av 
taggiga kvistar. De spikade fast hans händer och 
fötter på korset och till slut stack de ett spjut i 
hans sida. Ur såret rann Guds eget blod eftersom 
Jesus är både Gud och människa. Och just för att 
det var Guds blod som rann där på korset kunde 
det göra mig ren från alla mina synder!

Käre Jesus, käre Guds Son, hur ska jag någon-
sin kunna tacka dig tillräckligt? Du älskar mig 
så mycket att du frivilligt tog på dig allt det här 
lidandet i mitt ställe. Ditt blod gör mig ren från 
alla mina synder. Nu kan jag vara glad och trygg 
hos Gud. Amen.

Ur Gleden i Gud av Theodor Reuter (översatt från norska).

Lösningen 
finns på 

hemsidan.

Lista ut vilka ord som fattas i texten här nedanför genom att lösa bildkorsordet.
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Onsdag 12 juli

14.00  Körövning 

16.00  Damlagsmöte 

16.00  Nyckelutlämning 

17.30 Kvällssmörgås 

19.00 Välkomsthälsning och kvällsandakt  
 Lars Gunnarsson 

20.00 Kvällsfika 

Torsdag 13 juli

08.00  Frukost 

09.30 Morgonbön 
 Gud kallar en profet Hes 1:26-2:7  
 David Åkerlund

10.00  Föräldrar och barn i Guds rike 
 Praktisk undervisning. Don Pattersson 
 Parallellt barnundervisning

12.30 Lunch 

15.30  Luthers liv del I  
 Från Eisleben till Worms (1483-1521) 
 Ingvar Adriansson 

16.30  Luther och sakramenten 
  Anders Nissen

17.30  Kvällssmörgås

19.00  Aftonbön 
 Trovärdiga tjänare 1 Tim 1:12-17  
 David Åkerlund

20.00  Kvällsfika 

Fredag 14 juli

08.00  Frukost

09.30  Morgonbön 
 I Herrens Heliga Tempel Jes 6:1-8  
 Bjarte Edvardsen

10.00  Att vittna om Kristus 
 Praktisk undervisning. Don Pattersson 
 Parallellt barnundervisning

12.30 Lunch  

15.30 Nåden allena, tron allena,  
 Skriften allena Stefan Sjökvist 

16.30 Luthers katekeser  
 Stefan Hedkvist

17.30  Kvällssmörgås

19.00 Aftonbön 
 Jesus kallar människofiskare Luk 5:1-11  
 Bjarte Edvardsen

20.00 Kvällsfika 

Lördag 15 juli

08.00 Frukost

09.30  Morgonbön 
 Vår kungliga tjänst 1 Pet 2:4-10  
 Hans Ahlskog 
 
10.00 Luther om Lag och Evangelium 
 Seth Erlandsson 
 Parallellt barnundervisning

11.00  Luthers liv del II  
 Från Wartburg till Eisleben (1521-46) 
 Peter Öman  
 
12.30 Lunch  

15.00  Musikgudstjänst  
 
17.00  Korvgrillning   

19.00  Sång- och reformationskväll

20.00  Aftonbön 
 Frågan och svaret om tron Matt 16:13-20  
 Hans Ahlskog

 Kvällsfika

Söndag 16 juli

08.00  Frukost 

11.00 Högmässa med HHN  
 Lars Gunnarsson 

12.30 Lunch och avslutning 

 
Priser                                            Vuxna   Barn 
(4-12 år) 
Frukost                                          74 kr  37 kr  
Lunch                                            95 kr  48 kr  
Kvällssmörgås/korvgrillning        60 kr  30 kr  
Kvällsfika                                     30 kr   15 kr

Anmälan sker via formulär på www.bekannelse.se. Sista 
anmälningsdag 2016-06-26. Har du frågor eller funderin-
gar? Ring Anna Karlsson 070 669 38 49. 

Program för sommarläger på Hjälmargården
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Det var en stor högtid i 
Lepplax bykyrka i Österbot-
ten lördagen den 25 mars 
när David Åkerlund präst-
vigdes. Hela fem pastorer 
från vår gemenskap med-
verkade vid ordinationsak-
ten. Peter Öman från LBK 
förrättade ordinationen. 
Assistenterna är från vän-
ster: Øyvind Edvardsen, S:t 
Johannes, Donald Patter-
son, WELS (USA), Holger 
Weiß, ELFK (Tyskland), 
och Juhani Viitala, SLT 
(finska bekännelsekyrkan).

Biblicum är en 
institution för 
bibelforskning och 
bibel undervisning, 
och det säregna med 
denna institution är, att 
den bygger på Bibeln 
som Guds inspirerade 
alltigenom tillförlitliga ord.

http://www.biblicum.se

LUTHERSKA 
BEKÄNNELSEKYRKAN

Vi vill sprida glädjebudskapet 
om syndernas förlåtelse 
genom Jesus Kristus, som 
gäller alla människor. 

Vi är en kyrka som tror, lär 
och bekänner att Bibeln är 
Guds ord och därmed helt 
pålitlig och ofelbar. 

http://www.bekannelse.se

S:t Johannes 
församling  
vill sprida evangeliet till 
så många som möjligt. 
Därför kan du här följa 
direktsända och inspelade 
gudstjänster, bibelstudier 
och föredrag.

http://sanktjohannes.info

Den Lutherske  
Bekjennelseskirke

www.luthersk-kirke.no

NYTTIGA INTERNETSIDOR

David Åkerlunds  ordination
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Barnläger på Hjortsbergagården 2017
Barnläger 25-27 maj på inbjudan av S:t Markus församling i Ljungby
Lektioner i olika åldersgrupper. 
Ansvarig ledare Peter Öman.
Föräldrar är välkomna och behövs för att hjälpa 
till med t ex matlagning och fritidsaktiviteter.
Lägeravgift 500:-
Ta med Bibel, fritidskläder, lakan och handduk.
Lägret börjar på torsdagen kl 14.00 och slutar  
på lördagen kl 15.00.
Anmälan senast 7 maj via formulär på  
hemsidan/S:t Markus.
Kontakt angående lägret kan skickas via mail till 
kristinaljunggren@yahoo.se  
eller tel nr 073 047 11 91.

Välkommen!

KONFIRMATION

David Erlandsson, Emma Lundgren och Emilia 
Stare konfirmerades i Stockholm 12 februari 2017. 
De har undervisats av pastor Peter Öman, huvudsakli-
gen via Skype. David och Emma är medlemmar i LBK  
Norrköping/Västerås och Emilia är medlem i LBK  
Stockholm.

MEDLEMSUPPTAGNING

Margita Öhlund 
26/2 2017
S:t Jakob, Piteå

HEMMA HOS HERREN

Inga-Lill Erlandsson
9/10 1939 – 23/3 2017
LBK i Norrköping

Ditt kors ska skina för min blick, när sist
jag somnar in, o Herre Jesus Krist.
Då viker natten, morgon bräcker klar.
I liv, i död bli, Herre, hos mig kvar.

HAR DU PRENUMERERAT FÖR 2017?

Prenumerationsavgift 180:- sätts in på LBKs bg 306-
7345.
OBS! Glöm inte att ange: pren BoB 2017, namn, 
adress.

Gåvor tas tacksamt emot på samma konto. Ange gåva 
BoB.

Från utlandet:
IBAN: SE 0500 0099 6042 0227 3365
BIC: NDEASESS

1

Aktuell bok under
reformationens 
jubileumsår:

Luthers 
lilla katekes
med en förklaring för barn
och vuxna av David P. Kuske

Hela året för endast 100 kr!
Beställ från forlag.biblicum.se.

Hela 2017 för endast 100:-



Utvald
Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk,  

ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har 
kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är 
nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtig-
het. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla 
er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl 
bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era 

goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem.  
(1 Pet 2:9-12)

”Hej. Vem är du?”

”Jag heter. . .” (Men vad är egentligen ett namn? 
Är det allt du är?) ”Jag arbetar för. . . (Men är det 
allt du är – det du gör mellan 9 och 5?)

Vem är du egentligen? Var hittar du din identitet? 
Vi kan alla kämpa med vår identitet och frestas 
hitta den i fel saker.

”Jag är VD på mitt företag.” ”Jag är mamma.” 
”Jag är idrottsman.” ”Jag är toppstudent.” ”Jag 
är populär.” Men hur är det när livsvillkoren för-
ändras, när jag förlorar jobbet, när barnen flyttar 
hemifrån eller när jag förlorar förmågan? Vem är 
jag då?

I sista hand kommer levnadsförhållandena att 
förändras eftersom synden i oss gör att vi söker 
vår identitet i hur livet blir eller i vad andra 
tycker. Vi kommer att dö och lämna allting. Och 
för våra synders skull förtjänar vi att identifieras 
som sådana som blir fördömda.

Men det är inte det som Gud säger att ni är, säger 
Petrus. Ni är ett utvalt släkte. Han säger att ni är 
utvalda!

Om du blir uttagen sist till laget kanske du 
tänker att du är en nolla som ingen vill ha. Men 
Gud valde dig till sitt lag! Gud handplockade 
dig innan tiden började för att du skulle tro på 
honom och bli räddad. Så speciell är du. Det är 
vad Gud säger. Det spelar ingen roll vad andra 
tänker. 

Yttre omständigheter eller vad andra tycker om 
oss är saker som lätt förändras. När vi inte finner 
vår identitet i sådant utan i Guds oföränderliga 
löften kommer vår nya identitet att ge oss ett 
levande, oförskräckt samvete som stolt besvarar 
frågan ”Vem är du?” med ”Jag är en kristen som 
av nåd är utvald av Gud.”

Käre Gud, tack för att du redan innan tiden 
började utvalde mig att vara din egen. Hjälp 
mig att hitta min identitet i vad du säger om 
mig i ditt ord. Gör mig oförskräckt så att jag 
lever som den du har sagt att jag är. Amen.

Ur Meditations


