
Nr 2 2021 – årgång 35.  Lutherska Bekännelsekyrkans tidning

Vi människor hade en gång en underbar plats här på jorden, nämligen i paradiset, i Edens trädgård.  
Men vi blev utdrivna, och det var vårt eget fel. Vi människor drevs ut från paradiset för att vi gjorde uppror  

mot Gud och gick i förbund med hans fiende djävulen. Läs mer på sid 3.
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LUTHERSKA
BEKÄNNELSE KYRKAN (LBK)

Vi tror att Gud har skänkt hela 
världen glädjebudskapet om 
den försoning som skett i Kris-
tus. 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 predi-
kan, 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 produk-
ter utan som Guds eget ord. Bibelns ord är 
den enda normen för sann kristen lära.

Vi bekänner oss till de lutherska bekän-
nelseskrifterna samlade i Konkordieboken 
från år 1580, eftersom vi funnit att de helt 
överensstämmer 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 förkunnelsen 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.

I år är maj månad fylld av fyra stora högtidsdagar i vårt kyrkoår. Bönsön-
dagen, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen och Heliga Trefaldighets dag. 
Guds nåd är inte begränsad, här gäller inte ”lock down” eller nedstängning 
utan nåd utöver nåd från Guds sida även detta svåra år.

Bönevägen är alltid öppen, Bibelns Gud är aldrig upptagen. Han lyssnar 
varje dag och tar alltid dina bekymmer på allvar. Vi får be om vad som 
helst, när som helst och med vilka ord som helst. 
 På samma sätt som ett barn går till sin förälder när det behöver hjälp får 
vi kasta våra bekymmer på honom. Inget problem är så litet att det inte be-
tyder något för Gud och inget problem är för stort för honom. Vi får kasta 
alla våra bekymmer på honom. 
 Bönen kan inte skiljas från den troendes andliga liv, den är hjärtslagen av 
vår tro. Den som har blivit Guds barn önskar få tala och kommunicera med 
sin Far i himmelen. Sista raden i en sång lyder: Tryggt till honom kan du 
säga, ingen dig förstår som han. Stämmer verkligen detta? I allra högsta grad. 
Profeten skriver de tröstande orden: Och det ska ske att innan de ropar ska 
jag svara, medan de ännu talar ska jag höra (Jes 65:24). 

I himmelsfärden avslutas Jesu offentliga verksamhet på jorden. Han sitter 
nu på Faderns högra sida och talar väl om oss inför Fadern. Han regerar nu 
i nådens rike och det kommer han att göra tills han lagt alla sina fiender 
under sina fötter. Han som förut vandrade omkring på jorden som en av oss 
och bara kunde tala till en begränsad skara åt gången, han är nu överallt och 
verkar över hela jorden. Han är kyrkans Herre, som sänt sin Ande och är nu 
med de sina alla dagar intill tidens ände. 

Den helige Ande skulle komma med gamla nyheter. Det är väl inte bra, det 
har jag redan hört brukar man säga i alldagligt tal. Här vänder Bibeln åter 
igen upp och ner på världens sätt att tänka. Anden kommer alltid endast 
genom ordet och sakramenten men å andra sidan då händer det saker, stora 
under. Människor föds på nytt. Att upprepa och repetera är Andens stora 
uppgift och Anden omtalas på många ställen redan i Gamla testamentet. 
Guds Ande svävade över vattnet när jorden ännu var öde och tom före 
skapelsen. Guds Ande förnyar ständigt jorden läser vi i psalm 104. Jesaja 
skriver att när Anden blir utgjuten från höjden, ska öknen bli ett bördigt 
fält, Jes 32:15. Den botfärdige David ber i en psaltarpsalm att den helige 
Ande inte skall tas ifrån honom, Ps 51:13.

Heliga Trefaldighets dag infaller i år någon dag innan vi går in i sommar-
månaden juni och andra delen av kyrkoåret träder in. Vi brukar kalla denna 
tid för den festlösa delen. Denna långa tid av kyrkoåret har grön färg. Det 
är växandets tid. Vi får lära oss omsätta allt som vi i tron fått ta emot. Hela 
treenigheten vakar, hjälper och tröstar oss alla med stor omsorg. Vi kan inte 
med förnuftet förstå treenigheten. Evangelisten Johannes visste kanske mer 
om Guds väsen än någon annan. Vi ser det av hans evangelium. Han låter 
oss ana mer om Guds helighet än något annat som är skrivet. Ingen har nå-
gonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har 
gjort honom känd (Joh 1:18).
 Sorgligt nog hindrar pandemin oss att samlas på Hjälmargården i år. Vi 
tänker försöka sända föredrag och gudstjänster digitalt. All nödvändig infor-
mation kommer att visas på hemsidan, www.bekannelse.se

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. 
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar. 
Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden 
förkunnar sommartiden.

Ingvar Adriansson
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Av David Edvardsen

Johannes 14:1-6
”Här vill jag inte stanna kvar.” Så 
kan människor säga när de vantrivs 
där de är. Ibland kan man van-
trivas lite mindre om man flyttar 
någon annanstans. Men många har 
fått erfara att det ändå inte är en 
varaktig plats här på jorden. När 
Jakob kom till Egypten frågade 
Farao honom hur gammal han var. 
Jakob svarade: ”Min vandringstid 
har varat i hundratrettio år. Få och 
svåra har mina levnadsår varit.” 
Det är en ganska bra beskrivning 
av en kristens liv här på jorden. 
Det är ett liv i främlingskap och 
bedrövelse. Det här är ingen plats 
där man gärna vill stanna kvar. 
Samma sak fastslår Hebreerbrevets 
författare: ”Här har vi ingen stad 
som består, men vi söker den stad 
som ska komma.”

”I världen får ni lida”, sa Jesus 
till sina lärjungar i avskedstalet han 
höll innan han skulle lämna dem. 
Jesus visste att lidande lätt kunde 
göra lärjungarna ängsliga eftersom 
de hade en gammal människa i sig. 
Samtidigt visste han att lidande 
var bra för dem. Det bidrog till 
att uppfostra dem så att de förstod 
att denna värld inte är en plats där 
man gärna vill stanna kvar. Lidan-
den skulle få dem att längta efter 
den underbara plats som väntade 
dem.  

Även vi måste gå in i Guds rike 
genom många lidanden. De kan 
göra oss ängsliga, för också vi har 
en gammal människa i oss. Samti-
digt är lidande bra för oss. Genom 
lidande vill Jesus uppfostra oss. 
Han vill få oss att förstå att denna 
värld inte är en plats där vi gärna 
vill stanna kvar. Han lär oss längta 
efter den bättre, underbara plats 
som väntar oss i himlen.

Det är just denna underbara 
plats Jesus tröstar sina lärjungar 
med i dagens text som är inled-
ningen till Jesu avskedstal till 
lärjungarna. ”Låt inte era hjärtan 
oroas”, börjar han. I dessa corona-
tider försöker en del intala oss att 
det är viktigt att oroa sig och att vi 
för all del inte ska sluta oroa oss. 
Men Jesus lär det rakt motsatta. 
När lärjungarna blev rädda på 
grund av stormen på Gennesarets 
sjö stillade Jesus stormen och sa: 
”Varför är ni rädda?” I vår text 
säger han samma sak fast med 
andra ord: ”Låt inte era hjärtan 
oroas.” Därmed tillrättavisar han 
oss för att vi så lätt blir oroliga. Vi 
grips lätt av ångest för olika saker, 
som oro för hälsan, dödsångest och 
människofruktan. Efter sin tillrät-
tavisning säger Jesus vad vi ska 
göra i stället för att oroa oss, näm-
ligen det motsatta: ”Tro på Gud 
och tro på mig.”

Men hur ska vi klara det? Hur 
ska vi klara att inte gripas av ångest 

utan i stället lita på Gud och på 
hans Son? Jesus vet mycket väl 
att vi inte har någon kraft till det 
i oss själva. Men han har sådan 
kraft och den vill han ge oss. För 
att ge oss kraft försäkrar han att en 
underbar plats väntar oss. Denna 
plats är hans Fars hus. Jesus har 
kommit för att vinna denna under-
bara plats åt oss.

Vi människor hade en gång en 
underbar plats här på jorden, näm-
ligen i paradiset, i Edens trädgård. 
Men vi blev utdrivna, och det var 
vårt eget fel. Vi människor drevs 
ut från paradiset för att vi gjorde 
uppror mot Gud och gick i för-
bund med hans fiende djävulen. 
En sådan makt kan inte besegras 
med jordiska medel, inte heller 
med religioner som människor 
hittat på. Därför har alla mänskliga 
försök att vinna tillbaka paradiset 
misslyckats. Människors omvärld 
har förändrats och på vissa områ-
den förbättrats, men människan 
själv har varken förändrats eller 
förbättrats.

Men så har Gud själv ingripit. 
I sin kärlek och nåd sände Gud 
sin Son till världen för att vinna 
tillbaka den underbara platsen åt 
oss. Jesus säger: ”Jag går bort och 
bereder plats för er.” Det är hans 
Fars hus som är den underbara 
platsen. Det behöver visserligen 
inte beredas en plats, för den finns 
av evighet. Men lägg märke till 

En plats där man vill vara
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att Jesus säger ”Jag går bort och 
bereder plats för er.” Om inte Jesus 
hade kommit till världen hade den 
underbara platsen ändå funnits 
men den hade varit otillgänglig 
och stängd för oss. Vi hade inte 
varit välkomna där. Jesus kom till 
världen för att göra den underbara 
platsen till en plats där vi är väl-
komna. Han kom för att göra den 
till vår plats. 

”Jag går bort och bereder plats 
för er.” Jesus talar här om det som 
snart skulle hända med honom. 
Han skulle snart lida och dö på 
korset som en förbrytare fast han 
inte hade gjort något fel. Han 
som inte visste av synd blev gjord 
till synd för oss så att vi i honom 
skulle få Guds rättfärdighet. 
Genom att oskyldigt lida och dö 
har Jesus berett en plats för oss. 
Genom sitt blod har han gjort i 
ordning den. Allt är färdigt, som 
Jesus fastslog när han dog på 
korset: ”Det är fullbordat.”

Detta bekräftades av hans Far 
då han uppväckte honom från de 
döda. Jesus förutsäger i texten att 
han skulle uppstå igen och se lär-
jungarna igen. ”Och om jag nu går 
bort och bereder plats för er, så ska 
jag komma tillbaka.” En kort stund 
skulle Jesus lämna lärjungarna, 
men när han uppstått igen kom 
han tillbaka till dem och sa: ”Frid 
vare med er.” Därmed uttryckte 
han följden av sin död. Han hade 
stiftat fred mellan Gud och oss 
människor. Han hade försonat oss 
människor med Gud. Han hade 
vunnit en plats åt oss i sin Fars hus.

”I min Fars hus finns många 
rum”, säger Jesus. Det är alltså 
gott om utrymme på denna un-
derbara plats. För Gud vill ju att 
alla människor ska komma dit. 
Han vill inte att någon ska gå 
förlorad utan att alla ska nå fram 
till omvändelse. Han vill att alla 
ska bli frälsta. Jesus gav sitt liv till 
lösepenning för alla. Han dog för 
dig. Du ska alltså inte tänka: ”Nej, 
det kan omöjligt finnas plats för 

mig i himlen. Jag är en för stor 
syndare.” Nej, tänk inte så. ”I min 
Fars hus finns många rum”, säger 
han som kommit till världen för 
att frälsa syndare. Han säger det 
till sina lärjungar som snart skulle 
ta anstöt av honom. Han säger det 
till Petrus som snart skulle förneka 
honom tre gånger. Han säger det 
till dig som i likhet med dem inte 
har något att berömma dig av inför 
Gud. Ingen har något att berömma 
sig av inför Gud. Ändå har Jesus 
berett plats för oss. Ändå har han 
vunnit en underbar plats för oss i 
sin Fars hus. 

Hans Fars hus är verkligen en 
varaktig plats. Jesus säger: ”I min 
Fars hus finns många rum.” Ordet 
som är översatt med ”rum” är be-
släktat med ett verb som betyder 
”förbli”. Ganska fritt översatt kan 
man säga: ”I min Fars hus finns det 
många varaktiga platser.” På jorden 
finns det inga hus eller lägenheter 
som förtjänar det namnet. Och 
även om några hus blir kvar ett tag 
och inte ödeläggs av jordbävningar, 
ras, snöskred, översvämningar, 
brand, bomber eller granater så 
har vi inte någon varaktig plats 
här. Men rummen i Jesu Fars hus 
är verkligen varaktiga platser. De 
blir aldrig rivna och man behöver 
aldrig flytta ifrån dem. Aldrig bärs 
några lik ut från de rummen, för 
där finns ingen död. Psalmisten 
David gladde sig över denna varak-
tiga och underbara plats: ”Jag ska 
bo i Herrens hus för alltid.”

Att himlen är en underbar plats 
gör Jesus också klart i texten när 
han säger att lärjungarna ska vara 
där tillsammans med honom. Vi 
läser: ”Och om jag nu går bort 
och bereder plats för er, så ska jag 
komma tillbaka och hämta er till 
mig, för att ni ska vara där jag är.” 
När Jesus kommer tillbaka den 
sista dagen ska han ta oss till sig 
och vi ska vara där Jesus är. Vi ska 
se honom som han är. Ansikte mot 
ansikte ska vi se honom, vår gode 
herde och vän som gav sitt liv för 

oss. Och vi ska vara tillsammans 
med honom för alltid. Det blir en 
perfekt plats att bo på.

Jesus har vunnit en underbar 
plats åt oss och han påminner oss 
om vägen dit. Vägen är Jesus själv. 
Han säger nämligen: ”Jag är vägen, 
sanningen och livet.” Han har gjort 
sig själv till vägen. Hebreerbrevets 
författare skriver: ”I kraft av Jesu 
blod kan vi frimodigt gå in i det 
allra heligaste på den nya och le-
vande väg som han öppnat för oss 
genom förhänget, det vill säga sin 
kropp.”

Jesus är den enda vägen. Det 
understryker han när han tillfogar: 
”Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig.” Jesus är den enda 
vägen till frälsning. Alla andra 
vägar, gärningarnas vägar som 
andra religioner erbjuder, är blind-
vägar som leder till förtappelsen.

Jesus är den enda vägen till 
Fadern, den enda vägen till fräls-
ning. Det understryker han också 
när han säger: ”Jag är sanningen.” 
Det finns ingen annan väg till 
frälsning än Jesus. Det finns inga 
andra namn genom vilka vi kan 
bli frälsta än Jesu namn. Vägen till 
den underbara platsen är alltså inte 
våra gärningar utan tron på Jesus 
som gav sig själv för oss. Och tron 
kommer av hans ord. Därmed ser 
vi hur vi använder Jesus som vår 
väg till Fadern. Och den helige 
Ande bevarar oss så vi förblir i 
Jesus, den sanna vägen.

I honom är vi på väg till den 
underbara platsen. På vägen möter 
vi bekymmer och faror, men som 
de nya människor vi är fruktar vi 
inte bekymren och farorna, varken 
andliga eller kroppsliga faror, 
varken virus, sjukdom eller död. 
För som de nya människor vi är vet 
vi att ingenting kan skilja oss från 
Guds kärlek i Kristus Jesus, vår 
Herre. Han har gjort i ordning en 
plats för oss i sin Fars hus. En un-
derbar plats väntar oss. Amen.
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1. Nåden allena, tron allena, 
Kristus allena
Alla människor kan veta att vi 
behöver Guds förlåtelse. Lagens 
krav är skrivna i människans hjärta 
(Rom 2:15) och samvetet vittnar 
om att vi har brutit mot dem.

Människans naturliga instinkt 
är att försöka förtjäna sin ställning 
inför Gud. Eftersom vi samtidigt 
är medvetna om att vi inte klarar 
av att hålla Guds lag, så blir resul-
tatet en kombination: Människan 
gör sitt bästa och med överseende 
och hjälp från Guds sida så kan det 
räcka.

Bibeln lär istället att det är an-
tingen eller. Antingen förtjänar vi 
Guds välvilja genom att hålla Guds 
lag, eller så får vi ta emot Guds för-
låtelse helt och fullt som en gåva. 
Nåd och förtjänst står i motsats till 
varandra.

”Den som har gärningar får sin 
lön, inte av nåd utan som förtjänst. 
Men den som utan gärningar tror 
på honom som förklarar den ogud-
aktige rättfärdig, han får sin tro 
tillräknad som rättfärdighet” (Rom 
4:4-5). 

På motsvarande sätt står tro och 
gärningar, när det gäller vår fräls-
ning, i motsats till varandra: ”Av 

1 Luther säger i Stora Galaterbrevskommentaren med sitt uttrycksfulla språk att lagen och evangeliet är ”himmelsvitt skilda och mer än motsatser” 
(kommentar till Gal 3:23).

nåden är ni frälsta genom tron, 
inte av er själva. Guds gåva är det, 
inte på grund av gärningar för att 
ingen ska berömma sig” (Ef 2:8-9).

Detta beror ytterst sett på att 
den enda förtjänsten som gäller 
inför Gud är Kristi förtjänst. Både 
vår tro och våra gärningar är ofull-
komliga. Tron frälser inte för att 
den är en god gärning, utan på 
grund av vad den tar emot: Kristi 
färdiga verk.

Det är inte så att Kristus har 
gjort det stora verket och så lägger 
tron till det lilla som saknas. Trons 
roll är istället att ta emot det som 
redan är färdigt.

2. Att låta både lag och 
evangelium stå
Det finns en frestelse för förnuftet 
att låta lag och evangelium i någon 
mån ta ut varandra, eftersom det 
annars kan verka motsägelsefullt. 
Rättfärdigheten genom tron är 
ju ”utan lagen” (Rom 3:21), så vi 
förstår att det rör sig om två helt 
olika budskap som ska predikas 
vid sidan av varandra.1 Guds lag  
kräver att människan håller den, 
annars står hon under Guds dom 
och förbannelse. Detta är sant 
också efter att Kristus fullbordat 

sitt verk. Denna sanning behöver 
vi framhålla samtidigt som vi lär 
att Gud älskar alla människor, att 
Kristus tagit straffet för varje män-
niskas synd och att det inte saknas 
något i detta verk utan att det är 
färdigt att tas emot av var och en 
som tror.

3. Att inte säga för mycket
När människor har velat framhålla 
att allt redan är färdigt så har man 
ibland gått för långt och sagt mer 
än vad Bibeln säger och istället 
hamnat i strid mot vad Skriften lär. 
Kristi verk gäller alla människor 
och är färdigt att tas emot och 
ingenting behöver läggas till detta 
verk. Men vissa har talat som om 
alla människor också redan har 
tagit emot Kristi verk.

I en artikel som är kritisk mot 
läran om den universella rättfärdig-
görelsen återger Rune Söderlund 
följande: Rosenius omtalar hur 
han en gång i Norrland samman-
träffat med några, som menade, 
att världen var i den meningen 
rättfärdig och salig, att ingen bätt-
ring mer behövdes. ”När jag blott 
tillönskade dem den Heliga Andas 
nåd, logo de emot mig och sade 
uttryckligt, att denna nåd icke 

Rättfärdiggörelsen och tron
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behöfdes, de hade fått allt, när 
Christus dog på korset o.s.w. Och, 
sorgligt att förtälja, slöt denna hop 
med att så förswinna i werlden, 
som wattnet rinner ned i sand. Oss 
är icke owetterligt hwad satan i 
sinnet hafwer … Men det nämnda 
förwillade folket i Norrbotten hade 
werkligen till lösen detta uttryck: 
’Werlden är rättfärdig och salig’.”2

Här ser vi en sammanblandning 
mellan Kristi verk på korset och 
den helige Andes verk i en män-
niska. Ett sätt att uttrycka det på 
är att man blandar samman den 
andra och tredje trosartikeln: Jesus 
Kristus har friköpt alla människor 
med sitt blod, men den helige 
Ande har inte fört alla till tro 
genom evangelium.

Ett annat sätt att tala om det är 
att Kristus har vunnit frälsningen 
för alla människor, att denna fräls-
ning förmedlas i nådemedlen och 
tas emot genom tron.

Om dessa skillnader upp-
rätthålls och om man rätt skiljer 
mellan lag och evangelium, så 
kommer man inte att säga för 
mycket.

4. Att inte säga för lite
I allmänhet är risken större att 
vi säger för lite än att vi säger för 
mycket i denna fråga. Det har sär-
skilt inom pietismen ibland funnits 
en rädsla att göra det för lätt, så att 
det inte blir någon ”verklig omvän-
delse”. Människan måste ångra sig 
tillräckligt mycket innan hon får 
tro, annars är det ingen sann tro.

Denna rädsla kommer sig av att 
man inte tar människans synda-
fördärv på allvar. Bibeln är tydlig 
med att en människa som inte har 
Guds Ande ser på Kristi kors som 
en dårskap. Det finns därför ingen 
risk att en människa ska inbilla 
sig att hon tror på Jesus som sin 
Frälsare från synden, men att det 
egentligen bara rör sig om önske-
tänkande. Hon kan inte vilja tro 

2 Rune Söderlund, ”Läran om den universella rättfärdiggörelsen i teologihistorisk belysning” (s.114-129), STK 1979:3, s.117-118. Det ska noteras 
att den allmänna rättfärdiggörelse som Söderlund vänder sig emot har just denna form, där alla människor redan har tagit emot nåden.

att hon får syndernas förlåtelse för 
Jesu skull utan Guds Ande.

”En oandlig människa tar inte 
emot det som kommer från Guds 
Ande. Det är dårskap för henne, 
och hon kan inte förstå det efter-
som det måste bedömas på ett and-
ligt sätt” (1 Kor 2:14).

”Ordet om korset är en dårskap 
för dem som går förlorade, men för 
oss som blir frälsta är det en Guds 
kraft” (1 Kor 1:18).

På liknande sätt kan det finnas 
en rädsla för att om man säger att 
Kristus redan har gjort allt som 
behöver göras, så kan människor 
vaggas in i en falsk förtröstan. 
Vissa tänker sig att om människan 
inte fattar ett aktivt beslut att tro, 
så kan hon inte bli troende. Om 
hon därför får evangeliet predikat 
för sig, utan några uppmaningar 
att tro utan endast får höra om 
Kristi färdiga verk, så tänker man 
sig att detta inte är tillräckligt. De 
kan inbilla sig att de är troende, 
men de har ännu inte gjort sin del 
och fattat ett beslut om att ta emot 
Jesus.

Men den människa som vaggas 
in i en falsk förtröstan är ju den 
som sätter sin tillit till något annat 
än Kristi verk. Den som däremot 
litar på att Kristi verk är tillräckligt 
också för mig och att inget behö-
ver läggas till, hon tar också emot 
detta. Det är just till Kristus allena 
som en syndare ska hänvisas. Ju 
klarare det görs att inget behöver 
läggas till, desto klarare ljuder 
evangeliet. Och det är genom det 
klara evangeliet som Guds Ande 
uppväcker och styrker tron.

Det finns också människor som 
av olika skäl är försiktiga med att 
använda vissa termer, men där 
innehållet i sak är detsamma. Det 
behöver inte innebära några pro-
blem. Men när det finns en läro-
mässig skillnad, där tron gör något 
mer än tar emot Kristi färdiga verk 
och Guds förlåtelse, då har man 

gjort en obiblisk inskränkning av 
evangeliet.

5. Ingen ny lära
När de romersk-katolska teolo-
gerna kritiserade den lutherska 
läran kunde Philipp Melanchthon 
hänvisa till uttalanden av kyrko-
fäder, där de lärde samma sak. 
I försvaret till den Augsburgska 
bekännelsen citerar Melanchthon 
bland annat Ambrosius (ca 340-
397 e.Kr.) och han säger om detta 
citat att om man läser ”alla sen-
tenslärare, som man hedrat med 
ståtliga titlar … så skall man finna, 
att dessa icke bidraga till att förstå 
Paulus så mycket som detta ställe 
hos Ambrosius”. Ambrosius skri-
ver:

”Lagen, som gjort oss alla till 
syndare, kunde tyckas vara oss 
till skada, men Herren Jesus har 
kommit och tillgivit alla den synd, 
som ingen kunde undvika, och 
har med utgjutandet av sitt blod 
utplånat den handskrift, som var 
emot oss.

[…]

Därför må ingen berömma sig 
av sina gärningar, emedan ingen 
rättfärdiggöres genom vad han 
själv gjort. Men den som är rätt-
färdig har detta sig givet, enär han 
genom dopet är gjord rättfärdig. 
Det är sålunda tron, som frigör 
oss genom Kristi blod, ty säll är 
den, vilken synden är förlåten och 
vilken nåden är beskärd” (Apolo-
gin till Augsburgska bekännelsen, 
IV:103).

Här finner vi alla tre delar: 
Kristi verk är fullbordat, det för-
medlas genom nådemedlen och tas 
emot genom tron.

Vi kan se att Ambrosius menar 
att Kristi verk är tillräckligt både 
i den meningen att det gäller alla 
människor och i den meningen 
att det inte behöver kompletteras 
för att vi ska få Guds förlåtelse. 
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Kristi blod har nämligen utgjutits 
för alla som lagen gjort till syndare 
och så utplånat handskriften som 
var emot oss och förlåtit ”alla den 
synd, som ingen kunde undvika”.

Han nämner sedan att vi har 
rättfärdiggjorts ”genom dopet”. I 
dopet, liksom i de andra nådemed-
len, överräcker Gud Kristi verk till 
oss. Direkt efter detta skriver han 
att ”det är sålunda tron, som frigör 
oss genom Kristi blod”, eftersom 
tron tar emot det dopet överräcker.

Denna text av Ambrosius är 
naturligtvis en parafras av Paulus 
ord i Kol 2, där Paulus skriver om 
hur vi blivit uppväckta med Kris-
tus genom dopet (v.11-12) och så 
fortsätter:

”Ni som var döda på grund av 
era överträdelser och er oomskurna 
natur, också er har han gjort le-
vande med Kristus. Han har förlå-
tit oss alla överträdelser och strukit 
ut det skuldebrev som med sina 
krav vittnade mot oss. Det har han 
tagit bort genom att spika fast det 
på korset” (v.13-14).

Gud har förlåtit oss för att 
Kristus utgjutit sitt blod på korset. 
Denna förlåtelse tar vi emot genom 
tron och så får vi liv med Kristus.

När Rom därför hävdade att 

läran om att vi förklaras rättfär-
diga genom tron var något nytt 
med Luther, så blundade de både 
för kyrkohistorien och Bibeln. På 
samma sätt är det när vissa nutida 
lutheraner hävdar att läran att Gud 
har förlåtit alla människor och att 
denna förlåtelse förmedlas genom 
nådemedlen och tas emot genom 
tron är något som kommit efter 
Luther.

6. En illustration
Om jag gör en person illa och 
denna person i sitt inre förlåter 
mig, så behöver jag ändå höra 
och ta till mig denna förlåtelse. Så 
länge jag går och tror att den jag 
sårat fortfarande håller min synd 
emot mig, så har jag ingen glädje 
över att personen i själva verket i 
sitt hjärta har förlåtit mig.

När den förlorade sonen vänder 
hemåt så vet han inte om sin faders 
inställning. Det är först när fadern 
i ord och handling visar att han 
tar emot honom som sin son, som 
sonen får veta att fadern verkligen 
har förlåtit honom. Men det är 
inte för att sonen vänder hem, eller 
på grund av sonens ord till fadern, 
som fadern förlåter honom i sitt 
hjärta. Fadern avbryter ju sonen 

när han talar om sin synd, för att 
istället klä honom i högtidsdräkt 
och ordna med en fest. Och redan 
på långt håll får fadern syn på 
sonen och skyndar sig mot honom, 
eftersom han redan i sitt hjärta 
har förlåtit honom och väntar på 
honom.

Men det är först när sonen 
kommer hem som fadern får till-
fälle att visa honom att han är 
förlåten. Och vi måste förstås göra 
skillnad mellan att sitta och svälta 
bland svinen och att vara på fest 
hemma hos fadern.

7. Trösten i denna lära
Hur kan jag veta att Gud tar emot 
mig? Jag kan veta det genom Guds 
Ord.

Det enda jag behöver veta om 
mig själv är att jag är en syndare, 
då vet jag också att Kristi verk 
gäller mig. Jag behöver inte se 
någon tro i mitt hjärta och inte 
några goda frukter, utan Guds Ord 
säger att mina synder är förlåtna 
för att Kristus har friköpt mig.

Om jag tror detta så bedrar jag 
inte mig själv, för Han som har 
sagt det är sann.

Anders Nissen

Läs mera och beställ från
forlag.biblicum.se eller per e-post: 
biblicum@biblicum.se. I webbutiken 
anger du kampanjkoden 10pack.

Evangelisera med Biblicum!
Du har kanske en familjemedlem, en granne eller en 
arbetskamrat, som skulle vara intresserad av fördjupning i 
den kristna tron. Vi vill ge dig ett tips: ska�a hem en 
uppsättning med småskrifter, så har du lämpliga gåvor till 
födelsedagar och jul! Just nu ger vi dig ett generöst erbju-
dande: om du köper 10 ex av Biblicums småskriftserie, i 
valfri kombination, betalar du endast 200 kr! Normalt 
skulle de kosta 40 kr/st. 
I erbjudandet ingår även Skriften och saligheten, Den 
lutherska läran om utkorelsen samt Martin Luthers befri-
ande upptäckt (normalt 30 kr).
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Den rikskände DNA-släktforska-
ren Peter Sjölund i Sverige har i 
ett blogginlägg lagt fram rön som 
radikalt kan förändra den allmänt 
vedertagna synen på mänsklighe-
tens historia. Hans inlägg har den 
provocerande rubriken ”Mormors 
far var neandertalare”1. Forskare 
har lyckats analysera rekordgam-
malt DNA från förhistoriska 
människor. Nu kan man rentav 
börja släktforska på deras nean-
derthal-släktingar! Liknande rön 
har tidigare lagts fram av tidskrif-
ten Genesis.

Det som lagts fram i två färska 
studier är analyser av lämningar 
från fem människor i Bulgarien 
och från en kvinna i Tjeckien. 
Enligt vedertagna metoder för da-
tering skulle deras ålder vara mer 
än 40 000 år. 

De förstnämnda fynden sägs 
ha genetiska likheter med förhis-
toriska och nu levande människor 
i Ostasien och med ursprungsbe-
folkningen i Amerika. Deras gene-
tiska arv överlevde inte istiden. Det 
mest intressanta med fynden är att 

1   https://petersjolund.se/mormors-far-var-neandertalare/

2   Bygger på artiklar i Genesis nr 1/2020 (krymp.nu/2KA) och artikeln Mänsklighetens nya historia i Genesis nr 1/2021.

3  Mitokondrier är små celldelar som brukar liknas vid cellens ”kraftverk”.

de bar tydliga spår av neandertha-
larnas DNA. Alla hade en anfader/
anmoder som var neanderthalare.

Forskarna menar att neander-
thalarnas och moderna människors 
ursprung delade sig för ungefär 
600 000 år sedan. De nya fynden 
antyder att neanderthalarna var 
riktiga människor – något som 
skapelsetroende forskare länge har 
hävdat. Vi återkommer till frågan 
om dateringar.

Eva och Noa bevisas av DNA- 
forskningen2

Redan länge har man visat att alla 
människor härrör från en enda 
gemensam föregångare. Det är 
s k mitokondriskt DNA som ärvs 
endast av kvinnor som leder till-
baka till en urmoder som kallas 
den mitokondriska Eva. Med de 
antaganden som brukar göras för 
mutationsfrekvensen har åldern för 
denna Eva angetts till 150 000–
200 000 år. Men samtidigt påpekar 
evolutionisterna att hon ingalunda 
var den enda kvinnan i sin genera-
tion, men hon var den enda som 

har gett upphov till en obruten 
linje av döttrar fram till våra dagar. 
Detta synnerligen lösa antagande 
grundar sig givetvis på att evolu-
tionsteorin annars skulle rämna!

Men hur förhåller sig då skapel-
setroende till de långa tidsperio-
derna? För att beräkna den mito-
kondriska Evas ålder använder man 
sig av den ”molekylära klockan”3. 
Den bygger på hastigheten för 
mutationer i arvsmassan. Dessa i 
sin tur grundar sig på vedertagna 
radiometriska åldersbestämningar 
av berglager via jämförelser mellan 
schimpanser och människor. Men 
under de senaste decennierna har 
det gjorts ett antal mer direkta 
observationer av mutationshastig-
heten i mitokondrierna, vilka visar 
på att Eva levde för några tusen år 
sedan!

Men också Adam har funnits 
enligt modern DNA-forskning! 
Alla män bär en Y-kromosom i sina 
celler. Kromosomerna innehåller 
information i DNA (uppsättningar 
av de fyra bokstäverna A, T, G, C), 
som långsamt förändras genom 

DNA-forskningen – en dödsstöt DNA-forskningen – en dödsstöt 
 för utvecklingsläran? för utvecklingsläran?
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mutationer. I dag finns verktyg 
för att bestämma den exakta ord-
ningen på bokstäverna i DNA. 
Forskarna kan jämföra Y-kromoso-
mernas DNA hos män från olika 
delar av världen och ta reda på 
skillnaderna.

Enligt Bibeln härstammar alla 
män från Noa, som hade tre söner. 
Alla nu levande män bär alltså 
kopior av Noas Y-kromosom, men 
med olika förändringar.

Kan forskarna då få reda på 
tiden som gått sedan Noa? Jo, men 
med två förutsättningar:

1) Att man kan bestämma hur 
stor variationen är i mäns Y-kro-
mosomer.

2) Att man kan uppskatta med 
vilken hastighet mutationerna 
uppträder.

Den hittills gängse uppfatt-
ningen om tidsperspektivet har 
varit att männens urfader skulle ha 
levat för ungefär 250 000 år sedan. 
Nu finns nya rapporter där man 
använt sig av noggrannare metoder 
och där man noterat avsevärt högre 
mutationshastigheter än i tidigare 
undersökningar. Det skulle peka 
på att den gemensamma urfadern 
skulle ha levt för endast några få 
årtusenden sedan. 

Evolutionistiska genetiker har 
länge grubblat över varför det 
verkar som om ”mitokondriska 
Eva” skulle vara betydligt äldre än 
”Y-kromosom-Adam”. Men följer 
vi Bibelns framställning är det inte 
underligt. Det fanns fyra kvinnor 
med i arken, och dessa har sitt ur-
sprung i Eva som levde en lång tid 
före dem, medan männen alla hade 
sina gener från en enda man.

Kommer mänsklighetens historia 
att skrivas om?
Dr Nathaniel T Jeanson är en 
bibeltroende biolog från Harvard-
universitetet och numera forskare 
för skapelseorganisationen Answers 

4   https://www.youtube.com/playlist?list=PL1v9pqs4w1mwrGlCET76Rs99Fx0EfJXE4

5   Se https://genesis.nu/.

in Genesis i USA. Han presenterar 
i en serie på 23 videoföreläsningar 
med titeln Människorasens nya 
historia (The New History of the 
Human Race)4, hur det enligt den 
nutida forskningen är möjligt att 
raser med skilda egenskaper kan 
bildas snabbt. Redan på några ge-
nerationer kan gener som innehål-
ler disposition för mörk hy ta över 
från ljus hy och vice versa. 

Jeanson pekar på andra intres-
santa fakta, till exempel om urbe-
folkningen i Amerika. Han hävdar 
att de folk som tidigare betraktats 
som primitiva i själva verket var 
mycket skickliga med hög kun-
skapsnivå. Det bekräftas också av 
Bibelns urhistoria, som vittnar om 
mycket tidig hantverkskonst (se 
1 Mos 4:22). Det motsäger en av 
evolutionismens grundprinciper, 
enligt vilken mänskligheten ut-
vecklats från primitiva till allt mera 
sofistikerade kulturer. Vi skulle ha 
mycket att lära av de byggnadstek-
niskt avancerade egyptiska pyra-
miderna eller från Machu Picchu i 
Peru!

Alla de här exemplen visar att 
Bibelns historia ingalunda behöver 
skrivas om, även om den seku-
lära historien tvingas göra det. 

Det stora problemet är att evo-
lutionismen är omfattad som ett 
axiom som inte kan motsägas med 
mindre än att man diskrediterar 
sig som forskare. Det kan mycket 
väl vara så att DNA-forskningen 
kommer med sådana rön att det 
blir omöjligt att upprätthålla de 
förutsatta långa tidsperioderna.

Debatten om kompromis-
serna mellan utvecklingsläran 
och en tro på en Skapare, det som 
man vanligen kallar en teistisk 
evolution, har tagit fart i många 
kristna sammanhang. Frågan är 
av synnerlig vikt särskilt för den 
studerande ungdomen. Det är 
viktigt att studera den pågående 
forskningen, som visar att man 
inte behöver skämmas för att tro 
på Bibeln. Det kan man göra bland 
annat via tidskriften Genesis och 
Föreningen Genesis’ webbplats.5 

Det finns också många goda 
böcker som gärna kan läggas i 
ungdomarnas händer (se BoB nr 
1/2021). En tämligen ny och lätt-
fattlig sådan är Johnny Bergman: 
Varför tror inte alla på Darwin? (95 
kr på forlag.biblicum.se).

Ola Österbacka

En bild från Genesis som visar livets fantastiska mekanismer. Public Domain; Nicolle 
Rager @ National Science  Foundation via Wikimedia Commons. Textning: Göran 
Schmidt.
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Tolvprofeterna: Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki

AMOS
Författaren
Amos var fåraherde och odlare 
av mullbärsfikon. Hans hemort 
var Tekoa ett par mil söder om 
Jerusalem. Gud kallade honom 
till profet och sände honom till 
Nordriket i Israel. Han var främst 
verksam Nordriket som då stod på 
höjdpunkten av sin politiska makt 
men plågades av sociala orättvisor. 
Amos predikade speciellt mot deras 
hycklande gudsdyrkan, omoral 
och förtryck av fattiga. Amos var 
verksam i mitten av 700-talet, bara 
några årtionden innan Nordriket 
722 gick under och intogs av det 
mäktiga Assyrien. Vid denna tid 
var Ussia kung i Sydriket och Jero-
beam II i Nordriket. 

  
Lejonet ryter och profeten 
klagar
Amos vittnar i sin bok om en som 
ser och vet hur illa läget är. Gud 
kallar sin tjänare Amos ut från 
vardagen som bonde för att vara 
hans röst till ett folk som lämnat 
Guds befallningar och vänt honom 
ryggen. I Betel dyrkar man kalvar 
och inte Gud när Amos blir kallad 
som profet kring år 760 f Kr. Gud 
beskrivs i profetrullen som ett ry-
tande lejon, klart att kasta sig över 
sitt byte. Och bytet är nu inte Isra-
els fiender utan Herrens eget folk. 
Amos är tydlig med att orsaken till 
detta är deras falska gudsdyrkan. 
Amos var en mycket klok profet. 
Genom att börja med att uttala 
domen över folkets fiender vann 
han deras uppmärksamhet. När de 
väl börjat lyssna på hans budskap 
för han över samtalet på deras egen 
situation. Bokens inledning är väl-
digt talande. Han sade: Herren ska 
ryta från Sion, höja sin röst från 
Jerusalem. Då ska herdarnas betes-
marker sörja och Karmels höjd torka 
bort (1:2).

Amos i Betel
För Nordriket gick det bättre än 
på länge både politiskt och ekono-
miskt. Det hade länge varit präglat 
av statskupper och våld, men på 
sjuhundratalet fick man en ny 
kung med ambitioner, Jerobeam 
II. Han regerade i 41 år och lycka-
des vinna en del områden som inte 
tidigare hade erövrats. Stormakten 
i regionen, Assyrien, var under 
denna period försvagad av interna 
revolter, hungersnöd och krig. Det 
gjorde att Israel kunde få ro och 
komma på fötter. Och det gick 
snabbt! Rikedomar flödade in över 
landet. Människor kunde ha råd 
med både sommar- och vinterhus. 
Via karavanvägarna kom exklusiva 
handelsvaror in på marknaden, t ex 
divaner av elfenben. Vin, mat och 
sång blev åter centrala delar i Isra-
els kulturliv. Över detta kommer 
Amos kända ord: Ta bort dina sång-
ers buller ifrån mig, jag vill inte höra 
ditt strängaspel (5:23).  På utsidan 
såg allt väl ut, bättre än på länge. 
Men under ytan stod inte allt lika 
väl till.

Amos går upp till Betel för att 
säga sanningen. Helt orädd påtalar 
han folkets felaktiga gudsdyrkan. 
Amasja, prästen i Betel, klagade till 
kungen och han försökte förbjuda 
Amos att tala domsord över Betel, 
Samaria, makteliten, kungen och 
Israel. Han tyckte att Amos kunde 
jobba som professionell profet 
i Juda i stället. Men Amos sva-
rade att han inte var någon sådan 
profet. Han var bara en enkel fåra-
herde och det var Herren som hade 
sänt honom till Betel. Därefter 
fick prästen ta emot ett personligt 
domsord över sig och sin familj, 
vilket också går i fullbordan när 
Assyrierna intar landet. … Din 
hustru ska bli en prostituerad i 

staden, dina söner och döttrar ska 
falla för svärd, din jord ska utskiftas 
med mätsnöre. Själv ska du dö i ett 
orent land, och Israel ska föras bort i 
fångenskap från sitt land (7:17).

När Amos bar fram sin doms-
förkunnelse syntes den alldeles 
orimlig eftersom den skedde mitt 
under Nordrikets storhetstid. Men 
bara femtio år senare var landet 
totalt ödelagt precis som profeten 
förutsagt.

Davids fallna hydda
Trots att Amos budskap är dystert 
och fyllt av hot om en kommande 
dom finns det också en ljus fram-
tid. Han skriver: På den dagen ska 
jag resa upp Davids fallna hydda, 
mura igen dess sprickor och resa upp 
dess ruiner. Jag ska bygga upp den 
som i forna dagar (9:11). Denna 
vers tar aposteln Jakob upp vid 
apostlamötet i Jerusalem i Apg 15. 
Den stora frågan var om hedning-
arna skulle omskäras för att också 
kunna inlemmas i församlingen. 
Något nytt ok skulle inte läggas på 
hedningarna, utan genom apostlar-
nas förkunnelse om Jesu seger på 
korset och hans uppståndelse från 
de döda gick profeten Amos ord 
i uppfyllelse. Davids fallna hydda 
byggs upp genom Davids Son 
Messias och hans hydda överflödar 
av välsignelse för alla folk. Guds 
tabernakel eller tempel är Frälsa-
ren som upprestes efter fullbordad 
frälsningsgärning. ”Riv ner det här 
templet, så ska jag resa upp det 
på tre dagar”, sa Jesus till judarna. 
”Templet han talade om var hans 
kropp” (Joh 2:19–21). Alla som 
tror på Jesus tillhör Guds sanna 
rike. De är levande stenar i ”ett 
andligt hus”, Guds sanna tempel (1 
Pet 2:5).

Ingvar Adriansson
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I maj 1521 skrev den kände bild-
konstnären Albrecht Dürer i sin 
dagbok: ”O Gud, om Luther är 
död, vem ska då hädanefter ge oss 
det heliga evangeliet med sådan 
klarhet?” Att läsa den store re-
formatorns skrifter hade tidigare 
hjälpt honom ur stor ångest och 
nöd. Men nu var han rädd för 
att allt var över efter nyheten om 
det dramatiska bortförandet av 
Luther på väg hem från riksdagen i 
Worms.

När Luther den 18 april stod 
inför kejsaren och riksdagen och 
vägrade ta tillbaka de böcker och 
skrifter han gett ut, förstod kurfur-
sten Fredrik den vise av Sachsen att 
hans teologiprofessor var i stor fara 
och behövde föras till ett tryggt 
gömställe. Efter påvens bannlys-
ning i januari väntade nu kejsarens 
riksakt (Worms-ediktet offentlig-
gjordes 26 maj), som förklarade 
Luther som kättare och fredlös. Var 
och en kunde härefter råna eller 
döda honom utan att bli straffad 
för det, men helst skulle han gripas 
och överlämnas till kejsaren. Det 
blev förbjudet att ge honom mat, 
hjälp och husrum och att trycka 
och läsa hans böcker.

Luther ville bara åka direkt hem 
till Wittenberg men måste foga 
sig i kurfurstens vilja och plan: 
han skulle föras bort till en hemlig 
plats. Efter nio dagars resa blev 
hans vagn överfallen av en grupp 
män beväpnade med armborst. 
Hans färdkamrat Nikolaus von 
Amsdorf spelade sin roll mycket 
övertygande. Han var upprörd, 
ropade och gormade och slog emot 
de brutala kidnapparna där de for 
iväg med Luther, så att kusken och 
de få andra som var med i ressäll-
skapet fick ett tydligt intryck av att 
detta var på riktigt. Nyheten om 
denna dramatiska händelse spred 
sig snabbt över landet.

Kidnapparna red långa omvägar 
med sin fånge i skogarna i Thü-
ringen tills de sent på kvällen den 
4 maj lämnade honom på kurfur-
stens borg i Wartburg, högt ovan-
för staden Eisenach där Luther gått 
i skola som barn. Endast chefen på 
borgen visste vem den nyanlände 
var, och Luther fick befallning att 
inte visa sig för folk förrän han låtit 
hår och skägg växa sig långt. Han 
fick nya kläder och gick under 
de följande tio månaderna under 
namnet ”Junker Jörg”. (Junker var 

beteckning för en ung man av låg-
adlig familj som tjänade vid hovet 
eller hade gått med i hären för att 
bli officer.)

Så småningom fick omvärlden 
veta att Luther fortfarande var i 
livet, för hans vänner tog emot 
brev från ”Fåglarnas rike” och 
”Luftens rike” där han utan att tala 
om var han befann sig berättade 
hur han hade det.

Han hade det inte lätt. Han 
kände sig ensam och övergiven, 
plötsligt helt isolerad efter att i 
flera år ha varit i händelsernas 
centrum. Ljudet av ugglor och 
fladdermöss utanför fönstret gav 
honom en stark känsla av att Satan 
var på gång och ville plåga honom. 
Den fina maten han fick sig ser-
verad dag efter dag gav honom 
problem med magen och han käm-
pade med sömnlöshet och svåra 
tankar. Tänk om han hade tagit 
helt fel och nu var skyldig till att 
ha fört många människor på avvä-
gar, mot förtappelsen? Lite senare 
hade han dåligt samvete för att han 
inte hade avgett ett ännu klarare 
och mer övertygande vittnesbörd 
i Worms. Botemedlet mot alla be-
svärliga tankar och känslor blev att 

Luther bortförd till Wartburg
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sätta igång och arbeta. Han skrev 
först en kommentar till Psalm 68 
och fortsatte med en kommentar 
till Marias lovsång. Manuskripten 
skickades till vänner i Wittenberg 
för att tryckas och ges ut. På kort 
tid skickade han ett dussin nya 
skrifter.

Så småningom kom han också 
igång med att översätta Nya tes-
tamentet till tyska direkt från 
grundtexten (ett grekiskt Nya 
testamente som nyligen utgetts av 
Erasmus av Rotterdam) och under 
jämförelser med den latinska över-
sättningen Vulgata. Tyska biblar 
fanns redan men hade inte fått så 
stor spridning, bl a på grund av 
den relativt tunga och otillgängliga 
språkstilen. Luther försökte få till 
en ganska folklig översättning som 
skulle vara lätt att förstå för vanliga 
människor. Förklädd till Junker 
Jörg började han smyga runt bland 
bodarna på marknadsplatsen i Ei-
senach för att lyssna och lära sig 
hur vanligt folk uttryckte sig. Det 
färdiga Nya testamentet (utgivet 
september 1522) kom att få stor 
spridning och enorm betydelse 
för reformationen. Samtidigt lade 
Luthers översättning grunden för 
det moderna tyska skriftspråket.

Hemma i Wittenberg utveck-
lade sig saker snabbt. I kyrkan 

gjordes ändringar i liturgin. Det 
blev förbjudet att fira nattvarden 
på det gamla sättet, som ett offer. 
Från och med nu skulle försam-
lingen inte bara ta emot brödet 
utan också vinet. Kurfursten var 
skeptisk till en del av förändring-
arna. Man började äta kött på 
fastedagarna. Munkar och nunnor 
började lämna klostren. Luther 
blev orolig för att det kanske gick 
lite för fort. Han ville inte att 
folk skulle tvingas till något och 
få problem med samvetet mitt i 
alla förändringar. Tre präster gifte 

sig. Luther hade ju tydligt visat 
att kravet på celibat var obibliskt. 
De tre blev arresterade på order av 
ärkebiskopen i Mainz, något som 
Luther skrev en kraftig protest 
mot. Några började förstöra altare, 
helgonstatyer och annan konst i 
kyrkorna. Det var tendenser till 
upplopp. Luther försökte förmana 
och ge råd om detta och många 
andra saker per brev, men det lyck-
ades bara till en del.

En morgon fick han tag i en 
häst och red tvärt emot alla råd och 
förmaningar de ca 20 milen till 
Wittenberg för att försöka lugna 
ner situationen. Den 4 december 
gick Junker Jörg omkring på gatan 
i hemstaden. Det tog tid innan 
Melanchthon och hans andra 
vänner kände igen honom. Efter 
en vecka vände han tillbaka till 
Wartburg. Men under månaderna 
som följde ökade oroligheterna 
i Wittenberg på nytt. Vännerna 
ville ha honom tillbaka och Luther 
lyckades övertala kurfursten att låta 
honom lämna exilen för gott. Den 
6 mars var han hemma igen för att 
leda reformationen vidare. Worms-
ediktet blev aldrig förklarat lagligt 
i kurfurstendömet Sachsen och 
därmed kunde Luther känna sig 
relativt trygg där resten av livet.

Tor Jakob Welde

ETT LEVANDE INTRESSE FÖR 
LUTHER BLAND KATOLIKER
En WELS-pastor berättar på facebook om en 
 rörelse inom romersk-katolska kyrkan som vill att 
påven Leo X:s exkommunicering av Martin Luther 
för femhundra år sedan nu ska upphävas och att 
reformatorn bör upphöjas till ”kyrkolärare” (Doctor 
Communis Ecclesiae), en mycket hög titel som 
mycket sällan utdelas.

Pastorn var med på ett symposium vid det 
katolska Marquette-universitetet i Milwaukee, 
Wisconsin, lett av prof. Dr Markus Wriedt från 
Institutet för europeisk historia i Mainz, Tyskland. 
Dr Wriedt berättade att man inom många katolska 

ordnar i åratal har läst och studerat Luthers skrifter, 
särskilt på grund av deras uppbyggliga värde. En 
nunna från San Francisco reste sig upp och berät-
tade att i huset där hon bor turas de varje dag om 
att läsa högt ur Luthers skrifter medan de andra 
nunnorna äter.

Dr Wriedt sa sammanfattningsvis att den ka-
tolska dogmen om påvens ofelbarhet i lärofrågor 
är förvirrande för många. Ska man förstå det så att 
denna dogm också gäller alla påvar som levde före 
1871? Uttalade sig Leo X med påvlig ofelbarhet när 
han officiellt bannlyste Luther? De frågorna måste 
besvaras innan Luthers exkommunicering eventu-
ellt kan upphävas.

Luther som Junker Jörg
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Våra trossyskon i Bulgarien och 
 Albanien har liksom vi tvingats 
avstå från att träffas till gudstjäns-
ter och annan kristen gemenskap 
under pandemin. Men de har dess-
utom andra svårigheter som vi i vår 
materiella välfärd slipper. 

I norra Bulgarien tjänar pastor 
Iliyan Itsov den romska försam-
lingen i Dunavtsi. Han har dess-
utom startat predikoverksamhet 
på tre andra platser vilket innebär 
mycket resande. Sammanlagt 
samlas 110 personer till gudstjäns-
ter regelbundet, ofta i form av läse-
gudstjänster.

Pastor Itsov har drabbats av 
flera prövningar sedan i höstas. 
Hans far som var hans stöd och 
hjälp dog i Covid 19. Sedan blev 
hans tonåriga dotter också allvar-
ligt sjuk och låg flera veckor på 
sjukhus i Sophia, flera timmars väg 
bort. Utgången var en tid oviss, 
men hon är nu frisk. Själv har han 
många hälsoproblem och har varit 
inlagd på sjukhus flera gånger.

Albanska kyrkan har två försam-
lingar med c:a 80 medlemmar. I 
Tirana har man kunnat återuppta 
gudstjänsterna så smått, men inte 
i Durres ännu. Där har den unge 

pastorn Nikolla Bishka ganska ny-
ligen kunnat flytta tillbaka till sitt 
hem tillsammans med föräldrarna 
efter att huset skadades ganska 
svårt under jordbävningen hösten 
2019. Hela familjen hade Covid 
19 i april och har tillfrisknat.

Både Bulgarien och Albanien är 
hårt drabbade av arbetslöshet och 
dålig ekonomi. I höstas tog Dam-
laget initiativ till en insamling för 
att hjälpa med en del akuta behov. 
I Bulgarien behövdes framför 
allt varma kläder och i Albanien 
pengar till mat.

BULGARIEN OCH ALBANIEN

Kläder, skor och stövlar fann vägen från Ljungby till norra Bulgarien

Gudstjänst igen i Tirana

Matutdelning i Durres
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Din läkare hittar något som inte borde finnas där. 
Ytterligare undersökningar görs. Röntgenbilder 
analyseras. Läkarens besked: Detta är allvarligt. 
Livshotande.

Guds lag hittar något som inte borde finnas 
där. Ytterligare undersökningar görs. Hjärta och 
gärningar analyseras. Lagens besked: Detta är 
allvarligt. Evighetshotande.

Det är inte roligt att få en livshotande diagnos 
av sin läkare. Men det är nödvändigt. Utan diag-
nos får vi aldrig veta att vi behöver bli botade! 

Det är inte roligt att få en allvarlig diagnos 
av Guds lag heller. Guds lag sammanfattad i ett 
enda ord, kärlek, visar att Gud kräver att vi älskar 
honom fullkomligt och att vi älskar vår nästa 
som oss själva. Guds lag ger en allvarlig diagnos: 
I hjärta och gärning har vi med vad vi gjort och 
inte gjort ett evighetshotande tillstånd av synd. 
Vi behöver den diagnosen eftersom vi behöver 
veta hur viktigt det är att vi blir botade – med 
den bot som Gud ger.

Lika noga som Gud är med sin lag, lika noga 
är han med att rädda oss. Så Jesus kom i vårt 
ställe för att älska fullkomligt – fullkomligt älska 
Guds lag i hjärta och gärning, i det han gjorde 
och inte gjorde. Sedan tog han i fullkomlig kärlek 
vår synd på sig och led den död som våra synder 
orsakat när han dog på korset i vårt ställe. 

Detta är allvarligt – och samtidigt glädjande! 
Jesus har gett boten för det som lagen diagnosti-
serat oss med. Och genom tron på honom är vi 
inte bara botade från vårt evighetshotande till-
stånd. Våra hjärtan är läkta så de älskar Guds krav 
och t o m älskar att göra det som Gud kräver.

Herre Gud, du är barmhärtig och nådig, sen till 
vrede och överflödande i kärlek. Fyll oss med den 
frid som din förlåtelse ger så att våra hjärtan blir 
förändrade och älskar att göra det du vill. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Detta är allvarligt

Pastor Julius Buelow i sitt veckobrev till församlingen 
St Paul´s i Saginaw, Michigan 7/2 2021
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HJÄLMARGÅRDEN 2021
Förhoppningarna att få träffas till sommarläger på Hjälmargården 
i sommar grusas än en gång. Planerade föredrag och gudstjänster 
kommer dock att sändas digitalt 25-28 juli enligt ett schema som 
läggs ut på kyrkans hemsida, www.bekannelse.se. Alla uppgifter du 
behöver för att delta kommer att finnas där.

ÄMNEN OCH FÖREDRAGSHÅLLARE:
Introduktion till Psaltaren I  (Peter Öman)
Introduktion till Psaltaren II (Peter Öman)
Messianska profetior i Psaltaren (Anders Nissen)
Guds omsorg om sin skapelse (Ingvar Adriansson)
Tröst i livskris och svåra situationer (Bjarte Edvardsen)

MARTIN LUTHER hann förutom sitt reformatoriska 
storverk skriva tusentals brev som i nästan fyrahundra 
år var otillgängliga för den stora allmänheten eftersom 
de var skrivna på latin och forntyska. År 1910 utkom 
en bok med svensk översättning av 454 brev. Luther var 
lika intresserad av människor med lågt anseende som 
av kungar, drottningar, påvar och biskopar. Samlingen 
innehåller t ex brev till Luthers far, hustrun Käthe och 
lille sonen Hans. Här följer ett exempel på hur han 
kunde skriva till en kung. 

Till konung Gustaf I av Sverige.
Sänder en lärare åt prins Erik.
Wittenberg den 18 april 1539

Nåd och frid! Stormäktigaste Herre och Konung! 
Eders Majestäts förträfflige ambassadör, herr Nikolaus, 
säger mig att han fått i uppdrag att skaffa en lärare åt 
E. M:s unge prins. Detta var en stor glädje för mig; ty 
jag förstår av detta att Gud begåvat E. M. med kärlek 
till gudsfruktan och lärdom och satt E. M. som ett ex-
empel för andra. Och det är nödvändigt att konungar 
antingen ska av naturen vara mera begåvade än de 
andra eller också genom grundlig uppfostran hinna 
så långt att de kan se med sina egna ögon och icke 
behöva lita till andras åsikter. Måtte Kristus giva att E. 
M:s arbete må genomtränga hela riket, och må E. M. 
särskilt tillse att det öppnas skolor till att utbilda unga 
män för Ordets och kyrkans tjänst, ty detta är den 
högsta och förnämsta plikt som åligger konungar, som 
älskar evangelium, och E. M. har det ryktet om sig, 
framför alla andra, att älska rättfärdigheten. Och vi 

bedja att Gud må leda E. M:s hjärta med sin Ande.
Med Guds nåd har de allra bästa lärare blivit utsedda 
för prinsen. Herr Norman är en man med fläckfritt 
liv, blygsam, uppriktig och lärd samt fullt lämplig att 
vara prinsens lärare, och jag anbefaller honom på det 
varmaste åt E. M. Mikael Agricola åtföljer honom. 
Han är född inom E. M:s område, och fastän han är 
ung är han mycket lärd och klok och äger ett gott sätt 
samt kan verka mycket gott inom E. M:s länder. Jag 
beder att Kristus må få mycken frukt genom denne 
man, som jag hoppas E. M. vill skänka ett ämbete. 
Må Gud genom sin helige Ande välsigna alla E. M:s 
företag. Amen.

Eders Majestäts villige tjänare
Martin Luther

Georg Norman hade studerat bl a vid universitetet i 
Wittenberg under Martin Luther och Philipp Melan-
chthon. I Sverige fick han snart i uppgift att reformera 
kyrkan, blev i december 1539 "superattendent öfver 
biskopar, prelater och alle andeliga  uti religionssaker". 
Han var Sveriges rikskansler 1543-1553.
     Mikael Agricola kallas Finlands reformator. Han 
fick tidigt höra om reformationen och blev 1529 
sekreterare åt biskop Skytte i Åbo stift. 1536-1539 
studerade han i Wittenberg. Han fick rekommenda-
tionsbrev av Luther och blev rektor vid skolan i Åbo, 
som var Finlands viktigaste prästutbildningsanstalt. 
Han översatte Nya testamentet och delar av Gamla 
testamentet och kallas ofta ”Det finska skriftspråkets 
fader”. De sista åren av sitt liv var han biskop i Åbo.

Dop
 
Lisa Maria Rebecka Jonsson
Dotter till Anneli och Henrik 
 Jonsson

Född 7/2 2021, döpt 5/4 2021
Lutherska Immanuelförsam-
lingen i Umeå
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Hur Hanterar du samtal som kommer in på 
religion? Vad gör du om en kollega eller vän 
frågar något om din tro? Drar du dig för att prata 
om det? Känner du att du inte vet hur du ska tala 
om Guds Ord på rätt sätt? Vi är förmodligen mer 
förberedda på att säga något än vi förstår. Den 
sanning som Paulus lade fram i dessa bibelverser 
är ett budskap om frälsning av nåd.
     Djävulen vet hur han ska göra oss nervösa. 
Han får oss att undra om folk kommer att bli 
arga på oss eller tillbakavisa oss på grund av san-
ningen i Guds Ord. Han gör så att vi tänker att 
det är bättre att hålla mun när det blir fråga om 
Guds lag. När allt kommer omkring vill vi ju 
inte att någon ska tro att vi är intoleranta och 
dömande. En annan ursäkt är tanken att vi inte 
kan tillräckligt om vad Bibeln lär. Vi kanske inte 
vet allt som skulle kunna komma upp under ett 
längre samtal om ämnen som evolution eller ska-
pelse. 
     Men vi känner till det viktigaste budskapet. 
Vi har lärt känna Jesus. Vi vet vad han gjorde för 
att rädda oss från våra synder. Vi skulle kunna 
börja med några grundläggande frågor för att se 

vad folk vet. Vad är det de tänker när de tänker 
på den kristna tron? Det är mycket möjligt att de 
börjar med lagen. De kanske säger att kristna tror 
att de kommer till himlen genom att följa Guds 
bud. Det är ett tillfälle, för då kan vi tala om för 
dem att det finns mer att säga om detta. Budor-
den tjänar ett syfte, men de är inte ett sätt för oss 
att förtjäna himlen.
     Tala om synd på ett sätt som visar att vi är i 
samma tillstånd allihopa. Vi tror inte att vi är 
bättre än andra. Vi erkänner att vi precis lika 
mycket som alla andra behöver att Jesus räddar 
oss från våra synder. Därefter kan vi tala med 
dem om Jesu liv, död och uppståndelse. De kan 
ha besvärliga frågor som vi kan spara till ett annat 
tillfälle. Ta dem i det första samtalet till det som 
är grunden. Visa dem synd och nåd. Visa dem 
deras Frälsare.

Himmelske Far, hjälp oss komma över rädslan 
att dela med oss av sanningen. Hjälp oss att 
tala om synd och nåd så att många fler får lära 
känna förlåtelsen vi äger genom Jesus. Amen.

Ur Meditations

Börja med synd och nåd
Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som 

syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror 
förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde 

frias från genom Mose lag (Apg 13:38,39).


