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Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du
finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Ps 91:4.
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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 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.

Kyrkans största och viktigaste uppgift är att förkunna Bibelns rena och
klara lära. Den ska göra Guds Ord känt och predika evangeliet, det glada
budskapet om frälsning och hopp för evigheten för alla människor. Vi
kan som människor inte tillföra något för att förvärva en evighet i Guds
himmel. Guds Son, vår Frälsare, dog för våra synders skull och gjorde oss
rättfärdiga och fria. Allt av nåd.
Genom vår kyrkas bildande för 40 år sedan har vi kunnat dela med oss
av detta glada budskap till våra medmänniskor. Vi har stor anledning att
med glädje och tacksamhet tänka på de människor som Gud använde
som redskap vid grundandet av Lutherska Bekännelsekyrkan 1974.
Många har fått undervisning från barnsben till vuxen ålder. Guds Ord
har fått ljuda rent och klart i vår kyrka.
Vår kyrkas församlingar och medlemmar har arbetat på lite olika sätt efter
behov och resurser. Regelbundna gudstjänster, bibelstudier, barn- och
konfirmandundervisning samt läger för olika åldrar har varit viktiga händelser genom åren. Vår önskan är att nå så många som möjligt med Guds
Ords undervisning och att alla ska få del av den stora kärlek som Gud
har till oss alla. För detta viktiga arbete behöver vi be till Gud om flera
pastorer och medarbetare. ”Ty Gud är den som verkar i er både vilja och
gärning för att hans goda vilja skall ske”. Fil. 2: 13-14.

• 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 skrifter 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 karaktär. Poesi ska läsas som poesi, historia som
historia och så vidare.

Vi inbjuds nu att delta i vår kyrkas 40-årsjubileum. I nr 2 av Bibel och
Bekännelse finns ett utförligt program infört. Det blir ett särskilt högtidsprogram den 11-13 juli som har temat: ”Kristusbrev till världen”. Som
framgår av programmet kommer gäster och föreläsare från våra systerkyrkor i USA, Portugal, Tyskland, Finland och Norge att medverka. Vi har
stor anledning att tacka Gud för denna möjlighet att få lyssna till ren och
klar biblisk undervisning.

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

Jag vill här särskilt nämna att president Mark Schröder, Wisconsin
Evangelical Lutheran Synod, WELS, i brev meddelat att han gärna velat
komma, men är förhindrad att närvara. Han gläds med oss och hoppas
att försoningens evangelium alltid ska förkunnas ibland oss och han sätter
stort värde på den gemenskap som vi och WELS delar. Han är med oss i
sina böner och hoppas en dag kunna besöka oss.

• 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 Konfessionella evangelisk-lutherska
konferensen, som består av ett tjugotal kyrkor
runtom i världen, bland annat EvangelischLutherische Freikirche i Tyskland, Evangelical
Lutheran Synod och Wisconsin Evangelical Lutheran Synod i USA. 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.
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Lutherska
Bekännelsekyrkan
40-årsjubilerar

”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: 23-25.
Avslutningsvis vill jag hälsa alla varmt välkomna till Hjälmargården för
att dela vår glädje och fira våra 40 år som Luthersk Bekännelsekyrka i
Sverige.
					
			

		

Torsten Carlsson
ordförande

Kallelsen till Guds rike
HERREN Sebaot skall på detta berg
göra en festmåltid för alla folk, en
festmåltid med utsökta rätter och
gamla viner, ja, med bästa vin, väl
klarat. Han skall på detta berg göra
om intet den slöja som beslöjar alla
folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden
om intet. Herren HERREN skall
torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta
bort från hela jorden. Ty HERREN
har talat. På den dagen skall man
säga: Se, här är vår Gud! Honom
väntade vi på, han skall frälsa oss.
Ja, här är HERREN som vi väntade
på. Låt oss vara glada och fröjdas
över hans frälsning (Jes. 25:6-9).

är den port och bred är den väg
som leder till fördärvet, och det är
många som går fram genom den.
På den breda vägen vill man inte
veta av att man står i skuld inför
Gud och behöver en Frälsare som
betalar skulden. Man bryr sig inte
om någon Frälsare, någon Återlösare, ett Sions berg med en himmelsk festmåltid som har sin grund
i en oförtjänt skuldavskrivning.
Man är inriktad på jordisk lycka,
en jordisk festmåltid som belöning
för allt slit.
Detta är ingenting nytt för vår
tid. Herren Jesus belyste detta
redan för 2000 år sedan. Berättelsen om den rike kornbonden står

Dessa ord av profeten
Jesaja är mäktiga och har
genom den helige Ande
gett eko både hos evangelisterna och hos Paulus.
De är inte bara riktade till
Israels barn utan också till
dig som läser detta. Jesaja
skriver att denna festmåltid
är ”för alla folk”. Ingen
ska behöva vara osäker på
om han eller hon också är
kallad till denna festmåltid.
Under vårt jordeliv
påminner vi ofta varandra om
hur liten och bräcklig kyrkan är:
få vill lyssna till Ordet, få är det
som vågar stå upp för sanningen,
få vågar bekänna Guds ord inför
människor. Ja, det står skrivet:
Trång är den port och smal är den
väg som leder till livet och få är de
som går in genom den. Men vid

som ett varnande exempel. Han
var en av dem som var inriktad på
jordisk lycka, en festmåltid redan
här. Han jobbade och slet och
samlade i sina lador. Och när de
var fulla, sa han till sig själv: Kära
själ, du har samlat mycket gott för
många år. Ta det lugnt, ät, drick
och var glad. Att hans själ skulle

avkrävas samma natt fanns inte i
hans tankevärld. Så går det med
den som samlar skatter åt sig själv
men inte är rik inför Gud, säger
Jesus.
Det är genom tron på Frälsarens
ställföreträdande gottgörelse som vi
ska samlas till den festmåltid som
profeten så underbart beskriver.
Jesus säger till sina lärjungar strax
före sin himmelsfärd: ”Jag vill att
där jag är, där skall också de som
du har gett mig vara med mig för
att de ska se den härlighet du har
gett mig.” Att beskriva det himmelska med jordiska termer är inte
lätt. Men den helige Ande kan.
Därför gör vi klokt i att hållas oss
till den heliga Skrifts liknelser och bilder för den
andliga verkligheten.
Vid den himmelska
festmåltiden fattas det
ingenting. Där bjuds feta
rätter och väl klarat vin. Av
denna beskrivning förstår
vi att Guds gästabud på
Sion blir en fest utan dess
like. Det blir en glädje och
en gemenskap som övergår
varje jordisk jämförelse.
Bristfälligheternas och
halvmesyrernas tid är förbi.
För att vi redan här ska få en svag
aning om den härlighet som väntar
oss använder Bibeln bilder och
illustrationer från den verklighet
vi har erfarenhet av. Det blir ett
bröllop, inte hårda träbänkar utan
troner, inte en trång lokal utan
ett hus med många boningar. Det
Jerusalem det talas om är en stad
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med gator av guld. Ja, tillståndet i
den kommande världen kommer
att övergå allt vad vi tidigare upplevt.
Inrättningar som är betydelsefulla för detta livet finns inte i himmelen: Inga familjer och inga raser
eller nationer, ingen civil styrelse
för att straffa överträdare, inget
jordiskt slit, inte heller nycklarnas
ämbete och missionsverksamhet.
Det onda skall inte finnas bland de
heliga, inget kan plåga eller oroa
dem. Agnarna är skilda ifrån vetet.
Det står i en psalm:
Den glädje som i himlen är, vem
kan uttala den?
Var finns den skrivare som kan i
ord beskriva den,
Den glädje som i himlen är hos
Herren Sebaot.
Till skillnad från mänskliga festmåltider är alla inbjudna. Här
finns inga undantag, inget som
diskvalificerar. Vilka är de som
sitter där? Jo, de som lyssnat till
kallelsen, de som tagit emot inbju-

dan, de som genom dopet blivit
födda på nytt, de som förblivit i
dopets nåd.
Hur är det med dig? Har du
lyssnat till kallelsen? Är denna
måltid intressant för dig? Det är
så lätt att fastna i jordiska ting. Vi
behöver kanske var och en göra
som Herren Jesus uppmanade den
rike ynglingen att göra, sälja av det
som står hindrande i vägen. Han
hade för mycket som han inte ville
mista, men han visste inte vad han
gick miste om. Ett liv med Herren
Jesus är ofantligt mycket mer värt
än allt det han hade.
Vi kan gå miste om måltiden,
men då är det helt och hållet vårt
eget fel. Ingen av oss kan säga: jag
var inte kallad. Idag säger Herren
Jesus till dig och mig: Kom till
mig ni alla som arbetar och är betungade. Ingen kan heller säga: Jag
kan inte komma, för jag har inga
festkläder. Till dem som inbjuds
till Lammets bröllop erbjuds gratis
festkläder i skinande vitt linnetyg.
Allt är färdigt!

Vi läste i vår text att slöjan ska
vara borta. Mose fick se Herren
Gud på ryggen, men i himmelen får vi se Herren ansikte mot
ansikte. Allt vad syndafallet orsakat finns inte längre. Starren,
magsmärtorna, värken, ja allt det
bräckliga har blivit mull.
Här ser vi dunkelt, då ska vi se
ansikte mot ansikte. Nu förstår vi
till en del, då förstår vi helt och
fullt. Töcken och dunkelhet hör
denna världen till, mycket blir
för oss som olösta gåtor. Många
varför får aldrig något svar. Många
händelser och skeenden begriper
vi aldrig. Hans vägar är inte våra
vägar. Hans namn är ”underlig”
stod det i gamla översättningen,
när Simsons far frågade efter
namnet på HERRENS ängel. Han
styr på en väg som kan gå i motsatt
riktning mot vad vi hade tänkt oss.
Allt för att vår vilja ska böjas och
hans vilja ske. Hans vilja är: ”Kom,
ty allt är färdigt!”
Ingvar Adriansson

Kan du inte vara med?

Lyssna på direktsändning från Hjälmargården den 11-13 juli 2014.
Gå in via hemsidan för att hitta länken.
www.bekannelse.se
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Psalm 91

– en skattkammare av löften
Tänk om jag råkar ut för en olycka
med bilen! Om jag blir överfallen
på väg hem i tunnelbanan! Om jag
blir dödligt sjuk och inte överlever!
Vem ska jag vända mig till? Psaltarpsalm 91 är mycket tröstefull,
en skattkammare av löften för den
som befinner sig i nöd. Guds barn
har förmånen att kunna vända
sig till Gud i all nöd och ”i allt
förtrösta på honom” (Luther
i förklaringen till första
budet).
Den som inte är ett
Guds barn är blind
för denna psalms
rika tröst. Hur blir
vi då Guds barn?
Inte genom att visa
upp många fina gärningar eller anstränga
oss hårdare än andra,
inte genom att noga ge
akt på vårt liv för att undvika
all synd. Endast genom att lita på
att Kristus har sonat alla våra fel
och brister inför Gud.
Genom tron blir en människa
kristen och kan med psalmisten
säga till Herren: ”Min tillflykt
och min borg, min Gud som jag
förtröstar på.” Tron på syndernas
förlåtelse (den försoning som skett
genom Kristus) ger förtröstan på
att jag är föremål för Guds beskydd och nåderika handlande.
Saken är egentligen självklar. Hur
skulle Gud, som sänt sin Son till
världen för att dö för våra synder,
ännu kunna vara vred på oss eller
vilja oss annat än det bästa?
Den som saknar tron på syndernas förlåtelse kan inte säga som
psalmisten ovan. Det beror på att

för den som inte är kristen är Gud
inte nådig och barmhärtig utan en
skoningslös tyrann, som inte vill
annat än straffa och plåga människor. Alternativt tror den som inte
är kristen att Gud är välsinnad
mot honom eftersom han gör så
många goda gärningar eller lever

så fromt. I båda fallen är det fråga
om självbedrägeri. Ingen människa kan uppriktigt tro något gott
om Gud såvida hon inte har tron
och den helige Ande. Människor
kanske säger att de älskar Gud, att
de känner att de lever nära honom
osv. Men om en människa saknar
tron på Kristus är fromma upplevelser inget annat än inbillning.
Men hur är det med oss kristna
då? Står vi alltid orubbligt fasta i
tron på Guds godhet? Själv måste
jag erkänna att jag ofta tvivlar på
Guds goda vilja mot mig – och det
fast det borde vara en självklarhet
att Gud inte lämnar dem åt sitt
öde som är friköpta genom Kristi

blod. En kristen har dock två naturer i sig. Trots att vi är frälsta
genom tron bär vi till vår dödsdag
med oss ”gamle Adam” som får oss
att tvivla på Gud och hans godhet.
Vår gamle Adam står dessutom
i pakt med djävulen, vilket gör
saken ännu värre. Det är därför
vi behöver psalmer som Psalm
91, som framhåller för oss löftena
om Guds beskydd. Vi vet att
det är Guds eget ord, och
därför kan vi sätta det
mot alla lögner som
vårt eget hjärta försöker intala oss.
Det första löfte
vi möter i psalmen
är att Gud räddar
från ”jägarens snara”.
Den troende skildras
som en liten fågel som
genom Guds hjälp undkommer den fälla jägaren lagt
ut för att fånga ett byte. Onda
personer smider ränker för att fälla
andra. En fälla är ofta dold, en fara
man inte kan förutse. Men Gud avvärjer också sådana faror som vi inte
känner igen som faror.
Nästa löfte gäller något mycket
konkret, nämligen pesten. Epidemier är inte särskilt vanliga hos
oss i västvärlden. Gud har genom
vårt sjukvårdssystem sett till att vi
fått olika vaccinationer och att vi
kan få penicillin om vi blir sjuka.
Det är därför viktigt att vi tackar
honom för dessa gåvor. Det är
också viktigt att komma ihåg att
vi får be Gud gripa in och bota oss
eller andra direkt. Men vi kan inte
föreskriva honom på vilket sätt
han ska göra det.
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Ett annat löfte Gud ger är att
vi inte behöver frukta för nattens
fasor. På psalmistens tid kunde
man tänka sig t.ex. attacker av
vilda djur och rånare på natten.
Också idag kan det ske ohyggliga
ting på natten. Det är den tid då
bl.a. tjuvar är i farten. Vi har förmånen att få leva i ett tämligen
lugnt samhälle, men ibland hör
vi om svåra våldsbrott. Gud lovar
dock att vi inte behöver vara rädda
för ”pilen som flyger om dagen”.
Vers 6 nämner pest och farsoter. En kristen kan som alla andra
människor drabbas av olika slags
sjukdomar. Gud lovar dock att
vi inte behöver vara rädda om vi
skulle drabbas av svår sjukdom.
Skulle han välja att genom sjukdomen ta oss hem till sig väntar oss
en evig härlighet tillsammans med
honom.
Det härliga löftet ”Tusen kan
falla vid din sida, tio tusen vid din
högra sida, men dig drabbar det
inte”(vers 7) för tankarna till krig,
men det kan såklart också gälla
beskydd från sjukdomar. En kristen kan med gott samvete försvara
sitt land i en krigssituation. I ett
sådant läge är det också bra att
minnas detta löfte. Det är förstås
ingen garanti för att en kristen inte
skulle kunna dö i krig, om så vore
Guds vilja. Han kan dock räkna
med att Gud är med honom i den
svåra situationen.
Gud lovar i vers 8 att den
kristne med egna ögon ska bevittna
hur de gudlösa får sitt straff. I Rom
12:19 säger Paulus: ”Hämnas inte,
mina älskade, utan lämna rum för
vredesdomen. Ty det står skrivet:
Min är hämnden, jag skall utkräva
den, säger Herren.”
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De kristna är inte kallade att
hämnas på sina fiender utan göra
gott mot och be för dem. Gud
skall utkräva hämnden, om han så
vill. I vår värld finns mycket orättvisa, och ibland ser det ut som om
den som handlar orättfärdigt skulle
få göra det ostört. Den kristne kan
dock enligt Guds löfte vara säker
på att rättvisa ska skipas och den
orättfärdige få sitt straff på ett eller
annat sätt.
Vers 10 handlar om en allmännare form av beskydd: ”Inget
ont ska drabba dig, ingen plåga
komma nära din hydda.” Här görs
kanske en parallell till det tidigare
nämnda beskyddet mot sjukdom;
den ska inte ens närma sig vår
bostad. I vers 11 anger psalmisten en närmare orsak till löftet i
vers 10. Ingen olycka ska drabba
oss, för änglarna ska bevara oss
på alla våra vägar och inte låta vår
fot stötas mot någon sten. Satan
använde detta bibelställe då han
ville förleda Jesus att kasta sig ner
från en höjd. Jesus svarade honom
att ett sådant handlande var att
fresta Gud. Guds löften är ingen
anledning till ansvarslöshet. Vi har
ett ansvar och ska alltid handla
klokt och med eftertanke. Den
som medvetet utsätter sig för faror
eller handlar vårdslöst ska inte
räkna med Guds beskydd. Förblir
vi ödmjuka har vi dock här ett
underbart löfte om beskydd. Gud
låter änglarna beskydda oss på alla
våra vägar, så att Satan och hans
demoner inte kan skada oss. Med
änglarnas hjälp ska vi trampa ner
både lejon och drakar. Denna bild
uttrycker att vi genom änglavakten
går segrande ur alla faror och motgångar.

I vers 15 möter oss också ett
flertal härliga löften. ”Han ropar till
mig och jag svarar honom. Jag är
med honom i nöden, jag ska rädda
honom och ge honom ära.” De här
löftena påminner om löftet i Psalt.
50:15: ”Ropa till mig på nödens
dag, så ska jag rädda dig, och du
ska ära mig.” I nödens stund kan
vi hålla fram dessa bibelord inför
Gud och påminna honom om
hans löften. Gud hör och svarar på
vår bön. Hans hjälp kanske inte
kommer omedelbart, men genom
hans löften vet vi att hans hjälp
kommer. De ger oss tålamod så att
vi kan uthärda det som trycker oss.
Slutligen lovar Gud ge oss
ett långt liv och föra oss hem till
sin härlighet då vår sista stund
kommer. Vi kan inte kräva av Gud
att han ska låta oss leva en viss tid
här på jorden. Luther blev endast
63 år gammal. Står det i konflikt
med Guds löfte att t.o.m. personer
som varit erkänt gudfruktiga inte
uppnår hög ålder? Vi får minnas
att vårt jordeliv inte är vår slutstation. Världen står bara tills alla
folk har fått höra evangeliet. Den
kommande världen är vårt slutmål. Det är där vi för evigt ska
prisa Kristus tillsammans med alla
andra troende. Det är utan tvekan
en välsignelse att få leva länge här
på jorden, men när vi ser var vårt
verkliga hem finns gör det att vi
inte blir för fästa vid det jordiska.
Vårt kall är att tro på Kristus, tjäna
vår nästa och sprida evangeliet
till andra människor. En dag ska
Kristus kalla oss hem till vår eviga
boning, och där ska vi för alltid
få leva med honom som är all vår
trygghet och styrka.			
Jesper Hansen

FRÅGA OCH SVAR

Är det egentligen så allvarligt om vi
inte tror på det Bibeln berättar om
Jona och valfisken?
Det som hände med Jona är inte bara ännu en storfiskarhistoria. Det är en
sann berättelse som återges i Guds inspirerade ord.
I själva verket säger Jona bok på originalspråket att det var ”en stor fisk”
och inte en val som slukade Jona. Det är den minst betydelsefulla delen i din
fråga. Desto viktigare är frågan om berättelsens historicitet. Har det verkligen hänt? Kan det ha hänt på det sätt som beskrivs? Blev Jona uppslukad av
en stor fisk, bevarad inuti fisken i tre dagar och sedan uppkastad på land?
Jesus och Jona
Ifall berättelsen om Jona bara är ännu en ”storfiskarhistoria”, en utbroderad
legend, då har vi fått ett verkligt problem på halsen eftersom Jesus Kristus
tar upp ämnet och vittnar om att berättelsen är sann och autentisk. Jesus
sa: För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska
Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter (Matt. 12:40).
Jesus bekräftade att Jona och hans erfarenheter var verkliga händelser och
han gjorde en jämförelse med sin uppståndelse. Om det som hände med
Jona är uppdiktat misstog sig Jesus i högsta grad eller också är han en medveten bedragare. Inget av de alternativen är angenämt att tänka på.
Tack och lov behöver vi inte fundera så mycket på dessa möjligheter
eftersom Jesus alltid talar sanning. Än mer, han är sanningen (Joh. 14:6).

Ditt ord är
mina fötters
lykta och ett
ljus på min
stig. Ps. 119:105

Skriftens enhet och Jona
Säger inte detta samband mellan Jona och Jesus något om Bibeln? Det
visar att förnekelse av något i Bibeln väldigt lätt kan leda till problem med
något annat. Det är som att dra i en tråd i ett tyg: ju mer du drar desto mer
tråd kommer du att ha i handen. Samma sak kan hända med förnekelse av
Skriften. Det beror på att alla delar av Bibeln hänger ihop. Skriften är inte
en samling lösryckta enstaka skrifter. De 66 böckerna i Bibeln hålls ihop
genom sitt innehåll och binds samman av sanningen, Guds sanning. Jesus
framhöll: Ditt ord är sanning (Joh. 17:7). Han tillskrev inte Guds ord en del
eller det mesta av sanningen. Han kallade hela Guds ord sanning.
Den sanningen gäller för alla berättelser om övernaturliga händelser
i Bibeln. Från alltings skapelse av ingenting (1 Mos. kapitel 1 och 2) till
ett yxhuvud som flöt (2 Kung. 6:1-7), till botandet av tio spetälska män
(Luk.17:11-19), till Jesu egen uppståndelse (Matteus kapitel 8; Markus
kapitel 16; Lukas kapitel 24; Johannes kapitel 20) är Bibeln full av övernaturliga händelser. Dessa händelser återspeglar makten hos en Gud för vilken
ingenting är omöjligt.
Är det sålunda allvarligt att förneka det Bibeln säger om Jona och den
stora fisken? Ja. Detta sätt att dra bort något från Guds ord är just det
som Gud varnar för (5 Mos. 4:2; Upp. 22:18,19). Vad ska man då göra?
Jag kommer att tänka på pappans vädjan då han kom till Jesus för att få
hjälp med sin son som hade en stum ande: Jag tror. Hjälp min otro! (Mark.
9:24). Den mannen hade tro på Jesus men var medveten om att det fanns
utrymme för tillväxt i hans tro. Du och jag förstår att vi också har liknande
utrymme för tillväxt så vi ber samma bön. Det är en bön som Gud älskar
att besvara - genom sitt mäktiga ord.
Av prof. James Pope, Martin Luther College, New Ulm, Minnesota.
Forward in Christ 4/14

7

Barnläger på
Hjortsbergagården
Kristi himmelfärdshelgen 2014
På torsdagen anlände barn och
föräldrar till Hjortsbergagården. Vi
inkvarterade oss i lägerrummen
och både barn och föräldrar var
förväntansfulla över att få vara
tillsammans och känna gemenskap
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med vänner från flera församlingar. Så många som upp emot
60 personer deltog under läger
dagarna.
Barnen lär känna varandra på
annat sätt när de får tillbringa så

mycket tid tillsammans. De fick
lektioner på förmiddagarna indelade i 4 grupper efter ålder. De fick
lära sig om Kristi himmelfärdsdag och om Jona.
På eftermiddagarna fanns tid till

aktiviteter. Adina var vår lekledare
och ordnade både brännboll och
andra lekar. Däremellan var det
fritt fram för fotboll vilket flera av
våra fotbollsintresserade barn och
ungdomar nappade på. Ja några
vuxna var förstås också med. Eftersom vädret visade sig från sin bästa
sida blev det även årets första bad
för många av barnen. Här var det
ingen av de vuxna som hakade på.

Peter Öman vår ungdomspastor
gjorde ett fint jobb med ungdomarna under lägret. Vi fick också
förmånen att ta del av innehållsrika
betraktelser under morgon- och
kvällsbönen som passade för både
stora och små. Alvar Svenson ledde
samtalsgrupp för vuxna deltagare
där ämnen som föräldraskap, mission och äktenskap togs upp för att
nämna några.

På lördagen avslutade vi lägret
genom att de två yngsta grupperna
framförde en dramatisering av
Jona. Det blev uppskattat och var
riktigt spännande när Jona kastades
i havet och blev slukad av fisken.
Barnen fick också fram budskapet
att det är viktigt att våga tala om
Gud eftersom många lyssnar och
vill höra om honom.
Linda Gunnarsson, Markuskyrkan
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Blanda inte sant
och falskt!
Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot
den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. (Rom 16:17)
”Mamma? Får jag gå till en annan kyrka på
söndag?” frågade Sara.
”Vilken annan kyrka skulle du vilja gå till?”
frågade mamma som höll på att duka middagsbordet..
”Jag skulle vilja gå till Sofias kyrka. Hon bjöd
in mig, men jag sa att jag ville fråga mina föräldrar först. Jag visste inte helt säkert om det skulle
vara okej.”
”Nej, det skulle vara fel” svarade mamma.
”Sofias kyrka lär ut vissa saker som vår kyrka inte
håller med om. Sofia är katolik och vi är lutheraner.”
Sara nickade. ”Sofia sa att många lutheraner
brukar komma till hennes kyrka. Men skulle det
inte vara mer kärleksfullt att försöka vara tillsammans och komma överens även om det finns
några få skillnader?”
”Vi vill och ska såklart vara kärleksfulla mot
varandra, men kärleken till Gud måste komma
först. Jag ska försöka förklara för dig vad som
händer om olika religioner skulle börja blandas
ihop. Vänta lite bara...” Mamma plockade fram
vattenfärger ur en kökslåda och fyllde ett glas
med vatten.
”Vi kan låtsas att den röda färgen står för vår
kyrka som predikar Guds rena ord precis som
det står i Bibeln. De andra färgerna står för andra
kyrkor” förklarade mamma medan hon droppade
lite rött i några av de andra färgerna.
”En del kyrkor lär ut en del av sanningen. I de
kyrkorna finns det också kristna.”

”Men mamma, vad gör du nu?” frågade Sara
när mamma istället började blanda ner lite av
de andra färgerna i den röda. Det är sådär det
brukar se ut när Kajsa har använt vattenfärgerna.”
”Det är sant”, skrattade mamma. ”Men vad
tycker du nu om den röda färgen?”
”Den är ful! Mamma, jag kan knappt se något
rött!” sa Sara och skakade på huvudet.
”Ja, det är väldigt långt från den fina röda färg
det var förut”, höll mamma med. ”Så här skulle
vår tro se ut om vi började blanda in nya idéer
som inte finns med i Bibelns lära. Till slut skulle
kanske det sanna evangeliet om att Jesus är vår
frälsare försvinna helt.”
Om vi inte håller Guds ord rent utan låter
falska läror krypa in skulle Bibelns ljusa och
vackra sanningar bli glömda. När en falsk tanke
smyger sig in i en kyrka börjar den glömma
Guds sanningsord. Vi vet att den enda vägen till
himlen går genom Jesus, och att hans ord är den
enda sanna vägvisaren för våra liv här på jorden.
Vi vill att våra barn och deras barn ska känna till
sanningen. Det är därför vi inte vill blanda religioner.
Bön
Käre Jesus, hjälp oss att akta oss för falska idéer som
försöker smyga sig in i vår kyrka. Håll oss trogna till
ditt ord så att vi vet vad som är rätt och fel. Amen.
						
Ur ”A Few Minutes with Jesus”
av Joslyn Moldstad

FÖR BARN • FÖR BARN • FÖR BARN • FÖR BARN • FÖR BARN • FÖR BARN • FÖR BARN
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Vår andliga storfamilj
En av LBKs systerkyrkor i USA, WELS (Wisconsin
Evangelical Lutheran Synod) ger ut en månadstidning, Forward in Christ. Bibel och Bekännelse har
förmånen att fritt få översätta och publicera material
ur denna värdefulla tidning. Vi har t.ex. ofta översatt
”Frågor och svar” därifrån. I årets aprilnummer skriver
WELS president Mark Schroeder en artikel om kyrkogemenskap som vi här vill delge LBKs läsare. Ett avsnitt som utgår från amerikanska förhållanden är förkortat och fritt återgivet för att passa in på vår kyrka.
Aposteln Paulus visste att han aldrig var verkligt
ensam vare sig han var på väg i en båt till Rom eller
satt i ett mörkt fängelse i väntan på att få sin sak
avgjord. Vid sådana tillfällen utstod han svårigheter och ensamhet eftersom han höll fast vid sin
Frälsares löften. Han kände till och trodde på Guds
löfte: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig (Hebr.
13:5). Han kom ihåg Psalmistens ord när han bekände: Stiger jag upp till himlen är du där, bäddar
jag åt mig i dödsriket är du där. . . gör jag mig en
boning ytterst i havet ska också där din hand leda mig
(Psalt. 139:8-10).
Paulus visste också på annat sätt att han inte var
ensam. Var han än befann sig och vare sig han var
ensam eller tillsammans med en handfull troende
kristna, visste han att han var en del av en större
grupp, även om de var skilda från honom av många
mil och stora hav. I sitt brev till efesierna talar han
om dessa trossyskon i fjärran land som de heliga
som tillhör Guds familj (Ef. 2:13-19).
I LBK kan vi glädja oss över den särskilda välsignelse
det innebär att vara förenade med medlemmarna

i våra församlingar och med alla andra som tillhör
vår kyrka p.g.a. vår gemensamma tro. Men ibland
glömmer vi att den andliga familj som vi är en del av
sträcker sig långt utöver vårt lands gränser. Vi har ett
särskilt band till 22 andra Lutherska bekännelsekyrkor
runt om i världen. De har en rik och varierad historia, men runtom i världen strävar dessa bröder och
systrar i Kristus efter att troget sprida det frälsande
evangeliet i trohet mot Guds ords sanning. I många
fall möts de av enorma hinder. Ekonomiska förhållanden gör det svårt att avlöna pastorer och andra som
arbetar i församlingarna. Många präster måste ha ett
civilt hel- eller deltidsarbete för sitt uppehälle. En del
av våra systerkyrkor upplever hot och förföljelse av
förtryckarregimer och hotfulla kulturer. De omges
av aggressiva, irrläriga kyrkor som ofta förkunnar ett
evangelium som inte alls är något evangelium.
President Schroeder avslutar sin artikel:
Vart tredje år samlas kyrkorna i vår utvidgade
familj som en del av Confessional Evangelical
Lutheran Family, CELC. Ett sådant möte äger rum
i Lima, Peru i slutet av maj 2014. Representanter
för våra lutherska bekännelsekyrkor träffas då för
att samtala om läran, diskutera praktiska frågor och
uppmuntra varandra.
Om man genom långt avstånd är skild från sin
familj tänker man ofta på dem och ber för deras
fysiska och andliga välgång. Det borde inte vara
annorlunda med vår andliga familj. Tänk på dem
ofta. Bed för dem varje dag.
Red.sekr.

N Y B OK F R Å N B I B L I C U M S F Ö R L A G !
SETH ERLANDSSON

Frågor och svar
om Bibeln
Pris 150 kr.
Kan beställas från

BIBLICUMS FÖRLAG
Släntvägen 10, 331 35 Värnamo
E-mail: biblicum@bredband.net
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LBK 40 år

Professor Beckers betydelse
En person som hade stor, för att
inte säga avgörande betydelse för
LBK:s tillkomst och första tid
var professor Siegbert Becker. För
BoB:s äldre läsare är han väl känd
genom många föredrag vid Biblicumdagar, artiklar i Tidskriften
Biblicum och böcker. Men många,
särskilt våra yngre läsare, kanske
inte vet så mycket om denne ”bibelgigant” som kunde stora delar
av Nya testamentets grekiska
grundtext utantill. Därför först en
kort presentation:
Siegbert W. Becker föddes den 28
okt. 1914 på en lantgård utanför
Saint Paul i Minnesota. Han studerade vid Concordia College i Saint
Paul och blev teol.kand. vid Missourisynodens prästseminarium i Saint
Louis 1938. Parallellt med sina
teologiska studier tog han en masterexamen i grekiska och latin 1937
vid universitetet i Minnesota. Från
1938 tjänstgjorde han som pastor
fram till 1947, då han blev professor
vid Concordia College i River Forest,
Illinois. Där stannade han till 1963,
då han pga. Missourisynodens försvar för viss bibelkritik och unionistiska gudstjänster blev medlem
i Wisconsinsynoden. Han kallades
1963 som professor vid Milwaukee
Lutheran Teacher’s College och 1969
som professor vid Wisconsin Lutheran Seminary i Mequon. Efter sin
pensionering i juni 1984 var det
meningen att han skulle verka vid
Biblicum i Sverige som gästprofessor
under läsåret 84/85. Men sjukdom
kom emellan och Gud ville ge honom
den himmelska glädjen redan den 1
september 1984. Då hade han ännu
inte fyllt 70 år.
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Parallellt med de Biblicumdagar
som Stiftelsen Biblicum ordnade
alltifrån 1969 blev avsaknaden av
en fri luthersk bekännelsekyrka allt
större. Många saknade vid hemkomsten den goda gemenskap som
präglade Biblicumdagarna, då bara
biblisk undervisning fördes fram.
Det ledde till att en grupp unga
kristna i Uppsala kallade David
Hedegård och Seth Erlandsson i
oktober 1970 att leda ett gudstjänstliv skilt från svenska kyrkans
ordinarie gudstjänster. Hedegård
skrev redan i början av 1970 i ”För
biblisk tro” (fr.o.m. 1972 enligt
Hedegårds önskan med namnet
”Biblicum – tidskrift för biblisk
tro och forskning”): ”En fri bekännelsekyrka är utan minsta tvekan
nödvändig, om någon kristendom
skall kunna bevaras i vårt land” (nr
1/70, s. 32). Men vi stod ändå kvar
med ett ben i svenska kyrkan. Vi
insåg ännu inte att ett medlemskap
i en kyrka innebär att man är medansvarig och medskyldig om denna
kyrka tillåter obiblisk förkunnelse
(se 2 Joh. 9-11). Selektiv gemenskap inom svenska kyrkans ram var
en modell som praktiserats så länge
av väckelsens folk som ville vara
trogna Bibeln och den lutherska
bekännelsen, att Bibelns lära om
kyrkan och en rätt kyrkogemenskap blivit en bristvara.
Beckers Sverigebesök
Mot denna bakgrund betydde
professor Beckers besök i Sverige
mycket för framväxten av en fri
luthersk bekännelsekyrka. Under
hösten 1971 tog Stiftelsen Biblicum sin första kontakt med Wisconsinsynoden, eftersom denna

kyrka hade precis samma trosgrundval som Biblicum. Det ledde
till att professor Becker lovade
komma till Sverige och föreläsa här
under en hel månad hösten 1972.
När Becker kom i augusti uttryckte han först sin stora glädje
över vår gemensamma trosgrundval. Han började inte med att läxa
upp oss för att vi ännu stod med
ett ben i svenska kyrkan. Han var
genom brevväxling medveten om
att vi insåg faran av en läropluralistisk kyrkogemenskap och gladde
sig åt de steg vi redan tagit i riktning mot en fri bekännelsekyrka.
Den svaghet som ännu fanns hos
oss kunde bara övervinnas genom
kärleksfull och tålmodig undervisning. Genom att låta Skriften och
bara Skriften vara avgörande i alla
lärofrågor och genom sin uppmuntrande hållning började vi inse
att det var omöjligt ha ett ben kvar
i en läropluralistisk kyrka. En efter
en i Uppsalagemenskapen lämnade
svenska kyrkan och en fri evangelisk-luthersk församling bildades
på hösten 1973, ett år före LBK:s
tillkomst.
Det som dominerade Beckers
Sverigebesök var hans klargörande
undervisning i de ämnen som är
avgörande för en sann kristendom. Han uppmuntrade oss i vår
allraheligaste tro och stärkte oss i
tilliten till Skriften, förtröstan på
det rena evangeliet (den objektiva
och universella rättfärdiggörelsen)
och att rätt skilja mellan lag och
evangelium. Vid föreläsningarna
i Umeå uppehöll han sig just vid
dessa grundläggande ämnen: Skriftens verbalinspiration och ofelbarhet, Rättfärdiggörelsen och att rätt

skilja mellan och tillämpa lag och
evangelium (se boken Skriften och
saligheten, där Beckers Umeåföreläsningar finns samlade).
Beckers regelbundna besök i
Sverige 1972-1983, som också
innefattade besök vid Biblicumdagar i Norge, har betytt mer än vi
vågade hoppas på när den första
inbjudan sändes över Atlanten.
Hans frimodiga tro och kärlek
till sanningen har varit en stor inspirationskälla. Likaså hans stora
kunskaper som alltid var parade
med stor ödmjukhet och omtanke

om själarna. Han såg varje enskild
människa och kom i regel ihåg
deras namn. Han uppmuntrade
var och en av oss att alltid tryggt
lita på Skriften och aldrig gå utöver
vad skrivet är (1 Kor 4:6). I sitt
sista brev till mig (den 27 juli
1984) påminde han om att det är
lika allvarligt att göra tillägg till
Guds ords undervisning som att
dra ifrån.
Som exempel på Beckers stora
kunnighet och pedagogiska förmåga att enkelt och klart reda ut
lärofrågor som många har grum-

liga föreställningar om, skulle jag
till sist önska att alla BoB:s läsare
lyssnade till följande föredrag: Gå
till www.biblicum.se, för musen
över menyn Undervisning och
välj sedan Biblicumföredrag och
Becker. Välj Beckers föredrag om
Den kristna friheten samt Omvändelsen och En sund bibelforskning.
Då får du stor hjälp till ökad klarhet och kommer att förstå Beckers
stora betydelse för LBK och sann
kristendom.
Seth Erlandsson

Var beredd att svara
”Oskar, hur ska jag göra för
att få med det här fotot i min
e-mail till Susanne?” ”Det är
lätt, mormor. Du bara öppnar
så här, markerar här och klickar
här. Titta!” ”Oskar, du måste
ta det lugnt när du visar mig.
Jag har ingen aning om hur du
gjorde!”
Du kanske har varit med
om detta. Var du mormor eller
Oskar? Det är lätt att få in en
bild i en e-mail bara du vet
hur man gör. Det gäller många
saker, även evangelisering.
Det är lätt att vara beredd
att svara på frågan vad vi har för
skäl för vårt hopp. Vi gör det
ofta mer komplicerat att evangelisera än det är. Vi krånglar till
det för att vi vill ha alla svar på
alla tänkbara invändningar en
person kan tänkas komma med.
Det blir jobbigt, för vi tänker
på evangelisering med inställningen att vi ska skapa tro.

Vi tänker att om vi har precis
rätt svar kommer personen att
bli övertygad och tro. Det får
evangelisering att handla om
våra ord och inte Guds. Men
Guds Ord säger: Ingen kan säga
”Jesus är Herren” annat än i
kraft av den helige Ande (1 Kor.
12:3). Och: Alltså kommer tron
av predikan och predikan i kraft
av Kristi ord (Rom. 10:17).
Tron är Guds verk och skapad
av Guds Ord.
Gör inte evangelisering
komplicerad. Gör det enkelt.
Lär dig vad Guds ord säger om
synd och nåd.
Därför är Romarbrevet 6:23
en fantastisk vers att lära sig utantill: För syndens lön är döden,
men Guds gåva är evigt liv i
Kristus Jesus, vår Herre. Den
versen innehåller Guds ords
enkla budskap om synd och
nåd i sin fullhet. Vad förtjänar
synden? Död – timlig och evig.

Vad ger Gud oss i Jesus? Evigt
liv! Kan vi förtjäna evigt liv?
Nej. Allt vi kan förtjäna är evig
död. Gud sände Jesus för att
förtjäna evigt liv åt alla. Jesus
levde ett fullkomligt liv. Jesus
betalade vår skuld genom att
lida den död vi förtjänar. Jesus
uppstod i triumf från graven
och bevisade att han har förtjänat evigt liv åt alla människor.
Så enkelt är det.
Det är mycket här i livet
som är lätt bara man vet hur
man ska göra. Komplicera inte
evangelisering. Budskapet om
frälsning är enkelt – synd och
nåd. Lär dig vad Guds ord
säger om synd och nåd och du
kommer att vara beredd att
svara.
Pastor Timothy Hartwig, ELS
(Pastor Hartwig medverkar vid
40-årsjubileet på Hjälmargården i
sommar)
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Glimtar från pastoralkonferens
Den 2 och 3 maj samlades LBK:s 6 pastorer och två
studenter till pastoralkonferens i Markuskyrkan i
Ljungby. Det blev ett tillfälle för uppbyggelse genom
föredrag och andakter och även samtal om glädjeämnen och problem i församlingarna.
Föredragen rörde grundläggande ämnen i den
kristna tron och kompletterade varandra väl. Stefan
Sjöqvist talade om rättfärdiggörelsen. Genom ett studium av de ord som motsvarar vårt svenska ”rättfärdiggöra” i GT (tsadaq) och NT (dikaioo) och sedan
en genomgång av några viktiga texter om rättfärdiggörelsen, visades att det inte handlar om en process
i människan, utan om ett domslut. Vidare framhölls
att domslutet inte endast är negativt, ”frikänd”, utan
positivt, ”rättfärdig”. Grunden för detta domslut är
Kristi laguppfyllelse och död i vårt ställe: Vi frånkänns
vår synd och tillräknas Kristi rättfärdighet.
Peter Öman talade över ämnet ”Helgad till goda
gärningar”. Kristna människor bär frukt. Detta kan
betonas på två olika sätt: å ena sidan är frukt inte ett
tillval i det kristna livet, utan något som gäller alla
kristna. Å andra sidan är frukten inte det som gör oss
till kristna, utan, som vi hör på ordet, en ”frukt” av
att vi blivit kristna. Båda dessa sidor lyftes fram i föredraget. Föredragets upplägg, att bibelord citerades och
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frågor ställdes till bibelorden, uppmuntrade åhörarna
att se efter vad Bibeln faktiskt säger.
Stefan Hedkvist talade om syndernas förlåtelse,
utifrån Kuskes katekesförklaring. Också i detta föredrag framhölls att vi inför Gud både får våra synder
förlåtna och samtidigt Kristi rättfärdighet räknad som
vår: Skuldkontot nollställs och vi får dessutom ett fullt
meritkonto. Dessutom betonades betydelsen av att
ha frågeställningen klar för sig innan man går till texterna, t ex ”På vilken grund har Gud förklarat skyldiga
syndare rättfärdiga?” Och sedan läses texter som Jes.
53:5f: ”…Straffet var lagt på honom, för att vi skulle
få frid…” I undervisningen är det också viktigt att
det som lärs får sjunka in och att vi inte bara förstår i
våra huvuden, utan också gläder oss i våra hjärtan över
evangeliet.
Andakterna lyfte också fram evangeliet om syndernas förlåtelse och privilegiet det är att få förkunna
detta budskap fritt i en värld där kristna ofta förföljs
och dödas.
Det är en stor välsignelse att våra pastorer regelbundet får samlas för gemensam uppbyggelse och
samtidigt dela glädjeämnen och ventilera svårigheter.
Anders Nissen

Körläger i Göteborg
Första helgen i april höjdes volymen flera decibel i
Göteborg. Bakom det stod fyra sopraner, två altar, fyra
tenorer, två basar, en pianist och en körledare i kören.
Marcus Bauer ledde körövningen och var duktig på
att ständigt utmana oss i kören på olika sätt. Under
lägrets första dag sjöng vi tillsammans i kyrkolokalen
Lyktan där det fanns väldigt bra akustik och där vi
även fick höra ett föredrag av Ingvar Adriansson. På
söndagen fortsatte körövningen i Backa Kulturhus
efter gudstjänsten ledd av Ingvar. Ett varmt tack till
församlingen i Göteborg och till alla i kören för en
helg full av go sång till Guds ära!
Tenor Bjarte Edvardsen

DOP
Elliot Sakarias
son till Maria och Johannes Penttinen
född 28 mars 2014, döpt 6 april 2014
S:t Markus församling, Ljungby
Ezra Matthew Hanson
son till Mia och Hans Ahlskog
född 10 maj 2013 i Johannesburg, Sydafrika,
döpt 13 april 2014.

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling,
Finland

Vill du göra månatliga överföringar till LBK?
Använd Nordeas bankkontonummer
9960 4202273365.
Ange om du vill att gåvan ska användas till något
särskilt, t.ex. "Ungdomsläger" "Damlaget" eller
något annat.

NY HEMSIDA!
Lutherska Bekännelsekyrkan har ny hemsida

www.bekannelse.se.
Besök gärna sidan och kom med förslag
och ideer så vi kan göra den ännu bättre!
Skicka dem till webansvarige Bjarte
Edvardsen: lutherska@gmail.com

VÄL MÖTT PÅ HJÄLMARGÅRDEN
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Ni är jordens salt
Nuförtiden tänker vi på salt som en krydda,
men på Jesu tid användes salt huvudsakligen som
konserveringsmedel. Salt hindrade kött från att
ruttna och bli förstört. Det är poängen i det Jesus
säger här. Som kristna behövs vi väldigt väl som
”konserveringsmedel” i den här världen. Genom
vårt sätt att leva och uttrycka oss, genom våra
attityder och handlingar ska vi kristna verka återhållande på syndens utbredning.
Vi behöver inget mikroskåp för att se den moraliska rötan här i landet. Grundläggande moral
och värderingar - vanlig anständighet och respekt
- har brutits ner. Sexuell omoral och all slags perversitet accepteras utan skam och blygsel. Man
måste tåla mycket bara för att se på nyheterna.
”Ni är jordens salt”, säger Jesus till oss.
Det ligger bokstavligt talat ett under bakom
Jesu ord. Vi var en gång en del av just den värld
som vi nu ska vara ett salt i. Men Gud grep in
i våra liv genom sitt Ord. Guds lag fick oss att
bekänna den moraliska rötan i våra egna hjärtan.
Guds evangelium fick oss att förtrösta på hans
Son Jesus som vår Frälsare. Alla våra synder har
tvättats bort i Jesu utgjutna blod. Vi har blivit
iklädda Jesu eget fullkomliga liv. Genom tron på
Jesus är vi en ”ny skapelse” (2 Kor. 5:17), och nu
är vi ”jordens salt”.

Jesus säger inte att vi borde vara salt. Som
kristna är vi automatiskt salt. Om vi inte är salt
är vi inte kristna heller. Vi är ”jordens salt” när
vi står upp för det som är rätt och fördömer det
som är fel enligt Guds definition av rätt och fel.
Vi lever i en värld av subjektivism och relativism.
Man säger: ”Det beror på”, det beror på hur du
ser det, hur du känner inför det. Du kanske tycker
att abort är mord men jag ser det annorlunda.
Du kanske tycker att Gud har sista ordet men det
tycker inte jag. Det som är rätt för dig, det är rätt
för dig men behöver inte vara rätt för mig. Låter
det bekant?
Salt svider. Salt biter. Salt har en viktig uppgift. Vi måste låta Guds ord komma till tals och
tillämpa det - först och främst på våra egna liv
och därefter på andras. Gud använder sin lag för
att visa oss hur helt igenom syndiga vi är och
göra oss beredda att i tro välkomna den goda
nyheten om Jesus, vår Frälsare.
Herre, hjälp mig att växa i tron på Jesus. Hjälp mig
att ödmjukt och frimodigt förmedla ditt Ord till
andra. Amen.
Ur Meditations
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