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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
Denna vinter har i Finland hållits två viktiga val. Det första av dem
avgjordes ganska odramatiskt, eftersom Sauli Niinistö kunde väljas till
en ny sexårsperiod som republikens president redan i första omgången.
Det andra valet, då den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (här kort
kallad kyrkan) ska få en ny ärkebiskop, kan bli svårare att förutse.
De båda valen beskriver de två regementen som vi är underställda:
det världsliga och det andliga. Visserligen är långt ifrån alla av denna
tidnings läsare direkt underställda den lutherska folkkyrkans ledare, eftersom många av oss valt en annan församlingstillhörighet, men likväl
har detta andliga överhuvud en sådan position i vårt land att det har betydelse för alla kristna vem som innehar posten.
Vår nuvarande president har, liksom en av våra tidigare presidenter,
gjort det till en vana att i sitt nyårstal tillönska landets medborgare Guds
välsignelse. Många har ifrågasatt detta, eftersom man förväntar sig att
statsmakten ska stå utanför eller ovanför religiösa frågor. Egentligen
är detta märkligt, eftersom var och en kan bevittna hur landets högsta
ledning deltar i gudstjänst när riksmötet öppnas och på varje självständighetsdag. En bättre förmån kan ingen tillönska någon än Guds välsignelse.
När det gäller värdefrågorna är det samtidigt bekymrande att presidenten tydligt gett uttryck för sin positiva inställning till abort och eutanasi och också utan invändningar stadfäst lagen om könsneutrala äktenskap. Varje söndag ber vi i våra gudstjänster för landets president. Låt
oss fortsätta att be om att han ska ödmjuka sig under Guds ord också i
sådana frågor.
Den lutherska kyrkans ärkebiskop brukar – helt felaktigt – kallas
Finlands ärkebiskop. Därför är det bekymmersamt, sett från landets alla
kristnas perspektiv, att den ene av kandidaterna som deltar i den andra
omgången, borgåbiskopen Björn Vikström, aktivt arbetar för att kyrkan
ska viga samkönade par till äktenskap. Det är ingen välsignelse för ett
land att avvika från Guds ord och en kyrka som gör det är heretisk.
Den andra kandidaten som också fick mest röster i den första omgången är Tapio Luoma, biskop i Esbo. Han säger sig inte arbeta för att
kyrkan ska viga samkönade, men förklarar sig beredd att vara lojal mot
kyrkomötets beslut. Han kan genom sin mera konservativa framtoning
vara väckelserörelsernas val. Hur än valet utfaller torde dock slutresultatet bli det samma, på grund av samhällets påtryckningar och kyrkans
svaghet.
Här kan det vara på sin plats att påminna om vad en biskop, enligt
fornkyrkans betraktelsesätt, kallas till. Jo, den som blir biskop går in i
martyrium. För han ska med sitt liv som insats strida mot en värld som
är i den ondes våld och dessutom mot falska lärare i kyrkan, vilket inte
ger någon ära inför människor. Han kallas till en tjänaruppgift, en uppgift som likt Jesu väg är en offerväg. En herde som söker egen framgång
genom att i strid med Guds klara ord böja sig för samhällets påtryckningar är en falsk herde som vi ska fly från.
Vi hälsar läsarna välkomna till en ny årgång med Bibel och Bekännelse och påminner om profetens förmaning: Hör, så får er själ leva!
Ola Österbacka

Av Stefan Sjöqvist
Jesus tog de tolv åt sidan och sade till
dem: ”Se, vi går upp till Jerusalem,
och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i
uppfyllelse” (Lukas 18: 31).
Den långa vandringen genom
Pereen öster om Jordan är avslutad.
Nu är Jeriko nära och därifrån är
det en väldigt kort sträcka till Jerusalem.
Markus berättar att Jesus gick
före dem. Kanske kunde de se ett
nytt allvar i hans blick för samme
Markus berättar: De var fyllda av
bävan och de som följde med var
rädda (Mark 10:32). Varför var
de rädda? Kanske för att det ännu
osagda vibrerade i luften. Men nu
skulle de få veta vad Jesu sinne var
uppfyllt av, vad som gjorde hans
blick fylld av allvar och kanske
ångest.
Så tar Jesus också oss åt sidan,
oss som vill vara hans lärjungar
idag. Han vill rikta vår blick mot

Jerusalem. Fastlagssöndagen är inledningen till kyrkoårets vandring
mot långfredagen och påsken. Den
riktar kompassen mot Jerusalem.
När han, den evige Gudssonen,
blev människa så blev han släkt
med oss. Han blev vår bror och
vi får genom tron vara hans egna.
När vi läser om hur Jesus ensam
går till korset, så ska vi ändå hålla
fast vid dessa ord: Se, vi går upp
till Jerusalem. Han har upptagit
oss i sig. Det står ju: en har dött för
alla, och därför har alla dött (2 Kor
5:14).
Därför får också vi i tron ta till
oss av hans Ord. Vi går upp till
Jerusalem. Genom tron får vi gå
dit och tillägna oss det han där gör
och lider. Bara så kan vi få sann
frid i våra hjärtan. Om vi genom
tron följer honom till Jerusalem så
kan vi också vara vissa och säkra
på att vi en gång får gå till det
himmelska Jerusalem. Men ska vi
komma dit behöver Kristus ta oss
åt sidan för att tala med oss om
vad hans vandring till Jerusalem
handlar om.
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Se, vi går upp till
Jerusalem
Människor i allmänhet kan
drabbas av en sorts medkänsla för
Kristus. Men passionshistorien vill
inte rikta vår blick i medkänsla
för Kristus, utan vill uppröra våra
hjärtan över vår egen synd och lära
oss uppskatta Kristi stora kärlek till
oss. Det förstår vi om vi hela tiden
har i åtanke att Kristus går frivilligt. Ingen tvingar honom och han
känner i förväg till varje steg han
tar.
Kristus är ingen martyr, utan
en Frälsare. När vi följer hans steg
mot Jerusalem ska vi alltid tänka
på att han hela tiden äger all makt
i himmelen och på jorden (Joh
17:2, Matt 28:18). Ingen varelse,
varken i himmelen, på jorden eller
i helvetet kunde skada honom om
han inte frivilligt gick och överlämnade sig åt sina fiender.
Ingen tar mitt liv ifrån mig,
säger han, utan jag ger det av fri
vilja (Joh 10:18).
Nu var tiden inne. Det som
profeterna talat om ända sedan
Gud gav löftet om den utlovade
Säden, redan i Edens lustgård,
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skulle nu gå i uppfyllelse. Kristus
var inte utlämnad åt människorna,
utan han gick frivilligt in i det som
var beslutat från världens begynnelse. Petrus ber senare till Gud:
Ja, de gaddade verkligen ihop sig
i denna stad mot din helige tjänare
Jesus som du har smort. Herodes och
Pontius Pilatus gick samman med
hedningarna och Israels stammar för
att utföra det som du med din hand
och ditt beslut hade förutbestämt
(Apg 4:27-28).
Petrus säger också på ett annat
ställe:
Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de
som profeterade om den nåd som ni
skulle få. De försökte förstå vem eller
vilken tid Kristi Ande i dem syftade
på när han förutsade Kristi lidanden
och den härlighet som skulle följa (1
Pet 1:10f ).
Matteus och Markus återger det
första skedet:
Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de
skriftlärda. De ska döma honom till
döden (Mark 10:33).
Lukas berättar om det andra
skedet, om hur Kristus överlämnas
av judarna till hedningarna, dvs till

Pontius Pilatus, som Matteus berättar senare:
De band honom, förde bort
honom och utlämnade honom till
Pilatus, ståthållaren (Matt 27:2).
Två gånger tidigare hade Kristus talat om sitt förestående lidande. Den här gången beskriver
han det mer detaljerat.
Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa
honom, spotta på honom, gissla
honom och döda honom. Och på
tredje dagen ska han uppstå (Lukas
18: 32,33).
Människor kan ibland uttrycka
en viss avsky mot det sätt Kristus
blev behandlad på. Men det är bara
ett uttryck för självrättfärdighet.
Det är så enkelt att döma andra
människors handlanden. Det är
svårare att döma sitt eget hjärta.
De människor som hånade,
skymfade, spottade på, gisslade
och dödade Kristus var släkt med
oss, de var av samma kött och blod
som du och jag, och hade förmodligen ungefär samma ideal om
medmänsklighet som du och jag.
I samma situation hade du och jag
gjort samma sak.

Alla som var i Jerusalem var inte
med om att korsfästa Kristus. Ja,
det var inte ens judar som korsfäste
honom utan romerska soldater.
Ändå säger Petrus till judarna i
Jerusalem:
Ni förnekade den Helige och
Rättfärdige och krävde att få en mördare fri! Livets furste dödade ni, men
Gud har uppväckt honom från de
döda (Apg 3:14f ).
Och hans åhörare kände sig
verkligen träffade.
Varje gång vi hånar och skymfar
våra medmänniskor, varje gång
vi brister i kärlek, varje gång vi
behandlar våra medmänniskor illa
bevisar vi att vi hör till det släkte
som korsfäste Kristus.
Men ändå var det just för dem
som korsfäste honom som han led.
Det var i vårt ställe han straffades,
inte av människor utan av Gud,
inte för sina egna synder utan för
våra synder, för att vi skulle äga
syndernas förlåtelse, evigt liv och
evig salighet. Och framförallt ska
vi se på att han gick frivilligt till
Jerusalem därför att han älskar oss.

Bön under passionstiden
Min käre Frälsare! Under den här tiden av kyrkoåret följer jag med när
du så beslutsamt går till Jerusalem för att dö. Bevara mig så att jag inte
ser ytligt på ditt lidande när jag läser och hör om det utan tar orden till
hjärtat. Du gjorde denna vandring också för mig. Du uthärdade smärtan,
hånet, förräderiet, hela helvetets straff – för mig. Du är min Frälsare.
Amen.
Ur Meditations
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Att rannsaka Skrifterna

Hugo Odeberg (1898-1973) var
professor i Nya testamentets exegetik
i Lund. Han betydde mycket för ett
rätt bibelstudium och när Stiftelsen
Biblicum bildats utsågs han till hedersordförande. I tidskriften Biblicum nr 2 1973 uppmärksammades
att Odeberg fyllt 75 år. Vi saxar
här ur presentationen av honom och
återger en del av hans föredrag vid
invigningen av Biblicums nya lokaler i Uppsala 14 oktober 1972.

I

en universitetsvärld, där
Bibeln kritiserades och åter
kritiserades utifrån mänskliga
teorier och funderingar framträdde
språkgeniet Hugo Odeberg, lågmält men kraftfullt, med fältropet:
Tillbaka till Bibeln! Lämna mänskliga spekulationer bakom er och
låt Skriften tala som den är, utan
att dra ifrån eller lägga till. Studera
Skriften på dess egna villkor! Så
snart du kommer dragande med
dina egna tankar, blir du blind
för Skriftens tankar, Skriftens rikedom. Kom tomhänt, fattig på
egen kraft och tanke, och du får
skåda in i Skriftens rikedomar och
tankar, som är så mycket högre
än våra tankar som himmelen är
högre än jorden (Jes 55:9).
Så fick Hugo Odeberg lära oss
hur absurt det var att göra sig själv
till domare över Guds Ord. Det
är ju Guds Ord som är domaren,
kritikern över alla det mänskliga
hjärtats uppsåt och tankar. Det var
Hugo Odeberg som lärde oss rätt
översätta och förstå Upp 3:8: ”Din

kraft är ringa och du har tagit vara
på mitt ord och har icke förnekat
mitt namn” (jfr 1917 års översättning, som ger uttryck åt tanken
att ringa mänsklig kraft är något
negativt). Hugo Odebergs bibelstudier, hans Erevna, har resulterat
i en rad böcker som vi vill uppmana våra läsare att ånyo studera,
t ex Skriftens studium, inspiration
och auktoritet, Kristus och Skriften, Kristus i Gamla testamentet,
Kommentaren till Korintierbreven, Bibelns eget budskap, Herren
kommer, Anteckningar till nytestamentliga texter och Rannsakan.
Att rannsaka Skrifterna
Ordet ”rannsaka” återfinner vi
i Joh 5:39, där Jesus säger: ”Ni
rannsakar Skrifterna, därför att ni
menar att ni har evigt liv i dem;
och dessa är det som vittna om
mig.” Ordet ”rannsaka” innebär att
söka, att söka det eviga livet, som
är givet i Skrifterna. I de heliga
Skrifterna har vi budskapet om
evigt liv, således ett glädjebudskap,
utsänt av ingen mindre än Herren
själv, hela världens Skapare och
Herre.
Med sökandet i Skrifterna följer
glädje. Paulus säger: ”Varen alltid
glada; bedjen utan uppehåll och
tacken Gud i allting!” Här ser vi en
betoning av det universella. Alltid,
utan uppehåll och i allting. Kyrkobibelns översättning omskriver
med ”under alla livets förhållanden”, men ”i allt” är lika begripligt

och dessutom mer omfattande och
absolut.
I ordet ”rannsakan” ligger således att söka, att forska i det som
är givet av Gud själv. Man skall
syssla med det alltid, fullständigt,
utan att gå förbi någonting och
utan att lägga till någonting. Härav
följer glädje, bön och tack. Glädjen
är buren av bönen, bönen sker i
glädje och det blir ett tack i allting.
Detta är rannsakan. Ett beständigt,
hänfört sökande i den heliga Skrift,
i det Ord som är ingivet av Guds
egen Ande.
Men man är också skyldig
att vittna om detta. De första
apostlarna kallades som vittnen. I
Luk 24:48 säger Jesus, den Uppståndne, till lärjungarna: ”Och ni
är nu vittnen till detta.” Detta uppdrag kan vi göra med glädje, därför
att det självt sprider glädje. Det är
ett budskap till den fallna människan. Bakom ligger ju syndafallets
faktum, att man inte lever i denna
glädjens värld, i Skriften.
Vi uppmanas att med iver och
hänförelse rannsaka Skrifterna och
ta emot allt, hur orimligt stort det
än är. Det betonas flera gånger
att det som Herren sänder ut sina
härolder för att tala om (att vara
härold, käryx, betyder att meddela
precis det som Kejsaren vill ha sagt
utan att lägga till någonting, och
utan att dra ifrån någonting) är
helt orimligt. Så stort är det. Det
är orimligt att människor har fått
i uppdrag att meddela det. Det
är också orimligt till sitt innehåll.
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Därför kallas det en dårskap. Det
strider nämligen mot vad den
människa som har förlorat förbindelsen med Herren kan tänka ut
och därför tycker hon att det är
orimligt. Men det är sant.
Orimligheten gäller inte bara
Ordet självt utan också den verklighet som vi ser omkring oss. Om
man bara ger akt på den verkligheten måste vi säga att den är orimlig. Även naturvetenskapen i vår
tid kommer för varje ny upptäckt
gång på gång till detta, att vad man
funnit är orimligt i förhållande till
de tankefoster som man själv byggt
upp.
Men det är just i sin orimlighet
och dårskap som det gudomliga
budskapet verkligen kan tas emot.
Annars omändrar man det, som
inte skulle kunna eller kan få omändras, tilläggas någonting eller
bortförklaras. Att leva i Ordet är
att ständigt söka det, leva i det dagligen och ta emot det, i dess dårskap. Det gäller att ständigt tränga
djupare och djupare, men därmed
inte lämna det första utan mer och
mer gå in i det. I all synnerhet i
det elementära. Ty det orimliga är
enkelt och klart fastän det är fullt

av hemligheter. Men det är också
så djupt, att rannsakan aldrig kan
ta slut, så att man kan säga att man
är färdig. Också detta är ett ämne
till glädje.
Det andra ordet som hör ihop
med glädjen i studiet av Guds
Ord, är bönen. I och för sig är
det en orimlig gåva att man kan
få vända sig till Herren i enkel
bön. Det står i Psaltaren: ”Jag
sökte (det är samma ord, dvs det
hebreiska ordet darásh som det
grekiska ordet erevnáo svarar emot)
Herren, och han svarade mig.” Det
kommer svar från den man söker.
Sökandet hör ihop med bönen och
därav följande daglig och ständig
tacksägelse, precis som Paulus
säger: ”Varen alltid glada, bedjen
utan uppehåll och tacken Gud i
allting.”
Allting är orimligt, ofattbart,
men verkligt. Och Herren har
gjort det så att det kan tas emot av
alla. Det är inte begränsat till de
visa och kloka, inte till dem som
tillhör en högre socialgrupp. Det är
riktat till dem som känner sig små,
till dem som är dårar inför Herren.
Dessa har möjlighet att ta emot
Guds dårskap. ”Ty Guds dårskap

är visare än människors vishet.” De
som har fått denna livsinställning
upphör inte att söka. Ty de upplever att Herren svarar dem i sitt
Ord. Han har ett svar åt var och
en. I sin olikhet är människorna
förenade i att vara lika älskade av
Herren. Och Herren själv vill att
vi skall söka honom, forska i hans
ord, som är lika enkelt och elementärt varje dag, fastän det blir djupare och djupare. Och i det enklaste är det djupaste förverkligat,
och i det djupaste är det enklaste
med.
Var skall man sålunda söka
Herren? Svar: I hans ord. ”I rannsaken Skrifterna… och det är
dessa som vittna om mig.” Det är
i Ordet självt, i hela dess rikedom
man skall söka. Man skall inte söka
efter de ord som passar, välja och
vraka i Guds Ord. Vi behöver allt
Guds Ord. Och ju mer vi söker,
desto större blir behovet av att få
tränga djupare in i det och desto
större blir glädjen, också glädjen
över att ha fått förmånen att studera Guds Ord. Varje dag finner
man något nytt, liksom det heter:
”Din nåd är varje morgon ny.”

Hugo Odeberg med
domprosten Gustav
Adolf Danell som
tillsammans med
David Hedegård tog
initiativet till Stiftelsen Biblicum
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Hugo Odeberg och David Hedegård

En riktig professor
Många historier om tankspridda
professorer kan roa oss som inte
blivit begåvade med lika skarpa
hjärnor men kanske har mer ordning på vardagens bestyr. Åtskilliga
roliga berättelser florerar om hur
disträ Hugo Odeberg kunde vara,
men här kommer några självupplevda.
Det är en oskattbar förmån att
ha fått träffa professor Odeberg och
vara med och lyssna när han kom
till Uppsala och höll Erevnaföre-

Hugo Odeberg med sin hund Krysa

drag. Eftersom han var så lågmäld
trängdes alla åhörare för att komma
så nära honom som möjligt. Det
var så tyst att man kunde höra en
knappnål falla. Det dröjde en stund
innan han kom igång. Han vände
sig till den som ledde samlingen
och frågade:”Vad var det jag skulle
tala om?” Men sedan flödade orden
och han slutade inte förrän någon
sa till honom att tiden var ute.
Ibland hade han sin hund vid sina
fötter och då var det hunden som
sa till när det var dags att sluta.

En gång var jag Hugo Odebergs
bordsdam vid en middag hos Britta
och David Hedegård. En ostbricka
skickades runt vid bordet men fastnade i händerna på Odeberg sedan
han lagt för sig en ostbit. Efter en
stund föreslog någon honom att
skicka brickan vidare. Han ursäktade sig och skickade iväg sin
tallrik med ostbiten och satte ner
brickan framför sig.
Birgitta Erlandsson

Ur Odebergs skrift ”Kristus i Gamla Testamentet”:
1) Man kan inte förstå Skrifterna (Gamla Testamentet) utan att i dem se Kristus.
2) Man kan inte förstå Kristus, tro på Honom, utan att förstå och tro på Skriften
(från Gamla Testamentets första början).
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En höst på
Bethany
Så säger Herren din återlösare, Israels Helige: Jag är Herren din Gud
som lär dig vad nyttigt är, som leder
dig på vägen du ska vandra. (Jes
48:17)
Jag reste till Bethany Lutherska
Teologiska Seminarium för att ta
del av deras kurser hösten 2017.
Seminariet tillhör och drivs av vårt
systerkyrkosamfund Evangeliska
Lutherska Synoden (ELS) som har
norsk-amerikanskt ursprung och
firar 100-årsjubileum nästa år.
Det var en glädje att varje dag få
ta del av bibeltrogen undervisning i
ett klassrum tillsammans med elva
medstudenter. För en student som
haft Skype som ”klassrum” under
flera år var det en stor fördel att
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under denna period vara i ett och
samma rum som den som undervisar och slippa ha en skärm emellan.
En vanlig dag på seminariet består
av fyra föreläsningar från morgon
till lunch. Pres. Gaylin R. Schmeling undervisade oss i Kristologi
och bekännelseskrifterna. Särskilt
givande var det att få studera
läran om vår käre Frälsare. Jesus
är sann Gud och sann människa
i en person så att han kunde vara
vår Frälsare. Det svåra ligger inte i
att förstå den sanna bibliska läran
– där kommer den Helige Ande
till hjälp med sitt ljus – det komplicerade och ibland ganska dunkla
ligger snarare i de falska lärarnas
falska läror om Kristus. Schmeling
lade stark vikt vid att memorera

bibelverser och definitioner för att
inpränta särskilt viktiga sanningar.
Andra kurser var Galaterbrevet och
bibeltolkning (dr Michael Smith),
evangelisation (dr Timothy R.
Schmeling), multikulturell tjänst
(rev. Nathan Nass) och kommunikation (prof. Thomas Kuster).
En röd tråd genom all deras
undervisning är betoningen på att
all teologi har som syfte och mål
att tillämpas i praktiken. Vi lyssnar, läser och skriver inte bara för
att samla åt oss information och
kunskap, utan främst för att det i
slutändan ska bli till välsignelse för
de människor Gud kallar oss att
tjäna.
En annan stor välsignelse var
att få lyssna till andakter varje dag

tillsammans med trossyskon. Tre
dagar i veckan har man en kortare
morgonbön i den Gode Herdens
kapell på seminariet mellan första
och andra föreläsningen. Studenterna turas om att leda morgonbönerna som innehåller en psalm,
bön och välsignelse. Dessutom är
det mellan andra och tredje föreläsningen en paus varje dag då studenterna vandrar bort till Treenighetskapellet på campusområdet för
Bethany Lutherska College för en
längre morgonandakt. Professorer
och pastorer turas om att predika
vid morgonandakterna.
Efter lunch fanns tid
för självstudier. På seminariet finns ett bibliotek
där varje student har sin
egen läshörna där man kan
studera i lugn och ro. Det
var därför en välsignelse att
ha promenadavstånd från
lägenheten till seminariet.
En av studenterna, Patrick
Ernst, arbetar på seminariets bibliotek, så det var
aldrig svårt att få hjälp om
man behövde hjälp med
något i biblioteket. Det
blev också många goda
samtal om vår gemensamma tro och om studierna. Bland studenterna
fanns även två andra internationella studenter, David
Choi från Kina och Karim
Yaghleji från Syrien.
Familjen följde också
med på resan till USA.
För Ingela blev det ett kärt
återseende att komma till-

baka till Mankato. Hon studerade
på Bethany Lutherska College för
nio år sedan. Det blev tillfällen att
träffa gamla vänner och även att
stifta bekantskap med nya.
En särskild händelse från hösten
som förtjänar extra uppmärksamhet är reformationsföredragen som
hölls 26-27 oktober på collegeområdet i samband med reformationsfirandet. Denna fria konferens
är ett årligt arrangemang (”The
Bjarne Wollan Teigen Reformation Lectures”) som colleget och
seminariet ordnar tillsammans med

syfte att främja Luther- och reformationsforskning. Det kan jämföras med en Biblicumhelg. Temat
för detta år var Luthers tre viktiga
skrifter från 1520 (”The three treatises”) med ett föredrag om varje
skrift; ”Till den kristliga adeln av
tysk nation” (prof. Erling Teigen),
”Kyrkans babyloniska fångenskap”
(dr Erik Herrmann) och ”Om en
kristen människas frihet” (rev. James
Langebartels). Undervisningen var
uppbygglig och inspirerade till fortsatt Lutherläsning. Se webbadress
nedan för tillgång till de videoinspelade föredragen.
Under hösten föreslog jag seminariet att
jag kunde fortsätta delta
på föreläsningarna även i
fortsättningen, det vill säga
via Skype, efter att vi rest
tillbaka till Sverige. Det
ställde de sig positiva till,
och det är verkligen ett
glädjeämne att varje dag
bli uppringd av en medstudent så att jag kan både
se och höra föreläsningarna, och att Gud på så
vis alltjämt fortsätter göra
just detta som han talade
om för profeten Jesaja:Jag
är Herren din Gud som lär
dig vad nyttigt är, som leder
dig på vägen du ska vandra.
För att läsa mer om
seminariet, och för att se
videor från reformationsföredragen, besök www.
blts.edu.
Bjarte Edvardsen
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Karin Hokkanen är född och uppvuxen i USA. Hon är en lärare
och mångsysslare som det inte är lätt att beskriva med några få ord.
En del av våra läsare har träffat henne på Hjälmargården där hon
berättade om hur man försöker sprida evangeliet i Kina. Hon har
verkat där i fyra år i en missionsorganisation i vår kyrkogemenskap. En stor del av 1980-talet bodde och arbetade hon i Finland,
där hon har sina rötter, och sedan också i Sverige. Hon talar både
finska och svenska. Sedan sommaren 2017 är hon bosatt i Vasa.

Har du en bönepartner?
Av Karin Hokkanen
Om någon frågat mig om jag hade
en bönepartner för några år sedan
skulle jag inte förstått vad de pratade om. Min erfarenhet av bön
var de återkommande bönerna i
kyrkan, utantillböner och egna
personliga böner. Men en bönepartner? Hur skulle det vara? Hur
skulle det fungera?
Under den tid jag arbetade i
Kina hade vår amerikanska mission
varje vecka gudstjänster på engelska. En höst föreslog en medlem i
gruppen att vi skulle ha bönepartners som ett sätt att hålla kontakt
med varandra och växa närmare
Gud. Nu har jag haft tre olika
partners med olika erfarenheter
som var och en lärde mig mer om
hur värdefullt det är att dela med
sig av sina upplevelser och be med
en annan troende.
En bönepartner är någon man
träffar regelbundet för att på
djupet dela livets händelser och be
med och för varandra. Förtroende
är ett måste, för ibland är det saker
som man inte vill att alla ska få
veta. Därför måste vi lita på att vår
partner lyssnar och inte för vidare
det vi berättar. Vi har alla behov
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av att andra lyssnar och förstår oss,
och en bönepartner kan hjälpa
till att fylla det behovet genom att
lyssna utan att vara kritisk och dömande. Och när vi i vår tur lyssnar
till vad vår partner kämpar med
gör vi det som aposteln Paulus
kallar att bära varandras bördor.
Livet blir lite lättare när man vet
att det finns någon annan som bryr
sig.
En bönepartner är någon som
ber för dig och dina speciella behov
både när ni är tillsammans och
senare när ni inte kan träffas. Som
troende litar vi på att Gud hör våra
böner. När någon annan ber alldeles särskilt för mig känner jag mig
mindre ensam och blir starkare i
tron. En förbön kan gälla något
speciellt, t ex ”låt min mosters operation gå bra” eller ”ge mig tålamod när jag pratar med min rumskamrat”, eller något mindre konkret men lika viktigt: ”hjälp mig få
visshet om det här är rätt jobb för
mig”, ”hjälp mig att inte hålla på
och klaga på det som irriterar mig”
eller ”ge mig de rätta orden när
jag vittnar om Dig för mina nya
vänner”. Vi får be om allting och
en bönepartners röst förenar sig
med vår egen inför Gud.

En bönepartner är någon som
du kan ringa när som helst för att
säga vad som ligger dig på hjärtat.
Många gånger behöver vi inte goda
råd utan bara ett lyssnande öra när
viktiga saker har hänt, vare sig de
är bra eller dåliga. Vilken glädje det
är att få höra uppriktiga lyckönskningar eller empati som kommer
från hjärtat. En bönepartner är en
speciell vän som gör vägen här på
jorden lite lättare att vandra och
det är underbart att veta att vänskapen kommer att vara för evigt.
Vem skulle kunna bli din bönepartner? Kanske någon du har
känt ett tag eller en annan troende
du vill lära känna och växa tillsammans med. Man kan mötas över en
kopp kaffe, en långpromenad eller
något annat som varar tillräckligt
länge för att ingen av er ska känna
sig stressad och tvungen att prata.
Bibelläsning eller en andakt är bra
att börja med, särskilt om man inte
vet vad man ska säga. Sedan kan
man dela sina stora och små tankar
med varandra och lyssna och be för
varandra!
Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. (Rom 12:12)

Kan en kristen delta i yoga?
Det har blivit allt vanligare att utöva yoga som
ett sätt att träna för att uppnå fysiskt och psykiskt
välbefinnande. BoB:s redaktion har fått en fråga
om hur vi som kristna ska ställa oss till yoga.
Ursprungligen var syftet med yoga (som betyder ”att sammanfoga”) att vara en väg för andlig
upplysning och andligt växande, att förena en
mänsklig ande (atman) med den gudomliga
världsanden (brahman). De fysiska ställningarna,
andningsövningarna och den mentala koncentrationen utformades för att tjäna ett andligt syfte
och hjälpa till att åstadkomma eller uttrycka en
enhet med det gudomliga.
Många människor, också kristna, har haft
glädje av moderna utformningar av yogaövningar. De menar att yoga kan frigöras från sina
rötter och betraktas som bara ett sätt att förbättra
sin fysik. Hatha-yoga, den del som fokuserar på
kroppen och sinnet, ses inte som något mer än
ett redskap för att stärka och förbättra musklernas smidighet eller motverka mental stress.
Yogans ursprungliga mål att nå en mystisk förening med det gudomliga betraktas som något man
kan välja bort eller se som irrelevant.
Men många kristna undrar: Är det möjligt att
isolera de fysiska aspekterna av yoga från deras

religiösa rot och använda yoga som enbart en
metod för fysisk träning och avslappning? Den
som tycker så bör vara medveten om svårigheterna. För andningsövningar och meditationstekniker som ackompanjerar de kroppsliga ställningarna övar människor i att fokusera på sig själva
för att övervinna trötthet i muskler eller i sinnet.
Man söker uppnå frid genom att gå in i sig själv.
Men kristna vet att andlig frid i sitt inre hör
ihop med ett rätt förhållande till den ende sanne
Guden och att det bara är Bibeln som ger rätt
andlig vägledning. Att hämta sanningen inifrån
sig själv är ett vanligt andligt bedrägeri, typiskt
för New Age.
Det är dock ett känt faktum att ett fysiskt
välbefinnande också får goda följder för psyket.
Människan är en psykosomatisk varelse. Hur
kristna ska ställa sig till yoga beror på vad det är
för sorts yoga. Det finns yogaövningar som förrädiskt anknyter till obibliska tankegångar. Men
det finns också fysiska övningar som inte gör det
och som visat sig vara nyttiga för stela och stressade människor. Tillämpa den apostoliska huvudregeln: ”Pröva allt, behåll det goda och håll er
borta från allt ont” (1 Tess 5:21–22).
Red. för Bibel och Bekännelse

Yoga: indisk filosofi för den moderna människan
Är yoga bara fysiska övningar som
ger välbefinnande? Så här säger
Wikipedia:
Yoga är ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi
och religion och var i äldre indisk
tradition beteckning på ett flertal
olika fysiska och kontemplativa
tekniker.
Yogagurun’s Blog [https://
yogagurun.wordpress.
com/2010/03/30/vad-ar-yoga/]:
Yoga är som alla vet fysiska övningar
som man gör för att stärka sin
kropp men vad färre vet är att även

dessa övningar påverkar sinnet och
själen. I yogan finns även pranayamaövningar som påverkar ”pranan”
(energierna) i och omkring dig. Det
sistnämnda är ofta något som man
glömmer bort. Yoga är även ett förhållningssätt och ett sätt att leva.
Ordet yoga kommer från sanskrit och
roten är ordet yoj som betyder ”att
sammanföra” (union).
Yoga är när sinnet slutar störa
dig. Yoga är unionen mellan den individuella själen och den allrådande
själen, upplevelsen av den/det allrådande eller Gud.

Här anar vi att yoga inte är en
så renodlad fysisk metod för avspänning som man ofta tänker sig.
Ytterst handlar det om föreningen
mellan människas själ, atman, och
världssjälen, brahman. Men det
talar man sällan om, vilket också
yogagurun själv medger. Det är en
taktisk metod för att vinna förtroende i västvärlden, som är starkt
präglad av kristendomen, en allvarlig konkurrent till hinduismen.
Det viktigaste yogasystemet i
hinduisk filosofi är Rajayoga eller
kungsyoga, där man i åtta renings11

processer strävar efter att uppnå
gudomlig upplysning, samadhi.
Hathayoga är mest känd hos
oss. Det betyder förening mellan
solens och månens principer.
Den går ut på kroppslig träning
och förberedelse till andlig upplysning. Till systemet hör också
reningsprocesser, andningsteknik,
koncentrationsövningar och meditation. I västerlandet betonas mest
asanas = ställningar. Den viktigaste
ställningen är lotusställningen, en
avancerad ställning som mest anses
gynna meditation. Meditationen
använder sig av mantras, upprepning av ljud som vanligen sägs
sakna betydelse men som är härledda från indiska gudomar.
En svensk yogaform är mediyoga
eller medicinsk yoga som förekommer inom vanlig sjukvård. Den
utgår från den klassiska kundaliniyogan, en gren av den tantriska
grenen inom hinduismen (innehåller magiska inslag). Kundalini
är en gudinna som ligger sovande
i kroppens nedersta chakra (hjul,
som betecknas med lotusblommor)
vid svanskotan. Kundalinikraften
pressas genom yogaövningar uppåt
som en orm genom högre liggande

Tidskrift för biblisk tro och
forskning: gedigen bibelundervisning på luthersk grund.
Redaktör: dr Seth Erlandsson.
Utkommer med fyra minst 48sidiga nummer per år.
Prenumerationsavgift: 250 kr (studerande 150 kr).

www.biblicum.se
forlag.biblicum.se
12

chakrer för att till sist förenas med
guden Shiva i hjässan. En person
som nått dit betraktas som frälst,
genom att atman, det individuella självet, har blivit förenad med
världssjälen, brahman. Om kundalinikraften inte pressas uppåt
kan den i stället gå nedåt som
sexuell energi.
Det finns många sektlika avledningar av yoga men som använder
sig av samma grundelement. En
sådan är Transcendental Meditation (TM) som blev världskänd
när popgruppen Beatles propagerade för den. Den introducerades
i väst av Maharishi Mahesh Yogi
(död 2008). En betydande orsak
till framgången är David Lynch
Foundation, som har arbetat med
att införa TM i skolundervisningen
för att minska stress och våld. Det
hävdas att TM har en blodtryckssänkande effekt.
Flera andra sektliknande grupper har förekommit, och förekommer fortfarande, där yoga och
meditation är centrala element.
En del av dem är asketiska, medan
andra präglas av sexuell lössläppthet.
Ola Österbacka

Inspelningar (totalt ca 500 st)
av föredrag från Biblicums kurser,
ända från 1970-talet. Bland inspelningarna kan nämnas kurser
med prof S W Becker, serier över
Bibelns böcker (ca 85 st), dr S
Erlandssons serie ”Vad är kristendom?” (68 st), föredrag av Erlandsson från Västerås bibelforum
(94 st) och andra föredrag (ca
180 st), bl a I Furberg, D Hedegård och L Engquist.

Faktaruta:

Enligt Yoga Sutras av
Patanjali har yogan åtta steg:
1. Yama: hur man uppför sig i
världen
2. Niyama: metoder att utveckla
sig mot själslig upplysning
3.	Asana: kroppsställningar
4. Pranayama: andningsövningar
5. Pratyahara: kontroll av sinnesintryck
6. Dharana: koncentration
7. Dhyana: meditation
8. Samadhi: det högsta sinnestillståndet: gudomlig upplysning

Olika sektliknande rörelser
som uppstått på hinduisk
grund:
• Transcendental Meditation
(TM)
• Divine Light Mission (ledare:
Guru Maharaj Ji)
• Ananda Marga (sällhetens
väg, ledare: Anandamurti)
• Hare Krishna (ISKCON)
• Bhagwan Shree Rajneesh
(Oshorörelsen)

Biblicums webbutik säljer bl a
Svenska Folkbibeln från XP Media
och ger också ut egna böcker.
Rekommenderas från reformationens jubileumsår:
Rättfärdiggörelsen genom
tron – Luthers nyupptäckt av det
villkorslösa evangeliet. 140 kr.
Häftet Martin Luthers befriande upptäckt, 20 kr.

Fråga och svar

Jesus har ju krossat Satans huvud
(1 Mos 3:15). Betyder inte det att Satan
har gjorts maktlös?
Frågan för oss tillbaka till Edens lustgård
där Gud profeterade om Satans nederlag.
Svaret tar oss med på en resa till Stilla
veckan och den yttersta dagen.

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

Krossad av den uppståndne Kristus
När Adam och Eva var olydiga mot Skaparen var han inte tyst. Han avslöjade
syndens konsekvenser, men sedan uppenbarade han sig som deras Gud och
Frälsare. Det som är underbart är att Gud
lovade Adam och Eva en Frälsare samtidigt som han tilltalade Satan. Gud vände
sig till Satan med orden i 1 Moseboken
3:15, men han sa dem särskilt för Adams
och Evas skull och för alla deras efterkommandes skull.
Gud tillkännagav att det från och med
den stunden skulle vara fiendskap mellan
dem som följde honom och dem som var
på Satans sida. Sedan försäkrade Gud att
Evas avkomma, den utlovade Messias,
skulle krossa Satans huvud. Kom ihåg att
Satan är en andlig varelse, en fallen ängel
som inte har en kropp med kött och
ben. Eftersom Satan inte har ett fysiskt
huvud som kan krossas pekade Guds löfte
fram emot ett krossande slag mot Satans
makt, symboliserad av hans huvud. Jesus
levererade ett sådant slag när han dog på
korset och utropade Det är fullbordat (Joh
19:30). Han bekräftade djävulens nederlag när han i triumf uppstod från de döda
och sedan gick ner till helvetet för att visa
Satan vem som vunnit kampen mellan
dem (1 Pet 3:18-20).
Betyder detta att Satan har blivit utan
makt? Nej, men det kommer en dag när
han ska vara det.
Förjagad av den mäktige domaren
Vad vi kan säga utifrån Skriften är att
Satan nu är en slagen fiende till Gud.

Han kan inte göra vad han vill men han
har kvar förmågan att fresta människor.
Hans mål är att hindra människor att
komma till en frälsande tro på Jesus och
beröva kristna deras tro. Satan går till
verket med känslan att det är bråttom, för
han vet att hans tid är kort (Upp 12:12).
Bara Gud vet när den yttersta dagen ska
äga rum, men Satan är smärtsamt medveten om att den tid närmar sig när han ska
förlora allt inflytande. Så fram till dess ser
han andlig ödeläggelse som sin uppgift.
På den yttersrta dagen ska all hans
verksamhet upphöra. Jesus Kristus, kungarnas Kung och alla människors domare
(Matt 25:31-46), ska förvisa Satan och
dem han förlett till helvetet för alltid
(Upp 20:10). Aldrig mer ska Satan kunna
besvära kristna.
Medan du och jag väntar på denna
härliga dag är vi medvetna om att Satan
förblir en farlig fiende. Skriften framställer inte Satan som en oförarglig kattunge
utan som ett rytande lejon (1 Pet 5:8). På
egen hand är vi en lätt match för Satan
(Ef 6:12), men med Gud vid vår sida är
det Satan som förlorar matchen.
Det historiska reformationsjubileet har
kommit och gått, men de sanningar som
reformationen återupplivade och betonade finns kvar. ”Skriften allena” är källan
och grunden för vår tro, och Skriften är
vårt mäktiga vapen mot Satan. ”Världens
furste är ju dömd och hans kraft är tömd.
Han på ett huvudhår oss skada ej förmår.
Ett ord kan honom fälla.” Medan vi
väntar på att Satan ska göras helt maktlös
på den yttersta dagen använder vi varje
dag Guds ord för att tillfoga honom svidande nederlag.
Prof. James Pope,
Forward in Christ 1/2017
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N o t erat

Befriad från homosexuell livsstil
Världen idag berättar den 31 jan
2018 om Emily Thomes som levde
ett utsvävande liv som lesbisk.
Men några verser i Bibeln skulle
förändra allt. Vi gör ett urval ur
artikeln:
”Jag var 15 och jag började
dejta en tjej som bodde en bit bort
på min gata.” Så inleder Emily
Thomes sin berättelse i den Facebookvideo där hon delar med sig
av sitt liv. Trots att hennes föräldrar ogillade förhållandet, fortsatte
Emily sin lesbiska livsstil. Snart
levde hon ett vilt liv och hade
massor av relationer med kvinnor.
Bibelordet ”döm inte” var hennes
ledstjärna. ”Att Gud är kärlek betydde att Gud var snäll och att han
accepterade vad man själv tyckte
var okej.”

Men saker skulle komma att
förändras. När Emily hade börjat
studera till sjuksköterska och förlovat sig med en kvinna som hade
två barn blev hon inbjuden till en
bibelstudiegrupp. Bibelstudiegruppen blev dock inte riktigt som
hon tänkt sig. Ingen av de andra
deltagarna kritiserade Emilys livsstil. I stället berättade de om olika
erfarenheter de hade av Gud.
En dag började hon googla på
bibelverser om homosexualitet.
Hon fann att den som praktiserar
homosexualitet, precis som den
som är ”drinkare” och en massa
andra saker, ”inte ska ärva Guds
rike”. ”Det där handlar ju om
mig”, tänkte Emily. Så fortsatte
hon att läsa och kom till den elfte
versen i Första Korintierbrevets

sjätte kapitel där det står: Sådana
var en del av er. Men ni har tvättats
rena, ni har blivit helgade, ni har
förklarats rättfärdiga. Det var som
om hennes ögon öppnades, förklarar hon. Hon insåg att Gud kunde
göra detsamma för henne, och att
hon behövde det.
”Människor säger till mig:
’Men jag är född sådan här.’ Jag
säger ’Okej, jag också. Man föds
inte med rätt tillgivenhet. Det
var därför Jesus var tvungen att
komma.’”
”Att känna en längtan efter att
synda är bara ett bevis på att man
behöver Jesu nåd”, menar Emily.
”Det handlar inte om homosexuell
eller heterosexuell. Det handlar om
förlorad eller räddad.”

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade
Herren på honom. (Jes 53:6)

Pastoralkonferens i Norrköping
Den 3 februari hölls en pastoral
konferens i Norrköping med
samtal bl a om själavård, präst
situationen i vår kyrka, Bjarte
Edvardsens studier, ev möjligheter
till anpassade studier för äldre,
psalmboksarbetet, svenskt deltagande i KELK- mötet i Tjeckien
i juni och ämnen för LBK:s sommarkonferens i augusti.
Deltagare i bild från vänster:
David Åkerlund, Lars Gunnarsson,
Ingvar Adriansson, Peter Öman,
Stefan Sjöqvist, Anders Nissen,
Stefan Hedkvist
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I senaste nummer återgav vi
ett stycke ur en bok som är
under arbete, för dem som är
i livets slutskede.
Också en annan andaktsbok
är på gång att översättas, i
detta fall av Hans Ahlskog.
Bokens titel blir sannolikt
Hjälp mig, Herre! Nedan återger vi den första andakten.
Bokens författare är Richard
Lauersdorf, samma författare
som skrivit boken Med tårar i
våra ögon.
Ingen tidtabell finns ännu för
utgivningen.

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.
Påsktidens gudstjänster:
27.3 kl 18 passionsandakt i Vasa
29.3 kl 18.30 skärtorsdagens nattvardsmässa i Lepplax bykyrka

30.3 kl 10 långfredagsgudstjänst i
Lepplax bykyrka
1.4 kl 11 påskgudstjänst i Vasa,
Settlementcentrum
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, Settlementcentrum
Tema: Det kristna livet. Medverkande:
Øyvind Edvardsen, Hans Ahlskog och
Juhani Viitala m fl.

Hjälp mig, Herre
När han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och
bad honom enträget: ”Min dotter är döende. Kom och
lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får
leva.” (Mark 5:22–23)
Hennes far var väldigt bekymrad! Även om hon
var 12 år gammal var hon ännu hans ”lilla dotter”.
Och nu var hans dyrbara barn allvarligt sjuk, rent
av döende. Men Jairus visste vart han skulle vända
sig. Han skyndade sig till Jesus med sin ödmjuka
bön: ”Kom och lägg händerna på henne. Hjälp mig,
Herre”, vädjade han och bad om helande för sitt
älskade barn, men han fick dock mycket mer. Innan
den jobbiga dagen var över skulle Jairus få omfamna
en dotter som hade blivit återförd från de döda, och
en kärleksfull Frälsare, som så underbart hade visat
sin makt över döden.
De hjälplösas hjälpare – det är Jesus det. Vi
känner oss sällan mer hjälplösa än när en kär står
inför döden. Ibland kommer dessa fruktansvärda
ögonblick efter en lång sjukdomstid, andra gånger
mycket plötsligt. Effekten är under alla omständigheter den samma. Fruktansvärda känslor kommer
över oss, ja de nästan dränker vår själ. Vår egen
hjälplöshet, den bittra smaken av vår frustration,
det ängsliga bekymret om vår egen framtid. Vilken
röra skulle vårt liv inte bli och vilket nederlag skulle
döden inte vara om vi inte hade Jesus att vända oss
till, precis som Jairus när hans dag var inne.

Jesus skulle enkelt kunna hålla döden borta eller
återföra våra kära från döden, som han en gång
gjorde för Jairus’ lilla dotter. Men lär han oss inte att
vänta ännu större hjälp från honom? Har han inte
sagt oss att ett liv utan slut i en fullkomlig himmel
vida överträffar vår förlängda existens i en syndbefläckad värld? Att sorger, som orsakats av förlusten
av en kär, kommer att utplånas när vi återfinner
varandra vid hans sida i himlen? Och att den stora
kärlek som fick Golgata kors att rodna, den som
förlossade oss från synd och död, nog vet när och
hur den ska bära våra älskade säkert hem?
Ja, men vi behöver påminnelsen. Det är därför vi
vänder oss till Guds ord, precis som vi gör i andakterna i denna lilla skrift. Vi kan inte för ofta påminnas om att Gud lyssnar och svarar när vi ber: ”Hjälp
mig, Herre!” Framför allt när våra böner uppstiger
från närheten av en dödsbädd där någon vi älskar
ligger.
Bön
Herre, du känner min situation. Du vet att den
jag älskar är sjuk, ja till döds. Du vet hur matt och
upprörd jag känner mig. Hur mycket jag behöver
svar från dig – och hjälp att orka fortsätta. För mig
tillbaka till ditt kors och påminn mig om din stora
kärlek, den som har löst mig och min älskade från
den eviga döden. Låt mig, i denna svåra tid, finna
kraft och frid i din kärlek. Hjälp mig, Herre. Amen.
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Inte än men ändå nu
Efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där
rättfärdighet bor. (2 Pet 3:13)
Det finns ett nu och ett inte än i det kristna livet.
Himlen är vårt hem nu. Det är därför Gud
räknar oss som medborgare i ett himmelskt
kungarike. Men får vi njuta av himlens välsignelser? Inte än.
Min farmor dog när jag var sex år. Jag vet
att hon fortfarande lever i Kristus just nu. Det
kommer en dag när jag ska kunna krama min
älskade farmor som jag inte har sett på fyrtio år,
men inte än.
Just nu håller vi oss till Guds löften i tro och
kan glädja oss åt många välsignelser. Men vi ser
fram emot de gåvor som Gud har utlovat men
ännu inte gett oss.
Den största välsignelsen med att vara i himlen
kommer dock inte vara frihet från smärta och
tårar eller återförening med älskade människor.
Bland de största ”inte än” är inte vad himlen ska
vara utan vad jag ska vara i himlen.
Eftersom Jesus har betalat priset för våra
synder förklarar Gud oss heliga och utan synder
nu. Och fastän detta är min verkliga ställning
inför Gud så syndar jag fortfarande. Föreställ dig
att livet med Gud är som när två pianister spelar
en duett. Vårt liv i Kristus måste vara i fullständig harmoni med det Gud ”spelar”, men så är det

ju inte. Vissa dagar låter musiken ganska bra, det
är bara några få noter som klingar falskt. Andra
dagar låter det som om jag drämmer hela handflatan i pianot. Men aldrig är det helt samstämt
och disharmonin gör aldrig ont bara i mina öron.
Den skadar människor omkring mig. Den gör
mig sorgsen och får mig att känna skuld. Den
bedrövar Gud.
I himlen ska det inte vara så. I himlen bor
rättfärdighet. De som tillhör Gud är till slut fullkomligt rättfärdiga i himlen. Där ska jag helt och
fullt vara den Gud kallade mig att vara i Kristus.
Måtte inte än ge dig kraft och glädje när du
tjänar honom nu.
Käre Herre, jag vet att den dagen kommer då mina
synder och min skuld för evigt ska vara borttvättade
från mig och jag ska vara det fullkomliga barn du
kallade mig att vara i Kristus. Hjälp mig att fram
till den dagen finna glädje i nuet. Ge mig kraft och
glädje när jag idag följer dig. Hjälp mig att se fram
emot den dag då jag ska få leva i full harmoni med
dig medan jag lyssnar till brottstycken av den himmelska sången. Amen.
Ur Meditations

