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Lärjungarna frågade Jesus: ”Vem är störst i himmelriket?”
Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade:

Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen
kommer ni inte in i himmelriket (Matt 18:1–3).
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Från redaktionen

Kultur, tradition och kristen tro

Under de senaste veckorna har man debatterat om skolorna ska få hålla 
sina julfester i kyrkan. Är det ett brott mot de grundläggande princi-
perna i vårt samhälle: jämlikheten och religionsfriheten? Ska barnen på-
tvingas de kristna värderingarna? Får man be med barnen? Borde man då 
inte också presentera t ex muslimernas traditioner i skolan?

Frågan är om det gäller vår kultur eller vår kristna tro. I den offentliga 
debatten framhåller man ofta att dessa traditioner bör bevaras eftersom 
de hör samman med vår kultur. Då lägger man inte så stort vikt vid att 
man framhåller Frälsarens födelse som människa. Det är en yttre form 
som man kan fördra bara vi får bevara vårt kulturarv.

Att det uppstår en diskussion av det här slaget måste naturligtvis 
sättas i samband med att vårt land håller på att bli mångkulturellt på 
grund av ökande invandring. Det är en brännhet politisk fråga. Hur 
mycket ska man förvänta sig att invandrarna ska integreras, alltså smälta 
in i vår kultur, och hur mycket ska man observera och respektera deras 
egen kultur?

Oftast är det så att kraven på objektivitet inte framställs av invand-
rare som ofta är muslimer, utan av militanta ateister. Därför är det skäl 
att lyfta fram ett ställningstagande som nyligen gjorts av världens mest 
kända ateist Richard Dawkins i en intervju i The Times. Han säger: ”Att 
avsluta religionen är en dålig idé.” Om man skulle avskaffa religionen 
skulle människorna känna sig fria att göra dåliga saker, säger han.

Historikern Dick Harrison har i en intervju i Världen idag sagt att 
västvärlden kan tacka kristendomen för många av de fri- och rättigheter 
vi har i dagens västländer.

Vilken är den kristendom som omfattas av majoriteten av vårt folk? 
Är det kultur, tradition eller Jesu Kristi lära?

De som vill följa Skriften riskerar idag förföljelse. Man tolererar inte 
att något nämns som synd. Som en enad front driver lagstiftare, åklagar-
väsende och folkkyrkans ledare fram värden som klart strider mot ”de 
urgamla stigarna”, det som är kristendomens och vårt samhälles grund-
val. En riksdagsledamot som citerar Bibeln i sociala medier blir av rikså-
klagaren anklagad för hets mot folkgrupp. Konsekvensen av det borde 
bli att Bibeln ska förbjudas. 

Man kan motarbeta Kristus på många sätt. Man kan rentav göra det 
samtidigt som man håller fast vid sina kulturella traditioner, typ Stilla 
natt och O helga natt som tingeltangel i julkommersen en månad före 
jul. Det stora budskapet om Gud som kom som människa för att för-
sona världens brott och synder försvinner i kultur och tradition.

Vi vill med detta nummer visar på det väsentliga, det som Topelius 
ber om i sin julpsalm: Giv mig ett hem på fosterjord med ljus av Herrens 
ord.

Ola Österbacka

Redaktionen tillönskar alla läsare en välsignad adventstid och God Jul!
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Vi tror att Gud har skänkt hela världen gläd-
jebudskapet 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 förfat-
tarna 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 bekän-
nelseskrifterna samlade i Konkordieboken 
från år 1580, eftersom vi funnit att de helt 
överensstämmer med vår församlings enda 
grundval: Bibeln.

Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla 
tider, där människor har tagit till sig Guds 
ord och rättat sig efter det. Eftersom vi 
har förstått att vi är stora syndare inför 
Gud behöver vi Guds ords rena och klara 
undervisning, där förlåtelse och upprättelse 
skänks åt oss genom förkunnelsen av Jesu 
försoningsverk.

Vi delar tro och kyrkogemenskap med 
KELK, den Konfessionella evangelisk-
lutherska 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 förlå-
telse alltid står i centrum.
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Gott nytt år! Ett nytt kyrkoår har 
börjat. Vi har tänt det första av 
fyra ljus i adventsljusstaken. Vi är 
i advent. Ordet advent låter väl 
som något som har med vänta att 
göra – en tid för att vänta på julen? 
Sakligt sett är det ju riktigt, men 
ordets betydelse är egentligen en 
annan. ”Adventus Domini” är latin 
och betyder ”Herrens ankomst”. 
Advent betyder alltså ankomst, och 
den som kommer är kungarnas 
kung, Herren Gud själv. Många 
människor tänker sig Gud som 
en som på långt avstånd sitter och 
betraktar livet här nere på jorden. 
En som inte sträcker sig ner till 
oss. Och vi når inte heller upp till 
honom. Men Bibeln säger att Gud 
inte är långt borta. Han kommer 
till oss!

Men är det inte egentligen 
skrämmande om Gud själv, den 
Allsmäktige och Allvetande, 
kommer? Han vet ju allt om oss. 
Han kan läsa oss som en öppen 
bok och vi vet själva att det står 
mycket på sidorna i denna vår bok 
som inte är bra och som vi har 
anledning att skämmas för. Bland 

annat att vi ofta nästan har glömt 
Gud och inte har velat ha honom 
till herre och kung i våra liv. Vi har 
i stället önskat vara vår egen herre, 
följa vårt eget hjärta, gå våra egna 
vägar och bara göra som vi själva 
vill. Bör vi då inte darra av ångest 
när Gud, den helige, kommer till 
oss? 

Men så läser vi: Frukta inte, 
Sions dotter, utan fröjda dig. Din 
kung kommer till dig, inte ridande 
på en krigshäst för att ta dig och 
straffa dig. Nej, han kommer till 
dig som Människosonen, ödmjuk, 
ridande på en åsna. Han är näm-
ligen Fridsfursten, en kung som 
kommer med frid. Han säger att 
han har kommit för att förkunna 
ett glädjebudskap för fattiga, för 
att kungöra att fångar ska bli fria 
och blinda få tillbaka sin syn, för 
att ge de förtryckta frihet och ropa 
ut ett nådens år från Herren (Luk 
4:18–19). Evangelisterna berät-
tar för oss om en Jesus som går 
omkring och är syndares vän och 
inbjuder alla som kämpar och bär 
på tunga bördor att komma till 
honom, för han ska ge oss vila. 

Han har inte kommit för att bli 
betjänad utan för att själv tjäna och 
ge sitt liv som lösepenning för oss 
alla.

Jesu intåg i Jerusalem är ju 
något som vi hör om i kyrkan 
också på Palmsöndagen, för det var 
ju då, strax före påsk, som händel-
sen ägde rum. Varför har då den 
texten valts som adventstext och 
lästs i kyrkorna på första söndagen 
i advent i många hundra år? An-
ledningen måste utan tvivel vara 
att kristna församlingar redan vid 
början av kyrkans år ska få höra 
det trösterika budskapet att Jesus 
även detta nya kyrkoår vill komma 
till oss. Han är inte trött och led 
på oss på grund av all synd och allt 
elände, all röra och alla dumheter 
i våra liv. Han vill inte lämna oss 
åt oss själva med alla våra problem 
och bekymmer, inte låta oss gå 
under i hjälplöshet och ensam-
het. Många gånger känner vi oss 
som en rykande veke, ett ljus som 
håller på att slockna eller som ett 
brutet strå (Matt 12:20). Nej, han 
är vår Frälsare som vill hjälpa oss 
och vara vår vän. Därför sjunger 

Välsignad vare han  
som kommer i Herrens namn

Predikan på 1 söndagen i advent av Tor Jakob Welde

Matt 21:1-9
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vi av glädje: ”Hosianna! Välsignad 
vare han som kommer i Herrens 
namn!” Vi hyllar honom och tar 
emot honom som vår Frälsare och 
kung.

I Norge har vi en kung som 
heter Harald. Om kung Harald 
en dag kommer på besök till vår 
hemort samlas många männi-
skor för att ta emot honom. 
Då förväntar vi oss självklart en 
flott, nytvättad bil 
med privatchauf-
för bakom ratten. 
Tänk så överraskade 
alla skulle bli om 
kungen istället kom 
körande i en liten 
ljusblå gammal 
Volkswagenbubbla! 
”Är detta verkligen 
kungen?”

Det var väl så 
en del i Jerusalem 
tänkte den dagen 
Jesus kom ridande 
in i staden på en 
åsna som han fått 
låna. Han såg ju 
alldeles enkel och 
fattig ut. Ingen flott 
purpurmantel eller rustning som 
andra kungar på den tiden klädde 
sig i. Ingen fin krigshäst och inga 
soldater med vapen hade han 
med sig, bara en hop fiskare från 
Galileen och andra helt vanliga 
människor. Det var inget speciellt 
kungligt med den mannen. Det är 
sant att David och andra kungar 
också hade använt åsnor att rida 
på – i fredstid. Men de kungarna 
såg i alla fall inte lika fattiga ut som 
Jesus från Nasaret. Och nu när 
landet var ockuperat av romarna 
behövdes det väl en stark krigar-
kung som kunde jaga bort fienden. 
Hur kunde han som kom ridande 
så ödmjuk och mild vara Messias, 
kungen de hade väntat så länge på?

Många förstod inte att Mes-
sias skulle vara en helt annorlunda 
kung. ”Min kungamakt är inte av 
den här världen”, sa Jesus. Hans 
rike är inte ett yttre världsligt rike 

utan ett andligt rike, ett nåderike. 
Han hade kommit för att beseg-
ra en fientlig ockupationsmakt. 
Inte den mäktige romerske kej-
saren och hans soldater utan den 
andliga fienden – syndens och 
djävulens makt, dödens rike som 
hade fått makten över hela män-
niskosläktet efter syndafallet. Han 
hade kommit för att befria oss 
från denna vår olyckliga situation. 

Och det kunde han inte göra med 
hjälp av svärd eller spjut eller andra 
världsliga vapen.

Hur skulle han då göra det? 
Genom att leva ett fullkomligt liv 
som vår ställföreträdare och genom 
att dö på ett kors som ett förso-
ningsoffer för våra synder. Jesus 
såg så svag ut, som den ynkligaste 
kungen i hela världen, när han blev 
hånad med törnekrona på huvudet 
och purpurmantel över axlarna och 
upphöjd på korset där det sattes 
upp en skylt: ”Jesus från Nasaret, 
judarnas kung”. Många blev för-
skräckta över hur han såg ut. ”Han 
var föraktad och övergiven av 
människor, en smärtornas man … 
vi höll honom för ingenting” som 
Jesaja hade profeterat. När han 
dog där på Golgata såg det ut som 
tidernas största nederlag. Men i 
verkligheten var det tidernas största 
seger. För han besegrade syndens 

makt och dödens rike – genom 
att smaka döden för oss. ”Straffet 
blev lagt på honom för att vi skulle 
få frid och genom hans sår är vi 
helade” (Jes 53:5). Det var därför 
han kom – ridande på en åsna – in 
i Jerusalem.

Jesu kungarike är alltså helt 
annorlunda än alla andra stora 
och kända härskares riken. Kejsar 
Napoleon Bonaparte, den mäktige 

franske ledaren, 
har sagt något bra: 
”Alexander den 
store, kejsar Augus-
tus, kejsar Karl den 
store och jag, Napo-
leon – vi grundade 
stora riken, mäktiga 
imperier. Men vad 
grundade vi dem 
på? På vapenmakt 
och våld. Men Jesus 
Kristus grundade 
sitt rike på kärlek.” 
Så sant. Gud visade 
sin stora kärlek 
genom att Kristus 
dog för oss på korset 
och vann förlåtelse 
och evigt liv åt oss. 

Jesu kungarike är ett nåderike och 
därför bygger och regerar han sitt 
rike med hjälp av nådens medel, 
med sitt kärleksord som han gett 
oss genom apostlarnas och profe-
ternas vittnesbörd i Bibeln. Han 
bygger, styr och regerar sitt rike 
genom evangeliet i ord och sakra-
ment där han ger oss syndaförlå-
telse, fred och förnyelse genom sin 
helige Ande.

Jesu Kristi stora härlighet är 
inte något yttre som kan ses med 
ögonen, det är bara tron som 
lägger märke till den. Det ser i 
grunden väldigt enkelt ut när 
kungen Jesus kommer och möter 
oss människor med nådens medel. 
Bibelordet och sakramenten är 
i världens ögon ganska små och 
obetydliga ting och därför möter 
nådemedlen mycket likgiltighet 
och förakt. ”Det där kan väl inte 
vara något att lägga tid på.” Men: 
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det finns faktiskt inte något som 
är viktigare att lägga tid på än nå-
demedlen, där Gud ger och över-
räcker till oss sin nåd, förlåtelse, 
frid och evigt liv.

”Bibeln är ju bara människors 
ord”, är det många som säger, 
”så vi kan inte bry oss så mycket 
om vad som står skrivet i den där 
gamla boken.” Men de tar fel. 
Bibeln är skriven av människor, 
det är sant. Det var utvalda pro-
feter och apostlar som talade och 
skrev. Men från början till slut 
är Bibeln inspirerad, utandad, av 
Gud den helige Ande, så att den är 
Guds ord. I den heliga Skrift är det 
Herren Gud själv som talar till oss.

”Dopet, vad är det för speci-
ellt med det?” säger många, ”det 
är ju bara en ceremoni, med lite 
helt vanligt vatten.” Nej! I dopet 
är Guds ord förenat med vattnet, 
och när en baby blir döpt vid dop-
funten är det Gud som kommer 
till en hjälplös liten människa och 
gör henne till sitt eget kära barn 
genom att tvätta bort all synd och 
föda henne på nytt, andligt.

Nattvarden verkar ytligt sett 

inte heller särskilt imponerande. 
”Är det inte bara lite bröd och 
en slurk vin? Kan det vara något 
att bry sig om?” tänker en del. 
Nattvarden är i högsta grad något 
att bry sig om, för där kommer 
kungen Jesus till oss och är oss 
verkligt nära. Han förenar sig 
med oss genom att ge oss sin egen 
kropp och sitt eget blod att äta och 
dricka. På det sättet försäkrar han 
var och en om att alla våra synder 
verkligen är förlåtna. Han ger oss 
odödlighetens medicin och styrker 
oss för striden mot alla angrepp 
från djävulen, världen och vårt eget 
syndiga kött.

Adventstiden är en förberedel-
setid då vi ser fram emot den stora 
festen då vi minns Jesu födelse i 
Betlehem, hans första ankomst till 
oss som ett litet människobarn. 
Adventsveckorna ska hjälpa oss att 
göra julens innehåll djupare. Varför 
behövde han komma? Varför be-
hövde vi en Frälsare? Det är frågor 
att fundera på den här tiden. Men 
advent handlar också om att se 
fram emot hans andra ankomst, 
hans återkomst den yttersta dagen. 

På första söndagen i advent tänker 
vi speciellt på detta att han stän-
digt kommer till oss, här och nu, 
genom nådens medel. Jesus ska 
komma till oss också under det här 
nya kyrkoåret. Han har inte trött-
nat på oss. Han kommer för att 
vara nära oss och vara vår vän.

Tänk att ha en sådan kung till 
vän! Vi behöver inte ringa och 
boka tid och höra efter om kungen 
kanske kan ge oss audiens någon 
gång nästa månad. Vi får be till 
honom alla tider, när som helst, 
både dag och natt. Han har lovat 
att höra på oss. Vi får lägga fram 
allt, alla bekymmer, sorger och 
glädjeämnen för honom. Han är 
Guds Son som har fått all makt i 
himmel och på jord. Allt som är 
svårt och besvärligt i våra liv vill 
han vända till det bästa för oss, och 
en dag – den kan komma fortare 
än vi anar – ska han komma och ta 
oss ur den här världen och hem till 
sig för att vi alltid ska få vara till-
sammans med honom och uppleva 
evig glädje och jubel. Välsignad 
vare han som kommer i Herrens 
namn! Amen.

Bibelkalender 2020 
Fås gratis under julens gudstjäns-
ter och senare, även per post mot 
postporto. Kalendern innehåller en 
kalenderdel med helgernas texter 
och bibelläsning för varje dag, en 
del med böner samt en adressdel.

Våra gudstjänster
Under advents- och jultiden planeras 
följande gudstjänster:

I Lepplax bykyrka: 
1.12 kl 13
8.12 kl 13
22.12 kl 13
24.12 kl 15 (julbön)
25.12 kl 10
29.12 kl 10 (även julfest)
6.1 kl 13.

I Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa: 
1.12 kl 11
15.12 kl 11.30 (med SLT)
25.12 kl 11
5.1 kl 11

Se information om HHN och eventu-
ella programändringar i vår webbka-
lender (sanktjohannes.info).

I fortsättningen hålls gudstjänster:
I Vasa vanligen 1:a och 4:e sön-
dagen i månaden kl 11 och 3:e 
söndagen i månaden kl 11.30 (med 
SLT). 
I Lepplax bykyrka normalt alla 
söndagar kl 13 utom 3:e söndagen 
i månaden.

Verksamhet 2020
Bibelhelg planeras 28–29 mars 
2020.
Lördagen den 1 augusti planeras en 
sommarfest tillsammans med SLT 
(”CELC Finland”) på lägerområdet 
Pörkenäs utanför Jakobstad. Pastor 
Keith Wessel från WELS, USA, 
medverkar.
Lutherska Bekännelsekyrkan håller 
sitt sommarläger 16–19 juli på 
Hjälmargården.
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Åhörarna var fattiga herdar från 
Betlehem som vaktade sin fårhjord 
på natten. Självklart fanns det 
många högt utbildade och mäktiga 
människor i Jerusalem. Varför till-
kännagav inte Herren Gud hellre 
sin Sons födelse för dem? 

Här ser vi en bild av vilken 
sorts människor som först skulle 
få veta de goda nyheterna om 
Kristi födelse och frälsningsverk. 1 
Kor 1:26-27: Bröder, se på er egen 
kallelse. Inte många av er var visa 
på världens sätt, inte många var 
mäktiga, inte många förnäma. Nej, 
det som för världen var dåraktigt 
utvalde Gud för att förödmjuka de 
visa, och det som för världen var 
svagt utvalde Gud för att föröd-
mjuka det starka. Därför bör den 
som vill ta emot och äga välsignelse 
genom denna födelse också försaka 
sin rikedom, sin vishet, sin makt 
och inte girigt klamra sig fast vid 
sådant. Han bör använda sin rike-
dom på så sätt att han alltid, om 

Guds ära kräver det, är redo att ge 
rikedomen ifrån sig för detta lilla 
barns skull och sorgsen dra ner till 
Egypten tillsammans med honom 
(Matt 2:13–15) om Gud skulle 
be honom göra det. Han bör inte 
använda sin vishet till högmodig 
självhävdelse utan ta förnuftet till 
fånga i trons lydnad. Om någon 
av er tycker sig vara vis i den här 
världen, säger aposteln Paulus i 
1 Kor 3:18, måste han först bli en 
dåre, osv. Han bör använda sin 
makt som om han inte hade någon 
makt. Det är så vi ska tänka när vi 
hör att dessa fattiga, enkla och för-
aktade herdar var de första som tog 
emot nyheterna om Herren Kristi 
födelse. 

Detta vittnar också om att han 
som har kommit till världen var 
den store herden och vårdaren för 
våra själar (1 Pet 2:25) som ville 
vaka över sin hjord – den kristna 
kyrkan – och ge sitt liv för den. 

Den strålande ängeln från Gud 

bär fram sitt budskap: Var inte 
rädda! Jag bär bud till er om en stor 
glädje. Herrens härlighet som lyste 
kring dem var tänkt att vara ett 
glädjeskimrande ljus och inte en 
förtärande eld. I 2 Mos 20:18f lät 
Herren Gud sin bländande härlig-
het bli synlig för att få folket att 
bäva för honom, för han hade gett 
dem sin lag som framkallade vrede 
och fruktan (Rom 4:15). Men nu, 
vid det här tillfället, lyser ljuset 
för att det ska ge er glädje, säger 
ängeln till herdarna, för jag är här 
för att ge er evangeliet.

Så stor den är, gåvan som Gud 
ger! För vad är väl större i himlen 
eller på jorden än Guds Son? 
Därför bör glädjen vara enorm. 
Denna glädje ska gälla inte bara för 
några få utan vara för hela folket. 
Den ges åt alla och därför bör 
också alla jubla över den.

Så följer den viktigaste delen, 
Skriftens kärna: Idag har en Fräl-
sare fötts åt er i Davids stad. Han 

Julängelns förkunnelse
Ur en juldagspredikan av Johann Gerhard 

Lukas 2:8–12
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är Messias, Herren. Ängeln uttalar 
otvivelaktigt er med förvåning över 
att Guds Son inte visade lika stor 
nåd och ära mot änglarna som han 
har visat mot oss människor. Det 
är ju inte änglar han tar sig an. 
Nej, han tar sig an Abrahams släkt 
(Heb 2:16). Om han föddes för oss 
då blir allt som han åstadkom med 
sin födelse och uträttade i hela 
sitt liv till fördel för oss och är av 
den allra största betydelse för oss. 
Om han i sin egen person antog 
mänskligt kött och blod, hur kan 
han då göra annat än av hjärtat ta 
sig an oss? Ingen har någonsin hatat 
sin egen kropp, och vi är delar i 
hans kropp (Ef 5:29, 30).

Vi läser i 1 Mos 37:21–27 att 
när Jakobs söner var avundsjuka på 
sin bror Josef och därför ville döda 
honom så medförde ändå deras 
naturliga släktskap att de till sist 
sa: Vår hand ska inte komma vid 
honom, han är ju vår bror, vårt eget 
kött och blod. Om det som till sin  
natur är så ont kunde få dem att 
handla på det sättet, hur mycket 
mer ska då inte nåden i Kristus, 
som är heligheten själv, beveka 
honom så att han är barmhärtig 
mot oss därför att vi är hans eget 
kött och blod?

Först säger ängeln alltså: Jag bär 
bud till er om en stor glädje, och 
sedan: för hela folket. Och så: Idag 
har en Frälsare fötts åt er. Alla dessa 
ord vill få oss att tro, för det är 
bara genom tron Kristus blir född 
på ett andligt sätt i våra hjärtan. 
Utan denna andliga födelse gagnar 
oss Kristi fysiska födelse ingenting. 
Johannes skriver: Åt alla som tog 
emot honom gav han rätten att bli 
Guds barn, åt dem som tror på hans 
namn (Joh 1:12)

Vår födelse är oren och ohelig: 

Med skuld är jag född och med synd 
blev jag till i min moders liv (Ps 
51:7). Kristi födelse var ren och 
helig. Om vi ska bli befriade från 
vår syndiga födelse måste vi sänka 
ner den i Kristi heliga födelse. Och 
det sker bara genom tron.

Därför har Gud lagt in i tron 
alla de skatter som Kristus genom 
sin födelse förde med sig, för 
genom tron får vi ta del av Kristi 
lekamen. Genom denna Kristi 
lekamen har vi Livet, och på så 
sätt kommer vi till Fadern genom 
Kristus, som han säger i Joh 14:6: 
Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig. 

I detta lilla barn har vi en Mes-
sias eller Kristus, dvs en som är 
smord och därmed en kung och 
överstepräst, för i forna tider 
smorde man kungarna och övers-
teprästerna. Eftersom han är vår 
kung ska han också försvara oss 
mot alla våra fiender och till sist ta 
oss upp i sitt eviga rike. Eftersom 
han är vår överstepräst ska han 
föra över kraften från sitt offer till 
oss och vara vår talesman hos den 
himmelske Fadern. Så vi ser att det 
här lilla barnet genom sin födelse 
kommit till de sant troende med 
himlen och alla himmelska välsig-
nelser.   

Ängeln gav herdarna ett tecken 
så att de skulle känna igen Messias. 
Ni ska finna ett nyfött barn som är 
lindat och ligger i en krubba. Precis 
som detta lilla betydelsefulla barn 
den gången hittades av herdarna 
medan han låg lindad i krubban, 
så har han än idag en svepning och 
en krubba där vi bör söka honom. 
Krubban, matstället, är den kristna 
kyrkan som ger oss Guds ord att 
äta. I det ordet finns Kristus, bara i 
det ordet finns det frälsning. Precis 

som krubban ytligt sett verkade 
obetydlig så är det också med den 
kristna kyrkan. Den är underbar 
i Guds ögon, men i människors 
ögon är den obetydlig och blir för-
aktad.

Kristi svepning är den heliga 
Skrift, en svepning av papper som 
han lindat in sig i. För i hela Skrif-
ten handlar det om Kristus. Han är 
Bibelns kärna. Det är sant att dessa 
små tygbitar (pappersarken, si-
dorna i bibelboken) ser obetydliga 
ut. Det kan verka som om det inte 
går att finna Kristus i dem. Det 
mänskliga förnuftet kan inte heller 
finna Kristus i dem. Men när det 
gudomliga ljuset tillkommer så att 
vårt förstånd blir upplyst, kan vi 
med stor glädje finna Kristus i dem 
– precis som herdarna fann det lilla 
barnet i Betlehem svept i några 
enkla, obetydliga tygbitar.

I Lukas 24:27 står det skrivet 
att Kristus förklarade Mose och 
profeterna för de två som vandrade 
mot Emmaus. Men dessa hade 
varit obetydliga tygstycken för 
dem. De hade läst Mose och profe-
terna men inte upptäckt mysteriet 
om Kristi död och uppståndelse i 
dem förrän Kristus öppnade deras 
förstånd genom sitt gudomliga 
ljus. Må Gud hjälpa också oss med 
detta genom Kristus. Amen.

 

Johann Gerhard, 1582–1637, orto-
doxins främste dogmatiker. Professor 
i Jena från 1616 till sin död. Hans 
främsta arbete är Loci Theologici i nio 
volymer. Samtidigt som han var den 
främste kämpen för luthersk ortodoxi 
var han mild och fridsam till sättet.
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Folk börjar tidigt med julförberedelser. Det är julljus 
och julpynt överallt. I tusentals hem förbereder man 
sig på att ta emot julbesök. Alla vill vi uppleva julens 
glädje och lycka. Men söker vi sådan välsignelse på 
rätt ställe? Familjen är viktig och många 
önskar sig en riktig familjejul med 
flera generationer runt julbordet. 
Många sitter dock ensamma och 
bortglömda eftersom deras 
anhöriga bor avlägset eller är 
döda. I en del familjer finns 
det spänningar och konflikter. 
Familjeträffar är ingen huvud-
källa till lycka. En del drömmer 
om en vit jul för att allt ska bli 
perfekt, men vädret blir inte alltid 
så storslaget. Andra litar på att jul-
bord, julavslutningar och dylikt ska ge 
rätt julstämning. Man försöker komma på en 
speciell julklapp till den som redan har allt. Men det 
blir bara en glädje för stunden och snart är allt tillbaka 
i vardagen. Alla tycks förbereda sig för julfirandet men 
det blir för många ganska ihåligt och tomt, som ett 
färgglatt inslaget paket utan innehåll.

Var ska vi söka för att hitta sann julglädje, en glädje 
som inte gör oss besvikna eller får oss att känna oss 
ensamma och nedstämda? Svaret är: Titta i krubban. 
Julens gåva hittar vi inte i glitter och grannlåt utan i 
krubbans halm och strå. Här ser vi med trons ögon 
källan till verklig välsignelse! Vad är det då vi ser? Jo, 
ett litet barn som ligger där och ser helt hjälplöst ut. 
Men detta lilla barn är inte något mindre än Guds 
egen Son som kommit som en människa av kött och 
blod. Han kom hit till världen på grund av vår synd, 
din och min och hela världens synd, vår synd som 
dömer oss till evig skilsmässa från Gud.

I sin stora kärlek vill inte Gud att vi ska gå förlo-
rade och bli fördömda. Han vill att vi ska ha förlåtelse 
och evigt liv. Därför sände han sin enfödde Son för 
att leva ett fullkomligt liv i vårt ställe och lida och dö 
för våra synder. Det var därför änglarna förkunnade: 
”Idag har en Frälsare fötts åt er.” Han är verkligen 
Frälsaren, Messias, Herren.

Vill du hitta sann julglädje? Titta då i krubban. 
Där blir vi försäkrade om att Gud älskar oss. I hans 
Son är alla våra synder förlåtna, för från krubban 
gick vägen till korset och vår frälsning. Nu får vi vara 
Guds barn och en dag ska vi gå in till det eviga livet i 

himlen. Den glädjen, den friden, den lyckan kommer 
inte att finnas här idag för att vara försvunnen i 
morgon.

Luther skriver: ”Därför ska en kristen inte söka 
och finna Gud på något annat ställe än i 

jungfruns famn och på korset, eller 
så som Kristus uppenbarar sig i 

Ordet.” Om vi mötte Gud utan 
att möta honom i Kristus skulle 
det krossa oss, men i krubban 
och på korset får vi känna igen 
honom som vår Frälsare och 
Gud.

Var kan vi hitta barnet i 
krubban idag? I Ordet finns 

Jesusbarnet med alla sina välsignel-
ser. Vid varje dop tar Jesus sin boning 

i hjärtat precis som i krubban och ger oss 
förlåtelse och ny födelse som Guds söner och 

döttrar. Vid varje avlösning blir hans krubba i oss för-
nyad. Vid varje nattvardsfirande presenteras inför våra 
ögon undret över alla under, att Jesus blev människa. 
Här är han som föddes av jungfrun närvarande lika 
säkert som han var närvarande i Betlehem den första 
julnatten. Han kommer till oss med sin kropp och sitt 
blod för att styrka oss i all vår nöd och ge oss kraft att 
hålla ut, vinna seger och få del i den gudomliga härlig-
heten. Eftersom han är här för oss, kan ingenting vara 
emot oss. Vilken börda kan förstöra vår julglädje? Je-
susbarnet är här för oss. Vad kan göra oss bekymrade 
eller förtvivlade? Frälsaren är här hos oss. Han ska helt 
visst göra allt för vårt bästa och vända ont till gott i 
våra liv.

 Du Jesusbarn från Betlehem, kom hit till oss i kväll, 
kom med förlåtelse och frid, du vår Immanuel!
När änglarna i himlens höjd lovsjunger dig, vår Gud, 
vill också vi lovprisa dig med samma lovsångs ljud.

Ur Gaylin R. Schmelings bok ”God´s Gift to You”, 
Northwestern Publishing House, 2001. 

Titta i krubban

Gaylin R. Schmeling är rektor vid ELS Bethany Lutheran 
Theological Seminary i Mankato, Minnesota. Han är också 
ord förande i den världsomspännande Konfessionella Evange-
lisk-Lutherska Konferensen (KELK/CELC).

Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. (Luk 2:11)
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Frågor och svar

Jag är rädd att din fråga driver in 
folk i två läger: några som håller 
med dig och andra som inte upp-
skattar hur du karaktäriserar dem. 
Jag ska försöka svara båda.

Saga och sanning
Uppdiktade fantasifigurer är van-
liga i barnlitteratur. ”Det var en 
gång.” Så börjar ofta sagor om 
påhittade personer som Askungen, 
Rödluvan och många andra. Pippi 
Långstrump, världens starkaste 
flicka, är som bekant inte heller 
en verklig person. I samband med 
julen berättas om Rudolf med röda 
mulen, En julsaga av Dickens och 
naturligtvis om jultomten som 
kommer med julklappar. 

Den trinde skäggige mannen i 
röda kläder är visserligen en fan-
tasifigur, men det finns faktiskt 
en historisk bakgrund till Saint 
Nicholas eller Santa Claus som 
han kallas i USA och England. 
Omkring trehundra år efter Jesu 
födelse föddes i nuvarande Turkiet 
en baby som fick heta Nicholas. 
Han växte upp och blev munk och 
senare biskop i den kristna kyrkan 
där. Det uppkom historier om den 
rödklädde biskopen som skyddade 
barn och gav presenter till de fat-
tigaste av dem. När han dött den 6 
december 343 började folk hedra 
Nicholas genom att ge gåvor på 
årsdagen av hans död.

Folk från Nederländerna som 
emigrerade till USA tog med sig 
traditionen med Sint Nikolaas eller 
Sinterklaas. Med tiden blev dessa 

namn till Santa Claus i Amerika 
och hans dag flyttades från 6 till 24 
december. Så även om gubben från 
Nordpolen med renarna och släden 
är en fantasifigur så är mannen 
från Turkiet alltså verklig. Barn 
behöver lära sig skillnaden och det 
behöver föräldrarna också.

Gåvan över alla gåvor
Vad ska vi utifrån detta svara på 
din fråga? Det idealiska är ju att 
kristna föräldrar lär sina barn att 
”Allt det goda vi får och varje 
fullkomlig gåva är från ovan. Det 
kommer ner från ljusens Far, som 
inte förändras eller växlar mellan 
ljus och mörker” (Jak 1:17). Vare 
sig det är jul eller födelsedag eller 
andra dagar då man ger presenter 
så vill kristna föräldrar att barnen 
ska förstå att Gud står bakom 
”varje fullkomlig gåva”. Och det 
är önskvärt att kristna föräldrar lär 
sina barn att tacka Gud för ”hans 
obeskrivligt rika gåva” (2 Kor 9:15) 
– gåvan Frälsaren i Betlehem.

Jag tror du håller med mig om 
att vare sig tomten kommer eller 
inte är det lätt hänt att kristna för-
äldrar avleder barnens uppmärk-
samhet från vad julen egentligen 
betyder. De kan få barnen att 
tänka att julen bara handlar om 
julklappar under granen i stället 
för Guds gåva i krubban.

Kristna föräldrar som lär sina 
barn den bibliska sanningen och 
samtidigt deltar i olika kulturella 
jultraditioner kan lätt utsätta 
sig för kritik. Själv vill jag inte 

döma över deras motiv eller säga 
att de är lögnare. Jag vet inte hur 
de förhåller sig till andra uppdik-
tade figurer (t ex Tandfen) och 
sagogestalter som barnlitteraturen 
är full av. Och jag vet inte vilket 
slags lekfullt samspel de har med 
sina barn.

Ett förslag som skulle bevara 
traditioner utan att avleda upp-
märksamheten från julens egent-
liga innehåll kunde vara att flytta 
tillbaka traditionerna kring Sankt 
Nikolaus till hans dag i alma-
nackan, den 6 december. Om vi 
skiljde givandet av våra gåvor från 
julen kunde man slippa kollisionen 
med firandet av Guds obeskrivliga 
gåva, nåden han visade oss genom 
att sända sin Son.

Men det kommer nog inte att 
hända. I stället måste kristna för-
äldrar fortsätta att visa sina barn på 
Gåvan över alla gåvor i december 
och hela resten av året.

Prof. James Pope, Forward in 
Christ, Dec. 2017

Varför ljuger kristna föräldrar  
om jultomten och andra sagofigurer?
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Av Tor Jakob Welde

Den 22-årige teologistudenten 
Magnus B. Landstad sitter en dag år 
1824 och tittar i en tysk psalmbok 
som han nyligen köpt på en auk-
tion. Han får syn på en psalm av 
diktaren Philipp Nicolai, ”Wachet 
auf ruft uns die Stimme” från 1599. 
Det är en gripande sång om Jesu 
återkomst och han bestämmer sig 
för att försöka översätta den till 
norska. Resultatet blev ”Sions vekter 
hever røsten”(på svenska ”Vakna 
upp en stämma bjuder”), en mycket 
känd, älskad och fortfarande mycket 
använd psalm. En bra start för en av 
Norges största psalmförfattare.

Magnus Brostrup Landstad föddes 
1802 och växte upp i en prästfa-
milj. Fadern hade studerat vid uni-
versitetet i Köpenhamn och påver-
kats av den tidens rationalistiska 
teologi. Men sonen började vid 
det nya universitetet i Kristiania 
(Oslo). Vid teologiska fakulteten 
där hade man vänt sig bort från 
rationalismen till en mer klassisk, 
bibelcentrerad kristendom inspi-
rerad av Luther. Detta var något 
som kom att sätta stark prägel på 
psalmdiktaren och prästen Land-
stad.

Norge hade år 1814 fått sin egen 
grundlag efter att i flera hundra 
år ha lytt under Danmark. Biblar, 
psalmböcker och andra böcker hade 
länge funnits bara på danska. Nu var 
det dags att satsa på norska språket 
och kulturen. Landstad intresserade 
sig för gamla norska folkvisor och 
blev på 1840-talet en pionjär i ar-
betet med att samla in sådana. Han 
utgav 1853 ett stort verk, ”Norska 
folkvisor”. Den folkliga enkelheten 
i dessa visor påverkade honom när 
han satte i gång för fullt med att 
skriva nya psalmer på norska.

Psalmbok
En undersökning från mitten av 
1800-talet visade att det i Oslos 
arbetardistrikt fanns en psalmbok i 
92 procent av hemmen, och det var 
ofta den enda bok folk ägde. Den var 
familjens diktsamling, sångbok, lä-
robok och Bibel (för psalmböckerna 
innehöll vanligen också de bibel-
texter som lästes i kyrkan på sönda-
garna). Men allt var alltså på danska. 

Bland de psalmböcker som använ-
des var Evangelisk Christelig psalme-
bog från 1798. Många var missnöjda 
med den eftersom den var så starkt 
präglad av upplysningstidens kritiska 
hållning till klassisk kristendom.

Den norska regeringen bestämde 
att det nu skulle göras en ny psalm-
bok på norska. Landstad tillfrågades 
om han kunde ta på sig ansvaret. Han 
blev räknad som kompetent på grund 
av sina erfarenheter från folkvisesam-
landet och sin kännedom om folkligt 
norskt språkbruk. Dessutom hade 
han stora kunskaper om teologi och 
psalmer och var en erfaren psalmdik-
tare. År 1852 sätter han igång. Det 
blev ett mycket krävande arbete.

Sjutton år senare, den 16 okto-
ber 1869, auktoriserades Landstads 
Kirkesalmebog för användning i Den 
norske kirke. Den skulle komma 
att få en enorm betydelse i kyrkor, 
skolor och hem. ”Här fanns luth-
ersk kristendom, men med öppning 
för några förreformatoriska texter. 
Här fanns högvärdig poesi, men 
med stark vikt vid att psalmerna 
skulle förmedla undervisning i tron. 
Här fanns både skapelse- och fräls-
ningsteologi i varm språklig dräkt.” 
(Egil Sjaastad, Salmesang ”i jorderiks 
daler”– Landstad og hans salmebok, 
avisa Dagen, 11. juni, 2019). Land-
stads stora arbete betydde förnyelse 
av norsk psalmdiktning och inspire-
rade många nya diktare.

Kyrkopsalmboken innehöll 634 
psalmer organiserade efter kyrko-
årets söndagar. Landstad hade själv 
skrivit 65 av dem, översatt 82 och 
bearbetat 20 äldre danska psalmer. 
Bland hans översättningar finns ”Vår 
Gud är oss en väldig borg” och ”Ur 
djupen ropar jag till dig”.

Adventstidens psalmdiktare
Landstads egna psalmer handlar 
mycket om synd och frälsning, 
hopp och förväntan. Ofta är de 
mycket nära bibeltexterna. Bland 
flera adventspsalmer som fortfa-
rande används hittar vi den som 
räknas  som hans mästerverk och 
som gör att han ibland kallas ”ad-
ventstidens psalmdiktare”, näm-
ligen ”Jag höja vill till Gud min 
sång”. Det är en jublande glad och 
tröstande psalm full av förväntan 
inför Jesu återkomst. Vi citerar två 
verser i svensk översättning, ur den 
finlandssvenska psalmboken nr 8:

Jag höja vill till Gud min sång
ännu en gång
från dessa jordens dalar.
Min Herre Kristus hämtar mig
snart hem till sig
i himlens höga salar.
Snart segerrik,
en ljungeld lik,
han komma skall
till fröjd, till fall,
när domsbasunen talar.

När fikonträdet skjuter blad
då blir jag glad,
då stundar sommartider.
När jag får domens tecken se
på himlen ske,
mot Kristi dag det lider.
När ångest svår
kring jorden går
han närmar sig
att frälsa mig
ur sorger, kval och strider.

Jag höja vill till Gud min sång
Landstads psalmbok 150 år
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Luke Wolfgramm har sedan mer än tjugo år tjänat som missionär och 
pastor i Novosibirsk i Ryssland. Han besökte under det sista veckoslutet i 
oktober Sankt Johannes församling i Finland där han höll en serie uppskat-
tade lektioner i Lepplax och Vasa och predikade i reformationsdagens guds-
tjänst i Vasa. Undervisningen varvades med samtal i grupper. Föredragen 
finns inspelade och också i textform. Här följer ett sammandrag som gjorts 
av Ola Österbacka.

Den första lektionen hade ämnet Bygg ditt hus på Klippan! Ämnet var 
också den röda tråden i alla lektioner. 

Det är bröllop. Ett förälskat 
par ger varandra löften om livslång 
trohet. Hur kan de göra det när de 
ännu inte sett vilka problem som 
kan dyka upp senare i livet? Många 
familjer runt omkring dem faller 
sönder. Finns det någon hemlighet 
hur man bygger ett äktenskap som 
står emot alla stormar i livet?

Jesus berättade i Bergspredi-
kan om två hus, som stod på olika 
grund. Det ena var byggt på Klip-
pan. Det stod fast trots att det stor-
made. Det andra byggdes på sanden. 
När stormarna och slagregnen föll 
brakade det ihop.

Det kommer att finnas stormar 
i ditt liv hur smart, rik eller andlig 
du än är. Stormar som hotar att 
ödelägga din familj och din själ. 
Det finns bara en grund som är till-
räckligt stark för att stå emot dessa 
stormar. Jesus säger: ”Lyssna till min 
undervisning! Tro mina ord! Gör vad 
jag säger!”

I samma bergspredikan anklagade 
Jesus till och med dem som trodde 
på honom för hemska synder. Var 
och en vet att det är synd att mörda, 
men Jesus säger att Gud räknar arga 
ord och hatiska tankar som mord. 
Gud kommer att för evigt straffa alla 
som mördar i helvetet vare sig det 
är i tankar, ord eller gärningar. Alla 
vet att det är fel att syssla med väns-
terprassel. Men Jesus säger att Gud 

känner våra orena tankar och räknar 
dem som äktenskapsbrott. Jesus 
säger: ”Var fullkomlig och helig, så 
som Gud är, för annars kommer du 
aldrig till himlen!” Himlen är en 
perfekt plats för perfekta människor. 

Men i samma predikan talar Jesus 
också om de välsignelser som hans 
efterföljare får njuta av. Han säger: 
”Saliga är de som är fattiga i anden”, 
eller med andra ord att de som 
kommer till Gud i sina smutsiga 
trasor som andliga tiggare är saliga, 
”för dem tillhör himmelriket”. Jesus 
säger: ”Saliga är de som sörjer”, eller 
med andra ord att de som klagar 
över allt dåligt de har gjort är saliga, 
”för de ska bli tröstade”. Jesus pekar 
på sina efterföljare och säger: ”Saliga 
är de renhjärtade, för de ska se 
Gud.” Hur kan han kalla oss ”ren-
hjärtade”? Känner han inte till alla 
våra synder? Hur kan Jesus anklaga 
oss för äktenskapsbrott och mord 
och sedan säga: ”Jag ska trösta er; er 
tillhör himmelriket”? 

Bergspredikan riktas till männ-
iskor som redan känner Jesu under-
bara hemlighet, till dem som tror på 
honom. Han höll en annan predikan 
för en enda man som inte visste hur 
syndare kan komma till himlen. När 
Nikodemus kom till Jesus fick han 
höra hur den helige Ande ger oss liv 
genom det heliga dopet. Han fick 
höra att Jesus kommit för att frälsa 

världen, hur Gud älskade världen så 
att han utgav sin enfödde Son, för 
att var och en som tror på honom 
inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

För Jesu skull, för att han höll 
Guds lag för dig, för att han dog i 
stället för dig, har du en himmelsk 
Far som älskar dig. Så känn ingen 
oro!

Då vi bygger våra liv på Jesu un-
dervisning har vi en grund som är 
stabilare än jorden själv. Den grun-
den kommer att hålla i evigheters 
evighet. Bygg ditt hus på Klippan!

Att finna en livskamrat
Att välja en hustru är det vikti-
gaste jordiska beslut som vi nånsin 
kommer att fatta. Det valet får 
enorma konsekvenser för våra liv. 
Välj klokt!

Under den första tiden efter 
Adam och Eva blev många felak-
tiga beslut fattade. I stället för att 
söka troende hustrur, i stället för att 
bygga sina hus på Klippan, sökte de 
unga männen utvärtes skönhet. Så 
hände det att hela världen var full 
av otro vid Noas tid. Troende som 
en gång litade på Guds löften vände 
ryggen mot Gud och sprang efter 
allt den här världen kunde erbjuda. 
Till slut förstörde Gud hela världen i 
en flod. Bara åtta personer överlevde 
i Noas ark.

Bygg ditt hus på Klippan!
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Kung Salomo levde i en otro-
lig lyx. Gud uppenbarade sig för 
honom när han började sin regering 
och lät honom önska vad han ville. 
Gud var nöjd med Salomos begä-
ran att få vishet att rätt kunna styra 
Guds folk och han gav honom inte 
bara stor visdom utan också stor 
makt och rikedom. Men den vise 
kung Salomo gjorde några dumma 
beslut. För att öka sin personliga 
berömmelse och i syfte att göra poli-
tiska allianser tog sig Salomo många 
hustrur. De förledde honom när han 
blev äldre. Han deltog med sina hus-
trur i deras avgudadyrkan. Salomos 
tro blev allt svagare så att vi rentav 
undrar om han dog som en troende 
och kom till himlen.

Vi kan se betydelsen av goda äk-
tenskap då vi betraktar alla de pro-
blem som uppstår som en följd av 
skilsmässa.  Vem lider då äktenskap 
går i kras? Säkert går mannen och 
hustrun genom bitter smärta och 
besvikelse. Men glöm inte barnen 
i splittrade hem. Andra människor 
lider också på grund av skilsmässan: 
föräldrar, skolor, samhället, försam-
lingen.

Låt oss nu tänka positivt. Då 
äktenskap är bra, då familjerna är 
starka, vem har nytta av det? Det är 
samma lista: män och hustrur, fäder 
och mödrar, barn, far- och morför-
äldrar, släktingar, skolor, samhället 
och församlingen blir alla rikt välsig-
nade. Att välja en god make/maka 
är viktigt för oss personligen och för 
många människor omkring oss.

Det är en bra dejtingstrategi att 
lära känna en potentiell partner före 
bröllopsdagen. Folk som söker en 
partner ska vara kloka nog att se 
bortom det ytliga för att lära känna 
sin tilltänktas verkliga karaktär. Men 
här finns en varning också för oss. 
Det är omöjligt att känna någon 
fullständigt före bröllopet!

Nu menar många att det är klokt 
att bo tillsammans för att lära känna 
varandra utan att registrera äkten-
skapet juridiskt. Man köper ju inte 
heller en bil utan att provköra först.

Den strategin är fel eftersom 

Gud säger att den är fel. Sjätte budet 
förbjuder oss tydligt att leva tillsam-
mans före giftermålet. Grunden för 
ett äktenskap är att man förbinder 
sig. Då par går in i ett samboför-
hållande förbinder de sig inte till 
varandra. Men hur kan en relation 
fungera om personerna inte älskar 
varandra tillräckligt för att lova ett 
livslångt engagemang med varandra?

Det är omöjligt att känna sin 
maka fullständigt före giftermålet 
eftersom folk tenderar att gömma 
sina oarter och presentera sig själv i 
bästa möjliga dager. De vet att de är 
föremål för granskning och är i fara 
att bli övergivna, och så gör man sitt 
bästa att försöka få sig själv att verka 
bättre än man i verkligheten är.

Sökandet efter en partner är ett 
sökande efter någon som är redo 
att göra en ovillkorlig förbindelse 
för resten av sitt liv. Det behövs en 
gudomlig kraft att leva upp till det. 
Den kraften erbjuder Frälsaren, som 
själv gav sitt liv för oss och har tåla-
mod med oss varje dag.

Det finns ett vackert avsnitt i 
Bibeln som säger: ”En tretvinnad 
tråd brister inte så lätt” (Pred 4:12). 
Vilken underbar välsignelse det är 
när män och hustrur förbinder sig 
till varandra och när Herren Jesus 
också är med dem!

Män och hustrur
Luke Wolfgramm tog fram fem 
delområden som kräver särskilda 
ansträngningar i äktenskapet.
1. Tillväxt. Gud kallar oss att växa 

i nåd och kunskap. Äkta makar 
behöver tid tillsammans. För-
utom din andakt varje morgon, 

avdela 10–15 minuter varje dag 
för Guds ord och andakt. 

2. Upprättelse. Vi behöver kom-
munikation och en plan för att 
lösa konflikter. Men tacka Gud 
för konflikterna! De ger nämli-
gen möjlighet att omsätta Kristi 
kärlek och förlåtelse i praktiken. 
Han ger oss styrka att förlåta vår 
make/maka och att växa närmare 
varandra.

3. Vänskap. Gud vill att män och 
hustrur ska kunna finna skydd i 
sin ömsesidiga vänskap. Kristna 
makar behöver investera tid och 
ansträngningar för att stärka sin 
dyrbara vänskap. Två viktiga 
uttryck för denna vänskap är 
”ansikte-mot-ansikte” – en öppen 
kommunikation – och ”axel-
mot-axel”, dvs att tillsammans 
arbeta på ett gemensamt projekt.

4. Romantik. Borde vi alls nämna 
ordet ”sex” i kyrkan? Jo, av tre 
skäl. Den otroende världen gör 
det, men gör det på ett totalt 
förvirrande sätt. Föräldrar kanske 
inte talar om sex med sina barn 
hemma. Gud talar om sex, redan 
i Bibelns första kapitel! Han sa 
till Adam och Eva: ”Var frukt-
samma och föröka er!”

5. Påverkan. Efesierbrevets femte 
kapitel visar Guds underbara 
gåva genom äktenskapet. Jesus 
älskade sin församling och utgav 
sig själv för den. Så vill han också 
att mannen ska älska sin hustru. 
Och när hustrun underordnar 
sig mannen så som församlingen 
underordnar sig Herren ger hon 
världen ett vittnesbörd om Jesu 
kärlek till oss.

En pastor från WELS har hållit en serie predikningar om sex  
vilka  rekommenderas:
https://www.youtube.com/watch?v=nKWj1P2SYpY 
https://www.youtube.com/watch?v=CjP1Cv1WGmE 
https://www.youtube.com/watch?v=dJAr71n_N2I 
https://www.youtube.com/watch?v=q_comWX2jd8

Inspelningar: https://sanktjohannes.info/2019/10/30/inspelningar-fran-
bibelhelgen-den-kristna-familjen/

https://www.youtube.com/watch?v=nKWj1P2SYpY
https://www.youtube.com/watch?v=CjP1Cv1WGmE
https://www.youtube.com/watch?v=dJAr71n_N2I
https://www.youtube.com/watch?v=q_comWX2jd8
https://sanktjohannes.info/2019/10/30/inspelningar-fran-bibelhelgen-den-kristna-familjen/
https://sanktjohannes.info/2019/10/30/inspelningar-fran-bibelhelgen-den-kristna-familjen/
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I den kristna kyrkan talar vi 
mycket om det som brukar kallas 
Kristi passiva lydnad, alltså hans 
oskyldiga lidande och död för vår 
skull. Det är fullt naturligt ef-
tersom den första Långfredagens 
händelser är helt avgörande för 
mänskligheten, ja för hela skapel-
sen. Ändå är det viktigt att vi också 
kommer ihåg att tala om, och gläd-
jas åt, det som brukar kallas Kristi 
aktiva lydnad. Vi kan förklara 
definitionen så här: Kristi aktiva 
lydnad är allt som Jesus gjort i vårt 
ställe, medan Kristi passiva lydnad 
är allt Jesus lidit i vårt ställe.

Hebreerbrevets författare beskri-
ver Jesu uppdrag väldigt träffande: 
När Kristus träder in i världen säger 
han: ”Se, jag har kommit, Gud, för 
att göra din vilja. I bokrullen är 
det skrivet om mig’” (Heb 10:5a, 
7). Jesus föds in i världen för att 
uppfylla alla profetior om Messias, 
men också mer generellt för att 
göra Guds vilja. I Guds vilja ingår 
både att göra och att lida. Paulus 
beskriver vad det innebär att Gud 
blir människa: När tiden var full-
bordad sände Gud sin Son, född av 
kvinna och ställd under lagen, för 
att han skulle friköpa dem som stod 
under lagen, så att vi skulle få söners 
rätt (Gal 4:4-5). Jesus är sann män-
niska och som sann människa är 
han underställd Guds heliga lag, 
han måste alltså hålla den. Jesus 
är också sann Gud och som sann 

Gud är han den ende (efter synda-
fallet) som kan hålla den, eftersom 
Guds lag kräver fullkomlighet (1 
Pet 1:16).   

En del av att leva ett fullkom-
ligt liv är att stå emot frestelser 
att synda. Eftersom Jesus är sann 
människa kan han bli frestad, men 
vi får glädjas åt att han aldrig ger 
efter för frestelsen. Hebreerbrevets 
författare skriver: Ty vi har inte 
en överstepräst som ej kan ha med-
lidande med våra svagheter, utan 
en som blev frestad i allt liksom vi, 
men utan synd (Heb 4:15). Det 
tydligaste och mest kända exemplet 
på att Jesus blev frestad till synd 
är efter hans dop då den helige 
Ande förde honom ut i öknen för 
att han skulle ”frestas av djävulen” 
(Matt 4). Satan frestar Jesus tre 
gånger, och det är tre olika typer 
av frestelser som vi kan känna igen 
oss i. Första frestelsen är att se först 
och främst till sina kroppsliga och 
timliga behov, men Jesus citerar 
Skriften och svarar att vi behöver 
Guds Ord för att leva. Den andra 
frestelsen handlar om att medvetet 
utsätta sig för onödiga faror och 
tänka att Gud nog ska rädda en 
trots det dåliga beslutet, men Jesus 
svarar att vi inte ska fresta Herren 
genom att missbruka hans godhet 
och beskydd. Den tredje och sista 
frestelsen är en frestelse att söka 
världslig makt och ära på bekost-
nad av att följa Gud, men Jesus 

svarar att vi endast ska tjäna och 
tillbe Herren. Dessa tre frestelser 
kan vi känna igen i våra liv. Vi fres-
tas ofta att prioritera det materiella 
framför det andliga. Vi frestas ofta 
att ta onödiga risker, både kropps-
ligt och andligt, i ett förvrängt sätt 
att se på Guds underbara löften 
om beskydd. Vi frestas ofta att 
söka popularitet och framgång i 
världen, på bekostnad av att ta vårt 
kors på oss och följa Jesus. Om vi 
är ärliga måste vi också erkänna att 
vi faller för dessa frestelser.

Just därför är budskapet om 
Kristi aktiva lydnad en sådan trös-
terik del av evangelium. Jesus stod 
emot alla frestelser i vårt ställe. 
När vi är ledsna över vår synd, våra 
misslyckanden och vår otillräcklig-
het så får vi söka tröst i att Jesus 
har varit den perfekte kristne vi 
skulle vilja vara. Det innebär att vi 
får tillräkna oss hans fullkomliga 
lydnad. Tack vare det Jesus gjort får 
vi stå som rättfärdiga inför Gud. 
Paulus jämför Adams fall och Jesu 
lydnad och skriver Alltså: liksom 
en endas fall ledde till fördömelse för 
alla människor, så har en endas rätt-
färdighet för alla människor lett till 
en frikännande dom som leder till 
liv. Liksom de många stod som syn-
dare på grund av en enda människas 
olydnad, så skulle också de många 
stå som rättfärdiga på grund av 
den endes lydnad (Rom 5:18-19). 

Peter Öman

Vi har en fullkomlig Frälsare
Kristi aktiva lydnad
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Glimtar från bibelhelgen i oktober
Bibelhelgen 26–27 oktober 2019 hade som tema 
”Den kristna familjen”. Pastor Luke Wolfgramm höll 
lektioner under ämnet ”Bygg ditt hus på Klippan!” (Se 
sid. 11–12!) 

Inledningsföredrag hölls av Ola Österbacka som 
tecknade en bakgrund, särskilt utifrån statistik från 
den evangelisk-lutherska kyrkan som dramatiskt illus-
trerar förändringarna i dagens samhälle.

Ett exempel på hur den kristna tron förändrats i 
vår tid ges i bilden nedan. Det är en undersökning 
gjord av Alma Media 2018. Undersökningen gjor-
des per valdistrikt, men här har medtagits bara Vasa 
valkrets, som uppvisar den största andelen troende, i 
jämförelse med hela landet. I hela landet tror endast 
en tredjedel så som den lutherska kyrkan lär och 
nästan lika många tror inte på Gud.

Hela statistiken ingår i det pdf-dokument som 
medföljer inspelningen (sanktjohannes.info).

Luke Wolfgramm lyckades med konststycket att 
få till stånd livliga samtal i grupper för att ventilera 
de frågor som han ställde i anslutning till föredragen. 
Detta trots att tre språk var representerade: svenska 
finska och engelska.

Nedan till vänster presenterar Juhani Viitala den 
finska gruppens tankar på lördagen i Lepplax och till 
höger en bild från samtal om hur äkta makar undervi-
sar sina barn.

På söndagen hölls reformationsdagens festguds-
tjänst i Vasa under ledning av David Åkerlund. Luke 
Wolfgramm predikade över Joh 8:31–36: Om nu 
Sonen gör er fria blir ni verkligen fria. På bilden förelä-
ses texterna både på svenska och engelska. 

Tolkningen till finska skedde med hjälp av teknisk 
utrustning som anskaffats strax före bibelhelgen.

I gudstjänsten deltog ca 45 personer, vilket torde 
vara ett rekord i sitt slag. Nästan lika många deltog på 
lördagen.

Välsignad vår gemenskap är 
om Jesus bo och lever där. 
Bekymmer finns i varje hem, 
men med oss Jesus möter dem.

Välsignat varje hem och hus 
dit Jesus kommer med sitt ljus, 
där han får skapa med sitt ord 
åt sig ett rike på vår jord.

(Finlandssvensk psalmbok 462)
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Ett julpaket med bestående värde
Fakta om julens Herre och andakter för var dag i advents- och jultid fås nu i ett för-
månligt paket från Biblicums förlag!

Lars Borgström: När tiden var inne 
Betraktelser för varje dag i advents- 
och jultid
Pris: 13 €.

Alla tre böcker nu som julerbjudande: 35 €!
Beställ från https://forlag.biblicum.se eller e-post: logos-forlag@sanktjohannes.info.

Böcker från Logos förlag
Beställ från: logosforlag@sanktjohannes.info

Seth Erlandsson: Vem är han?
En granskning av trovärdigheten 
bakom olika Jesus-presentationer 
genom tiderna. 
Pris just nu: 12 €.

Kristian Nyman: Erik
En roman om julevangeliet.
Vad är egentligen sant om julen?
Pris: 19 €.

Böckerna Med tårar i våra ögon 
och Hjälp mig, Herre är lämpliga 
gåvoböcker till sörjande och till den 
som följer sin kära i livets slutskede. 
Endast 5 €/ex och 20 € för 5 ex.

Boken I frihetens gränsland – om att 
ta ut svängarna på den smala vägen 
är skriven av Hans Ahlskog. Den är 
en ovanlig lärobok i den kristna tron 
och om att leva det kristna livet.  
Pris: 15 €.

Läs mera och se provsidor: https://
sanktjohannes.info/logos-forlag/



Ur Meditations

Många kristna har julkrubbor när de firar 
jul. En del är utsmyckade, en del mycket enkla. 
Några innehåller många figurer, andra har få. I 
de flesta julkrubbor finns det tre vise män som 
kommer med gåvor till den nyfödde Frälsaren. 
Genom historien har det funnits en del miss-
förstånd när det gäller dessa vise män. Trots vad 
en del tänker var de vise männen inte där den 
natten Jesus föddes utan de kom några veckor 
eller månader senare. De besökte inte Jesus i 
stallet. Maria och Josef bodde nu med Jesus i ett 
hus i Betlehem. Och Bibeln anger inte exakt hur 
många de vise männen var.

Vilka var då dessa vise män? Bibeln talar om 
visa män i Daniels bok. De tillhörde en inflytel-
serik religiös klass i Babylonien (nuvarande Irak). 
De var astrologer och astronomer. År 587 f Kr 
förstörde babylonierna Jerusalem och templet 
och förde med sig många israeliter till Babylo-
nien. Under den tiden blev Daniel högste före-
ståndare för de vise männen. Naturligtvis under-
visade han dessa babyloniska vise män om Israels 
sanne Gud och om den utlovade Frälsaren.

Om vi vrider fram tiden drygt femhundra år 
ser vi att löftet om en Frälsare fortfarande lärdes 

ut bland de vise. På Trettondedag jul firar vi resan 
som dessa vise män gjorde för att komma och 
tillbe den nyfödde Frälsaren. Det lär oss att Jesus 
är en Frälsare för alla folk.

Jag behöver den påminnelsen när jag fres-
tas tänka att det inte finns en chans att en viss 
person någonsin ska kunna komma till tro på 
Jesus. Jag behöver den påminnelsen när jag 
känner mig besvärad i någons närhet för att han 
eller hon ser annorlunda ut, talar ett annat språk 
eller klär sig annorlunda. Jag behöver den påmin-
nelsen när min egen synd vilar tung på mina 
axlar.

Jesus är en Frälsare för alla folk. Vilken skön 
sanning det är! Det betyder ju att Jesus är en Fräl-
sare för mig! Jesus kom för att ge sitt liv för mig. 
Han kom för att ta bort min synd. Han kom för 
att vinna en plats i himlen åt mig. Jesus vill att 
alla människor ska känna till denna sanning och 
förtrösta på honom.

Jesus, du är en Frälsare för alla. Använd den 
sanningen för att trösta mig och använd den 
sanningen för att få mig att dela min tro med 
andra. Amen.

En Frälsare för alla folk
När Jesus var född i Betlehem i Judeen  

på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern till 
Jerusalem och frågade: ”Var är judarnas nyfödde kung? Vi har 

sett hans stjärna gå upp och har kommit för  
att tillbe honom.” (Matt 2:1,2)

Returadress:
Skolhusgatan 11 A 9, 65100 VASA
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