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Herdarna skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de
vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem.
Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
(Luk 2:16–19)
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S:t Johannes
evangelisk-lutherska
församling
Vi tror att Gud har skänkt hela världen glädjebudskapet om den försoning som skett i
Kristus. Vi tror att Jesus Kristus till sin natur
är sann Gud, att han har blivit människa för
vår skull, levt ett syndfritt liv, lidit och dött i
vårt ställe och uppstått från de döda.
Genom tron tar vi emot denna försoning, får
förlåtelse för våra synder och har löfte om
evigt liv tillsammans med Gud. Syftet med
vår församlings existens är att föra vidare
detta glädjebudskap, och att samlas kring
predikan, dop och nattvard för att växa i den
tro vi fått av Gud.
Vår tro har en enda grundval, nämligen det
Ord som Gud har gett oss i Gamla och Nya
testamentets heliga skrifter. Det är Gud själv
som har inspirerat de mänskliga författarna
till Bibelns 66 böcker, och därför ska dessa
skrifter inte förstås som mänskliga produkter utan som Guds eget ord. Bibelns ord är
den enda normen för sann kristen lära.
Vi bekänner oss till de lutherska bekännelseskrifterna 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 konferensen, 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.
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Från redaktionen
Vi närmar oss slutet av det händelserika året 2017, då reformationsjubileet blivit uppmärksammat på många olika sätt. Ännu i det här numret
uppmärksammar vi Martin Luthers insatser.
Den stora romerska kyrkan som Luther lämnade har också noterat
att det var 500 år sedan denne bråkmakare ställde allt på ända. I tidningen Life Site, organ för den katolska kyrkan, ger kardinalen Gerhard
L Muller sin syn på vad Luther ställde till med. Han ger Luther en hård
dom när han säger att reformationen var en handling mot den helige
Ande.
Är det mot den helige Ande att vi får lyssna till det ord som Anden
ger på ett språk som vi alla förstår? Är det mot den helige Ande att vi
får en bibelöversättning på ett språk som gör att vi kan be, sjunga, prisa
och ära den Herre som vill att vi alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen? Den helige Ande uppenbarar sig inte bara i en enda
kyrka utan han kommer till alla kyrkor och alla människor som vill hålla
sig till det ord han har skrivit.
Petrus och de andra lärjungarna fick på första pingstdagen i Jerusalem
förmågan att tala främmande språk så att folket skulle få höra om Jesus
som dött på korset och uppstått från graven i alla människors ställe.
Lärjungarna spred budskapet om den uppståndne. Luther var på samma
sätt angelägen att människor skulle få höra det glada budskapet.
Bibel och Bekännelse vill vara ett ljus i det andliga mörker som
råder. Vi anser oss inte bättre eller finare än andra människor. Vår vilja
är att föra ut budskapet om barnet i krubban, mannen som gjorde under
och tecken, Guds Son som dog för alla människor och som efter uppståndelsen for till sin Fader i himmelen. Detta vill vi förkunna och sprida
vidare. Vi vill göra det på olika sätt, vid personliga möten och samtal, i
gudstjänster och bibelstudier, i föredrag och konferenser.
Under gångna veckor har detta budskap ljudit vid många tillfällen
som ordnats med anledning av reformationsjubileet. Ta del av de inspelningar som lagts ut till offentligt bruk! (Se lista på s 14!)
Man brukar säga att den kristna kyrkan hela tiden behöver en reformation. Även om vi inte behöver reformera budskapet måste vi se till att
det inte blandas upp med villfarelse och lögn. Man vill så gärna omtolka
evangeliet och göra synden ofarlig. I denna mörka tid blir vi lätt slöa och
somnar och glömmer domsperspektivet. Vi behöver påminnas om vikten
att vaka så att inte Ordet om syndernas förlåtelse och hoppet om det
eviga livet mister sin plats.
Lilla katekesen är det bästa läromedlet om den kristna tron som
Martin Luther gett oss. Nu finns en sammanställning av det viktigaste i
denna troslära i form av 95 teser för det 21:a århundradet. Läs dem via
vår webbplats eller fråga efter det i samband med våra gudstjänster! De
kan fås som ett A5-häfte per post (för 2 € i postningskostnad).
Redaktionen tillönskar alla läsare en välsignad advents- och jultid och ett
gott nytt år i Jesu namn!
Ingvar Adriansson / Ola Österbacka

Messias ankomst
Judarna hade fått många sköna
och härliga löften om Messias eller
Kristus, löften om hur han skulle
komma i världen, upprätta ett evigt
rike, frälsa sitt folk från allt ont och
rädda det till evig tid. Man ser ju
också hur profeterna i all sin förkunnelse på ett övermåttan härligt
sätt talar om Kristi tillkommande
rike. Den förkunnelsen kände judarna väl till.
Men falska förkunnare ingav
folket tron att Kristus skulle
komma med världslig prakt och
göra sitt intåg med pompa och ståt,
som världsliga kungar har för sed.
Judarna skulle han då göra till stora
och mäktiga furstar och regenter över hela världen. Ja, än i dag
tänker de sig att de ska bli herrar
över hela världen och att hedningarna ska bli deras tjänare när deras
Messias kommer. En sådan Messias
väntar de ännu ivrigt på. Men de
anser sig inte behöva Herren Kristus för att av honom frälsas från
synden och den eviga döden.
…
När Kristus rider in i Jerusalem
kommer han inte som världens
kungar har för sed: på stolta
hästar med harnesk, spjut, svärd
och gevär. Allt sådant är tecken
på stränghet och våld. Nej, han
kommer så som evangelisten uttrycker det: saktmodig, eller som
profeten säger: fattig och ringa. Det
är som om profeten ville varna oss
och säga: ”Ge noga akt på åsnan
och vet att han som kommer ridande på den är den rätte Messias.
Spana inte efter gyllene krona, sammetskläder och guldstickat tyg eller

ridande beväpnat följe. För Kristus
kommer i ringhet med ett ödmjukt
och saktmodigt hjärta och låter sig
ses på en åsna. Det är all den prakt
och härlighet han har att visa världen när han rider in i Jerusalem.”
Det är denna profetia som är
orsak till att Herren Kristus gör
intåg på det här sättet. Han fäster
stor vikt vid det och ger sina lärjungar noggranna föreskrifter. Och
han drar in i Jerusalem på ljusa
dagen och inför allas ögon, inte om
natten eller i hemlighet, inte ensam
utan med mycket folk. Folkskaran
går före honom och följer efter och
hyllar honom som Davids rätte son
och önskar hans kungarike lycka
och välgång.
Hela Jerusalem måste alltså
lägga märke till detta intåg och se
och höra om åsnan och denne fattige kung som Sakarja profeterat
om. Han hade förmanat judarna
att inte stöta sig på hans ringa gestalt och hans torftiga intåg, utan
överge villfarelsen att Kristus skulle
komma med världslig prakt. Han
ska visserligen vara en kung, säger
Sakarja, men en fattig och eländig
kung som inte alls ser ut som en
kung, om man ska döma efter den
prakt som världens kungar och
furstar visar världen.
Men, säger Sakarja, denne fattige och utblottade kung har en
makt av annat slag. Han heter ju
Iustus et Salvator (rättfärdig och
hjälpare). Han är inte en rik, ståtlig
och härlig kung för världen. Han
är en rättfärdig kung och en hjälpare som har med sig rättfärdighet
och salighet. Han är en fiende till
synden och döden. Han går till

angrepp mot dem och vill hjälpa
från synden och den eviga döden
alla som tror på honom och tar
emot honom som sin kung och
inte stöter sig på den fattiga, lånade
åsnan.
De som tar emot honom ska
få förlåtelse för sina synder. Dem
ska döden inte göra någon skada.
De ska ärva evigt liv. Trots att de
en gång ska dö kroppsligt och bli
begravda, så ska detta varken vara
eller kallas död utan bara en sömn.
Det vill profeten lära oss om
denne kung, då han ger honom
två namn och kallar honom rättfärdig och hjälpare. Han berövar
döden dess gifttänder, sliter sönder
djävulens inälvor och befriar så oss
som tror från synden och döden
och leder oss in bland änglarna, där
evigt liv och evig salighet råder.
…
Säg till dottern Sion, säger profeten, att hon inte ska stöta sig på
hans ankomst i ringhet. Hon ska
sluta ögonen och öppna öronen, så
att hon inte ser hur fattig han gör
sitt intåg utan i stället hör vad man
säger om denne ringe kung. Ringheten och fattigdomen ser man.
Han rider ju in på en åsna utan
sadel och sporrar. Men att han tar
bort synden från oss, att han dödar
döden och ger evig helighet, evig
salighet och evigt liv, det ser man
inte. Det måste man höra om och
tro på.
Säg till dottern Sion, säger
Sakarja, att hon ska besinna detta
och inte stöta eller förarga sig på att
han gör ett så jämmerligt intåg och
lider en så neslig död. För allt det
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här sker dig tillgodo. Han vill på så
sätt som en frälsare hjälpa dig från
djävulen och döden och vill helga
dig och befria dig från synden.
Om man inte vill fatta detta
med öronen utan vill se det med
sina ögon, så kan man lika gärna
ge upp. För med den här kungen
är det annorlunda än med andra
kungar. Vad de gör sker med
pompa och ståt. Allt ser stort och
ståtligt ut. Så är det inte med Kristus. Hans verk är att han vill hjälpa
från synden och döden.
Det här gör han först och främst
i dopet. Då ser våra ögon ingenting
annat än helt vanligt vatten. Också
genom Ordet och predikan vill han
hjälpa från synden och döden. Då
ser våra ögon ingenting annat än en
människas andedräkt. Men vi ska ta
oss till vara och inte rätta oss efter
ögonen utan blunda och öppna
öronen och höra Ordet. Det lär oss
att vår Herre Jesus Kristus har låtit
sitt blod rinna för oss till syndernas förlåtelse och evigt liv. Sådana
gåvor vill han ge oss i det heliga
dopet, i nattvarden, i predikan och
i avlösningen. Där ska vi verkligen
finna dem. Det ser inte ut som om
sådana gåvor kan skänkas genom
ett vattnets bad, genom ord och
sakrament. Men låt inte dina ögon
förvilla dig. Den gången Kristus
gjorde sitt intåg på en lånad åsna
och sedan lät sig korsfästas verkade
det vara något alltför ringa för att ta
bort synd, död och helvete. Ingen
kunde se detta på honom, men
profeten säger det. Därför måste
man tro det och uppfatta det med
sina öron. Man kan ju inte se det
med ögonen.
…
Ta alltså lärdom av det som dagens
evangelium berättar. För eftersom
judarna inte ville rätta sig efter
profeten får vi nu höra orden att
vår kung kommer saktmodig och
fattig. Vi ska inte ta anstöt av hans
fattigdom och med judarna söka
efter världslig prakt och rikedom.
Vi ska i stället lära oss att vi i vår
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Herre Kristus har en kung som är
rättfärdig och en Frälsare som vill
hjälpa oss från synden och den
eviga döden. En sådan predikan
ska ni med iver och glädje ta emot
och tacka Gud av hjärtat för den.
Annars måste ni ta emot den lede
djävulen med tjut och gråt och
tandagnisslan.
Så förmanar oss apostlarnas och
de andras exempel när de slår följe
med Herren Kristus in i Jerusalem.
För eftersom Herren Kristus är en
kung så måste han också ha ett rike
eller ett folk. Och detta folk måste
uppträda mot denne kung med
rätt tillbörlig tjänst. Vad som hör
till denna tjänst visar berättelsen
mycket fint. För här möter man
människor som erkänner Herren
Kristus som kung och inte skäms
för att springa bredvid den eländiga
åsnan och den fattige kungen.
Apostlarna är de första som
erkände att Herren Kristus är den
rätte Messias som kan rättfärdiggöra och ska bli vår Frälsare från
synd och död. Därför leder de
åsnan fram till Herren Kristus. På
så sätt visar de judarna till Kristus.
Hittills har judarna levt under
lagen och som en åsna burit lagens
börda. De leder också den unga
åsnefålen till Kristus och visar så
hedningarna som levt otämjda och
utan lag till honom. För Kristus är
alla människors Frälsare. Därför
bör alla rättsinniga förkunnare och
lärare leda och föra människorna
till Kristus.
Detta är den ena sortens gudstjänst som tillkommer denne kung:
att man erkänner honom som rättfärdig och en hjälpare, tar emot,
prisar och berömmer honom och
leder varje människa till honom.
Den andra sortens gudstjänst är
att man sjunger sitt Hosianna för
Herren Kristus på åsnan. Det betyder att man lyckönskar honom till
hans rike och gör allt för att främja
det sedan man erkänt och mottagit
honom som Frälsare. Vad fariséer
och överstepräster än säger om det
så ska Gud ge detta rike framgång.

Hosianna innebär ”Herre, hjälp,
Herre, ge lycka åt Davids Son”.
Detta ord innebär alltså samma
sak som vi ber i Fader vår: ”Tillkomme ditt rike!” För djävulen och
hans anhang ska inte underlåta att
försöka hindra detta rike och sätta
stopp för eller förfalska Ordet. Då
gäller det att be och önska att Gud
ska bryta och förhindra denna djävulens vilja.
Den tredje är att man inte bara
ber utan också tar av sina kläder
och breder ut dem på vägen för
Herren Kristus, så att han ändå
på något sätt ska göra ett kungligt
och högtidligt intåg. Det sker när
vi efter vår förmåga främjar predikoämbetet och hjälper med pengar
och ägodelar så att man kan utbilda
skickliga, lärda, fromma människor
som kan tjäna kyrkan med Ordet
och en god livsföring. Vi ska också
underhålla dem som är i ämbetet,
så att de sköter sitt ämbete, ägnar
sig åt studier och inte för försörjningens skull lämnar tjänsten eller
ägnar sig åt andra göromål.
Kort sagt: Där man använder
pengar och ägodelar så att kyrkans
ämbeten fullgörs och människorna
förses med rätta föreståndare, där
breder man sina kläder på vägen
framför Herren Kristus så att han
med så mycket större heder kan
göra sitt intåg.
Så ska man nu tjäna denne
kung och inte det minsta fråga efter
översteprästerna och fariséerna som
storligen vredgas över detta intåg
och denna fattigmansståt och gärna
skulle velat förhindra den. Men
Kristus vill det inte. För eftersom
han är en kung så måste han ha sitt
hovfolk och sin betjäning. Väl dem,
som tjänar honom! För han är en
sådan kung som vill tjäna oss tillbaka. Det gör han inte med pengar
och ägodelar, vilket vore en mycket
ringa tjänst, utan med frälsning
från synden och hjälp mot döden
och den eviga fördömelsen.
Utdrag ur Martin Luthers
Huspostilla, predikan 1 Söndagen
i Advent

Kallad att tjäna
Katharina von Bora Luther

En ofta bortglömd person i reformationshistorien är Martin
Luthers strävsamma hustru
Katharina. Eftersom det inte
finns så många förstahandskällor om hennes liv är de flesta
berättelser påhittade för att försöka fylla de många luckorna
i hennes historia. Men det är
möjligt att pussla ihop det lilla
som finns för att få en ganska
komplett bild. Det vi har visar
att hon var en strävsam kvinna
som tjänade i många olika
roller.
Nunnan
Katharina föddes den 20
januari 1499 av Hans och
Katharina von Bora. De var
lågadliga, bara lite förmer än
fattiga bönder. När Katharina
var bara fem år gammal dog
hennes mor. Fadern gifte snart
om sig, men Katharina fick
aldrig tillfälle att komma nära sin
nya mor. Det kanske var på grund
av dålig ekonomi som fadern snart
satte Katharina i ett kloster för att
försäkra sig om att hon skulle få
en bra utbildning. Fem år senare
flyttades hon till ett annat kloster i
Nimbschen nära Grimma, där två
av hennes fastrar var nunnor. Hon
ska ha lärt sig mycket av dem och
de andra nunnorna.
Katharina var elev i klostret
och blev sedan novis och slutligen
nunna. I alla dessa roller krävdes
lydnad för hennes lärare och överordnade. Att bli nunna innebar på
den tiden en kallelse som skulle ge
bäst förutsättningar att tjäna Gud.

Fjärde budet var en del av hennes
liv. Det var det enda liv hon kände
till, något som skulle påverka några
av hennes beslut när hon växte
upp.
Men saker och ting förändrades. Martin Luthers skrifter fann
väg till klostret. Hon och andra
nunnor insåg snart att deras löften
avgivits under falska förutsättningar och inte gällde. Luther lärde
att alla kallelser var likvärdiga inför
Gud. När nunnorna i Nimbchen
insåg att Gud inte behövde deras
löften och gärningar beslöt de att
lämna klostret. Påskaftonen den 4
april 1523 gav de sig av i skydd av
mörkret i en tom vagn som levererat sill till klostret.

Hustrun och husmodern
Så fort de kom till Wittenberg
förändrades livet dramatiskt
för Katharina och hennes
vänner. Några kunde återvända
till sina familjer, andra gifte sig
snart. Några bodde och arbetade i inflytelserika hem i Wittenberg. Katharina kom först
till borgmästaren Reichenbach
och senare till konstnären och
företagaren Lucas Cranach.
Det kan ha varit medan
hon bodde i Cranachs
hem som hon träffade den
unge adelsmannen Jerome
Baumgartner. Deras förhållande blomstrade. Men fast
många i Wittenberg antog
att de två skulle gifta sig reste
Jerome hem till sin familj och
kom aldrig tillbaka. Det verkade som om Katharina skulle
förbli ogift, och det var inte så
lätt på 1500-talet.
Men Katharinas liv förändrades verkligen. Hon gifte sig med
Martin Luther den 13 juni 1525
och blev hustru och mor. Svarta
klostret där Luther bodde var en
stor byggnad. Där tjänade hon
som kokerska, husmor, trädgårdsmästare och chef över tjänstefolket.
Hon hade uppsikt över husets underhåll och tillbyggnad samtidigt
som hon lät en ständigt växlande
blandning av universitetsstudenter,
släktingar och vänner bo där. Eftersom Martin överlät familjens ekonomi åt henne blev hon den som
skötte finanserna. Hon var också
trädgårdsodlare och köpte och
förbättrade åtskilliga jordbitar där
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hon odlade en stor del av maten
för sin familj, studenter och gäster.
Hon tog varje tillfälle i akt att tjäna
Gud i allt hon företog sig.
Modern och sköterskan
Moderskapet förde med sig både
glädje och sorg för Katharina. Hon
och Martin välsignades med sex
barn, tre pojkar och tre flickor. Två
av flickorna dog tidigt. Elisabeth
blev bara 8 månader och Magdalena 12 år. Katharina fick också ett
missfall som medförde att hon blev
sjuk i flera månader.
Både Martin och Katharina
älskade och omhuldade sina barn
och förstod vikten av att vara goda
föräldrar. Martin gjorde något som
aldrig tidigare skådats när han i sitt
testamente utnämnde Katharina
till barnens förmyndare. De kvarvarande fyra barnen Hans, Martin,
Paul och Margareta gifte sig alla,
men inte förrän båda föräldrarna
var döda. Alla utom Martin fick
egna barn. Efterlevande till Paul
och Margareta lever än idag.
I klostret hade Katharina lärt
sig vad det innebar att vårda sjuka.
Hennes faster Magdalena hade haft
hand om klostersjukhuset och flyttade senare in hos Luthers. Katharina fick användning av sina kun-

skaper i sjukvård eftersom Martin
led av en mängd matsmältningsproblem. Det lutherska hemmet
användes även som sjukstuga när
pesten härjade i Wittenberg.
Änkan
Katharinas svåraste roll i livet
var nog den att bli änka. Sedan
Martin dött den 18 februari 1546
blev hon betungad av både vänner
och fiender. De protesterade mot
Martins testamente som överlät
allt åt henne och utnämnde henne
till barnens förmyndare, för de
menade att det var emot lagen.
Med hjälp av några få vänner och
genom sin orubbliga beslutsamhet
höll Katharina fast vid det som var
hennes. När krig och pest drabbade Wittenberg lämnade hon
flera gånger staden för barnens
säkerhet men hon återvände dit för
att försöka få livet att fungera igen.
Hösten 1552 tvingade pesten
Katharina att fly Wittenberg en
sista gång. Vart hon skulle ta vägen
var inte klart, men hon, Paul och
Margareta gav sig av mot Torgau.
Strax innan de kom fram dit blev
hästarna som drog deras vagn
skrämda. Katharina hoppade ner
från vagnen för att lugna ner dem
men föll ner i ett vattenfyllt dike.

Barnen tog med henne till Torgau.
Hon drabbades av förlamning som
en följd av fallet och nedkylningen
av det kalla vattnet. Tre månader
senare, den 20 december 1552,
dog hon av sina skador. Det sägs
att hon på slutet bekände: ”Jag
sitter fast på Kristus som en kardborre på ett tyg.”
Eftersom pesten ännu härjade i
Wittenberg ansågs det osäkert att
föra Katharinas kropp dit för att
begravas. Hon begravdes i Mariakyrkan i Torgau bara några kvarter
från huset där hon bodde sina sista
månader. Hennes grav finns kvar
där än idag.
Genom hela livet studerade
Katharina Bibeln. Hon steg upp
klockan fyra varje morgon för att
börja dagen med andakt och bön.
Det gav henne smeknamnet ”Wittenbergs morgonstjärna”. Hon
lärde sig att det inte var nödvändigt att gömma sig i ett kloster för
att leva så att det behagade Gud
och att hennes dagliga plikter som
maka, mor, värdinna, lantbrukare
och mycket annat var kallelser från
Gud.
Måtte detta vara hennes testamente till oss idag.
Rebecka DeGarmeaux,
Forward in Christ 10/2017

”Jag skulle inte
vilja byta bort
Käthe varken mot
hela Frankrike
eller ens Venedig.”
M Luther
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Martin Luther
i ord och bild

del 5

Guds Ord de måste låta stå
som Anden det har skrivit
Luther själv kunde
inte medverka vid
riksdagen i Augsburg. Han vågade
inte lämna Sachsen
pga av att han fortfarande betraktades
som fredlös. Men
han befann sig så
nära gränsen han
kunde komma, på
slottet Coburg.
Augsburgska bekännelsen är en bekännelse- och
försvarsskrift, som de lutherska ständerna bar fram
vid riksdagen i Augsburg 1530 och som mycket
snart blev lutherdomens samlande symbol. När
kejsar Karl V i början av år 1530 utfärdade kallelsen
till denna riksdag, hade han ett dubbelt syfte. Man
skulle förhandla om åtgärder mot Islams framfart, och man skulle försöka komma tillrätta med
den religiösa söndringen. För protestanterna, som
tidigare fått erfara kejsarens kraftiga motstånd mot
reformationen och kände till hans beslut att slå ned
den, även om våld skulle behöva brukas, kom riksdagskallelsen som en överraskning. Den var oväntat
välvillig.
Huvudförfattere till Augsburgska bekännelsen var Philip
Melanchton. Bekännelsen har
21 artiklar. Den första handlar
om Gud och tron på honom
i tre personer. Sista artikeln
handlar om hur vi ska förhålla
oss till helgonen. Vi kan följa
deras exempel men inte dyrka
dem.

Luther skrev omkring 350 böcker och över 2000
predikningar vilket är en stor prestation.
En verklig pärla är hans Stora Galaterbrevskommentar. Där skriver han i sin kommentar till Gal 5:8:
”Skriften framställer Kristus på två sätt. Först som
gåva. När jag tar emot honom på detta sätt så har jag
vad jag behöver och ingenting kan fattas mig. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda
(Kol 2:3). Han har helt och hållet blivit mig till vishet
från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning (1
Kor 1:30). Även om jag alltså begått många och stora
synder uppslukas de dock av hans rättfärdighet om
jag tror på honom.
För det andra framställer Skriften honom också som
ett exempel som vi ska efterlikna. Men endast på
glädjens dag då jag inte är anfäktad ska jag hålla fram
Kristus som förebild. Inte ens då kan jag nå upp till
en tusendel av hans exempel. Jag behöver honom som
en spegel där jag kan se hur mycket jag ännu saknar
för att jag inte ska falla i säkerhet.”

Efter Luthers död förde dessa män budskapet vidare
och samlade bekännelsen till Guds Ord i Konkordieformeln som kom ut 1580. 4:e mannen från
vänster är Martin Chemnitz. Om honom har det
sagts. ”Om inte den andre Martin hade kommit så
hade inte den förste stått sig.”
Ingvar Adriansson
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Martin Luther om julen
Några utdrag ur Luthers predikningar visar att den protestantiske
reformatorn älskade julen.
I det teologiska tumult som
Martin Luthers liv bestod av verkade den store reformatorn varje
år bli uppmuntrad av kyrkans
stora högtider, i synnerhet advent
och jul. Mannen som ”uppfann”
den protestantiska prästgården
höll också modet uppe genom sitt
sinne för humor och ett lyckligt
familjeliv. Hela året var det öppet
hus i det stora klostret i östra delen
av Wittenberg som förvandlats till
bostad åt Martin Luther, hans fru
Käthe och deras sex barn. Även
åtskilliga studenter bodde där. En
av dem skrev att när julen närmade
sig blev Luther allt muntrare: ”Allt
han sa, hans sånger och tankar
kretsade kring vår Herres människoblivande. Sedan suckade han
och sa: Tänk att vi arma människor
är så kalla och likgiltiga inför den
stora glädje vi har fått. För detta är
verkligen den största gåva som vida
överträffar allt annat som Gud har
skapat. Ändå är vi så tröga att tro,
fast änglarna förkunnar och predikar och sjunger, och deras ljuvliga
sång sammanfattar hela den kristna
tron, för ’Ära vare Gud i höjden’ är
själva hjärtpunkten i gudstjänsten.”
Luthers skrifter innehåller en
mängd hänvisningar till advent
och jul. Följande utdrag är ur en
predikan om födelsen som han höll
1530:
Om Kristus hade kommit med trumpetstötar och blivit lagd i en krubba
av guld skulle hans födelse ha blivit
en praktfull händelse. Men den skulle
inte ha varit en tröst för mig. Han
skulle hellre ligga i en fattig jungfrus
knä och se obetydlig ut i världens
ögon. Nu kan jag komma till honom.
Nu visar han sig för de olyckliga för
att inte ge intryck av att han kommer
med stor makt, prakt, visdom och
8

aristokratiskt uppträdande. Men när
han kommer tillbaka, den dag då
han ska vända sig emot de höga och
mäktiga, då ska det bli annorlunda.
Nu kommer han till de fattiga som
behöver en Frälsare, men då ska han
komma som Domare över dem som
nu förföljer honom.
År 1543 när julen närmade sig höll
Luther en föreläsning över Jesaja
9:6. I den framställde han Kristus
som en stege:
Guds Son ville inte bli sedd och
funnen i himlen. Därför kom han
ner från himlen till denna mänsklighet. Han kom till oss i vårt kött, la
sig i sin mors livmoder och i krubban
och gick till korset. Det var stegen
som han ställde på jorden för att vi
skulle gå upp till Gud på den. Det är
så du ska förstå det. Om du avviker
från den vägen och försöker spekulera
om det gudomliga majestätets härlighet – utan denna stege – kommer
du att hitta på fantastiska saker
som övergår din horisont, men du
kommer att göra det till stor skada
för dig själv.
År 1543 höll Luther också en predikan där han identifierade Kristus
som vår bror:
Så glada de andra bröderna blir när
en av många bröder blir en stor och
mäktig man! Hur glädjande de tycker
detta är ser du i Genesis när Josef
avslöjar sig för sina bröder. Och detta
är verkligen en naturlig glädje. Men
hur kommer det sig då att vi inte är
glada, att våra hjärtan inte blir berörda och att vi inte prisar och tackar
Gud när vi hör att vår Gud blev vårt
kött och blod och nu sitter där uppe
vid Guds högra hand som Herre över
allt skapat?
Bland sina många roller som
teolog, reformator, professor, vetenskapsman, exeget, psalmdiktare

och produktiv författare såg Martin
Luther förmodligen sin roll som
predikant viktigast. Levnadstecknaren Roland H Bainton skriver:
”Luther är som bäst när han predikar om Jesu födelse” och citerar
sedan en predikan där Luther
framställer den bekanta berättelsen
om Josef och Maria när de reser till
Betlehem:
Härbärget var fullt. Det fanns ingen
som upplät ett rum till denna gravida kvinna. Hon blev tvungen att
föda Skaparen av allt levande i ett
stall för att ingen ville lämna plats.
Fy skäms på dig bedrövliga Betlehem!
Värdshuset borde bli uppbränt med
svavel, för även om Maria hade varit
en tiggerska eller ogift skulle vem
som helst i det läget velat ge henne en
hjälpande hand. Många av er här i
kyrkan tänker nog för er själva: ”Om
jag bara hade varit där! Jag skulle
ha skyndat mig att hjälpa babyn.
Jag skulle ha tvättat sängkläder åt
honom. Vad glad jag skulle ha varit
om jag fått gå med herdarna och
se Herren ligga i krubban!” Ja, det
skulle du! Du säger det för att du vet
hur stor Kristus är, men om du hade
varit där vid den tiden skulle du inte
ha gjort något bättre än folket i Betlehem. Dina tankar är barnsliga och
dumma! Varför gör du inte det nu?
Du har Kristus i din nästa. Du borde
tjäna honom, för det du gör för din
nästa gör du för Herren Kristus själv.
Martin Luther älskade julen. Den
glädje som han varje år hämtade
från julhögtiden svämmade inte
bara över när han skrev egna
julsånger som t ex ”Av himlens
höjd jag kommer här” utan fyllde
honom också med ny kraft inför
de många strider han tvingades ta
genom hela livet.
Paul L Maier, f d professor vid
Western Michigan University, USA

Glimtar från
reformationsjubileet
Den 28–29 oktober 2017 firade vi
reformationens 500-årsjubileum.
På lördagen var vi samlade i Lepplax bykyrka. På söndagen firade vi
en gemensam gudstjänst med SLT
i Vasa och också med reformationsdagens gudstjänst i Lepplax. Några
bilder ger en glimt av firningen.
Inspelningar av alla föredrag och
gudstjänster, i vissa fall också föredrag i textform, finns på vår webbplats sanktjohannes.info.

Jubileumsdagarna inleddes med en gudstjänst i gammal stil, ledd av David Åkerlund.

I samband med nattvardsmässa i Vasa
presenterade Juhani Viitala de 95 nya teserna
som också har översatts till finska (läs mera
på s 10). Teserna delades ut under dagarna
både på svenska och finska. Söndagens
gudstjänst i Vasa avslutades med att vi såg
den video som presenterade teserna av ett
antal pastorer vid CELC-samlingen i Grimma.

Gudstjänsten i Vasa på söndagen leddes av
Ola Österbacka och Juhani Viitala predikade.
Foto: Virpi Viitala.

Vaka!

Några reflexioner med anledning av aktuella företeelser.
Under de två sista söndagarna i
kyrkoåret möts vi av allvarstyngda
texter. Också den andra söndagen
i advent påminns vi om att Jesu
andra ankomst står för dörren. Vi
uppmanas till vaksamhet och att
vara redo inför den yttersta domen.
En hurudan vaksamhet är det som
åsyftas?
Jo, visst handlar det om stridsmannens vaksamhet, att se till att
inte fienden får herravälde. Vår
huvudfiende djävulen har ett mäktigt vapen i synden. Den är som
ett nät som snärjer oss och som vi
riskerar att mer och mer trassla in
oss i. Att med vett och vilja leva i
synd är motsatsen till vaksamhet.
Om Jesus ansåg det vara nödvändigt att för 2000 år sedan tala
om vaksamhet så måste det vara
minst lika viktigt att han får göra
det idag. Vi lever i en tid då allmänhetens syn på synden är en
helt annan än den var i Palestina
för 2000 sedan. För den tidens
judar var det till exempel så självklart att utlevd homosexualitet är
synd att Jesus aldrig ens behövde
nämna det. Fariséerna och de
skriftlärda satt på Mose stol och
såg det som sin uppgift att hålla pli
på folket. Det gjorde att brott mot
Guds bud allmänt igenkändes som
synd. Begreppen äktenskapsbryterska och synderska var synonyma
av den orsaken att äktenskapsbrott
var och är synd. Fariséerna tenderade dock att kalla också sådant för
synd som inte var brott mot Guds
bud, något som Jesus starkt kland
rar dem för.
Hur ser det ut i vår tid? Vilka
utmaningar finns det i vår tid
när det gäller att stå på vakt mot
synden?
En stor utmaning är att vår tids
andliga ledarskap gör sitt yttersta
för att omdefiniera synden. Definitionen på synd är för dem inte
den bibliska, brott mot Guds lag

(1 Joh 3:4), utan istället något i
stil med: ”synd är brott mot det vi
människor kommit överens om att
är okej eller normalt”.
Vår tids människor är minst lika
bra som fariséerna att ställa upp
människobud, men de har inte
fariséernas respekt för Guds helighet. Vår tids människor är inte så
upptagna med frågor kring liv efter
döden eller den yttersta domen.
Nej, livet är här och nu, och gudsriket förverkligas när det blir fred
på jorden och när ingen längre behöver vara hungrig. Sådant serveras
mer eller mindre inlindat varje
söndag från många predikstolar i
vårt land. Och det är inte alltid så
lätt att avslöja det falska hos den
kyrkliga eliten i vår tid. Liksom
djävulen förklär sig till en ljusets
ängel så förklär sig också hans tjänare till rättfärdighetens tjänare
(1 Kor 11:14).
När biskop Björn Vikström
säger att det roligaste med hans
jobb är att resa omkring i skolor
och berätta om Jesus (ÖT och Vbl
17.11.2017) bör vi fråga oss vilken
Jesus han avser? Är det Bibelns
och trosbekännelsen Jesus Kristus
eller en fantasifigur han avser?
Och vilket är egentligen budskapet
biskopen framför när han talar
om denne Jesus, ja vilket är hans
evangelium? Det sociala eller det
bibliska? Evangeliet om social rättvisa, jämställdhet och tolerans här
i tiden, eller evangeliet om syndernas förlåtelse för Kristi skull och
om ett evigt liv bortom död och
grav?
Visst hjälper oss Jesus i vårt liv
här på jorden, det har vi alla erfarenhet av och det har han också
lovat göra. Ända till tidens slut.
Men låt det stå klart: Om det bara
är för detta livet vi har vårt hopp till
Kristus, då är vi de ömkligaste av
alla människor (1 Kor 15:19).
Hans Ahlskog
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Kristna och politik
Är det rätt att ge sig ut på den politiska arenan med Bibeln i handen
och försöka införa kristna lagar och
regler i samhället? I samband med
norska stortingsvalet i höstas talades det mycket om kristna värden.
Det finns politiker som önskar en
kristen ledning av landet.
Det är lätt att bli förvirrad.
De troende har ett dubbelt medborgarskap. Vi är medlemmar av
Kristi kyrka, de heligas samfund,
ett nåderike. Samtidigt är vi samhällsmedlemmar här i världen. Det
är viktigt att påminna om att vi
inte bör blanda ihop de två regementena – kyrkan och staten/överheten, att förstå att de är åtskilda
och har fått helt olika uppgifter av
Gud.
”Kyrkans uppdrag är att predika
evangeliet om frälsning för själar
som håller på att gå under. Det
är inte kyrkans uppdrag att lösa
världens alla sociala problem” (tes
75 i KELKs nya Nittiofem teser för
det 21:a århundradet, se nedan).
Jesus kom inte till världen för att
upprätta ett jordiskt fredsrike med
välstånd och lycka. Men genom
sitt liv och sin död och uppståndelse har han gett oss evig fred och
ett arv som är långt rikare än all
jordisk rikedom. Jesu kyrka ska

förvalta detta arv för att människor
ska bli frälsta. Kyrkan ska inte
lägga sig i staters styrelse och försöka ändra politiska system. Staten
ska inte heller styra över kyrkan.
De troende ska lyda överheten
om den inte befaller dem att vara
olydiga mot Gud. ”Ge kejsaren det
som tillhör kejsaren, och Gud det
som tillhör Gud”, sa Jesus. Och
Pilatus fick höra: ”Du skulle inte
ha någon makt alls över mig om
du inte hade fått den från ovan.”
KELKs tes nr 17: ”Det världsliga styret är insatt av Gud för att
upprätthålla fred och ordning på
jorden. Kristna ska därför alltid
respektera sina ledare som Guds
representanter och be för dem.
Kristna får tjäna i det världsliga
styret och får arbeta för att förbättra det.”
Vi bör skilja mellan kyrkan
(som kyrka) och den enskilda troende som ju har medborgarskap
också här i världen. Kristna samhällsmedborgare bör uppmuntras
att ta på sig politiskt ansvar. Men
de bör inte tänka att överheten ska
”kristnas”. ”Troende kristna som
har valts till en position inom överheten ska inte dölja eller förneka
sin tro utan vittna om evangeliets
sanning när de har möjlighet till

det. Men de måste skilja mellan de
två områdena – kyrkan och staten
– och ha klart för sig att staten
inte kan styras efter Guds ord eller
’kristna principer’ utan bara efter
sunt förnuft och gängse uppfattning, medan kyrkan endast styrs av
Guds ord och inte efter diktat från
förnuftet eller yttre tvång” (John
Th Mueller, Christian Dogmatics,
s 553).
På reformationstiden var det
mycket i samhället som hindrade
Martin Luther att i praktiken til�lämpa den klara principen om
skillnaden mellan kyrka och stat.
Men han slutade aldrig att framhålla denna princip som det rätta
och enda bibliska. Ganska mycket
kan sägas om förhållandet mellan
kristna och politik, evigheten och
kyrkan. Besvärliga frågor dyker
upp här i världen och Gud har inte
gett en lista med anvisningar för
varje enskild situation, bara några
enkla, klara principer. Varje enskild
kristen måste be Gud om hjälp att
handla i ljuset av dessa. Och så ska
vi alltid komma ihåg att vår bästa,
sanna medborgarrätt är i himlen.
Här på jorden har vi bara tillfälligt
uppehållstillstånd.
Tor Jakob Welde

Inför 500-årsfirandet av reformationen har konfessionella evangelisklutherska konferensen (KELK) utarbetat 95 nya teser som till skillnad från
Luthers teser presenterar hela den grundläggande bibliska läran som
bekänns av den lutherska kyrkan. Teserna har organiserats enligt samma
disposition som Martin Luthers katekes som än idag är ett värdefullt
verktyg i undervisningen för kyrkorna i KELK. De godkändes vid KELKs
världskonferens i Grimma, Tyskland, den 30 juni 2017.
Teserna har översatt till svenska av en LBK-grupp. De kan fås i samband
med gudstjänsterna i Lepplax och Vasa eller laddas ner från webben.
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Protestanter – vilka är de?
Martin Luthers namn är vid det
här laget tämligen bekant. Därmed
är också epitetet lutheran definierat – Luthers efterföljare bör det
väl vara, eller hur? Men vad är en
reformert? Luther var ju en reformator, då är väl en reformert också
Luthers efterföljare?
Saken är inte alldeles enkel. Vi
ska göra ett försök att klara ut begreppen och gör först en översikt
över de viktigaste händelserna på
1520-talet.
Under hösten 1520 gav Luther
ut böcker som verkligen retade
upp påven och hans kabinett.
Det var det året då påven hotade
Luther med bannlysning om han
inte tar tillbaka sin kritik mot den
romersk-katolska kyrkan. Den 10
december samma år brände Luther
denna så kallade ”bulla” tillsammans med den kanoniska lagen
(den katolska kyrkans grundlag)
och en del skrifter som stod högt i
kurs hos de påvliga.
I april 1521 stod Luther inför
kejsar Karl V och alla de romerskkatolska dignitärerna vid riksdagen
i Worms. Han återtog ingenting.
Därefter blev han lyst ”i rikets akt”,
alltså fredlös. Det betydde att han
i praktiken var dödsdömd. Men
han blev bortrövad av sina vänner
och placerad i trygghet på slottet
Wartburg, där han översatte Nya
testamentet till tyska.
Under Luthers frånvaro började det urarta. I Wittenberg, hans
hemstad, började man storma
kyrkorna för att riva ut alla bilder,
något som Luther inte förespråkat.
Också andra svärmiska företeelser
dök upp. Han blev tvungen att
återvända, trots att det utgjorde en
fara för hans liv, och manade till
lugn och sans. Här fanns ett frö till
de alternativa riktningarna.
Striden mellan lutheraner och

katoliker delade furstarna i de olika
tyska provinserna och stadsrikena.
Några av dem tog klart ställning
för Luther och hans reformation.
En sådan var kurfurst Fredrik av
Sachsen och hans efterträdare
Johann den ståndaktige, en annan
var lantgreve Philipp av Hessen.
Enligt principen Cuius regio, eius
religio var den tro som fursten bekände också den som gällde i hans
rike. (Denna princip blev officiell
i religionsfreden i Augsburg 1555
men påbjöds redan på 1520-talet.)
När den tysk-romerska kejsaren
Karl V ville förbjuda alla nya religiösa riktningar inom riket trädde
furstarna fram vid riksdagen i
Speier tillsammans med de lutherska teologerna och vittnade för sin
tro samtidigt som de meddelade
att de inte kunde godta kejsarens
beslut. (Ordet protestera kommer
från latinets pro testare = vittna för.)
Benämningen protestanter gällde
under denna tid främst lutheranerna, inte de andra reformatoriska
riktningarna. I religionsfreden som
slöts i Nürnberg 1532 erkändes
de lutherska furstarnas rätt att
bestämma religionen på sina områden, men inga andra. Senare började man använda begreppet också
om andra oliktänkare som efter
hand började offentliggöra sina
tryckalster. Först från 1680 finns
ordet omvittnat i svenska språket.
Den mest tongivande den
här tiden vid sidan av Luther var
Huldrych (Ulrich) Zwingli, som var
ungefär jämnårig med Luther. Han
var verksam i Zürich och hans offentliga genombrott skedde 1522.
Han kan inte ha undgått att påverkas av Luther, vars skrifter var vitt
spridda, men han var angelägen att
markera avstånd till honom för att
inte drabbas av samma straff.
Den schweiziska reformations-

rörelsen var åtskild från den lutherska. Zwingli betonade att Gud är
bortom och skild från det skapade.
En annan betoning var frihet från
mänskliga påbud. Hans teologi har
uppfattats som filosofisk och rationalistisk. Mest känd är Zwingli
kanske från samtalet med Luther i
Marburg 1529. De protestantiska
furstarna drev på ett samtal för
att de båda reformatorerna skulle
enas. Det blev dock ingen enhet i
synen på nattvarden. Det sägs att
Luther i förväg hade skrivit orden
”Hoc est” (detta är) på bordet och
vid samtalet dragit undan bordduken och visat på dessa ord för att
understryka att brödet och vinet
i nattvarden verkligen är Kristi
kropp och blod. Zwingli ansåg att
elementen endast var en symbol
för Kristi kropp och blod. Denna
syn har blivit känd som den reformerta nattvardsuppfattningen.
Zwingli deltog i en väpnad konflikt för sin sak och dödades 1531.
Detta ledde till att den schweiziska reformationen avstannade
tills hans lärjunge Jean Calvin åter
gav fart åt den. Calvin blev tongivande för den gren av den reformerta teologin som efter honom
har kallats kalvinismen. Den fick
sin största utbredning i Schweiz,
Skottland, Nederländerna, västra
Tyskland och även USA, dit den
kom genom invandring. Ett särdrag för kalvinismen är läran om
den dubbla predestinationen, alltså
att både salighet och förtappelse är
förutbestämda av Gud.
Denna reformrörelse utvecklades vidare i flera olika riktningar.
Redan under Zwinglis tid radikaliserades en del av hans anhängare.
Anabaptisterna hävdade att Nya
testamentet inte lär något om dop
av barn. Deras tankar har följts
upp i olika baptistiska rörelser.
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En avvikelse i en helt annan
riktning än kalvinismen är arminianismen (efter Jacobus Arminius
1560–1609), som betonar avgörelsens betydelse i omvändelsen.
Den läran har blivit mycket vanlig
och förekommer numera allmänt
också i lutherska samfund. Den
blev genom John Wesley en del av
metodismen och lever kvar också
bland anglikanerna, som är starka
framför allt i England. Den ang-

likanska kyrkogemenskapen har
drag både av reformert och katolsk
lärotradition.
De reformerta samfunden har
till skillnad från lutheranerna
ingen enhetlig samling bekännelseskrifter. De kallas ofta evangelikala.
Efter ämbets- och församlingssyn
brukar man tala om presbyterianska
och kongregationalistiska kyrkor.
Det finns många goda exegeter
bland dessa, för där finns en hög
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Gud, ge kungen dina | domar, / kungasonen din rätt- | färdighet!
Han ska döma ditt folk med rätt- | färdighet,
dina förtryckta med | rättvisa.
Bergen ska bära frid åt | folket, / höjderna rätt- | färdighet.
Han ska skipa rätt för de förtryckta bland | folket,
han ska frälsa de fattigas barn och krossa för- | tryckaren. Refräng
Dig ska man vörda så länge so- | len �nns till,
så länge månen skiner, från släkte till | släkte
Han ska komma som regn över ny- | slagen äng,
en regnskur som vattnar | jorden.
I hans dagar ska den rättfärdige | blomstra,
stor frid ska råda tills månen inte | mer �nns till. Refräng
Han ska härska från | hav till hav,
från �oden till jordens | ändar.
Ära vare Fadern och | Sonen
och den helige | Ande.
Såsom det var i be- | gynnelsen
nu är och ska vara, i evighet. | Amen. Refräng
Text: Psaltaren 72:1-8, Jesaja 7:14, Matt 1:13
Musik: Refräng K. Braw 2003, Psalmton K. Moldenhauer 1993
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syn på Bibeln som Guds Ord. Men
också där har bibelkritiken lett till
upplösning på många håll.
När man i dag talar om protestanter är det med stor sannolikhet en reformert kyrka man avser.
Lutheraner har blivit ett alltmer
brokigt begrepp, eftersom man
driver många olika läror trots att
den formella bekännelsegrunden är
samma.
Ola Österbacka

LBK har påbörjat en psalmboksrevision som ska utmynna i en ny
psalmbok. Hittills har man använt
flera olika sång- och psalmböcker
och samlingar med tillägg.
Kyrkostyrelsen har nu tillsatt en
kommitté för arbetet under ledning av Ingvar Adriansson.
I LBK har man i gudstjänsterna
länge använt psaltarpsalmer. De
är annorlunda än de psalmer vi är
vana att sjunga. Verserna sjungs på
en psalmton medan refrängen är
en mera normal melodi.
Här intill ser vi en av de nya
psalmerna som föreslås för juldagen. Refrängen har komponerats
av organisten Karin Braw. Hon har
också ställt en mängd andra psaltarpsalmrefränger till kommitténs
förfogande. Hennes man Christian
Braw är en känd psalmdiktare som
har skrivit en mängd nya psalmer.
En del av dem prövas med tanke
på psalmboken.
Det praktiska arbetet med
psalmboksarbetet utförs i stor utsträckning av Gunilla Hedkvist.
Hon berättar att psalmboken ska
inledas med psaltarpsalmerna.
Sedan följer tonsatta bibelverser
och som sista del psalmer i vanlig
stil.

För ungefär ett år sedan gav vi på
Logos förlag ut boken Med tårar i
våra ögon, en bok för sörjande av Richard Lauersdorf. Nu har vi inlett arbetet
med att översätta en motsvarande liten
bok med andakter för dem som är i
livets slutskede.
Nedan publicerar vi en av andakterna
på prov. Den har översatts av David
Åkerlund.
Någon tidtabell för utgivningen finns
inte ännu. Boken kommer att utges i
samarbete med Biblicums förlag.

Boken Med tårar i våra
ögon kan beställas från
Biblicums förlag eller från
Logos förlag (se information på s 15).

Herre, lyssnar du inte?
Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop om nåd!
Svara mig i din trofasthet, i din rättfärdighet.
(Ps 143:1)
Hennes sjukhusvistelse hade varit lång och
smärtsam. När hennes krafter avtog var det
uppenbart för alla att döden var nära, även
för henne. Efter att jag avslutat andakten
invid hennes bädd var hon ovanligt tyst. Till
sist såg hon upp på mig och avslöjade vad
som fanns i hennes tankar. ”Pastorn,” frågade
hon, ”hör han verkligen oss?”
Psalmförfattaren ställde samma fråga.
Bakom hans vädjan om att Herren skulle
höra hans bön fanns känslan av att Herren
inte riktigt hörde. För dem som står inför
livets största strid är den känslan bekant.
Gång på gång har de framsagt sina böner
till den nådefulle Herren. Gång på gång har
de vädjat om hans hjälp. Gång på gång har
de väntat på hans svar. Men smärtan bara
fortsätter. Sjukdomarna bara fortsätter och
ödelägger deras kroppar. Prognosen blir inte
bättre. Slutet närmar sig. Så frågan kommer,
även i troendes hjärtan och sinnen: ”Herre,
lyssnar du inte?”
Psalmisten besvarar sin fråga med sin
bön: ”Svara mig i din trofasthet, i din rättfärdighet.” Trots att de troende ibland vacklar
under trycket mellan att leva vidare eller dö
så vet de hurudan deras Gud är. Han som

Pris: 5 €/st,
20 € för 5 ex.

vi ber till är en trofast Gud som håller sina
löften. Han är en rättfärdig Gud som alltid
handlar rättvist med oss.
Om vi börjar tvivla ska vi lyfta våra ögon
till hans Sons kors. Det löfte som han gav till
våra i synd fallna föräldrar i Edens lustgård
höll han till fullo när han hängde upp sin son
på korset, till en total betalning för synden.
Han kommer också att hålla sina löften han
gett för vår jordiska resa, trots att denna resa
tar en smärtsam väg genom dödsskuggans
dal. Han kommer inte att låta oss vandra in
ensamma i den dalen. Han sänder sin Son
som vi känner och litar på att gå med oss –
för att faktiskt bära oss genom den dalen till
den himmelska stranden.
Stunden när den resan ska äga rum lämnar
vi i hans hand. Vi ber om den. I all ödmjukhet
berättar vi för honom våra önskningar. Men
sedan får vi luta oss tillbaka in i hans allvetande armar och acceptera den kärleksfulla
visdomen i hans svar.
När de troende går till sin Far i bön berättar de inte bara sina bekymmer, de lyssnar
också efter hans svar.
Bön
Herre, jag vet att du hör mig när jag ber. Jag
ber dig förlåta mig när jag i min svaghet tvivlar eller undrar. Håll mig fast vid ditt Ord.
Hjälp mig att lyfta upp min rädsla och mina
tårar till dig i bön och så berätta för dig om
mina behov och lyssna till dina svar. Amen.
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Inspelningar från
reformationsjubileum
Den 28 oktober höll S:t Johannes ev-luth församling reformationsjubileum i
Lepplax, Finland. Inspelningar, både video- och ljudfiler, samt i vissa fall hela texter,
hittas på samlingsadressen
http://sanktjohannes.info/2017/10/31/95-teser-for-det-21a-arhundradet/
Föreläsningar hölls enligt följande:
•

Øyvind Edvardsen: Rättfärdiggörelsen och nådemedlen

•

Hans Ahlskog: Några aspekter på Martin Luthers bibelsyn

•

Ola Österbacka: Reformationen under hot – tiden efter Luther

Dessutom finns inspelningar av en gudstjänst i gammal stil och jubileumsgudstjänst
tillsammans med SLT, där Juhani Viitala predikade.
På den egentliga jubileumsdagen, den 31 oktober, hölls tre föredrag i S:t Paulus
församling i Uppsala. Inspelningar finns som video- och ljudfiler och hittas under
adressen
http://www.bekannelse.se/?sermons-tag=reformationsjubileum
• Stefan Sjöqvist: Skriften allena – Nåden allena – Tron allena
• Anders Nissen: Vad är Guds Ord?
• Anders Nissen: Kan man förstå Bibeln?
Stiftelsen Biblicum arrangerade en jubileumsdag den 3 november i Markuskyrkan,
Ljungby. Föredragen kan som video- och ljudfiler hittas på adressen
http://www.biblicum.se. Se i högerspalten under Senaste inlägg.
• Andreas Drechsler: ”Här står jag …”
• Lars Borgström: Om en kristen människas frihet
• Seth Erlandsson: Rättfärdiggörelsen – är Bibeln oklar?
Sök inspelningar från LBK:s församlingars verksamhet på
http://www.bekannelse.se/media/alla-inspelningar/
Den Lutherske Bekjennelseskirke i Norge höll reformationsjubileum i Avaldsnes
28–29 oktober. Inspelningar (ljudfiler) hittas här:
http://www.luthersk-kirke.no/velkommen-til-reformasjonshelg-28-29-oktober/
• Föredrag av David Edvardsen: Luthers kamp mot svermerne
• ”Sångföredrag” med Tor Jakob Welde: Salmedikteren Luther
• Predikan av Tor Jakob Welde: Rettferdiggjort utenfra

Gudstjänstverksamhet
i Lepplax och Vasa
Våra gudstjänster hålls i regel enligt
följande:
Lepplax bykyrka: alla söndagar
utom första söndagen i månaden kl
12.00. Andra och fjärde söndagen
i månaden HHN kl 11.15, söndagsskola under predikan. Övriga
söndagar kort bibelstudium efter
gudstjänsten.
Vasa, Settlementcentrum,
Villagatan 1: första och tredje söndagen i månaden kl 11.00. Första
söndagen i månaden HHN 10.15.

Julens gudstjänster
24.12 kl 12 Julaftonens gudstjänst
i Lepplax bykyrka
25.12 kl 9.00 Julotta i Vasa
31.12 kl 11.00 Gudstjänst i Lepplax bykyrka. Servering. Julfest med
”juloratorium”, predikan och sång.
7.1 kl 11.00 Gudstjänst i Vasa.
HHN 10.15.
Kontrollera programändringar
och detaljinformation i webbkalendern. Annonsering en gång per
månad i ÖT (Lepplax) och inför
varje gudstjänst i Vaasan Ikkuna
(Vasa).
Info om direktsändningar:
http://sanktjohannes.info/media/
stjdirekt/

Bibelhelg
planeras 5–6 maj 2018:
• lördag i Lepplax bykyrka
• söndag i Vasa
Närmare om programmet i nästa
nummer. Notera tidpunkten!

• Föredrag av Egil Edvardsen: Hva vil det si å bekjenne seg som
lutheraner?
Samtliga inspelningar kan också sökas via den sökbara databasen Oratio. Länk
finns nere till vänster på vår webbplats.
På vår webbplats (Om StJ : Kyrkogemenskap) kan du också läsa de 95 teserna för
det 21:a århundradet.
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Bibelkalender
med texter, bibelläsningsplan,
evenemang, böner och adress
uppgifter planeras som tidigare år.
Delas ut till gudstjänstbesökare i
samband med julens gudstjänster.

Julklappstips – med värde!
Guds Ord är det bästa vi kan ge vår familj och våra vänner. Biblicums förlag har en
kampanj som hjälper dig att välja en julgåva med verkligt värde.
Ny konfirmandbibel
Inbunden, pärm i skinn
imitation. Textstorlek:
8,5 p. 140 x 211 mm.
Pris: 21 €.

Rättfärdiggörelsen genom
tron – Luthers nyupptäckt av
det villkorslösa evangeliet

Jubileumsbok till reformationens
500-årsjubileum. Pris: 15 €.

Bibliskt och romersk-katolskt
– vari består skillnaderna?
Vad innebär det att konvertera till Rom? Är
det någon skillnad? Läs den här boken och du
vet! Författare: Lars Borgström. Pris: 16 €.

Det står skrivet
Nytryck på Biblicums förlag efter original
från 1971. Aktuell också i dag som ett försvar för Bibelns sanning. Specialpris:
10 €.

Andakter i jultid:
Oss är en Frälsare född

Specialförmån till 15/12:
Om du beställer tre eller flera av dessa
böcker får du den billigaste gratis! Då får
du också böckerna fraktfritt inom Finland. Beställ från Logos förlag (se info:
sanktjohannes.info/logos-forlag), eller
Biblicums förlag: https://forlag.biblicum.
se (ange koden BoB17 i kassan).

För det egna andaktslivet:

Jesus är begynnelsen
Föredrag och predikningar under bibelhelger
2013 ordnade av
S:t Johannes ev-luth
församling.
Talare: Stefan Hedkvist,
Tor Jakob Welde, Øyvind
Edvardsen, Hans Ahlskog
och Ola Österbacka.
Pris endast 7 €.
Logos förlag

Författare: Lars Borgström. Pris: 8 €.

Luthers lilla katekes
med en förklaring för barn och
vuxna av David P Kuske.
Specialpris: 10 €.

Min Jesus, många gläder sig åt att de
har sökt och funnit dig. Jag gläder mig
för att du har sökt och funnit mig. Betlehems herdar blev glada, då änglarna
visade sig för dem. De hörde och såg
budskapet själva. Men jag är ännu gladare än herdarna, för jag har fått höra
evangeliet, inte av änglarna utan av dig
själv. Ja, jag är ännu gladare än Betlehems herdar, för du har sökt mig och
gett mig den dyrbaraste gåvan i världen
– frälsning genom dig. Amen.
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Leva för Herren
Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi
lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen för
att vara Herre över både levande och döda (Rom 14:8,9).
Om du läser släkttavlan från Adam till Noa i
1 Mos 5 blir du kanske förvånad över hur många
år människorna levde, nästan tio gånger så länge
som vi. Detta var en välsignelse från Gud och ett
sätt att befolka jorden. Senare kortade Gud ner
människors livslängd till sjuttio år, eller åttio om
krafterna räcker (Ps 90:10). Man kan leva tills
man blir 90 eller 100, men vi är långt ifrån livslängden hos de första människorna.
Vi gör vårt bästa för att förlänga livet genom
mediciner, kroppsövningar och annat. Ändå får
vi aldrig glömma att vår tid ligger i Guds händer
och att han har bestämt hur länge var och en ska
leva.
Hur kort livet än blir är vi Herrens och lever
varje ögonblick för honom. Det gäller inte bara
det fysiska livet utan också det liv Kristus vann
åt oss när han uppstod och blev levande igen: ett
nytt liv och en ny ande inom oss. När är det svårast att leva för Herren? När vi är starka, friska,
har god ekonomi och allt går bra eller när Gud
väljer att låta oss pröva på ohälsa, sjukdomar eller
tragedier? Tillhör vi alltså Herren är en påminnelse om att hela vårt liv tillhör Gud och tjänar

hans syfte. Drabbas vi av förlamning eller koma
är vi ändå hans. Varje minut lever vi för honom.
Varje gång vi andas är det för honom.
Men det är inte slutet. Precis som Gud ville
att människorna skulle leva för alltid i Edens
trädgård vill han att vi ska leva evigt med honom.
Graven för med sig sorg men Guds löften är
säkra. Dödens udd betyder ingenting för han
som är upphovet till livet har själv förklarat att vi
är hans. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså
Herren.
Det Kristus har gjort gör honom verkligen till
Herre över både de döda och de som lever. Redan
nu är allt levande i hans händer medan han
väntar på att uppväcka alla döda. Vad livet än för
med sig lever vi för honom. Till och med när vi
dör lever vi för honom.
Uppståndne Herre, lär oss räkna våra dagar
rätt och alltid säga med aposteln: För mig är
livet Kristus och döden en vinst (Fil 1:21).
Amen.
Ur Meditations

