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Om denna ros allena
ljöd förr Jesajas ord,

att född av jungfrun rena
han frälsa skall vår jord.

Av Herrens nåd och makt
oss detta under skedde
som oss profeten sagt.
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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.

När folket på Oljeberget ropade: Hosianna! Välsignad är han som 
kommer i Herrens namn, han som är Israels kung, så var det en hyll-
ning till Guds Messias.
Samma hyllning ger vi honom i psalmer och lovsånger den första 
söndagen i Advent. Jesus är Kristus, Guds Messias, den utlovade 
som skulle komma, vår och hela världens Kung. På Pilatus fråga 
Du är alltså kung? svarade Jesus: Du säger själv att jag är kung. 
Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att 
vittna om sanningen. Det var ingen tillfällighet att Jesus föddes av 
Davids ätt, av konungasläkt. 
Han var inte bara kung. Han säger själv till fariseerna att även 
David kallar honom ”min Herre”. Redan på Davids tid fanns 
denne kung, ja, före Abraham, och han är deras herre. Hela Gamla 
testamentets undervisning har sitt mål i honom. Eftersom mänsk-
ligheten rest sig i uppror mot Gud fanns det bara en enda väg att 
rädda människosläktet. Och det skedde när tiden var fullbordad. 
Då sände han sin Son. 
Men är inte hans rike skört, bräckligt och litet? Jo, men litenheten 
berövar inte Messias rike dess glans, ära och makt. Tvärtom full-
bordas det och träder fram genom och under dessa knappa om-
ständigheter. 
Messias rike är ett rike som har sitt innehåll i tron på honom som 
rider in i Jerusalem för att på Golgata fullborda den ställföreträ-
dande tillfyllestgörelsen. Genom sitt liv och i sin död har han beta-
lat den fulla lösepenningen för hela människosläktets alla synder. 
Varje år får du som läser det här glädjas över denna stora gåva: Se 
din kung kommer till dig. 2022 har varit ännu ett nådens år. För 
somliga ett helt vanligt år, för andra ett år med prövningar och be-
kymmer, krig och inflation. Vad som ligger framför oss får vi lägga 
i Guds trygga händer. Han räknar våra huvudhår, han låter inte en 
enda sparv falla till marken om det inte är hans vilja.
Våra böner och tankar den här julen borde särskilt gå till våra 
bröder och systrar i Ukrainska lutherska kyrkan och till hela folket 
i Ukraina. Vi har i överflöd, många där lider brist på mat, el och 
vatten. Tänk på dem i deras nöd både i era böner och med ekono-
miska medel.

I världen krigen än bullrar 
och makt sig reser mot makt, 
men på den spädaste skuldra 
är herradömet dock lagt. 

Ingvar Adriansson

mailto:bordinerlandsson@gmail.com
www.bekannelse.se
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Se, dagar ska komma, säger Herren, 
då jag låter en rättfärdig telning 
växa upp åt David. Han ska regera 
som kung och handla med vishet, 
han ska utöva rätt och rättfärdig-
het i landet. I hans dagar ska Juda 
bli frälst och Israel bo i trygghet, 
och detta är det namn man ska ge 
honom: Herren vår rättfärdighet 
(Jer 23:6).

Gud själv ger detta ord åt profeten 
600 år innan det fullbordas. Då 
var det onda tider. Det babyloniska 
riket hotade Judariket i flera re-
priser och Jeremia måste förkunna 
straff och dom över folket. Nu stod 
man inför den fruktansvärda straff-
domen över det avfälliga egen-
domsfolket: Jerusalem förstördes, 
templet skövlades och offertjänsten 
upphörde. 

Men Jeremia får också förkunna 
evangelium: Se, dagar ska komma, 
säger Herren, då jag låter en rättfär-
dig telning växa upp åt David (Jer 
23:5). Davids son ska komma. Det 

folk som var hårt slaget under fien-
dernas ok ska få frid, natt ska inte 
längre råda (Jes 9). 

På julnatten meddelade äng-
larna att denna profetia gick i full-
bordan: I dag har en Frälsare fötts 
åt er i Davids stad. Han är Messias, 
Herren (Luk 2:11). 

Messias
Namnet Messias (Mashiach = den 
Smorde) är oupplösligt kopplat till 
Gamla testamentets profetior om 
frälsarkungen, telningen av Isais 
stam. Det är omöjligt att förstå 
betydelsen av änglarnas lovsång 
om man inte ser bakgrunden i GT. 
Därför behöver vi GT, även om 
man i vår tid ofta belackar det och 
påstår att det är en annan Gud som 
talar där. Nej, det är samme Gud. 
I GT säger profeterna: Messias ska 
komma. NT:s apostlar säger med 
änglarna utanför Betlehem: Mes-
sias har kommit!

I GT smorde man till tre äm-
beten: präst, profet och kung. Det 

här är bakgrunden till varför vi 
brukar tala om Kristi tre ämbeten. 

Jesus Kristus är smord till 
präst. Egentligen är han smord till 
överstepräst, som Hebr talar om 
utförligt. En präst i GT-mening är 
en medlare mellan Gud och männ-
iskor. Prästen behövdes för att stilla 
Guds vrede för människornas synd. 
Det skedde genom offer. Vi ska 
notera att det finns en stor skillnad 
mellan NT:s präst och GT:s of-
ferpräst. I GT skulle prästen offra 
på många sätt. Det viktigaste offret 
var det årliga försoningsoffret på 
den stora försoningsdagen, som 
översteprästen frambar. 

Hebreerbrevet lär oss att Jesus 
bar fram sig själv som ett evigt 
gällande offer, Heb 9:11–14; 
10:11–14.

När han nu har offrat sig själv 
en gång för alla tider behöver vi 
inte mer något offer av det slaget. 
Förlåten i templet har rämnat, det 
är öppet för vem som helst att gå 
fram inför Guds heliga tron, i kraft 

Messias, Herren
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av Jesu blod som offrades på Gol-
gata och i hans heliga rättfärdighet.

Jesus är smord till profet, Joh 
1:17–18. Han kan kungöra Guds 
ord, för han är själv Ordet. Ordet 
blev kött. Därför ska allt bibelstu-
dium utgå från Kristi ord, Rom 
10:17. Han sände ut sina apostlar 
för att predika: Det är fullbordat, 
nu har det skett som profeterna 
förutsade. Och det ord som för-
kunnas i dag ska inte hämtas upp 
från det egna hjärtats förråd eller 
från mänsklig vishet. ”Så säger 
Herren” är det ord som gäller ännu 
i dag. Och det ordet både straffar 
och tröstar, det är lag och evange-
lium. Omvänd er och tro evange-
lium!

Jesus är smord till kung. Han 
var den kung som Natan utlovade 
till David, sonen som till evig tid 
skulle sitta på Davids tron. Genom 
hela GT och fram till Jesu dagar 
missuppfattade man det här löftet. 
Man trodde att det skulle bli ett 
nytt jordiskt rike, ett ännu mäkti-
gare rike än Salomos rike. Då var 
det fred, då var kungen mäktig. 
Då byggdes ett tempel som var så 
härligt att det räknades till världens 
sju underverk. Men det var bara 
en förebild till det riktiga riket och 
det riktiga templet: Kristi kyrka 
eller församling som ska uppen-
baras i sin härlighet vid Jesu åter-
komst. Salomo regerade inte för 
evigt. Han var inte rättfärdig, nej, 
han syndade mot Guds bud på ett 
fruktansvärt sätt. Och ”Jerusalem 
är öde, dess tempel är ej mer.”

Jesus skulle inte grunda ett syn-
ligt rike, ett maktens rike med jor-
diska mått. Han red in i Jerusalem 
på en åsna. Han lät sig korsfästas 
och gisslas och dog och begravdes. 
Allt såg ut att ha gått om intet. 
Men så skulle Gud uppenbara 
sin verkliga makt: den makt som 

kommer fram i mänsklig svaghet, 
som visar sin vishet i dårskap, som 
inte bygger på massornas makt 
utan på det lilla, oansenliga. Just 
här är Guds ankomst i det lilla 
barnets skepnad så mäktig och 
måste stämma oss till förundran 
och lovsång. Han sköt upp ur torr 
jord, säger Jesaja.

I dag fullbordas verkligen det 
ord som Johannes säger i sitt andra 
brev: Det finns ju många bedragare 
som har gått ut i världen, de som 
inte bekänner att Jesus är Kristus 
som kommit i köttet. Jesus är Kris-
tus, det är detsamma som att Jesus 
är Messias, den smorde som GT:s 
profeter har utlovat. Villfarelsen att 
ingenting har förutsagts om Jesus 
som Messias, Kristus, är en av vår 
tids farligaste bedrägerier som vi 
ska akta oss för och fly. Kristendo-
mens grundpelare är att Jesus är 
den som skulle komma, Skriften är 
fullbordad, oss är född en Frälsare, 
och han är Messias, Herren.

Herren
Jesus Kristus är Herre. I Fil 2:9–11 
läser vi: Därför har Gud också 
upphöjt honom över allting och gett 
honom namnet över alla namn, för 
att i Jesu namn alla knän ska böjas, 
i himlen och på jorden och under 
jorden, och alla tungor bekänna att 
Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern 
till ära.

Det namn som är över alla 
namn är Herren. Det namnet 
skrivs på hebreiska med bokstä-
verna JHWH och kan utläsas 
”JAG ÄR”. Gud uppenbarade 
sig för Mose vid den brinnande 
busken med det namnet. Namnet 
var så heligt att judarna inte vågade 
uttala det. Att någon människa 
skulle ta det namnet i sin mun och 
tillämpa det på sig själv var full-
ständigt otänkbart. När Jesus vågar 

göra det i sitt samtal med judarna, 
Joh 8, leder det följaktligen till att 
judarna tar upp stenar för att kasta 
på honom (v 59), för det var en 
uppenbar hädelse att en människa 
räknade sig jämbördig med Gud, 
den Allsmäktige Skaparen. Men 
Jesus sa så: ”Amen, amen, säger jag 
er: Jag Är, redan innan Abraham 
blev till.”

Det här är också innebörden i 
den urkristna bekännelsen: Jesus 
är Herren, 1 Kor 12:3. Och Rom 
10:9: Om du med din mun bekän-
ner att Jesus är Herren … Det här 
är mera än att bekänna att han är 
herre i ditt liv. På apostlarnas tid 
kunde den här bekännelsen med-
föra döden. Det var en sprängladd-
ning i den bekännelsen, för den 
bekände att den människa som 
gått omkring i Palestina något år-
tionde tidigare var densamme som 
Världens skapare.

Undra på att herdarna blev 
förundrade, och att Maria blev 
förundrad när hon fick höra av 
änglarna vad som hade hänt! Äng-
larnas lovsång betydde verkligen 
en revolution: nu hade profeternas 
förutsägelser gått i uppfyllelse, nu 
var den långa väntan förbi. 

Herren har sett till sitt folk. 
Han kom till sitt eget – men så 
måste Johannes fortsätta: och hans 
egna tog inte emot honom.

Hans egna, det var hans eget 
folk, det judiska folket, som hade 
valts av Gud själv. Inte för att det 
var ett stort folk, inte för att de var 
särskilt fromma, nej, för att han 
bestämde det så. Du och jag får 
också glädjas över att vi får räkna 
oss till hans eget folk. Vi har i 
dopet kallats till hans egna, vi har 
fått hans rättfärdighet som skyler 
över våra synder och gör oss vär-
diga för himlen.  

Ola Österbacka



5

Det är Herrens nåd att det inte är 
ute med oss, att det inte är slut med 
hans barmhärtighet. Den är ny varje 
morgon, stor är din trofasthet (Klag 
3:22, 23).

Idag är en ny dag. Det kunde Jere-
mia tänka, i röken och i ruinerna 
av den fallna staden. Det handlar 
inte om att tänka bort lidandet, 
det handlar om att hålla fast vid 
Guds nåd, kärlek och trofasthet 
mitt i allt det svåra. Precis som Job 
inte släppte greppet om Gud, fast 
han hade förlorat allt. Precis som 
den kananeiska kvinnan inte vän-
tade sig annat än hjälp från Kris-
tus, trots att han förklarat att han i 
jordelivet hade sitt uppdrag främst 
riktat till de förlorade stammarna i 
Israel. Precis som Paulus nöjde sig 
med att Herrens nåd var nog, trots 
att törntaggen gjorde ont, trots att 
en satans ängel slog honom i ansik-
tet (2 Kor 12:7).

Därför kan också vi lyfta vår 
blick ifrån vår egen situation och 
med Jeremia bekänna: Herrens nåd 
är ny varje morgon.

När vi yttrar oss om saker runt 
omkring oss, t ex  familjesituatio-
nen, hur andra människor beter 
sig, min eller andras hälsa, hur 
illa det ser ut i världen med krig, 
ondska, fattigdom och svält, och 
tror att dessa saker beskriver Gud 
eller Guds karaktär, har vi då inte 
indirekt sagt att dessa saker är vår 
del och vårt hopp?

Trots allt omkring oss som 
inom oss, i känslor och förstånd, 
talar emot det ska vi istället säga: 
Herren är min del, det säger min 

själ, därför hoppas jag på honom 
(Klag 3: 24).

Det gjorde Jeremia, och därför 
stod han ut. Fast han tvekade när 
Gud kallade honom, för att han 
kände sig för ung (Jer 1: 5-6). Men 
Herren sa till honom: Var inte 
rädd för dem, för jag är med dig för 
att rädda dig (Jer 1:8). 

Han höll fast vid Guds trofast-
het trots att han grät öppet över 
Guds folk när han kände av allva-
ret i sin kallelse, att predika dom 
över Juda (Jer 9:1). Han höll fast 
vid Guds trofasthet trots att han 
kastades i fängelse (Jer 35:3). 

Gud är god och Guds syfte är 
gott trots allt vi ser här och nu. 
Därför ska vi inte ge upp. 

Herren är god mot dem som 
väntar på honom, mot den själ som 
söker honom. Det är gott att i stillhet 
hoppas på hjälp från Herren (Klag 
3:25–26).

Senare utfärdade kung Koresh 
sitt dekret om att Juda folk skulle 
befrias ur sin fångenskap och få 
återvända hem för att bygga upp 
sin heliga stad och sitt tempel. Je-
remia skulle själv inte få bevittna 
det. Men han visste att Gud stod 
vid sina löften.

Vad är det som pressar dig och 
mig? 

Är det synden och skulden, är 
det oron för att stå inför Guds do-
marsäte på den yttersta dagen?

Låt oss inte glömma: Det är 
Herrens nåd att det inte är ute med 
oss, att det inte är slut med hans 
barmhärtighet (Klag 3:22). 

Jesus Kristus har kommit i 
världen för att frälsa syndare som 

du och jag. Hans blod är reningen 
inte bara för våra synder, utan 
också hela världens. Han vill inte 
syndarens död, utan att han om-
vänder sig. Om vi vänt ryggen 
till Gud, låt oss då vända oss om, 
vända tillbaka till den Gud som 
ropar: Kom till mig!

Kom, låt oss gå till rätta med 
varandra, säger Herren. Om än 
era synder är blodröda, ska de bli 
snövita, om än de är röda som schar-
lakan, ska de bli vita som ull (Jes 
1:18). 

Jag har utplånat dina överträ-
delser som ett moln, dina synder som 
en sky. Vänd om till mig, ty jag har 
återlöst dig (Jes 44:22). 

Är det andra saker som pressar 
oss? Jobbet, vännerna, skolan, om-
världen, ångest och sjukdom?

Skriften säger: Kasta alla era 
bekymmer på honom, för han har 
omsorg om er (1 Pet 5:7).

Ja, men när? När blir det bättre? 
När blir det bra? Vi vet inte. Det 
kan vara i det här livet eller nästa. 
Jeremia såg inte uppfyllelsen av 
Guds löften. Men Gud höll sitt 
löfte. När vi håller fast vid Guds 
trofasthet ska vi veta att Gud 
kommer att hålla löftet om böne-
svar också till oss. Och medan vi 
väntar får vi ha dessa ord för våra 
ögon:

Herren är god mot dem som 
väntar på honom, mot den själ som 
söker honom. Det är gott att i stillhet 
hoppas på hjälp från Herren (Klag 
3:25–26). Amen.

Stefan Sjöqvist

Gott nytt år! Trots allt!
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En av de mest älskade julpsal-
merna i Finland är Zacharias To-
pelius’ ”Giv mig ej glans, ej guld, 
ej prakt”. Med sin stämningsfulla 
musik, skriven av Jean Sibelius, har 
den också blivit en exportvara.
Vad är det som tilltalar en modern 
människa i psalmen?
Jag tror det finns en känsla i psal-
men som hör samman med dröm-
men om en jul hemma, en gam-
maldags jul med julgran och barn 
och tindrande ögon:
Giv mig ett hem på fosterjord, 
en gran med barn i ring.
Den här bilden hör också samman 
med julkrubbans glansbildsaktiga 
framställning av Josef, Maria, 
Jesusbarnet och de knäböjande 
herdarna, där man också kan ana 
fårens bräkande. 
Topelius hade dock en djupare syn 
på vad som ger julen dess verkliga 
betydelse:
Giv mig ett hem på fosterjord 
och ljus av Herrens ord.
Det som var självklart för 1800-
talets människor är dock inte lika 
självklart i dag. Att julevangeliet 
hör till julaftonens stilla frid är 
väl säkert ännu en tradition för 
många, men för andra är hänvis-
ningen till ”den konung jag har 
bett till gäst” inte mera relevant. 
Ett exempel på det gav SVT i sitt 
Luciaprogram 2021, då artisten 
som framförde Topelius julpsalm 
dristade sig att skalda om texten. 
Vi läser i en artikel på svenska.yle.
fi, ”Kan ordet ”Gud” ersättas av 
ordet ”kärlek”? Debatt har blossat 
upp om känd julpsalm” (https://
svenska.yle.fi/a/7-10010433):
”I SVT-programmet ersatte artis-
ten Malin Foxdal ’Gud’ konse-
kvent med ordet ’kärlek’ genom 
hela psalmen. Psalmraden ’giv 
mig Guds ära’ hade bytts ut mot 
’giv mig ett ljus’ och i stället för 
’konungen’ bjöds ’kärleken’ in som 
gäst. Foxdal motiverade ordvalet 

med att psalmen på det här sättet 
kom närmare henne själv.”
Kritiker har framhållit att ordet 
”Gud” i psalmen för de flesta ger 
en mening som är nog så betydel-
sefull just i jultider. Ingreppet sägs 
vara ett exempel på sekularisering-
ens pyromani och handlar om att 
elda upp allt som ger traditionen 
en mening. 

I kontrast mot detta är det märk-
ligt att en annan julsång bevarat 
sin enorma popularitet trots att 
den talar ett ännu starkare språk. 
Jag tänker på ”O, helga natt”, även 
kallad ”Adams julsång”, som be-
skriver syftet med Gudamänskans 
ankomst till jorden – långt från 
stallets stilla frid:
För att försona världens brott och 
synder, för oss han dödens smärta led.
Tänk att man kan stå ut med att 
sjunga om synder och dödens 
smärta, utan att någon verkar ha 
känt ett behov att få texten när-
mare en själv! Just inför denna jul, 
med så mycken ondska och smärta 
i vår mörka värld, borde vi stanna 
upp och tänka på vad dessa brott 
och synder har lett till. De tving-
ade Jesus att av kärlek till den onda 
världen lämna sin himmel och bli 
lik en syndig människa, för att 
så bära våra synder fram ända till 
korset och lida ”dödens smärta”.
Månne inte en betydande orsak är 

att sången så starkt har kopplats 
samman med den svenska sångle-
gendaren Jussi Björling. Man kan 
inte ändra texten och samtidigt 
njuta av de klassiska inspelning-
arna med hans sonora tenor-
stämma.
I denna onda tid behöver vi verkli-
gen sinnebilder för frid och trygg-
het. Men vi behöver dem inte bara 
för att döva dystra tankar och de-
pression. Vi behöver dem framför 
allt som en inbjudan att Jesus ska 
komma till vårt hjärta, han som 
ensam kan ta bort den verkliga 
nöden och ofriden genom att visa 
hur han burit vår synd och gett oss 
sin rättfärdighet.
Betty Ehrenborg-Posse (1818–
1880) beskrev för länge sedan den 
verklighet vi ännu lever i:
I världen krigen väl bullra, 
Och makt sig väpnar mot makt.
Men med utgångspunkt i Jes 9:6 
visste hon vad som gömmer sig i 
det paradoxala att Gud valt att bli 
en svag människa, han som ändå 
äger all makt:
Men på den spädastes skuldra  
Är herradömet dock lagt.
Han, Hjälten, stred för dig striden 
Och nedslog mörkrets förbund. 
Han Fridens Furste, till friden 
Har lagt orubbelig grund.
Trots att mörkret verkar ha lagt 
beslag på makten har dess förbund 
ändå ingen verklig makt. Det är 
den friden som vi får ty oss till när 
vi inte kan sätta någon förhopp-
ning till de mäktiga i världens 
riken. Låt oss därför frimodigt 
bjuda in denne Kung att gästa oss 
i våra hem, både i jultid och alla 
andra tider.
Du ende som 
ej skiftar om, 
min Herre och min konung, kom. 
Till hög, till låg, till rik, till arm 
kom glad och hjärtevarm.

Ola Österbacka 

Glansen från Kungen

https://svenska.yle.fi/a/7-10010433
https://svenska.yle.fi/a/7-10010433


FRÅGA OCH SVAR

Din fråga visar behovet av att överbrygga den 
kulturella klyftan till bröllopsseder och lagar 
som fanns på Bibelns tid.

Grundat på förpliktelse
I dagens samhälle är vi vana vid relationer som 
utvecklas från vänskap till dating, från dating 
till förlovning, från förlovning till giftermål. Ef-
tersom vi är vana vid denna ordningsföljd kan 
vi få för oss att folk på Bibelns tid följde samma 
mönster. Så var det inte.

”Trolovning”, som det uttrycks i en del bi-
belöversättningar, var inte samma sak som för-
lovning i vår tid. Trolovning på Bibelns tid var 
när bruden och brudgummen eller deras repre-
sentanter undertecknade en förbindelse med 
varandra och lade grunden till sitt äktenskap. 
Från och med det ögonblicket var mannen och 
kvinnan lagligen gifta, men de hade inte rätt att 
leva ihop som man och hustru eller ha sex med 
varandra. De levde åtskilda till en tid tills bröl-
lopsfirandet ägde rum. Sedan levde de ihop som 
man och hustru. Jesu liknelse om de tio jung-
frurna (Matt 25:1-13) illustrerar tidsintervallet 
mellan äktenskapets början och bröllopsfiran-
det.

När Josef fick veta att Maria var gravid (Matt 
1:18,19) var de i tiden mellan att de ingått äk-
tenskap och innan någon bröllopsfest hade ägt 
rum. De var lagligen gifta. Bara död eller skils-
mässa (5 Mos 22:22-29) kunde bryta bandet 
mellan dem och skilsmässa var det som Josef 
kom att tänka på.

Rotat i kärlek
Josef är den bortglömde mannen i berättelsen 
om Jesu födelse. Maria får tillbörlig uppmärk-
samhet som den Gud i sin nåd utvalde till att 

föda Guds Son (Luk 1:30-33). Men vad ska 
man säga om Josef?

Vi stöter på honom först i familjeträdet om 
Jesus mänskliga härkomst (Matt 1:16). Vi får 
veta att Josef var av kunglig härkomst men vet 
för övrigt väldigt lite om honom. Vi vet vad 
Josef tänkte när han insåg att Maria var gravid: 
Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra 
skam över henne, och därför beslöt han att skilja 
sig från henne i hemlighet (Matt 1:19).

Marias övernaturliga avlelse av den helige 
Ande försatte Josef i en besvärlig situation. Utan 
att känna till den helige Andes verk i Maria 
kunde han bara dra slutsatsen att Maria hade 
varit otrogen mot honom. Om Josef hade velat 
driva frågan hade följden kunnat bli katastrofal 
för Maria och det ofödda barnet, Messias (5 
Mos 22:23,34). Kärleken till Gud och till Maria 
fick Josef att sträva efter ett annat handlingssätt 
– en skilsmässa skulle skydda Maria från offent-
lig skam.

Gud hindrade den planen genom att skicka 
en ängel som i en dröm talade om för Josef 
att Marias graviditet var följden av den helige 
Andes verk. Vi ser Josefs kärlek till Gud i vad 
han gjorde när han vaknade: När Josef vaknade 
upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel 
hade befallt och tog sin hustru till sig (Matt 1:24). 
De sista orden i den versen visar att Josef och 
Maria var lagligen gifta vid den här tiden. 

Josef var en man som visade en sådan kärlek 
som återspeglade kärleken till hans fosterson 
och Frälsare: Ni män, älska era hustrur, så som 
Kristus har älskat församlingen och offrat sig för 
den (Ef 5:25). Josefs och Marias äktenskap var 
grundat på förpliktelse och rotat i kärlek.

James Pope
Forward in Christ 12 2018

Var Josef och Maria förlovade eller gifta när Josef 
fick veta att Maria var gravid?

7
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När det är som mörkast under året får vi glädja oss 
åt det sanna ljusets ankomst, dvs Frälsarens födelse. 
Det är ett så stort glädjeämne att vi har svårt att till 
fullo förstå hur stort det är. Om den utlovade Fräl-
saren Messias aldrig hade kommit eller om han visat 
sig vara bara en syndig människa och därmed en be-
dragare, skulle vi förbli i ett mörker som efter döden 
övergår i ett evigt mörker, evig ångest och pina. 

När profeten Jesaja för ca 2760 år sedan profe-
terade: Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest 
nu råder (Jes 9:1), var det lika nattsvart för Israels 
folk som för många ukrainare i dag: raserade städer 
och byar, många nära och kära som dödats. Israel 
hade drabbats svårt av den assyriske kungen Tiglat-
Pilesers väldiga invasionsarmé precis som Ukraina i 
dag har drabbats av den ryske härskaren Putins inva-
sionsstyrkor och terrorbombningar.

Vår sanna tröst
Vad är det som lyser så starkt i nattsvart mörker och 
är vår sanna tröst i syndens och dödens värld? Jesaja 
profeterar: Ett barn blir oss fött, en son blir oss given 
(9:6) – och inte vilket barn som helst. Detta barn, 
och bara detta barn, ger oss det som ingen annan 
människa kan ge oss: ”friden utan slut”. 

Jesaja fick i förväg se hur Messias vann denna frid 
åt oss: Han blev genomborrad för våra brott, slagen 
för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi 
skulle få frid, och genom hans sår är vi helade (53:5). 
Hur var detta möjligt? Genom att han var både sann 
människa och sann Gud. Hans namn är ”Under, . 
. . Mäktig Gud”. Den natt Jesus föddes bekräftade 
änglarna för herdarna att det lilla barnet som låg 
lindat i en krubba inte var någon mindre än ”Mes-
sias” och att Messias inte bara var en sann människa 
utan också sann Gud: ”I dag har en Frälsare fötts åt 
er i Davids stad. Han är Messias, Herren” (på grek. 
Kýrios, på hebr. JHWH) (Luk 2:11).

Men hur många betänker vad som är julens gläd-
jebud och grunden för sann julfrid och julglädje? Inte 
ens i många kyrkor förstår man längre hur avgörande 
det är för vår frälsning att barnet i krubban är Faderns 
utsände Son, sann Gud av sann Gud. Man talar inte 
längre om det trösterika att Jesus som Guds Son är vår 
ställföreträdare och världens enda räddning. I stället ser 
man Jesusbarnet främst som en medmänsklig symbol 
för barn i utsatthet och vårt engagemang för dem.

Den andliga blindheten
Att världen utanför Kristi kyrka förnekar att Jesus 
är Gud är inte konstigt. Men vilken tragik är det 
inte att större delen av gamla förbundets gudsfolk 
som fått så mycket undervisning av Guds profeter 
inte klart lovprisar honom för den han är och vad 
han gör för oss! Och vilken tragik är det inte att den 
alltmer blinda och sekulariserade världen förkas-
tar världens enda hopp! Jesaja har inte bara tydligt 
undervisat om att Messias, Davids Son, är ”Mäktig 
Gud”, ett med Herren. Han förutsade också: För 
Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa 
till fall (Jes 8:14). Vem är det man förkastar? Apos-
teln Johannes är tydlig: Jesus är ingen mindre än det 
eviga Ordet, det sanna ljuset: Han var i världen och 
världen hade blivit till genom honom, men världen 
kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, 
och hans egna tog inte emot honom (Joh 1:10–11). 

Att Jesus var både Davids son och Herren, både 
människa och Gud, kunde de flesta av Jesu lands-
män inte acceptera. Han blev en stötesten för dem. 
När Jesus i ord och gärningar tydligt visade att han 
var Gud anklagade de honom för hädelse. Men Jesus 
gjorde fariseerna svarslösa när han hänvisade till 
Davids ord i Ps 110: ”Vad tänker ni om Messias? Vems 
son är han?” De svarade: ”Davids.” Då sa han till 
dem: ”Hur kan då David genom Anden kalla honom 
Kýrios (Herre) och säga: ’Herren sade till min Herre: 
Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender 
under dina fötter.’ Om nu David kallar honom Kýrios 
(Herren), hur kan han då vara Davids son?” Ingen 
kunde svara honom ett ord (Matt 22:42–46).

Bara Guds ord kan i våra hjärtan skapa tron att 
Jesus verkligen är Guds Son, ett med Herren. Som 
sådan är han vår och hela världens enda Frälsare. 
Därför kan vi fira jul med glädje i hjärtat fullt över-
tygade om att Jesus inte är någon bedragare utan 
vår Frälsare från synd, död, djävul och helvete. Gud 
har gett oss evigt liv och det livet är i hans Son. Den 
som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son 
har inte livet (1 Joh 5:11–12). Med Paulus kan vi 
utbrista också denna jul: Gud vare tack för hans obe-
skrivligt rika gåva! (2 Kor 9:15).

Seth Erlandsson

Det sanna ljuset i mörkret



Tolvprofeterna: Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki

SAKARJA 
Sakarja har jämte Hosea flest kapitel av de tolv 
småprofeterna. Boken som innehåller många 
syner kan jämföras med Daniels och Hesekiels 
böcker i Gamla testamentet och Uppenbarelse-
boken i Nya testamentet. År 587 f Kr lades Juda 
rike i ruiner och folket deporterades till Babylo-
nien. Men trots folkets ohörsamhet och många 
synder mot Herren lovade Gud bl a genom 
Jesaja och Jeremia att de skulle få komma till-
baka och bygga upp Jeru-
salem igen. Jesaja förutsade 
om perserkungen Koresh: 
Han ska säga om Jerusalem: 
Det ska byggas upp, och till 
templet: Din grund ska bli 
lagd på nytt (Jes 44:28). 
År 539 skedde detta helt 
mirakulöst. Esra skriver 
att Herren ”påverkade den 
persiske kungen Koresh 
sinne” (1:1). De första 
återvändarna nådde Jeru-
salem år 537 f Kr under 
ledning av Serubbabel och 
översteprästen Josua. 

Återuppbyggnaden kom 
i gång men de båda le-
darna mötte mycket motstånd så arbetet försvå-
rades och avstannade ända till 520 f Kr. Därför 
sände Gud till dem de båda profeterna Haggai 
och Sakarja för att uppmuntra till att återuppta 
uppbyggandet av templet. Sakarja tillhörde 
prästfamiljerna inom Levi stam och var helt ung 
när han kallades till profet.

Sju nattliga syner upptar en stor del av 
boken. Många vill få det till 8 syner, men den 
noggranne bibelläsaren ser att synen om den 
flygande bokrullen och kvinnan i tunnan hör 
nära samman och utgör den sjätte synen. Den 
tredje synen handlar om ”Mannen med mätsnö-
ret” och vittnar om att det sanna Sion är mycket 
större än det geografiskt begränsade Jerusalem. 
Det har långt fler invånare än det jordiska Jeru-
salem och är uppfyllt av Guds härlighet. Det är 
Herrens boning. Herren själv är stadens mur, 

”en mur av eld”. Guds folk i detta Sion består 
inte bara av en rest av judarna utan också av 
många från hednafolken.

Sakarja bok innehåller också många profetior 
om Messias. I 3:8 och 6:12 kallas han Telningen, 
dvs en oansenlig gren som växer ut från Isais 
stam. I 11:4–11 talas det om honom som herden 
som ska träda fram och vara en ledare för folket. 
I Sak 9:9–10 läser vi om Messias varje Första 

Advent: Han kommer inte 
som Jerusalems frälsare i 
yttre glans utan ödmjukt 
ridande på en åsna. Han 
blir lågt värderad till tret-
tio siklar silver kan vi läsa 
i 11:12–13. Men genom 
nådens och bönens Ande 
ska människor omvändas 
”så att de ser upp till mig 
som de har genomborrat” 
(12:10). 

Slutet av boken påmin-
ner mycket om Uppenba-
relseboken. På ”Herrens 
dag” då Guds slutliga 
domsingripande och Guds 
folks slutliga befrielse sker 

ska han visa vem som är hela jordens Herre. 
Han ska stå med fötterna på jorden, ”på Oliv-
berget mitt emot Jerusalem” (14:4). Varför på 
Olivberget? På Olivberget hade Messias efter 
fullgjord frälsningsgärning uppstigit till himlen. 
”Han lyftes upp, och ett moln tog honom ur 
deras åsyn.” Två män stod plötsligt där och 
lovade de församlade lärjungarna: ”Denne 
Jesus som togs upp från er till himlen, han ska 
komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom 
stiga upp till himlen” (Apg 1:11).

Sista kapitlet talar tydligt om Herrens dag 
med slutlig dom och befrielse. För vidare studier 
i denna viktiga bok anbefalles ”Profeten Sakarja 
och hans bok”. Den kan erhållas på Biblicum 
förlag och kostar bara 150 kronor. 

Ingvar Adriansson



1111

Skriftens stjärna och kärna är Jesus. 
Det är om honom allt egentligen 
handlar. En rad andra bibliska per-
soner fungerar som en slags skugg-
bilder som pekar fram emot den 
utlovade Messias, t ex Adam, Mose 
och Josua. Men kung David är nog 
den som är allra närmast förknip-
pad med Jesus. Många detaljer 
både från psalmerna och hans liv 
kan vi känna igen i Jesu liv.

Ängeln Gabriel sa till jung-
fru Maria om honom som skulle 
födas: Han ska bli stor och kallas 
den Högstes Son, och Herren Gud 
ska ge honom hans fader Davids tron 
(Luk 1:32f ). Paulus var kallad av 
Gud att förkunna evangeliet om 
hans Son, Jesus Kristus, vår Herre, 
som kom som människa av Davids 
ätt (Rom 1:3 enligt N 2011). 
Ishais son David var känd som den 
störste och bäste kungen i Israels 
historia, och den utlovade och 
efterlängtade frälsarkungen skulle 
alltså vara hans ättling och bli en 
ny David. Ja, hos flera av profe-
terna kallas Messias kort och gott 
”David”. Genom Hesekiel, som 
levde flera hundra år efter kung 
David, säger Gud: Jag ska låta en 
herde uppstå . . . min tjänare David. 
Han ska valla dem . . .  Jag, Herren, 
ska vara deras Gud, men min tjä-
nare David ska vara furste ibland 
dem (Hes 34:23–24. Se också Hos 
3:4–5).

Josef och Maria måste resa till 
Betlehem i Judeen i samband med 
kejsarens skattskrivning, eftersom 
de tillhörde Davids släkt. Därför 
föddes Jesus, Messias (den Smorde), 
i Davids stad, och vad passar väl 
bättre än att de första som fick 
höra glädjebudskapet om den ny-
födde frälsaren var några fåraher-
dar. På samma marker hade David 
i sin ungdom vallat sin fars små-
boskap. Han såg till att fåren inte 
saknade något. Han skyddade dem 
mot björn och lejon som ville riva 
ihjäl dem. Omkring tusen år senare 
föddes alltså nu Davids son på 
samma plats, en stor andlig herde 
som sa: Jag är den gode herden. Den 
gode herden ger sitt liv för fåren . . . 
Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig 
någonsin gå förlorade, och ingen 
ska rycka dem ur min hand (Joh 
10:11,28). De som följer honom 
och tror på honom ska inte hungra 
eller törsta.

Davids son var också Davids 
herre (Mark 12:35f ), för den utlo-
vade Frälsarkungen från Betlehem 
i Juda stam hade sitt ursprung före 
tiden, från evighetens dagar (Mika 
5:1ff). Han är den evige Gud själv 
som både hörde och såg när David 
spelade harpa och sjöng Herren är 
min herde, mig ska inget fattas. Han 
låter mig vila på gröna ängar, han 
för mig till vatten där jag finner ro 
. . .

En man efter Guds hjärta
Varför kallade Gud David en man 
efter sitt hjärta (1 Sam 13:14)? 
Framför allt för att David hade 
så stor tilltro till Herren och hans 
frälsning, godhet och barmhärtig-
het. Det var något utöver det van-
liga. Även om jag vandrar i döds-
skuggans dal fruktar jag inget ont, 
för du är med mig. Din käpp och 
stav, de tröstar mig (Ps 23:4).

Varför blev David kung? Han 
var ju inte av kunglig släkt. Saul, 
som var son till en välbärgad man 
av Benjamins stam, var en kung 
efter folkets hjärta. Vi vill bli som 
alla andra folk. Vår kung ska döma 
oss, sa de till domaren Samuel (1 
Sam 8:19ff). Och ingen i Israel var 
ståtligare än Saul. Han var huvudet 
högre än alla andra. En stilig karl 
med rik familj var väl perfekt. Men 
kung Saul trotsade snart Gud och 
måste bli förkastad. Samuel blev 
sänd till Betlehem för att besöka 
Ishai och smörja en av hans åtta 
söner till kung efter Saul. Först var 
det ingen som tänkte på att kalla in 
den yngste, David, som var ute och 
vaktade fåren. De andra var större 
och starkare, men Gud ser till 
hjärtat och inte till det yttre som 
människor gör (1 Sam 16:7).

Den utlovade Messias, ”Ishais 
rotskott”, såg inte heller så stark 
och mäktig ut. Ett skott ska skjuta 
upp ur Ishais avhuggna stam, en tel-

KUNG DAVID OCH HANS SON JESUS
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ning från hans rötter ska bära frukt. 
Över honom ska Herrens Ande 
vila (Jes 11:1–2,10). Han som är 
kungarnas kung tog på sig en tjä-
nares gestalt och många som såg 
honom gå omkring med sina lär-
jungar vägrade tro att detta kunde 
vara kungen. Men några förstod 
det. Förbarma dig över oss, Herre, 
Davids son! ropade två som satt vid 
vägen utanför Jeriko (Matt 20:30).

Samuel tog hornet och smorde 
den unge herden. Från den dagen 
kom Herrens Ande över 
honom. Jag har funnit 
David, Ishais son, en man 
efter mitt hjärta. Han ska 
utföra min vilja i allt, sa 
Gud (Apg 13:22). Det 
hebreiska namnet David 
betyder ”älskad”. Också 
Jesus blev smord av Gud 
med Helig Ande och kraft 
när han döptes av Johan-
nes i Jordanfloden (Apg 
10:38). Nu skulle Mes-
sias (den Smorde) börja 
sin offentliga verksamhet 
och fortsätta utföra allt 
som hans Far ville. Anden 
kom ner över honom som 
en duva, och Fadern sa: 
Han är min älskade Son. I 
honom har jag min glädje 
(Matt 3:16f ).

I 2 Sam 15 läser vi om 
ett kuppförsök mot kung 
David, lett av hans son 
Absalom. Kungen och 
hans följeslagare flydde ut ur Jeru-
salem, gick över Kidrondalen och 
gick gråtande uppför Olivberget. 
Där fick David veta att även hans 
vän och rådgivare Ahitofel var 
bland Absaloms sammansvurna. 
På vägen kom en släkting till Saul 
som hette Simei och ropade skälls-
ord och förbannelser över David 
(2 Sam 16:5–13). En i följet ville 
gå och hugga huvudet av honom. 
Men kungen avvisade detta. Han 
ville hellre stå ut med de plåg-
samma ropen och sa: Kanske ska 
Herren se till mitt elände så att 
Herren vänder hans förbannelse 

idag till något gott för mig. I Ps 
37 säger han: Anförtro din väg åt 
Herren och lita på honom. Han ska 
göra det. . . Var stilla inför Herren 
och vänta på honom (v 5,7). Också 
i det liknar David Jesus. När han 
blev hånad svarade han inte med 
hån, när han fick lida svarade han 
inte med hot utan han överlämnade 
sin sak åt honom som dömer rättvist 
(1 Pet 2:23).

Jesus blev också förrådd av en 
av sina närmaste. På skärtorsdags-

kvällen citerade han Davids psalm 
41 när han var i samma situation 
som psalmförfattaren: Även min 
vän som jag litade på, han som åt 
mitt bröd, lyfter sin häl mot mig 
(v 10). Samma kväll gick också 
Jesus med följe över Kidrondalen 
på väg till en trädgård vid foten 
av Olivberget. Guds Lamm var 
nedtyngt av en sorg och börda som 
var mycket större än Davids. Hela 
världens synd. När de kom för att 
fängsla honom fick Petrus en tillsä-
gelse att lägga bort svärdet. Jesus sa 
att hans Far kunde sända honom 
mer än tolv legioner änglar till 

försvar om det var hans vilja (Matt 
26:52ff).

Under åren mellan smörjelsen 
och insättandet som kung var 
David mycket på flykt från kung 
Saul, jagad som en förbrytare fast 
han inte hade gjort något fel. Vid 
flera tillfällen kunde David lätt ha 
dödat Saul men lät bli det. Han 
överlät i stället sin sak till Herren. 
David var ofta i stor fara. Psalm 34 
kom till en gång när han spelade 
tokig för att slippa undan en farlig 

situation: Mycket får 
den rättfärdige lida, men 
Herren räddar honom 
ur allt. Han bevarar alla 
hans ben, inte ett enda av 
dem ska krossas (v 20–
21). Även Jesus blev för-
följd och behandlad som 
en förbrytare. När han 
hängde på korset skulle 
soldaterna krossa benen 
på honom för att han 
skulle dö fortare. Men 
då såg de att han redan 
var död. Därmed gick 
orden i Davids psalm 
i uppfyllelse skriver 
evangelisten Johannes 
(Joh 19:36). Inget ben 
blev krossat på honom.

Befriaren
En av de mest berömda 
berättelserna om David 
är den om kampen mot 
Goliat (1 Sam 17). Den 

skräckinjagande 2,5 meter långe 
filistekrigaren hade länge hånat och 
förödmjukat Israels här. Filisteer 
och israeliter stod på varsin sida av 
Terebintdalen. Kung Saul och hans 
soldater var väldigt rädda. Ingen 
vågade anta utmaningen från 
Goliat om tvekamp på hela folkets 
vägnar, en för alla. Men när den 
unge David kom till lägret tog han 
på sig uppgiften. Han såg svag och 
hjälplös ut där han närmade sig 
den brölande kämpen med endast 
en slangbella och några stenar som 
vapen. Men han kom i Herren Se-
baots namn, övertygad om att han 
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skulle ge seger. Och David vann 
över Goliat på hela folkets vägnar. 
Filisteernas här flydde. Det här är 
en bra bild på vår egen situation. 
Vi var också kuvade av en mäktig 
kämpe, den onde fienden Satan. 
Den här världens furste hade oss 
i sitt järngrepp, vi var förtappade. 
Men Davids son har ankommit till 
vårt läger och som allas vår repre-
sentant skulle han lida, kämpa och 
strida mot djävulen och helvetets 
här. Jesus verkade också väldigt 
svag där han led och det såg för alla 
ut som om han förlorade. Men: 
han vann en avgörande seger över 
fienden då han blev överlämnad 
till döden för våra synders skull 
och uppväckt för vår rättfärdighets 
skull (Rom 4:25). Han krossade 
den gamle ormens huvud under 
sin häl (1 Mos 3:15). Vi blev be-
friade från djävulens tyranni, han 
förlorade rätten till oss. Jesus av-
väpnade härskarna och makterna 
och gjorde dem till allmänt åtlöje 
när han triumferade över dem på 
korset (Kol 2:15).

David blev en god och stark 
kung. Han var verkligen inte 

syndfri, men han ångrade sig och 
vände om efter att ha fallit i synd. 
Jesus var hans syndfrie Frälsare 
som vann förlåtelse för David och 
alla oss andra. David var herde och 
ledare för sitt folk. Han var deras 
herde med rent hjärta och ledde dem 
med förståndig hand (Ps 78:72). 
Efter många år med oro och kon-
flikter la han till slut under sig alla 
sina fiender så att sonen Salomos 
regeringstid blev en lång tid av 
fred.

Davids son är den gode Fräl-
sarkungen. Som ängeln Gabriel sa 
till Maria: Han ska vara kung över 
Jakobs hus för evigt, och hans rike 
ska aldrig ta slut (Luk 1:32). Han 
skulle regera med vishet och göra 
det som var rätt och rättfärdigt 
i landet. Hans namn skulle vara 
”Herren vår rättfärdighet” (Jer 
23:5–6). Efter sitt lidande, sin död 
och uppståndelse for han upp till 
himlen och sitter nu på tronen 
vid Guds högra sida sedan änglar, 
furstar och makter blivit under-
ställda honom (1Pet 3:22). I hans 
nåderike härskar fred. Där regerar 
han över sitt folk genom ord och 

sakrament, och detta rike har brett 
ut sig över alla delar av världen. 
Frid på jorden bland människor som 
han älskar! Templet som Salomo 
byggde i Jerusalem var en förebild 
till det tempel som Davids son 
Jesus blivit byggmästare till – ett 
andligt tempel där alla troende är 
levande stenar och Kristus själv är 
hörnstenen.

Förutom att vara kung i sitt nå-
derike har Jesus – som människa – 
fått all makt i himmel och på jord. 
(Som Gud har han alltid haft all 
makt). Davids son härskar nu över 
hela det fysiska universum samt i 
sin himmel, allsmäktig, allvetande 
och allestädes närvarande. Och han 
låter allt samverka till det bästa för 
dem som tror på honom. Frids-
fursten från Betlehem kommer 
ständigt till oss i nådens medel och 
fyller oss med sin frid. Vi ser fram 
emot den dag då Människosonen 
ska komma tillbaka synligt för att 
döma levande och döda och skapa 
en ny himmel och en ny jord där 
han ska regera över oss som kung i 
all evighet. 

Tor Jakob Welde

Vi erbjuder också 
följande barn-
böcker  
till paketpriset 
250 kr:

Lilla lammet 
Ludde 
(100 kr)

Knappen-serien (4 böcker)
(normalt 60 kr/st)

https://biblicum.nu – biblicum@biblicum.se

Köp de båda nyutgivna böckerna
Profeten Sakarja och hans bok
(150 kr)

Ett flödande ljus
(149 kr)

och på köpet får du gratis småskriften
Israel och yttersta tiden
(40 kr)

Julkampanj 
hos Biblicums förlag!
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Lider du eller någon vän eller familjemedlem av 
ångest eller depression eller kanske båda? Det är 
inte ovanligt att även kristna drabbas av sådant. 
Målet för sommarens kurs på Hjälmargården är 
att  förstå vad ångest och depression är och vad 
Bibeln har att säga till dem som lider av det och 
till dem som bryr sig om dem som lider av det. 
Vägledda av pastor Titus Buelow ska vi tillsam-
mans tränga in i detta svåra ämne och få hjälp att 
fortsätta att se Jesus mitt i stormen. 

Bara den som själv har haft depression eller 
ångest vet vad det innebär. Pastor Buelow har 
både egen erfarenhet och många själavårdssamtal 
att relatera till i sin undervisning i ämnet. Han är 

präst i en WELS-församling i USA och har där 
haft mycket uppskattade bibelstudier om psykisk 
ohälsa. Med en svensk mor och efter sammanlagt 
tre år i Sverige förstår och talar han svenska, men 
är mest bekväm med att hålla föredragen på eng-
elska. De kommer därför att tolkas till svenska. 
En fördel är att även icke svenskspråkiga kan 
delta. Eftersom föredragen bygger på bibelstudier 
blir det mycket interaktion med åhörarna. Detta 
kan ske på båda språken med tolkning där det 
behövs.

Detaljerat program för sommarlägret kommer att 
publiceras i Bibel och Bekännelse nr 1 2023.

BE

S:t Markus församling i Ljungby 
har gjort det till en tradition att 
inbjuda till en kyrkhelg i sam-
band med Alla helgons dag. Lika 
traditionellt har det blivit med en 
damlagsträff på eftermiddagen och 
ungdomssamling på kvällen före 
kyrkhelgen. Lördagens program 
brukar innehålla några föredrag 
omväxlande med gemensamma 
måltider och fika, sång och musik 
och aftonbön. 

I år liksom förra året gästades 
Markuskyrkan av missionärsparet 
Jennifer och Luke Wolfgramm, 
som efter 25 år i Sibirien hastigt 
fick lämna sin bostad och landet 
med endast fyra resväskor efter 
den ryska invasionen av Ukraina. 
De har sedan dess bott i Albanien. 
Den lilla lutherska kyrkan där 
förlorade för drygt ett år sedan 
sin ledare Agron Mece, då Herren 
oväntat kallade honom hem till 
sig. Den unge pastorn Nikolla 
Bishka fick axla ansvaret för de 
båda församlingarna i Tirana och 

Dürres. Gud såg att han behövde 
hjälp och sände paret Wolfgramm. 
”Vi hade planer, men Herren hade 
andra planer”, sa Jennifer när hon 
berättade om detta på damlagsträf-
fen. Luke visade utifrån Skriften 
hur vi som kvinnor kan tjäna i 
församlingarna och kyrkan. Han 
lyfte fram bibliska exempel på hur 
kvinnor använde sina olika gåvor 
och av kärlek till Kristus hjälpte 
andra. Purpurkrämerskan Lydia, 
som var rik, öppnade t ex sitt hem 
för apostlarna efter att ha lyssnat 
till Paulus predikan. Efesierbrevet 

5 visar hur kärleken till människor 
speglar kärleken till Gud. 

Paret Wolfgramm var även med 
på ungdomssamlingen, där Luke 
berättade om hur det är att vara 
ung och kristen i Albanien och i 
Ryssland. På lördagen lyfte Luke 
Wolfgramm i två föredrag fram det 
rika innehållet i Första Tessaloni-
kerbrevet genom att åskådligt och 
livfullt berätta om bakgrunden till 
brevet. I ett tredje föredrag efter 
söndagens gudstjänst visade han 
hur brevets inledning och avslut-
ning hänger samman och hur 
verserna 16, 17 och 18 sammanfat-
tar brevets budskap med Bibelns 
kortaste vers (5:17) i mitten: Var 
alltid glada, be utan uppehåll, tacka 
Gud i allt.

På youtube finns Luke Wolf-
gramms predikan på söndagen 
över Daniel 12:1-3 om den yttersta 
tiden, https://www.bekannelse.se/
sermons/2022-allhelgona/

Birgitta Erlandsson

INNEHÅLLSRIK ALLHELGONAHELG I MARKUSKYRKAN

Hjälmargården 20 – 23 juli 2023

SE JESUS MITT I STORMEN
Vad händer när tron står öga mot öga med ångest och depression?
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Kära vänner i Kristus!
I en liten kyrka som LBK är alla medlemmars 
bidrag viktiga, arbete såväl som gåvor. Styrelsen 
är tacksam för allt det arbete som görs i försam-
lingarna runt om i landet och för de generösa 
gåvor och kollekter som inkommer. Först och 
främst går vårt tack till Gud som genom sin nåd 
bevarar vår lilla kyrka.
LBK har under året utökat sitt arbetsgivaransvar 
till att även omfatta Anders Nissen som bl a ar-
betar med översättning av People´s Bible. Vi är 
glada att Anders vill arbeta för kyrkan och att vi 
har möjlighet att deltidsanställa honom. Kyrkan 
har i nuläget tre deltidsanställa pastorer. Löne-
kostnaden uppbärs delvis av församlingarna där 
respektive pastor är verksam och resterande del 
bekostas av LBK. Utöver själva lönen betalar 
LBK också arbetsgivaravgifter. LBK har under 
året fått ökade kostnader vilka behöver täckas 
med inkomster. Därför vill vi nu gå ut med en 
vädjan till er alla att ha detta i åtanke när ni pla-
nerar ert givande.

Under resten av 2022 gör vi en riktad satsning på 
pastorsfonden. Vår önskan är att kunna fortsätta 
erbjuda våra pastorer anställning och förhopp-
ningen är att kunna utöka detta i framtiden. Så 
skänk gärna en slant till LBK:s pastorsfond! Vi 
har fått för intet och kan också ge för intet, med 
glädje, som goda förvaltare. Var och en ska ge 
vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust 
eller tvång, för Gud älskar en glad givare (2 Kor 
9:7).
Gåvor tas tacksamt emot på något av 
 följande sätt:
•	 Swish: 123 264 31 61
•	 Bankgiro: 306-7345
•	 Månadsgivare: 9960 420 227 33 65
Märk gåvor med ”Pastorsfond”.

Resultatet av insamlingen presenteras i nästa 
nummer av Bibel och Bekännelse. 

Olle Sjödahl

Konfirmation

Ruben Öman, Daniel Birkenfjäll och Arne 
Bjuggren
Pingstdagen 5 juni 2022 i Stockholm
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Insamling till pastorsfonden

Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! Människors barn har sin tillflykt i dina vingars skugga. 
De mättas av rika gåvor i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka.  

Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.  
(Ps 36:8–10)
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Om jag fick vara med om en enda av alla de 
händelser Bibeln berättar om skulle jag nog välja 
natten när änglarna uppenbarade sig för herdarna. 
Kan du föreställa dig hur det var? En lugn kväll. 
Herdarna var samlade runt en eld i mörkret. Stjär-
norna lyste klart från en molnfri himmel. Fåren 
låg och sov i närheten. Plötsligt lystes himlen upp 
av hundratals, kanske tusentals, änglar. Alla som 
såg det skulle troligen beskriva det som så fantas-
tiskt att de tappade andan.

Lukas beskriver hur upplevelsen fyllde herdarna 
med glädje. Kan du föreställa dig vad de tänkte? 
”Nu händer det! Han är äntligen här! Messias 
som vi har väntat på i många hundra år har 
kommit!” Jesu födelse i Betlehem är svaret på 
alla böner, uppfyllelsen av profetiorna, grunden 
för vårt hopp. Att han kom hit och uppfyllde sin 
frälsningsgärning är garantin för vårt eviga liv i 
himlen.

Att få bevittna hur änglarna berättade om vår 
Frälsares födelse skulle säkert ha varit fantas-
tiskt. Men det skulle också ha varit härligt att se 
herdarnas reaktion. Hur häpna de såg ut. Deras 

entusiastiska glädjerop. Deras adrenalinpåslag 
när de sprang iväg för att sprida den fantastiska 
nyheten.

Är det så du reagerar på Jesus? Vi frestas säkert 
att ta julens budskap för givet för vi har hört allt 
förut. Det är lätt att snabbt glömma hur viktigt 
det som hände den första julen är. De där her-
darna glömde nog inte så lätt vad de hade sett.

Gud välsigne dig när du firar att din Herre och 
Frälsare är född. Måtte du också fyllas av för-
undran över att Gud håller sina löften. Måtte du 
också fyllas av glädje och iver att sprida den goda 
nyheten om din Frälsares födelse. Vi var inte där 
och såg änglarna, men vi kan efterlikna herdarna 
och sprida den goda nyheten om Frälsarens fö-
delse var vi än är.

Käre Herre, välsigna min julgudstjänst. Fyll 
mig liksom du fyllde herdarna med glädje över 
att Jesus är född och gör mig ivrig att dela med 
mig den underbara nyheten om hans födelse. 
Amen.

Ur Daily Devotions

Dela med dig  
den goda nyheten

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln  
en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära åt Gud i höjden,  

och frid på jorden bland människor som han älskar”  
(Luk 2:13,14).


