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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 evangelisklutherska konferensen, som består av mer
än 30 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.

Från redaktionen
Hur ska vi som bibeltroende kristna förhålla oss till de moderna före
teelser som använder långa räckor av bokstäver och som menar att regn
bågen är en symbol för äkta jämställdhet?
Det här temanumret som du nu håller i din hand koncentreras till
största delen till dessa frågor. I många kyrkor har det uppstått en sorglig
splittring. Åsikterna är delade. Också bland biskopar och präster verkar
det omöjligt att finna en gemensam ståndpunkt. Vi har all orsak att fråga
Skriften till råds. Samtidigt behöver vi också lyfta fram företeelserna i all
sin bredd, för vi behöver vara vaksamma på det som sker i tiden.
Syftet med vår kritik av olika företeelser är inte att fördöma, utan att
visa på evangeliets befriande väg, vilken vi alla som syndare behöver.
I vårt temanummer ligger tyngdpunkten på den bibliska undervis
ningen om äktenskap och samliv. Bibeln har verkligen något att säga
i ämnet. Det angelägna budskapet från skapelsen understryks av Jesus
själv, då fariseerna ställer en fråga om skilsmässa (Matt 19:3–5):
Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och
kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till
sin hustru, och de två ska bli ett kött?
Har ni inte läst? Det var självklart att en from jude hade läst de första
kapitlen i Lagen, som också är de första böckerna i vår Bibel. Så bör det
också vara en självklarhet för oss som kristna att vi läser och begrundar
Skriften. Att vi också tror att det är Guds Ord, och att det är förplik
tande för oss i alla sammanhang borde också vara en självklarhet.
Tyvärr är det inte så i vårt samhälle, som dock till formen bär det
kristna namnet. En grundläggande orsak till det står att finna i jämlik
hetsideologin, som slog igenom under andra hälften av 1900-talet. Det
är där rötterna finns till de konflikter vi ser i dag. Jämlikhetsideologin i
sin tur bär spår av den gamla gnostiska villfarelsen, som redan apostlarna
tvingades kämpa emot. (Det grekiska ordet gnåsis betecknar en högre
kunskap.) Den hävdar människans förmåga att söka och finna det inre
ljuset. Sann frihet är att förverkliga sig själv på ett inre plan. I dag säger
man också: att finna sitt eget kön.
Denna ideologi har gett upphov till en ny vetenskapsgren: genus
forskningen. Dess ideer har snabbt vunnit en position som politisk kor
rekthet. Mer eller mindre har massmedia, men även samhällets besluts
fattare, börjat förespråka märkliga nyordningar, som att barn inte ska
läras att de är pojke eller flicka utan själva finna sin könsidentitet, och att
man inte kan begränsa antalet kön till två: man och kvinna.
I anslutning till en artikelserie (också utgiven som bok) av den danske
bibelläraren Mikkel Vigilius har vi granskat fyra delområden av ämnet:
1. Den könsneutrala vågen
2. Kön i Bibeln
3. Könet i biologiskt ljus
4. De transkönades problem.
Utöver vår presentation av dessa finns en lång rad med källhänvisningar
till tryckt litteratur. Webblänkar hittas i anslutning till pdf-utgåvorna av
denna tidning (luthersk-kirke.no, bekannelse.se, sanktjohannes.info).
Till dessa hänvisar vi den läsare som är intresserad av fördjupning.
Redaktionen
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Guds vackra
kärlekshistoria
Ni hustrur, underordna er era män
så som ni underordnar er Herren. En
man är nämligen sin hustrus huvud,
liksom Kristus är församlingens
huvud, själv Frälsare för sin kropp.
Så som församlingen underordnar
sig Kristus, så ska kvinnorna i allt
underordna sig sina män.
Ni män, älska era hustrur, så som
Kristus har älskat församlingen och
offrat sig för den. Han gjorde det för
att helga den, sedan han renat den
med vattnets bad i kraft av ordet,
och föra fram församlingen inför sig
i härlighet, utan fläck eller skrynkla
eller annat sådant. Helig och fläckfri
skulle den vara.
På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som
sina egna kroppar. Den som älskar
sin hustru älskar sig själv. Ingen
har någonsin hatat sin egen kropp,
utan man ger den näring och sköter
om den. Så gör också Kristus med
församlingen, eftersom vi är delar
i hans kropp. Därför ska en man
lämna sin far och sin mor och hålla
sig till sin hustru, och de två ska bli
ett kött.” Denna hemlighet är stor
– jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var
och en älska sin hustru som sig själv,
och hustrun ska visa respekt för sin
man. Ef 5:22-33

De första sidorna i Bibeln återger
en kärlekshistoria. I tidens början
satte Gud igång allting. Han sa
vad det skulle bli, och så blev det!
Herren Gud hade stora planer.
Han ville visa sin kärlek. Han ville
ösa all sin godhet och sitt liv över
några speciella varelser. Så Gud tog
itu med att skapa ett perfekt hem.
Han kallade fram ljus ur mörker.
Han tänkte ut ett system för att
bevattna jorden. Han skiljde land
från hav och fyllde jorden med
träd och blommor, rotfrukter och
bär. Han satte den strålande solen
på himlen för att råda över dagen.
Han ordnade med ett svagare ljus
för natten. Han slungade ut otaliga
juveler över hela den vidsträckta
rymden. Han fyllde havet med
varelser av alla former, storlekar
och färger. Han skapade fåglar med
vingar så att de kunde flyga och
fylla luften med sång. Han gjorde
elefanter och älgar, myror och gräs
hoppor, katter och hundar.
På historiens sjätte dag gjorde
vår treenige Gud en paus och sa:
”Låt oss göra människan! Låt oss
göra människor till vår avbild!
Låt dem vara lika oss, heliga och
goda och fulla av kärlek! Låt dem
vara våra representanter på jorden.
Låt dem regera över alla kreatur

och ta hand om allt.” Så gjorde
Gud mannen och kvinnan till sin
egen avbild. Av jord från marken
skapade Gud noggrant mannens
kropp och blåste in livsande i hans
näsborrar och mannen blev en le
vande varelse.
Nu hör vi några helt oväntade
ord. Gud sa: ”Det här är inte bra!
Det är inte bra för mannen att vara
ensam! Jag ska göra en medhjälpare
som passar för honom. Jag ska ge
honom en följeslagerska som är lik
honom och kompletterar honom
på alla sätt.” Men Herren genom
förde inte omedelbart sin plan.
Först fick han Adam att förstå sin
avsikt. Gud uppmanade Adam
att ge namn åt alla andra varelser.
När han gjorde det insåg mannen
att något fattades. Han var ensam.
Först nu skapade Gud sin sista och
underbaraste varelse. Han gjorde
så att mannen föll i djup sömn.
Medan han sov tog Gud ett revben
nära mannens hjärta och fyllde
igen platsen med kött. Av revbenet
formade Gud en kvinna och förde
fram henne till mannen.
”Äntligen!” Kan du höra för
tjusningen i Adams röst? ”Hon
är ben av mina ben och kött av
mitt kött. Hon ska heta kvinna,
för av man är hon tagen!” Vilken
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lycklig dag! Det första giftermålet!
I en fullkomlig, syndfri värld! I
paradiset! Gud skapade den första
maken och hustrun för intimitet
på alla nivåer – andligt, känslomäs
sigt och fysiskt. Adam och Eva var
nakna men kände ingen skam.
Gud välsignade dem och sa: ”Var
fruktsamma och föröka er, uppfyll
jorden!” Gud ville välsigna Adam
och Eva och alla deras barn med
kärlek, lycka och liv utan slut.
Vid den här tidpunkten i his
torien suckar vi eftersom vi vet att
Guds fullkomliga värld inte varade
länge. Redan nästa ord i Gene
sis presenterar ”Ormen” för oss.
Frestaren närmade sig kvinnan.
Med några få sluga ord bedrog han
henne. ”Gud är inte så god och
kärleksfull som ni kanske tror! Han
vill inte ens låta er äta av det här
vackra trädet! Och vet ni varför?
Han är självisk! Han är småsint!
Han vet att ni ska bli som han om
ni smakar den söta frukten från
detta Kunskapens träd!”
Dessa onda ord förändrade allt.
Kvinnan trodde på ormens lögn
och i den stunden föll ett hemskt
mörker över hennes hjärta. Alldeles
innan visste kvinnan att den för
bjudna frukten skulle döda henne.
Nu var hon övertygad om att
trädet skulle ge henne ett bättre liv.
Tidigare såg hon trädet som farligt
och ont. Nu verkade de lummiga
grenarna inbjuda henne till att
smaka på sin intressanta frukt.
Först ville kvinnan inte ens röra
vid trädet. Nu var hennes enda
önskan att ta och att äga. Hon åt.
Hon föll. Han åt. Han föll. Det
kan se ut som om vår kärlekshisto
ria måste sluta med eviga tårar och
tandagnisslan i yttersta mörker.
Men just när vår berättelse
dyker ner i hopplös förtvivlan
bryter ett ljus fram i mörkret!
Gud talar igen! Han uttalar en
dom över ormen: ”Kvinnans säd
ska krossa ditt huvud och du ska
hugga honom i hälen.” Adam
trodde på Guds förutsägelse. Han
kallade sin hustru ”Eva”, ett namn
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som betyder ”Liv”. Alla de följande
sidorna i Skriften berättar om hur
Gud gjorde när han återställde livet
genom sin Son Jesus Kristus, Fräl
saren född av en kvinna, för oss,
för dig.
Tidigare under kyrkoåret har vi
påmints om vår Frälsares födelse,
liv, lidande, död, uppståndelse och
himmelsfärd. Med Guds vackra
kärleksberättelse i tankarna är vi
redo att meditera över femte ka
pitlet i Efesierbrevet. Ni hustrur,
underordna er era män så som ni
underordnar er Herren. En man är
nämligen sin hustrus huvud, liksom
Kristus är församlingens huvud, själv
Frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus,
så ska kvinnorna i allt underordna
sig sina män (22-24).
Bara kvinnor som känner och
älskar sin Frälsare kan helt förstå
dessa ord: ”Underordna er. Ställ
er under er makes auktoritet. Gud
har skapat din man till att vara
huvudet i ert äktenskap. Han har
skapat dig till att vara hans med
hjälpare. Låt din man få sista ordet
i beslut som gäller familjen. Visa
honom respekt utåt och privat i ert
hem. Ära honom som du ärar Kris
tus, din Herre. Genom att göra det
förhärligar du din Frälsare.”
Den helige Ande talar också
till oss män: Ni män, älska era
hustrur, så som Kristus har älskat
församlingen och offrat sig för den …
På samma sätt är männen skyldiga
att älska sina hustrur som sina egna
kroppar. Den som älskar sin hustru
älskar sig själv. Ingen har någonsin
hatat sin egen kropp, utan man ger
den näring och sköter om den. Så gör
också Kristus med församlingen (25,
28-29).
Bara troende män kan ta dessa
ord till hjärtat. ”Älska era hustrur.
Det lilla ordet älska är så miss
förstått. Den hedniska världen
tänker att kärlek betyder lust eller
i bästa fall känsla. Sann kärlek är
så mycket mer! Kärlek betyder att
offra sina egna intressen. Kärlek
betyder att ge. Använd din tid och

energi till din hustrus bästa. Gör
henne till centrum för din upp
märksamhet. Ta hand om henne.
Sörj för hennes fysiska och känslo
mässiga behov. Älska henne precis
som Kristus älskat församlingen
och offrat allt för den. Genom att
göra det förhärligar du din Fräl
sare.”
Vilken känsla får du när du hör
detta? Vår syndiga natur reagerar
på olika sätt. Vi kan bli arga: ”Det
här skrevs av en man som aldrig
varit gift och verkar hata kvinnor!”
Vi kan känna oss deprimerade:
”Pastorn, min man är alkoho
list. Hur ska jag kunna högakta
honom?!” Vi kan känna oss lik
giltiga: ”Paulus råd är orealistiskt.
Det är ingen som lever så. Varför
bry sig om att försöka det som är
omöjligt?” Vi kan reagera på olika
sätt men jag gissar att ingen av oss
känner sig stolt. Ingen av oss är ar
rogant nog att stå framför sin äkta
hälft och säga: ”Du är verkligen
lycklig som har mig!”
Men det finns något som är
mycket värre. Synderna som vi
begår mot varandra hemma visar
att vi har förstört vår relation med
Gud. Adams och Evas problem
började efter det att de gjorde
uppror mot Gud. När Eva ätit av
frukten agerade hon omedelbart
som djävulens missionär! Hon
gick till sin man med frukten i
handen och lockade honom att äta.
Hon dödade honom. När Adam
föll förändrades hans attityd till
sin hustru fullkomligt. Hans ord
är sedan länge glömda: ”Hon är
ben av mina ben och kött av mitt
kött.” Istället hör vi: ”Kvinnan
som du gav mig! Allt var bra tills
hon tvingade mig att äta!” Adam
var färdig att sända sin hustru till
helvetet för att komma undan sitt
ansvar inför Gud! Så hemskt! Vad
ser och hör Gud i våra hem? Vad
ser Gud när han tittar in i våra
hjärtan?
Ni män, vill ni bekänna era
synder tillsammans med mig?
”Herre, du vet hur lat och självisk

jag är. Du vet hur trött jag känner
mig därhemma. Du vet hur många
gånger jag vill att min fru ska offra
sig för mig och hur ofta jag miss
lyckas med att älska henne.” Kvin
nor, vill ni också bekänna er skuld?
”Herre, det är svårt att respektera
honom. Det är svårt att underkasta
sig hans beslut. Det är svårt att
sluta gnata på honom.”
Mina kära bröder och
systrar, jag har goda nyheter!
Minns ni Guds vackra kär
lekshistoria? Den berättelsen
är om er! Er himmelske Far
älskar er! Jovisst, han känner
till alla våra synder. Vi kan
inte gömma något för honom.
Trots det offrade vår nåderike
Far sin käraste skatt för oss.
Guds allsmäktige Son föddes
av en kvinna och blev vår bror.
Vår Frälsare gav sig själv för
oss. Han tillägnade dig varje stund
av sitt liv. Han offrade sin kropp
och sitt blod på ett kors för dig.
Han led och dog för att förlåta all
vår själviskhet och respektlöshet,
allt uppror och all lättja. Han låg
i en grav – och stod upp från de
döda!
Och det finns ännu mer! Under
vår livstid har Frälsaren Kristus
sökt och funnit varenda en av oss.
Herren Jesus som en gång ödmju
kade sig och tvättade lärjungarnas
fötter kom ner från himlen och
renade oss med vattnets bad i kraft
av ordet (v 26). I det heliga dopet
tog Herren Jesus bort all ofull
komlighet från oss och klädde oss
i sin strålande rättfärdighet. När
nu Gud för Jesu skull ser på er, så
ser han män som alltid älskar sina
fruar fullkomligt och offrar allt
för sina familjer. När Gud ser på
er, så ser han vackra kvinnor utan
skönhetsfläckar och rynkor, kvin
nor som alltid hedrar sina män av
kärlek till Frälsaren.
För Jesu skull kommer din
Fader alltid att älska dig. Han
förbereder faktiskt en underbar

högtid, sin Sons bröllopsfest, en
dag med glädje utan slut. När vår
Frälsare till sist kommer tillbaka
ska han ta hem oss för att för alltid
få glädja oss i hans paradis. Ingen
kan skilja Kristus, den trogna
maken, från oss, hans brud, för
samlingen. Ingenting kan skilja

Kristus från oss, hans älskade som
han köpt med sitt eget blod! Vi
är verkligen lyckliga, välsignade
människor! Kom, Herre Jesus!
Medan vi nu väntar på att vår
Frälsare ska komma tillbaka ger
Herren Jesus oss ett fantastiskt he
dersuppdrag. Han låter oss utföra
uppgifter som hela världen kan
se. Våra äktenskap är en levande
offentlig föreställning som visar
upp vilken kärleksfull harmoni
det är mellan Kristus och hans
församling. Prata inte bara med
era barn om Frälsaren. Visa dem
hans kärlek genom hur ni handlar
mot varandra i äktenskapet. Era
släktingar, vänner och grannar som
inte tror kanske aldrig tar fram en
Bibel för att läsa berättelsen om
Guds fantastiska kärlek. Så för
kunna Kristi kärlek genom ert sätt
att vara mot er make eller maka!
Hustrur, Gud har gett er äran
att avbilda Kristi Kyrka, dem som
tror på honom. När du gärna un
derordnar dig din man, när du
hedrar och respekterar honom,
kommer dina barn att märka det.
Människor omkring er kommer att

märka det. Låt hela världen se att
du älskar din man. Ansträng dig
att tala väl om honom. Dina goda
gärningar kommer att vara ljus
som lyser i en mörk värld.
Män, Gud har gett oss äran
att avbilda Kristus själv. Du är en
”liten Kristus” för din fru. Älska
henne. Ägna henne din tid
och energi. Arbeta för henne.
Tillgodose hennes behov. Ta
hand om henne. Lyssna på
henne. Läs den heliga Skrift
med henne. Be med henne.
Låt alla märka hur mycket du
älskar din fru när ni är någon
stans tillsammans. Låt dina
barn se hur mycket du älskar
deras mamma. Dina goda gär
ningar kommer att vara ljus
som lyser i en mörk värld.
Och när någon märker att
du är ljusets barn och frågar
vad som är hemligheten bakom
ditt lyckliga hem, berätta då Guds
fantastiska kärlekshistoria! Berätta
hur Kristus älskade dig så mycket
att han dog för dig. Bekänn din
kärlek till Frälsaren som alltid
troget älskar och förlåter oss. Be
rätta om vår Fars underbara, lyck
liga hem, hans församling. Och
bjud in dina vänner att komma
hem! Den himmelska Fadern har
plats för dem också!
Mina kära bröder och systrar,
må Gud ge er fred och lycka i ert
äktenskap! Må Gud ge er kraft att
lysa som ljus i denna mörka värld!
Må Gud fylla er med glädje medan
vi väntar på Lammets bröllopsfest!
Amen!
Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara era hjärtan och
sinnen genom tron på Kristus Jesus.
Amen.
Luke Wolfgramm, Ljungby
midsommardagen 2019
Fotnot: Luke Wolfgramm kommer att un
dervisa på bibelhelgen i Lepplax och Vasa
26–27 oktober. Se annons på s 19!
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Kärlek till Bibeln eller tidsandan?

Kärleken håller fast vid Jesus

Håll fast – Jesu ord
I Johannesevangeliet säger Jesus: ”Om någon älskar mig,
håller han fast vid mitt ord” (Joh 14:23). Den kristne
behöver gång på gång fråga sig vad det innebär. Vad är
det vi ska hålla fast vid?
Om vi verkligen förenklar så kan vi svara Lag och
Evangelium. Vi behöver hålla fast vid lagens hårda krav:
”Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig” (Matt 5:48). Och framförallt behöver vi hålla
fast vid det enda som kan trösta den som hört och för
stått lagens krav, d.v.s. evangeliets underbara löfte, ”Om
vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att
han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9).
Under 2017 firade vi 500 års-jubiléet av den luther
ska reformationen som satte fokus på rättfärdiggörelsen
av nåd genom tro (Ef 2:8, 9). Det är den trossats Luther
beskrev som den lära med vilken kyrkan står eller faller.
Mycket av Jesu undervisning handlar också om det
kristna livet, hur Gud vill att hans barn ska leva. Paulus
beskriver oss väldigt vackert: ”Hans verk är vi, skapade
i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett
för att vi ska vandra i dem” (Ef 2:10). Vi skulle kunna
ägna hela den här artikeln till att räkna upp bibliska
läror som Jesus vill att vi ska hålla fast vid, men lagen,
evangeliet, rättfärdiggörelsen och helgelsen får räcka.
Håll fast – Jesu bud
Lite tidigare i Johannes 14 säger Jesus ”Om ni älskar mig
håller ni fast vid mina bud” (Joh 14:15) och understry
ker därmed att den kristne vill leva enligt Guds vilja och
inte vända kappan efter vinden i moraliskt hänseende.
När vi läser evangelierna ser vi att Jesus lägger mycket
tid på att undervisa om vad det är Guds lag egentligen
kräver. Sammanfattningen är kort och koncis: Älska
Herren över allting och din nästa som dig själv (Matt
22:37–39), men vi människor är svaga i vår förståelse av
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Guds lag, så Jesus exemplifierar och konkretiserar vad
det är Gud vill se i våra liv. Han uppmanar oss att vända
andra kinden till och förlåta vår nästa 70 x 7 gånger.
Han varnar oss för att ägn a oss åt yttre fromhet när
Gud vill att vi ska tillbe honom i ande och sanning. Han
säger att den som gör gott mot dem som kan återgälda
vänligheten inte har något att berömma sig av, utan att
vi ska bjuda in till fest och låna ut pengar till dem som
inte kan betala tillbaka.
Jesus kommer egentligen inte med några nya bud
utan förklarar vad buden, den gammaltestamentliga
morallagen, innebär.
Håll fast – apostlarnas undervisning
Efter Jesu himmelsfärd blir det apostlarna som får upp
mana till att hålla fast vid budskapet. Paulus skriver ”Stå
därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått”
(2 Tess 2:15). I detta kapitel ges två anledningar till att
vi ska hålla fast vid de ord Gud har gett oss. Dels varnar
Paulus för en tilltagande laglöshet, och frestelser från
djävulen, omvärlden och vår egen syndiga natur. Dels
uppmuntrar han med löftet om att vi ska vinna Jesu
härlighet och evigt liv om vi håller fast och håller ut.
Det här är viktigt att komma ihåg.
Varför ska vi hålla fast vid Bibelns undervisning?
Varför ska vi hålla fast vid Jesu ord? Jo, för att utan
dem är vi försvarslösa mot de frestelser och svårigheter
vi får möta, och utan dem glömmer vi vad målet med
vårt liv är – den eviga saligheten.
Pröva allt!
En del av att hålla fast vid Guds ord är att fundera på
vad det innebär för oss idag. Det har de troende behövt
göra i alla tider. Paulus uttrycker det mycket träffande
”pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt
slags ont” (1 Tess 5:16–22). När vi bedömer företeelser
i vår samtid ska vi se till att undvika två diken. Det ena
diket är ärkekonservatism där man tycker att allt nytt
är farligt, och förmodligen syndigt, utan att sätta sig

in i frågan och verkligen granska den. Det andra diket
är en okritisk naivitet där man tycker att allt nytt är
spännande och värt att pröva på.
När en kristen ska bedöma om något är ont eller gott
bör hon ställa frågorna: Är det här bra för min själ? Är
det bra för andras själar? För det mig närmare Gud, eller
längre ifrån? När vi gör en sådan bedömning ska vi inte
förlita oss på vår magkänsla, utan det är Bibeln som är
vårt rättesnöre och vår måttstock.
Vad är HBTQ?
Jag har blivit ombedd att skriva om HBTQ-rörelsen,
och frågan var hur vi kristna ska ställa oss till den. Vi
får börja med att försöka definiera vad HBTQ-rörelsen
är. En definition kan vara att HBTQ-rörelsen arbetar
för att förändra människors attityder till homo- bi-,
transsexuella och dem som kallar sig queer. Man vill att
alla dessa sexuella läggningar/identiteter ska ses som lika
naturliga och normala som sexualiteten mellan man
och kvinna. (Se ordförklaringar på sidan 10!)
På senare år har en central tanke inom rörelsen varit
att alla behöver välja ”sexuell identitet” och ”könsiden
titet”. Det kan vara lite svårt att förstå, men en aktuell
företeelse kan göra det mer åskådligt.

Könsneutrala förskolor
I Sverige ser vi en växande trend med ”hen-dagis” eller
”genusneutrala förskolor” som de hellre vill bli kallade.
Exakt hur många de är kan vara svårt att veta, men ex
empelvis finns det åtta förskolor i Stockholms stad som
profilerar sig som ”genusneutrala”. Företeelsen finns
också på mindre orter. Gemensamt för dessa förskolor

Bild från Världen idag 5/9 2018. Denna tidning har haft
många goda artiklar i ämnet.

är att man ser könsidentitet som något barnet ska hitta
på egen hand. Det är ett val barnet behöver göra. Per
sonalen talar därför inte om pojkar och flickor, och
när man pratar om ett barn kallas det ”hen” istället för
hon eller han. Man försöker också undvika allt tal om
mammor och pappor. Man benämner istället alla som
föräldrar. Vissa könsneutrala förskolor slänger leksaker
som man upplever alltför ”pojkiga” (bilar) eller ”flick
iga” (dockor), och man kan också göra sig av med tradi
tionella barnböcker som Pippi- eller Emilböckerna, för
att barnen i böckerna så tydligt är antingen flickor eller
pojkar. Man talar också med barnen under samlingar
om vikten av att pröva sin könsidentitet. ”Vem är jag?
Är jag en flicka eller en pojke?”
Könsneutrala förskolor är ett exempel på att ett
av HBTQ-rörelsens mål är ett samhälle där kön och
sexualitet är relativa begrepp. (Här bör dock betonas
att många förskolor och skolor har ett aktivt jämställd
hetsarbete, utan att de för den skull ifrågasätter barnens
könstillhörighet.)
Vad är kön?
Dessa tankar är dock inte isolerade till vissa starkt ideo
logiskt drivna organisationer. Även i samhället i stort
har dessa tankar gjort avtryck. En sökning på Vårdgui
den i Stockholm visar hur man definierar kön. Under
rubriken ”Vad är kön” delar man upp begreppet i fem
kategorier. För det första handlar det om din kropp där
könet syns både utanpå och inuti (hormoner). För det
andra har du ett juridiskt kön som anges i ditt pass och
andra myndighetsdokument. För det tredje har du en
könsidentitet, som är det kön du känner dig som. För
det fjärde finns det olika könsuttryck, t. ex. kläder och
frisyr med vilka du kan visa vilket kön du känner dig
som. För det femte handlar det om språkligt kön, alltså
om du vill bli omnämnd som hon, han, den eller hen.
Nu ställer du dig kanske frågan om huruvida köns
identitet är något verkligt eller inbillat. Är det bara ett
slagträ i den politiska debatten, eller något vi ska ta på
allvar?
Helt klart finns det människor, ofta unga, som upp
lever att de inte hör hemma i sin kropp och i sitt kön.
En del väljer att genomgå omfattande hormonbehand
ligar och/eller komplicerade kirurgiska ingrepp för att
byta kön, och en förutsättning för behandlingen är
också upprepade samtal med psykolog. Dessa männi
skors problem behöver vi ta på allvar, och som med
människor bör vi visa dem största omtanke och kärlek.
Det vi däremot bör vända oss emot är att någras li
dande (en osäker, förvirrad eller växlande könsidentitet)
görs till allas lidande, genom att alla barn ska tvingas
ifrågasätta om de är flickor eller pojkar. Den lilla forsk
ning som finns på området visar att förvirring kring ens
könsidentitet innebär stora påfrestningar, ökad risk för
psykisk ohälsa och självmord.
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Samtidigt rapporterar t ex Akademiska sjukhuset
i Uppsala att antalet patienter som vill byta kön ökat
med 800 % på åtta år. I mars i år slog bl a Christopher
Gillberg, professor vid Göteborgs universitet, larm
om att den behandling som ges barn och unga som är
osäkra om sin ”könsidentitet” kan vara mycket farlig.
En rad forskare och läkare skriver: ”Hundratals barn
med könsdysfori utsätts varje år för ’behandling’ med
hormoner och därefter med könsstympning, helt utan
rimligt underlag ifråga om vetenskap, beprövad erfaren
het och ofta utan etisk granskning.”
Bibelns vägledning
Vilken vägledning kan vi då få från Bibeln när det gäller
dessa svåra frågor? Om vi börjar med skapelseberättel
sen kan vi läsa:
”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds
avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade
han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem:
’”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg
den under er”’ (1 Mos 1:27, 28).

Heterosexualitet är Bibelns norm
Från Bibeln är det tydligt att det finns två kön, man och
kvinna, och att de kompletterar varandra. Från skapel
sen är det också tydligt att man och kvinna hör ihop. Ett
av syftena med Guds design är att de ska kunna få barn
tillsammans. Utifrån Bibelns perspektiv är det alltså
tydligt att det är rätt att tala om heterosexualitet som
en norm. Till detta är vi skapade. I Bibeln är det också
tydligt att olika sexuella avvikelser har funnits under
mycket lång tid. De är en följd av syndafallet.
Bibeln dömer många andra synder
Ett bibelställe som också är till stor hjälp när vi talar om
människans sexualitet är 1 Kor 6:9–11:
Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike?
Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller
avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som
utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för
sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare,
förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana
har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har
blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren
Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.
Det fina med dessa verser är att de tar upp frågan
om homosexualitet (och därmed bi- och transsexu
alitet) både ur Lagens och Evangeliets perspektiv och
sätter dessa synder i ett sammanhang. Från vers 9 ser
vi att en homosexuell livsstil är syndig och bryter mot
Guds lag. Här (och t ex i Rom 1:18–31) finns också en
varning för att den som försvarar sin synd riskerar att
fastna djupare och djupare i den. Aposteln varnar också
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för att den som lever obotfärdigt i sin synd går miste
om Guds rike.
I dessa verser blir det också tydligt att homosexu
ell synd är en av många synder. Aposteln nämner även
”tjuvar, giriga, drinkare, förtalare, utsugare”, synder
som kanske mer frestar dig som läser detta. Det vikti
gaste är ändå att Jesus dött även för de homosexuella,
drinkarna, förtalarna och alla andra syndare. Den som
lever i omvändelse och ångrar sin synd får förlåtelse för
Kristi skull.
Vår syndiga natur
Orsakerna till homosexualitet är något som diskuterats
både i samhället och bland kristna. Det finns fortfa
rande inget enkelt svar på frågan om en människa föds
som homosexuell eller inte, men det är tydligt att många
faktorer spelar in. Den viktigaste faktorn är vår syndiga
natur, som ständigt strävar mot Guds vilja. Dessutom är
vi alla svaga när vi utsätts för frestelse och vi påverkas av
omvärldens syndiga värderingar. Människan påverkas
också av andra människor i sin omgivning som man lär
känna och samtalar med.
Till slut är våra egna syndiga val en viktig faktor.
Kort sagt, orsakerna till homosexualitet och homosexu
ell synd är i stort desamma som för all annan synd. Både
arv och miljö. Både medfött och förvärvat.
Praktiska råd
Hur kan då vi som kristna tala om homosexualitet? Jag
skulle vilja sammanfatta det i några punkter:
• Alla människor är syndare av födseln.
• Alla synder vi utför beror åtminstone delvis på syndiga val vi gör.
• Alla kristna har sina svaga punkter. Kom ihåg det i
samtalet med andra.
• Det är naturligt för den gamla människan att försvara
sin synd. Det gör även vi. (MEN: rättfärdigar eller
ursäktar vi synden? I så fall riskerar vi vår tro.)
• Vi ska vara ödmjuka, och kärleksfulla när vi förmanar
syndare (1 Tim 1:5).
• Livet som kristen är ett liv i daglig omvändelse.
• Den kristne som kämpar med sin homosexualitet har
en Frälsare som dog för varje homosexuell tanke,
varje ord och varje handling. T o m för den syndiga
natur som ligger bakom.

Till sist vill vi också betona att alla prövningar som
drabbar den troende har ett slut. Vid uppståndelsen ska
alla Guds barn få en härlighetskropp utan svaghet. I
himmelen finns ingen frestelse, ingen svaghet och ingen
oro. Där får vi vara de Gud skapat oss till att vara.
Peter Öman

TEMA 1:

Den
könsneutrala
vågen
Är jag en pojke eller en flicka, man
eller kvinna? Den frågan har genom
mänsklighetens historia kunnat be
svaras entydigt. En människas kön
hör samman med den biologiska
kroppen.
Många besvarar inte frågan så
idag. Allt oftare läser man i tidnings
artiklar att man kan uppleva sig ha
ett annat kön än det som framträder
biologiskt. Könet är inte bestämt av
naturen utan konstrueras socialt,
menar man. Könssegregation är
något konstlat och borde således
undvikas. Man har på många håll
krävt att det ska finnas könsneutrala
toaletter för dem som inte känner
igen sig i sitt biologiska kön eller
som genom hormonbehandlingar
och operativa ingrepp bytt kön. I
skolor och daghem ska lärarna inte
tala om pojkar och flickor utan an
vända könsneutrala begrepp, som
barn, person och pronominet hen.
Genom en enorm lobbyverk
samhet har detta fått stort genom
slag. Några ofta återkommande
ord i dagens samhälle är jämlikhet,
könsidentitet, genus, pride. Jämlik
heten hävdas synligt och massivt av
regnbågsflaggan i alla möjliga sam
manhang. När än någon tidning
inom huvudfåran, s k mainstream
media, presenterar dylika frågor
tar man till hjälp organisationer
som arbetar för könsjämställdhet: i
Sverige och Norge RFSU (Riksför
bundet för sexuell upplysning) och
i Finland Seta, som presenterar sig
som en människorättsorganisation.
Dessa organisationer uppbär stats
bidrag för sitt arbete.

I en serie artiklar har den danska
kristna tidningen Nyt Liv tagit fram
bakgrundsfakta och avslöjat hur
könsfrågorna lyfts upp till ett sam
hällsfenomen i hela den västliga
världen. Författare till artiklarna är
bibelläraren Mikkel Vigilius och de
har också getts ut i bokform. Se ruta
med källhänvisningar (s 10)!
Skapelsen
– i det här fallet den manliga och
kvinnliga kroppen – betraktas som
ett hinder för det egna självförverkligandet. Målsättningen är att
uttrycka sitt ”sanna jag”, frikopplat
från besvärande detaljer som biologi, reproduktiva organ, kromosomer och hormonsammansättning.
Var och en definierar sig själv; var
och en är sin egen herre.
Olof Edsinger,
Världen idag 2018-09-24

Vigilius visar i en av sina artiklar
hur judar som bosatte sig i det då
varande Palestina i början av 1900talet grundade könsneutrala kib

butzer i marxistisk anda. Här ville
man sudda bort olikheterna mellan
män och kvinnor. Det skulle råda
full jämlikhet. Man såg det som ett
problem att en mor kunde påverka
sina barn via hemmet. Därför skulle
kvinnorna ut i arbetslivet. Det
skulle ge barnen rätt att växa upp
i frihet från föräldrarnas påverkan.
Man ville bryta med det patriarka
liska samhället. Kvinnorna skulle
klä sig som män. Det traditionella
äktenskapet upplöstes.
Det här försöket gjorde den
amerikanske antropologen Melford
Spiro begeistrad när han 1950 be
sökte några av kibbutzerna. Han
skrev en bok om framgången med
detta experiment som skulle utgöra
ett bevis för att könsskillnader är
en produkt av kulturen och inte av
naturen. Men när han återvände
25 år senare hade den uppväxande
generationen reagerat och återtagit
de gamla mönstren för socialt um
gänge. Barnen började reagera mot
idén att alla skulle bo tillsammans,
bada tillsammans osv när de kom i
tonåren. Experimentet slutade i full

Det marxistiska kibbutzprojektet i Israel
Alla barn placerades i barnhem, där de sköttes av olika personer. De vuxna
uppmuntrades att betrakta alla barn som sina gemensamma barn, och föräldrarna uppmanades att inte utveckla något nära förhållande till sina egna
biologiska barn. Det distanserade förhållandet till föräldrarna skulle också tillförsäkra barnet de bästa förutsättningar att växa upp i frihet från föräldrarnas
ledning och inte minst faderns auktoritet. Man ville bryta med det patriarkaliska samhället, där fadern sågs som familjens ledare. När kvinnorna på detta
sätt befriades från ”hemlivets ok” kunde och skulle de delta i livet utanför
hemmet på lika villkor som männen. (Efter Mikkel Vigilius, Kampen om kønnet.)
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ständigt fiasko, eftersom det ledde
tillbaka till de gamla patriarkaliska
strukturerna och könsrollsmönst
ren som man hade velat krossa.
Spiro skrev en ny bok där han
konstaterade att könet är bestämt
av naturen. Svenska Wikipedia hän
visar till Spiro i en artikel om köns
segregation, men dock inte till hans
senare bok. I stället konstateras hans
undersökningar ge ett stöd för att
könssegregering är en kulturellt styrd
företeelse, en vanesak. Man väljer det
man vill visa.
Den svenska kristna tidningen
Världen idag har också varit aktiv
med att ta upp frågorna. I en artikel

från 24 september 2018 visar Olof
Edsinger hur jämlikhetsideologins
rötter går tillbaka till gnosticismen,
en rörelse som redan fanns på apos
tolisk tid. Det grekiska ordet gnåsis
betyder kunskap. Det kan betyda
många olika saker, men det handlar
ofta om att söka ett inre ljus. Det
andliga spelas ut mot det kropps
liga. Sann frihet är att slå sig ut från
de kroppsliga bojorna och finna sig
själv på ett andligt plan.
Idag har den gnostiska världsbil
den fått genomslag i genusvetenskaperna som blivit allt viktigare inom
utbildning och forskning.
I Finland har den kristne filoso

fen och pedagogikprofessorn Tapio
Puolimatka fått pröva på hur det är
att arbeta mot denna starka ström
ning. Han har råkat i onåd, inte
bara i huvudfåran av massmedia
utan också i sitt universitet, genom
sin skarpa kritik av evolutionsläran
och den moderna synen på genus
frågorna. Han anser att barnens rät
tigheter hotas genom den moderna
sexualupplysningen och upplever
också yttrandefriheten hotad. Detta
har också hävdats av teologen och
författaren Kristian Nyman i hans
bloggspalt.

Ordförklaringar
Bisexualitet: Sexuell och emotionell dragning till
både män och kvinnor.

Könsuttryck är en del av genus/socialt kön och
anger vilken roll en individ tar i olika sammanhang.

Cisperson: motsats till transperson. En cisman är
en man som förklarats vara man vid födelsen och
motsvarande för en ciskvinna. Cis (på samma sida)
kommer från latin och är en motsats (antonym) till
trans (över från, eller på andra sidan om).

Regnbågsflaggan eller prideflaggan: en flagga
med sex färger, från början en symbol för stolthet
bland homosexuella, numera för hbtq-personer.

Genus: kallas även socialt kön, det som formar kvinnors och mäns sociala beteende.
Genusvetenskap: akademiskt område som under
söker och kartlägger vilken roll kön och genus spelar
i samhället.
HBTQ: homosexuella, bisexuella, transpersoner,
queerpersoner.
Homosexualitet: sexuell dragning till eller preferens
för en person av samma kön; motsats till heterosexualitet: sexuell preferens mellan motsatta kön. Ofta
talar man om lesbiska kvinnor. Vanliga slangord är
gay för homosexuella och straight för heterosexuella.
Kön: beskriver fortplantning genom sexuell förökning.
Könsdysfori eller transsexualism: en person
uppfattar att det egna biologiska könet inte överensstämmer med sitt självuppfattade kön. (Jämför eufori
= känsla av lycka och upprymdhet med dysfori =
depression, nedstämdhet.)
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Pride: engelskt ord som betyder stolthet. Priderörelsen propagerar för att man ska vara stolt över sin
sexuella identitet, att mångfald i sexuella läggningar
är något positivt och att sexuell läggning och köns
identitet ska erkännas som en del av personligheten.
Queer (som i queerteori, queerperson): ett brett
normkritiskt begrepp, dvs kritik mot normer kring kön
och sexualitet (heteronormen). Ibland används begreppet som ett paraplybegrepp för sexuella minoriteter.
Transperson: Samlande term för personer som
genom könsuttryck och/eller könsidentitet avviker
från könsnormen.
Transvestit: En person som använder det andra
könets könsuttryck, t ex kläder. Ska inte förväxlas
med s k dragartister som klär sig i underhållningssyfte.

TEMA 2

Kön i Bibeln
Två olika kön
”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds
avbild skapade han henne, till man och kvinna ska
pade han dem” (1 Mos 1:27). Kön är biologiskt,
kropp och kön hör samman. ”Se efter vad de he
breiska kvinnorna föder när ni förlöser dem: Om
det är en son så döda honom, om det är en dotter
så låt henne leva” (2 Mos 1:16). Att leva och upp
föra sig i strid med sitt eget kön är vanärande.
Kläd- och hårstil ändras, men könsskillnaderna i
en kultur ska inte städas bort (1 Kor 11:14–16).
”En kvinna ska inte bära manskläder och en man
ska inte klä sig i kvinnoplagg, för var och en som
gör så är avskyvärd för Herren din Gud (5 Mos
22:5).
Jesu ord i Matt 19:12 om att ”de som inte kan
gifta sig för att de är födda sådana” anknyter möj
ligen till s k intersex-personer (tidigare kallade her
mafroditer) med missbildade könsorgan som kan
göra det oklart vilket kön man tillhör.

Sexualiteten och äktenskapet
Gud har instiftat äktenskapet, en livslång förening
mellan en biologisk man och kvinna. Män och
kvinnor ska finna sexuell tillfredsställelse inom äk
tenskapet. ”Därför ska en man lämna sin far och sin
mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett
kött” (1 Mos 2:24). Mannens och kvinnans krop
par passar perfekt ihop, och detta är källan till nytt
liv. Gud välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma
och föröka er” (1 Mos 1:28). Gud har emellertid
inte befallt alla att gifta sig; också ett liv som ensam
(i celibat) kan vara till Guds ära. Jfr Herren Jesus
själv och aposteln Paulus (Matt 19:11–12; 1 Kor
7:1,7). Att ”deras kvinnor bytte ut det naturliga
umgänget mot det som är onaturligt … lämnade
männen det naturliga umgänget med kvinnan och
upptändes av begär till varandra” var en villfarelse
(Rom 1:26–27).
En viktig bild för Guds kärlek är Jesus som brud
gum och kyrkan som hans brud (Upp 19:7–8).

Olika roller
Kvinnan gavs åt mannen som en medhjälpare
(hebr ézer, 1 Mos 2:18), ett ord som inte tilldelar
mindre värde eller heder (jfr Ps 54:6: ”Se, Gud
är min hjälpare”). Man och kvinna är skapade för
att komplettera, berika och tjäna varandra med
sina olika egenskaper och gåvor. Hon kan avla,
föda och amma barn och är speciellt utrustad att
visa omsorg. ”Kan en mor glömma sitt lilla barn,
att förbarma sig över sin livsfrukt?” (Jes 49:15;
66:12–13; Ps 131:2). Han ska tjäna som kvinnans
huvud, beskydda och visa sin självuppoffrande
kärlek, ”liksom Kristus är församlingens huvud
och själv Frälsare för sin kropp”. ”Ni män, älska
era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen
och offrat sig för den” (Ef 5:23,25). ”På samma
sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur,
som är det svagare kärlet. Visa dem aktning” (1
Pet 3:7). (Kvinnor är som känt fysiskt allmänt
svagare och därmed mera sårbara.) ”Ni hustrur,
underordna er era män så som ni underordnar er
Herren” (Ef 5:23), dvs frivilligt. (Obs: Bibeln säger
aldrig att mannen ska tvinga sin hustru till under
ordning, eller att varje kvinna ska underordna sig
varje man.)
För övrigt gäller det alla kristna: ”Underordna er
varandra i vördnad för Kristus” (Ef 5:21). Även
om mannen ska leda sitt hus (1 Tim 3:5) ses det
som en naturlig sak att båda makarna är med och
arbetar för uppehället (Ords 31:1–31).

Ömsesidigt beroende och lika värde
Män behöver kvinnor och kvinnor behöver män.
”Men i Herren är kvinnan inte oberoende av
mannen eller mannen oberoende av kvinnan. För
liksom kvinnan har kommit från mannen, så
blir också mannen till genom kvinnan. Och allt
kommer från Gud” (1 Kor 11:11–12). Båda ska
pades till Guds avbild och i syndafallet blev båda
lika fördärvade. Men Frälsaren gav av kärlek sitt
liv för varenda kvinna och man. Med hänsyn till
värde och status är det i Guds ögon ingen åtskill
nad: ”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus
Jesus. … Här är inte … man och kvinna. Alla är
ni ett i Kristus Jesus” (Gal 3:26–28).
Jesus visade kvinnorna ära och respekt och de
första uppståndelsevittnena var kvinnor. Likväl var
de tolv utvalda apostlarna män, och det är män
som kallas att leda kristna församlingar (1 Tim
2:12). Lika värde är inte det samma som lika roller.
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TEMA 3

Könet i
biologiskt
ljus
”Blev det en pojke eller flicka?” Så
har man ofta frågat när ett barn har
fötts. Det är självklart att man vet
svaret genom att granska barnets
kropp. Visserligen kan det i något
enstaka, sällsynt fall finnas miss
bildningar som gör att svaret inte är
självklart.
Vi vet alla hur en människa blir
till. Det behövs en man och en
kvinna. Mannens kropp utvecklar
sperma som ska förenas med kvin
nans ägg. Rent biologiskt har Gud
försett mannen och kvinnan med
organ som passar för att denna för
ening ska ske. Två män kan inte få
barn tillsammans, och inte heller
kan två kvinnor få barn tillsam
mans. ”Mannen och kvinnan är
med sina grundläggande biologiska
skillnader bestämda för varandra,
och att de hittar varandra är källan
till och grunden för livet!” (M Vigi
lius, Kampen om kønnet, s 28)
Redan någon dag efter att en
spermie mött och förenats med
en äggcell bestäms det nya barnets
kön genom uppsättningen av köns
kromosomer. En man har XY- och
en kvinna XX-kromosomer. Den

här uppsättningen ändras inte med
tiden. Ett barn är alltså aldrig köns
neutralt.
Under barnets tillväxt produ
ceras olika hormoner som gör att
kropparna får olika styrka och ser
olika ut. Det faller väl ingen in att
uppdelningen i kvinnliga och man
liga idrotter skulle vara ojämlikhet?
Dessutom visar modern hjärn
forskning att kvinnors och mäns
hjärnfunktioner avviker från varan
dra. Det finns områden som passar
bättre för de flesta kvinnor än för
män, och vice versa. Att många
pojkar vill leka med bilar och andra
tekniska leksaker och flickor gärna
ägnar sig åt dockor och vårdande
lekar beror inte bara på att föräld
rarna styr dem till det, vilket en del
menar.
Forskare som har opponerat sig
mot det politiskt korrekta påstå
endet att könet är bestämt av den
sociala omgivningen har mött hårt
motstånd. En av dem är professorn
i neurovetenskap Annica Dahl
ström, som i en bok hävdat att män
är mindre lämpade än kvinnor att
sköta om småbarn, av biologiska

Presentationstext för Annica Dahlströms bok Könet sitter i hjärnan:
”I boken beskrivs anatomiska och fysiologiska skillnader i hjärnan mellan merparten kvinnor och merparten män, påvisade vetenskapligt, som förklarar våra olika
beteenden. Våra personligheter och prioriteringar är biologiskt grundade sedan
före födelsen. Författaren vill framhäva kvinnors egenskaper och de i dag föga
uppskattade arbetsinsatser som kvinnor gör i familjen” (bokus.com).
”Hon hävdar bland annat att kvinnor är bättre lämpade att städa och hålla ordning
och att ta hand om barn. Papporna är biologiskt sämre på att ha huvudansvaret
för barnen när de är riktigt små, upp till nio månaders ålder” (svt.se/nyheter om
Dahlströms bok Könet sitter i hjärnan, 20/1 2007).
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orsaker. En annan forskare som går
hårt till angrepp mot genusvetare är
psykiatern David Eberhard.
”De två grundläggande förutsättningarna för att vi kan överleva är att vi
kan skaffa oss föda och att få barn.
Just dessa två uppgifter fördelades
på mannen och kvinnan i 1 Mos
3:16–19 (...) Gud har gett varje kön
dess särskilda utrustning att utföra
sin uppgift" (Gregg Johnson, professor i biologi).
David Eberhard: ”När man diskuterar jämställdhet i dag så bortser
man väldigt ofta från de biologiska
skillnader som finns mellan män och
kvinnor.” …
”I mycket av genusteori idag ignorerar man biologin fullständigt.” …
”Pojkar och flickor är inte lika”
(Studio Ett, Sveriges Radio 12/9
2018).
1 Mos 25:24ff läser vi om Esau, en
duktig jägare, och hans tvillingbror
Jakob, en fridsam man som höll
sig vid tälten och kokade soppa.
Enligt Bibeln är det kroppen som
visar könet men innanför ramarna
av de två könen finns det rum för
olika personlighetstyper. Det finns
”mjuka” pojkar (som inte är intresserade av fotboll men tycker om
poesi) och ”vilda” flickor (som gillar
att köra racerbil och jaga). I en tid
och kultur där det finns en ökande
osäkerhet om könsidentiteten kan vi
hjälpa barn genom att understryka
att det finns många sätt att vara
en ”äkta pojke” och en ”äkta flicka”
på (Efter M Vigilius, Kampen om
kønnet, s 26).

TEMA 4

De
transkönades
problem
Vem är jag? Osäkerhet om köns
tillhörighet sprider sig som en epi
demi bland barn och unga. Många
känner mer eller mindre plötsligt att
de tillhör ett kön som inte stämmer
med deras biologiska tillhörighet.
För fem år sedan var det ovanligt att
personer upplevde sig leva i fel kön.
Idag söker alltfler barn från 12 år
och uppåt utredning, ofta med stöd
av skola och sociala medier.
Det finns ingen allmänt erkänd
förklaring till varför vissa utvecklar
en könsidentitet som inte stämmer
med deras biologiska. En teori är att
fostret under en fas i utvecklingen
utsätts för antingen för mycket eller
för lite testosteron och därför ut
vecklar en identitet som inte mot
svarar det biologiska könet. Teorin
är omstridd.
Ett studium av enäggstvillingar
där minst en var transkönad har

förstärkt intresset för sociala förkla
ringar, särskilt barnens relation till
föräldrarna under de första levnads
åren.
Psykiska problem är en annan
förklaring, t ex Aspergers syndrom,
anorexi och dysmorfobi. En studie
från 2014 visade att 63 % av dem
som blev diagnosticerade som
transkönade hade minst en annan
psykisk diagnos som medförde en
felaktig biologisk självförståelse.
Denna felaktiga självförståelse
bör inte bekräftas utan korrigeras
genom terapi. Anorexi medför att
man felaktigt ser sig själv som över
viktig, dysmorfobi att man uppfat
tar sitt utseende som defekt. Men
man fettsuger inte en anorektiker
och amputerar inte en dysmorfo
biker. Man hjälper dem med deras
psykiska problem.
En operation kan inte göras
”För ungdomar är föräldrarnas stöd
särskilt viktigt, och därför är ett
omsorgsfullt omhändertagande av
hela familjen av stor betydelse.”
(Läkartidningen nr 9–10/2017)

Bild ur Läkartidningen nr 9–10/2017
som visar en brant uppgång av remisser
till könsutredningar av unga.

”Aldrig tidigare har barns och tonåringars osäkerhet kring könsidentitet
varit så stor. Pridefestivaler späder
på denna osäkerhet och förlänger
den redan långa kön som väntar på
byte av underliv. Det är bättre att
anlita psykiatriker och psykologer än
kirurger i denna vilsenhet.” (Jan-Åke
Karlsson i Kyrka och Folk 33/34
2019)

ogjord. Men även hormonbehand
ling får följder som inte går tillbaka.
När barn först behandlas med hor
moner för att stoppa puberteten och
därefter med könshormoner som
skapar en utveckling påminnande
om det motsatta könet blir de ste
rila på livstid. Fettvävnad, muskler
och ansikte som får dem att likna
det motsatta könet försvinner inte.
Hormonbehandling
medför
ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar,
diabetes och troligen också cancer.
Operation får några att må bättre
men det är stor risk för fysisk och
psykisk sjukdom. Ångest, depres
sion och ökad självmordsfrekvens är
vanligt.
I vår tid och kultur försöker
många leva i strid med sitt biolo
giska kön. I mötet med dem må vi
som kristna kalla dem till omvän
delse och vittna för dem om Guds
kärlek till och nåd mot alla syndare
och om Jesu blod som renar från all
synd (1 Joh 1:7).
På grundläggande plan skiljer
de transkönade sig inte från andra
människor. De är skapade till Guds
avbild, de är högt älskade av Gud,
de har syndat mot Gud och bär
på syndiga lustar i sitt inre, de får
full förlåtelse för all synd och en ny
början på nådens grund genom tro
på Jesus, och i sitt nya liv blir de
styrkta genom nåden i Kristus Jesus
att säga nej till och trotsa sina syn
diga lustar.
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Transsexuella (detrans-)kvinnor väcker
debatt
I SVT:s Uppdrag granskning den 2 april 2019 (”The trans
train”) framträdde en finsk kvinna, kallad Sametti, som
hade känt sig som en man och lät göra operativa ingrepp
och hormonbehandling som för alltid fråntog henne kvinnliga egenskaper. Hon har efteråt ångrat detta och har
åter registrerat sig som kvinna.
Nu har denna kvinna öppnat en bloggspalt, kallad Musta
orkidea (Den svarta orkideen), där hon presenterar sig
som konservativ, traditionalist, nationellt sinnad, transsexuell och ej-hetero. I denna spalt berättar hon att SVT hade
frågat henne eftersom de inte hittat någon ”detransitioner” i Sverige som ville ställa upp. De bedömer det alltför
riskabelt, eftersom transaktivisterna hotar dem.
Sametti är mycket öppen på de Youtube-videor hon har
lagt ut. Hon berättar öppenhjärtigt under gråt om de olika
skeden hon gått igenom och hur bittert hon ångrar det.
Man kan googla på ordet eller på ”detrans” och kan hitta
bland annat en twittergrupp Detrans Voices. En svensk
bloggspalt där en detransitioner talar ut heter EnAnnanTypAvKvinna.
Se även länksamling via webbadressen i den högra spalten!

Hbtq-frågor ger idrottsvärlden problem
I juli 2019 vann en transkvinna två guldmedaljer och en
silvermedalj i Pacific Games i tyngdlyftning, i klassen över
87 kg för kvinnor. Denna Laurel Hubbard är fysiskt en
man.
År 2018 tävlade två biologiska män i 100 och 200 m
för kvinnor i högskoltävlingar i USA och vann guld resp.
silver. Hbtq-rörelser kräver att män som hävdar att de är
kvinnor ska ha rätt att ställa upp i tävlingar för kvinnor.
De vinner nästan alltid.
Den unga kristna fotbollsspelaren Jaelene Hinkle, en av
USA:s bästa försvarsspelare, vägrade delta i landslaget
som spelade mot Sverige och Norge i juni 2017. Detta
då det krävdes att spelarna hade regnbågsfärger på
ryggen med anledning av ”pride”. Hon insåg att det skulle
strida mot hennes kristna tro. I tre dagar bad hon till Gud
om hjälp att göra det rätta.
Trots att hon mötts av regnbågsflaggor och kallats homofob har Hinkle fortsatt att spela mycket bra i sitt klubblag. Hon blev ändå inte vald att delta i sommarens VM i
fotboll i Frankrike där USA:s landslag vann.
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”Vårdens villighet att hormonbehandla och operera unga
kvinnor som vill bli män är 'en av de största skandalerna
i den medicinska historien'. Det menar professor Christopher Gillberg, som förra veckan talade i riksdagen om
den explosionsartade ökningen av antalet ungdomar som
vill byta kön.
Antalet barn och unga – framför allt unga flickor – som
söker vård för att de upplever sig vara det motsatta
könet har ökat explosionsartat de senaste åren. Exempelvis ökade antalet patienter till könsdysforiteamet på
Akademiska sjukhuset i Uppsala med 80 procent under
förra året.
– Det som framför allt upprört oss är att Socialstyrelsens
råd om behandling av könsdysfori saknar vetenskaplig
grund, sade Christopher Gillberg i riksdagen.”
(Eva Janzon i Världen idag 24/5 2019)

Tryckta källor
Kampen om kønnet, Mikkel Vigilius. Nyt Livs
Forlag och Lohses Forlag (danska), 141 s.
Det stora könsexperimentet: så uppnår vi riktig
jämställdhet, David Eberhard. Bladh by Bladh
2018, 247 s.
Könet sitter i hjärnan, Annica Dahlström, CorpusGullers 2007, 156 s.
Den nya gnosticismen, Olof Edsinger. Artikel i
Världen idag 2018-09-24.
Genusförskola: Vi slängde alla böcker om Emil och
Pippi, Sara Andersson. Artikel i Världen idag
2018-09-05.
Könsbytena på barn är ett stort experiment,
Christoffer Gillberg
m fl. Artikel i Svenska Dagbladet 2019-03-13.
Oklart kön: Det handlar om väldigt utsatta personer, Jill Jönsson. Artikel i Medicinsk Vetenskap
nr 1 2014.
Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga,
Läkartidningen 9–10/2017.
Tiodubbling av patienter som vill byta kön, Elin
Sandow. Artikel i Upsala Nya Tidning 2018-0413.
Utredningsköer för könsdysfori allt längre, Notis
TT/Svenska Dagbladet 2018-08-29.
Digitala källor:
http://www.bekannelse.se/den-konsneutralavagen/
https://sanktjohannes.info/konsneutrala-vagen/
http://www.luthersk-kirke.no/den-kjonnsnoytrale-bolgen/

Ingen

”pride”

(stolthet)
vid korsets fot
Juni månad har utsetts till ”pridemånad”. Detta märks både i sociala
media och genom olika evenemang
och event som hålls. Många företag
hoppar också på tåget för att kunna
sälja mer av sina varor. Det innebär
också att kristna värden och kristen
undervisning förringas, undviks
eller tystas ner.
Aposteln Paulus skriver denna
varning till filipperna: ”Det jag ofta
har sagt er, det säger jag nu med
tårar: många lever som fiender till
Kristi kors. De kommer att sluta i
fördärvet. De har buken till sin gud
och sätter sin ära i det som är deras
skam, dessa som bara tänker på det
jordiska.” (Fil 3:18–19) Att delta
i evenemang som förespråkar en
syndig livsstil är inte bara en skymf
mot tro och moral utan också en
skymf mot Gud själv. Man bryter
mot det första budet (Du ska inte ha
några andra gudar) när någon sätter
sina egna tankar över Guds Ord.
När vårt samhälle fortsätter att
förfalla moraliskt blir det allt svårare
att försvara Guds avsikt med sex och
äktenskap. När man utlyser ett må
nadslångt firande av synd, så inne
bär det inte att det blir lättare lära
ut kristna värden. Gud ger oss dock
inte valet att bara vara tysta och ac
ceptera den omoral som hyllas som
den nya normen.
De flesta av oss känner männ
iskor som sitter fast i någon av dessa
livsstilar som nu firas. Det kan röra
sig om livslånga vänner eller släkt
ingar. Och det är svårt att stå upp

för sanningen när en vän eller släkt
ing bjuder in oss till en Pride-kon
sert eller ett samkönat bröllop. Vi
vill inte förolämpa dem. Vi vill inte
orsaka en spricka i familjen eller
förlora en vän. Men något mycket
viktigare står på spel: det eviga livet
– vårt och deras.
Att ge vika för samhällets tryck
och delta i synd är att förneka vår
Frälsare. Jesus sa: ”Jag säger er: Den
som bekänner mig inför männ
iskorna ska också Människosonen
bekänna inför Guds änglar. Men
den som förnekar mig inför männ
iskorna ska bli förnekad inför Guds
änglar.” (Luk 12:8–9) Vi har inte
den valmöjligheten, som kristna, att
förneka Gud och Hans Ord. Det är
vår plikt att stå upp för detta Ord,
oavsett vad den personliga kostna
den blir.
Samtidigt påminns vi om att
”hålla fast vid sanningen i kärlek”
(Ef 4:15). Att stå upp för san
ningen i dessa frågor betyder inte
att vi slutar älska andra människor.
Tvärtom, av kärlek till deras eviga
själar måste vi tala sanning. Din vän
eller släkting behöver sanningen i
Guds lag. De behöver veta att Gud
fördömer HBTQ-livsstilar. Men de
behöver också veta att din Frälsare
också är deras frälsare.
Jesus dog för alla människors
synder. Den förlåtelse Han erbju
der är till för alla. När den Helige
Ande rör våra hjärtan till att ångra
våra synder och skapar tro i oss, rör
Han oss också till att överge synden.

Det betyder inte att vi plötsligt
får enkla liv. Gud trycker inte på en
knapp så att vi plötsligt blir synd
fria. Långt därifrån. Genom den
Helige Andes inspiration skriver
aposteln Paulus: ”Jag vet att det inte
bor något gott i mig, det vill säga i
mitt kött. Viljan finns hos mig, men
inte förmågan att göra det goda. Det
goda som jag vill gör jag inte, men
det onda som jag inte vill, det gör
jag.” (Rom 7:18-19) Alla kristnas
liv innebär en konstant kamp mot
begäret att synda.
Men Gud ger oss kraft att segra
över synden. Tag dina synder till
korset. Det finns ingen stolthet vid
korsets fot. Tag dit alla dina synder:
Din svaghet och begären att ge
efter för världens tryck. Dina tvivel
på Guds Ord och vad det lär oss.
Dina sexuella begär och lockelsen
att överge Guds klara undervisning.
Vid korset ser vi vår Frälsares stora
kärlek till oss. Vi ser att skulden för
våra synder är betald.
Medan vi fortsätter att se den
krassa marknadsföringen av regn
bågsfärgade läskedrycksburkar, klä
der och profilbilder i sociala media,
kom ihåg att denna typ av stolthet
inte är en känsla som ska hyllas.
Stolthet i att bryta mot Guds bud
kan bara leda till fördömelse. Må vi
alla komma inför Gud i ödmjukhet
och ångra våra synder, och i tro ta
emot den förlåtelse som har vunnits
åt oss alla.
Pastor Paul Fries, ELS, USA
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Vad är en människa?
(föredrag från Västerås Bibelforum 1997, här bearbetat och kraftigt förkortat)

Många av svaren på frågan ”Vad är
en människa?” är mycket gamla.
Flera dammas av och får stor sprid
ning i vår tid. Det gäller i synnerhet
svar som har sina rötter i Ostasien.
Människan anses ha en gudomlig
gnista inom sig som det gäller att
ta vara på, utveckla och låta sig för
vandlas av. Hur då? Genom att gå
in i sig själv, ”förverkliga sig själv”.
Då kan man finna det gudomliga,
en del av världsanden, och uppnå
balans, ett harmoniskt lugn.
En annan variant är att komma i
samklang med naturen eller moder
jord. Den tanken samordnas ofta
med evolutionismens syn att allt
levande hör samman, att allt liv
är utvecklat och diversifierat från
en enda urcell. Människan är bara
en vidareutvecklad livsform, inte i
grunden artskild från andra arter.
Hon är ett djur, men ett utvecklat
djur som förädlats under mycket
lång tid. Därför är det lika allvarligt
att slakta och äta djur som att slakta
en människa.
Vad säger då Bibeln?
Enligt Bibeln är människan en särskild skapelse, inte en del av djuren.
Alla människor tillhör samma släkte,
har samma föräldrar. Djuren, som
Gud också har skapat, är däremot
från början skapade i olika grupper
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eller ordningar, t ex kattdjur och
hunddjur. Gud har gett en väldig
potential, en väldig genuppsättning
till de olika grupperna, så att väldiga
varianter kan bildas inom de olika
huvudkategorierna. Alla kattdjur
är en kategori för sig och skiljer sig
från hunddjuren. Det kan alla lätt
konstatera.
Människan är vidare kropp och
själ. Hon har en kroppslig, en mate
riell sida. Kroppen är materiell, ”av
jord”. ”Jord är du, och jord ska du
åter bli” (1 Mos 3:19). Som kropps
lig och själslig varelse är människan
”underbart skapad” (se Ps 139:14–
16).
Själen är ett odödligt, levande,
andligt väsen, vars komposition vi
inte förstår. Man kan inte ta på den.
Om man skulle snitta upp en män
niska skulle man inte hitta den. Alla
vet ändå att den finns. Det finns en
alldeles bestämd personlighet, ett
alldeles bestämt jag i varje män
niska. Själen upptar inget utrymme
men den ger liv åt hela kroppen.
När själen skiljs från kroppen inträ
der kroppslig död. Den döda krop
pen vet ingenting, känner ingenting
och vill ingenting.
Fastän själen är fantastisk, är den
enligt Bibeln inte en del av Gud.
Själen är skapad, liksom kroppen.
Gud däremot är oskapad och evig.

Själen är förnuftig. Själen kan in
hämta kunskap. Själen kan tänka
och resonera, känna och vilja.
Människan är en moralisk varelse. Hon har en viss kunskap om
gott och ont, om Gud och om hans
vilja också efter syndafallet. Enligt
Bibeln har människan ett ursprung
ligt, syndfritt tillstånd som gick
förlorat genom syndafallet. Från
början var människan skapad helt
god i alla avseenden. När Gud full
bordat sin skapelse med skapelsens
krona människan, ”såg Gud på allt
som han hade gjort, och se, det var
mycket gott” (1 Mos 1:31). Hela
skapelsen var helt fantastisk.
Människan var inte en liten
början som krävde en gradvis för
ädling för att nå högre höjder. Allt
var redan perfekt. Adam och Eva
hade inga defekta organ, inga spår
av sjukdom eller död. Själens ra
tionella krafter var perfekta, helt
friska i sina kroppar. Och männis
kans andliga relation till Skaparen
var fullkomlig. Människan hade en
salig, lycklig gemenskap med Gud,
full harmoni rådde.
Guds avbild
Gud hade skapat människan ”till
sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne, till man och kvinna ska
pade han dem” (1 Mos 1:27). Det

var inte en fysisk avbildning, utan
människan hade fått del av Guds
helighet och rättfärdighet. Paulus
förklarar vad Guds avbild innebär:
att vara ”skapad till likhet med
Gud i sann rättfärdighet och helighet” (Ef 4:24) och ha ”rätt kunskap”
om honom (Kol 3:10). Från början
fanns alltså ingen synd, ingen
ondska. Men i denna fullkomliga
frihet ingick också ett prövningstill
stånd, dvs människan kunde synda
eller låta bli att synda, lita på Gud
eller misstro honom.
Syndafallet och separationen
från Gud
En katastrof inträffade. Människan
blev av en fallen ängel i en orms
gestalt förförd till att misstro Guds
goda omsorg och avsikter. Därmed
förlorade människorna sin rättfär
dighet och helighet och den rätta
kunskapen om Gud. Enligt Bibeln
är allt elände i världen en följd av
detta: sjukdom och nöd, osämja
och krig. Alla människor har ärvt
syndiga begär och förlorat den ur
sprungliga heligheten. De försöker
nu med olika metoder återvinna
den förlorade heligheten och den
ursprungliga harmonin, men de
är blinda för att det är omöjligt
för syndare. De kan inte frälsa sig
själva. De måste frälsas av en syndfri
ställföreträdare och frälsningslöftet
om denne ges redan till de första
människorna (1 Mos 3:15).
Genom synden är människan
”andligt död”. Död betyder separa
tion: Andlig död betyder separation
från Gud, rätt kunskap om honom.
Kroppslig död betyder separation
mellan kropp och själ. Evig död
betyder evig separation från Gud,
både kropp och själ.
Så länge människan är andligt
död är hon blind för Guds godhet.
Hon är främmande för den ställ
företrädande försoningen genom
Kristus, att han lidit straffet för all
synd och uppfyllt alla Guds krav i
hennes ställe. När människan är
blind för detta glada budskap ser
hon bara Guds krav på helighet

och det skrämmer henne. Som mo
ralisk varelse är hon rädd för Gud.
Räcker mina gärningar? Hon plågas
av ovisshetens oro. Därför försöker
hon fly från Gud, glömma honom
eller hoppas att han inte finns och
att det inte kommer någon räken
skapsdag.
Nikodemus, en av judarnas råds
herrar, försökte bli tillräckligt god
för att bli frikänd av Gud på domens
dag. När han i hemlighet kom till
Jesus en natt för att bli vägledd, sa
Jesus till honom: Det som är fött av
köttet är kött, och det som är fött
av Anden är ande. Du måste bli född
på nytt ovanifrån! Nikodemus fattar
ingenting. Hur ska det gå till? Ska
jag krypa in i min moders liv igen?
Det går ju inte. Han förstår ännu
inte att hur mycket han än kämpar
för att bli tillräckligt god, lyckas
han aldrig med det. Det går inte att
förtjäna himmelriket! Men ”Gud
har inte sänt sin Son till världen
för att döma världen, utan för att
världen ska bli frälst genom honom.
Den som tror på honom blir inte
dömd. Men den som inte tror är
redan dömd, eftersom han inte tror
på Guds enfödde Sons namn” (Joh
3:17–18). ”Den som hör mitt ord
och tror på honom som har sänt
mig, han har evigt liv. Han drabbas
inte av domen utan har gått över från
döden till livet” (Joh 5:24).
Prövning eller straff?
Hur kan Gud tillåta att människor
utsätts för grymheter, stora olyckor
eller långvarigt svårt lidande? Finns
han verkligen? Var är hans godhet,
omsorg och hjälp? En del tror att
de som får lida mycket är större
syndare än andra. Det är en miss
uppfattning (se Luk 13:1–5). För
en kristen är olyckor, lidande eller
sjukdom inte straffet för en viss
synd. Straffet för alla våra synder har
Kristus redan lidit.
Lidandet vill hjälpa oss att
komma ihåg att vi inte har någon
varaktig stad här i världen. Våra
dagar är räknade (Ps 90:12). Om
den som satsat på jordisk rikedom

skriver Salomo: ”Lika naken som
han kom ur moderlivet måste han
gå bort igen. För sitt slit får han
inget att ta med sig” (Pred 5:14).
Allt jordiskt är förgängligt.
Ändå är vår framtid ljus, för den
troende har sitt medborgarskap i
himlen. Detta medborgarskap är
en oförtjänt gåva. Det grundar sig
inte på vår styrka. För att vi ska be
römma oss av Herren och inte av
oss själva hjälper vårt lidande oss att
förtrösta på HERREN, inte på egen
styrka. Jämför orden till Smyrna:
”Jag känner ditt lidande och din fat
tigdom – men du är rik!” (Upp 2:9).
Och till Filadelfia: ”Din kraft är
liten och du har hållit fast vid mitt
ord och inte förnekat mitt namn”
(Upp 3:8). När klentro kommer
smygande och vi börjar bli osäkra
om vårt himmelska medborgarskap
påminns vi genom den egna svag
heten att frälsningen helt grundar
sig på Guds gärning genom Jesus
Kristus. Därför kan Jakob skriva:
”Räkna det som ren glädje, mina
bröder, när ni råkar ut för olika
slags prövningar. Ni vet ju att när er
tro prövas ger det uthållighet” (Jak
1:2–3).
Befrielse från förgängelsen
genom ”Guds avbild”
Många visar den yttre människan
stor omsorg men glömmer själen.
”Vad hjälper det en människa om
hon vinner hela världen men förlo
rar sin själ? Eller vad kan en män
niska ge till lösen för sin själ?” (Matt
16:26). Människans själs lösen är dyr,
den kan inte betalas till evig tid så
att hon får leva för alltid och aldrig
se förgängelsen (Ps 49:9–10). Bara
Guds Son kan betala den. Han har
genom sitt lidande och sin död och
sitt syndfria liv betalat lösen för alla
människors syndaskuld. Genom
dopet och evangeliets budskap till
räknar han oss sig själv och därmed
den rättfärdighet och helighet som vi
förlorade genom syndafallet, för han
är ”Guds väsens avbild” (Heb 1:3).

Seth Erlandsson
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Europeisk CELC-konferens i Albanien 24–26.5
I årets konferens deltog från vår församling David och
Marika Åkerlund. Det korta referatet här är skrivet av
Birgitta Erlandsson, LBK.
I fyra föredrag som vart och ett följdes av respons
och diskussion belystes temat ”Mannens och kvinnans
roller” utifrån skapelseordningen, i familjen, i kyrkan
och i samhället.
Lutherska kyrkan i Albanien har funnits sedan 1996
och har församlingar i Tirana och Durres. KELK-mötet
avslutades med en högtidlig gudstjänst i en enkel lokal i
Durres centrum.

Gudstjänsten fick en höjdpunkt i prästvigningen av
församlingens nye pastor, 28-årige Nikolla Bischka. En
barnkör sjöng och läste frimodigt bibelberättelser på
både engelska och albanska. Gudstjänstdeltagarna i den
fullpackade kyrkolokalen uttryckte gång på gång sitt
bifall med rungande applåder. Nikolla förklarade senare
att de inte brukade göra så, men de var så glada att ha
många trossyskon på besök. De levde ju fram till 1991
i stor isolering under en järnhård kommunistisk regim.
Ytterligare en systerkyrka att ta med i våra förböner!
BE

CELC Finland på Pörkenäs lägerområde 6–7.7
För andra året fick vi delta i vår finska systerkyrkas
sommardagar på det natursköna Pörkenäs utanför
Jakobstad. Namnet ”CELC Finland” har använts för
att markera vår tvåspråkiga gemenskap.

I år deltog LBK:s kyrkostyrelses ordförande Ingvar
Adriansson med ett föredrag om Ruts bok. Ola Öster
backa predikade i söndagens högmässa.
Dagarnas tema var ”Rohkeasti tulevaisuuteen”, i
översättning ”Frimodigt mot framtiden”.

Friluftsgudstjänst i Lepplax 21.7
Mitt i den skönaste sommartiden fick vi fira frilufts
gudstjänst på Ahlskogs gårdsplan i Lepplax. Ett märk
bart inslag var de många barnfamiljer som deltog.
David Åkerlund ledde gudstjänsten och Hans Ahl
skog fungerade som kantor.
Församlingens gudstjänster och bibelundervisning
finns inspelade och kan följas som ljudfiler (mp3),
ibland också som video och med predikan som pdf:
https://sanktjohannes.info/media/inspelningar/
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LBKs sommarläger
För andra året i rad hölls LBKs som
marläger på natursköna Strandgår
den i närheten av Halmstad på Sve
riges västkust. Också representanter
för vår församling deltog.
Birgitta Erlandsson skriver:
Samtliga föredrag och andakter
gav rik uppbyggelse. Föredragen
handlade om Skapelse kontra
evolution och Tron. Betydelsen
av Kristi uppståndelse betonades
särskilt. Guds bud, dopet, bönen
och skriftermålet var ämnen för
morgon- och aftonböner.
Årets gästtalare var Ola
Österbacka som höll två mycket
uppskattade föredrag. Flera föredrag
kom in på hur förrädisk och falsk
den evolutionism är som ständigt
förs fram i massmedia och undervi
sas i skolorna som sanningen. Redan
i lågstadiet kan evolutionismen
presenteras så här (citat från Anders
Einarssons gripande morgonbön):
För länge, länge, länge sedan fanns
inte universum. Allt som fanns var en
prick, inte större än en ärta. Plötsligt
hände något… Pricken exploderade!
Allt som fanns inne i pricken flög iväg

åt alla håll och blev mycket varmt.
Den explosionen kallas ”Big Bang”.
Det är engelska och betyder Stora
Smällen. På bara någon sekund var
Big Bang över. Sen tog det mycket,
mycket lång tid. Efter flera miljoner
år började det lysa inne i molnen. Det
var stjärnor som hade bildats.
En höjdpunkt på lägret var
när prästexamen hölls med Bjarte
Edvardsen. Det är ett stort tacksä
gelseämne att vi nu kan hälsa en ny
ung präst välkommen till tjänst i vår
kyrka.
BE

Alla föredrag, andakter och guds
tjänster finns inspelade:
http://www.bekannelse.se/media/

Översta bilden: lägerkören.
Mellersta bilden: LBK:s lärokommission
utförde en utfrågning av prästkandidaten
Bjarte Edvardsen.
Nedersta bilden: Den härliga stranden
hade mycket som fascinerade särskilt
barnen men kunde också bjuda på dramatik när det stormade. (Fotot taget av
Rasmus Snellman.)

Bibelhelg: Den kristna familjen
Tidpunkt: 26–27 oktober 2019
Vi har glädjen att få en gästtalare från Sibirien till vår bibelhelg!
Pastor Luke Wolfgramm från WELS, USA, har under många år varit
verksam i Novisibirsk. Han kommer, assisterad av sin hustru Jennifer, att hålla några bibelstudier och gruppsamlingar med samtal. Han
predikar också i reformationsdagens gudstjänst i Vasa kl 11. Tolkning planeras till svenska och finska.
Programskiss (serveringspauser läggs in):
Lepplax bykyrka lördag 26.10
13 Bakgrund och nuläge i Norden (Ola Österbacka)
14 Bygg ditt hus på Klippan (LW)
16 Att finna en maka (LW)
17 Man och hustru (LW)
Luke Wolfgramm
Settlementcentrum Vasa söndag 27.10
predikade på
11 Gudstjänst, predikan: Luke Wolfgramm
CELC Europa i
13 Föräldrar och barn (LW)
Finland 2016.

S:t Johannes gudstjänster
Vi firar gudstjänst på två orter:
I Lepplax bykyrka, Pedersöre: normalt varje söndag kl 13 (vanligen
inte den första söndagen i månaden).
I Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa:
normalt första och tredje söndagen i
månaden kl 11, ibland även fjärde.
Se aktuell information på webbadressen sanktjohannes.info:
verksamhet > kalender.
Gudstjänster (en per söndag) sänds
normalt direkt över Youtube. Se länk
på webbplatsen (media > StJdirekt).
Alla predikningar spelas in, ofta
också hela gudstjänsten, och läggs
vanligen ut som ljudfil men ibland
även som video. Se även inspelningsdatabas: Oratio (under media,
även LBK Sverige och Norge).
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Vi kan alla känna igen oss
Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva!
Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller
de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken
tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.
Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade,
ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn
och i vår Guds Ande. 1 Kor 6:9-11
En ung man satt i kyrkan som gäst för första
gången. Pastorn läste dessa ord av Paulus och bad
sedan att någon som hade sådana synder i sitt
förflutna skulle resa sig upp. Först var det ingen
som gjorde det. Men efter lite tvekan reste sig
nästan allihop. Den unge mannen tänkte: ”De
här människorna är precis som jag.”
En annan ung man stod i kyrkan som gäst
talare. Han berättade sin historia om syndig upp
roriskhet och oförsonlig gudsförföljelse, om sin
slutliga ånger och upprättelse och om sin dagliga
kamp mot synden. Då var det någon som frågade
hur han såg på sig själv. ”Jag är ett återlöst Guds
barn,” svarade han.
Det är inte annorlunda för någon av oss. Vi
kan alla peka på någon synd i Paulus uppräkning
som vill bemästra oss. Vi kan alla säga: ”Det var
jag.” Vi kanske höll på med den synden en gång
i tiden men identifierar oss inte längre med den.
Vi ser den synden i backspegeln. Den kanske är
närmare än vi önskar, men genom Guds nåd och
ett liv i daglig ånger ligger den bakom oss.

För vi har blivit renade. Vissa tvättmedel kan
påstås ta bort 99,9 procent av fläckarna. Men i
dopet renar Kristus oss till 100 procent från våra
synder.
Vi blev förklarade heliga. Likt ett barn i mam
mans mage omsluts vi av Guds skyddande nåd.
Han skiljer oss från allt som ser ut att diskvalifi
cera oss från att ärva evigt liv.
Vi är rättfärdiggjorda. De förkrossande bevi
sen på alla fel vi gjort finns omkring oss. Ändå ser
Gud bortom vår synd för Jesu skull. Han fokuse
rar på sin Sons syndfria liv och offerdöd på korset
och förklarar oss icke skyldiga.
Du är inte din synd. Du är ett återlöst Guds
barn, arvtagare till evigt liv.
Nådige Gud, tack för min nya identitet i Kristus. Hjälp mig dagligen att lämna det förflutna
bakom mig och fortsätta mot den lön som du
kallat mig till. Amen.
Ur Meditations

