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Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd!
Fullkomnad är Skriften, o salighets höjd!
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Rosenius på spanska
År 1997 översatte kyrkoherde Gunnar Lodin 
(1916-2004) Rosenius Korta dagbetraktelser 
till spanska och Luthersk Litteratur-Mission 
bekostade tryckningen. Gunnar Lodin hade 
som pensionär flyttat till Misiones i Argentina 
och tjänstgjorde där i den lutherska kyrkan. 
Han såg behovet av roseniansk litteratur i 

Guds välsignelse
Herren välsigne dig och bevare dig. 4 Mos. 6:24

Dessa ord utgör en del av den aronitiska väl-
signelsen. Läs gärna avsnittet i 4 Mos. 6:23-
27. Det ger oss en inblick i den stora förmåns-
rätt som det var att tillhöra Guds utvalda 
folk. Herren förordnar hur hans gudomliga 
välsignelse ska tillföras detta lilla och fattiga 
folk. När det var samlat skulle Aron och hans 
söner, dvs. översteprästen, breda ut sina hän-
der över folket och uttala dessa välsignelsens 
ord. Och så lovar Herren att ställa sig bakom 
orden när han säger: Och jag skall då välsigna 
dem.

När Herren vill välsigna, kan ingen människa 
och ingen djävul hindra, att välsignelsen når 
den, till vilken den är sänd.

Den gången var det endast ett folk som kunde 
få del i Herrens välsignelse. Men genom detta 
enda folk skulle välsignelsen i tidens fullbor-
dan göras tillgänglig för alla folk.

Detta har nu skett. De nationella gränserna 
är nerbrutna. Kristus rev ner skiljemuren. Nu 
utväljer han åt sig ett folk, det nya förbun-
dets folk, från alla släkten och stammar och 
folkslag.

Sydamerika och översatte därför till spanska 
Korta dagbetraktelser, som gavs ut av Norsk 
Luthersk Misjonssambands förlag Editorial 
Siembra i Sucre i Bolivia.

När Luthersk Litteratur-Mission senare kom i 
kontakt med Marcos Berndt, som då verkade 

Och var det gamla gudsfolket lyckligt under 
den gudomliga välsignelsen, så är det nya 
gudsfolket ännu rikare och lyckligare. Den 
välsignelse som Gud den gången kunde sänka 
ner över sitt folk var ju endast en förberedelse, 
en symbol på den välsignelse som han nu bre-
der ut över det nya förbundets Israel.

Vi har en överstepräst som vida överträffar 
den gamle. Med sitt blod har han en gång för 
alla skaffat försoning för sitt folks synder och 
förvärvat alla himlens välsignelser åt oss.

Från sin himmelska helgedom breder han dag 
och natt ut sina genomborrade händer över 
sitt folk. Och från dessa händer droppar den 
härligaste välsignelse ner över fattiga syndare: 
Jesu Kristi, Guds Sons, blod, som renar från 
all synd.

Vilken lycka att få tillhöra detta folk, som har 
lärt att ta sin tillflykt in under dessa välsig-
nande händer med sin själ och med sin kropp, 
med sin sorg och med sin glädje. Saliga folk 
som har lärt att leva under Guds välsignelse – 
och av Guds välsignelse!

Ole Hallesby
                Ur boken I stilla stunder på vägen hem
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Korta dagbetraktelser         Korta dagbetraktelser          Dagbetraktelsen
tryckt i Bolivia                  tryckt i Argentina                  tryckt i Bolivia
av Editorial Siembra  av LLM                   av Såmannen (El Sembrador)

Klippan Jesus
Vittnesbörd av Carmen Rosado
Jag vill hälsa er med den frid som bara vår  
Frälsare, Jesus Kristus, kan ge.

Mitt namn är Carmen Rosado, jag är gift och 
har två barn som snart är ungdomar. Jag är 
utbildad jurist men har inte praktiserat yrket 
sedan jag gifte mig. Jag bor i Sucre, Bolivias 
konstitutionella huvudstad.

Jag hade förmånen att få växa upp i ett kristet 
hem, som fjärde flicka och med åtta äldre brö-
der. Redan som åttaåring tog jag emot Jesus, 
men det skulle gå många år innan jag fick se in 
i evangeliet.

Från barnsben lärde jag mig bibelhistoria, jag 
läste i Bibeln och var med på möten. Men en 

tomhet i mitt inre började mer och mer göra 
sig påmind. Jag var rädd för döden, för jag 
hade ingen förvissning om att jag var en sann 
kristen. Gud var för mig en rättfärdig Gud 
som såg all min synd och alla mina felsteg och 
brister. Bara några få gånger emellanåt hade 
jag en känsla av att jag nog ändå var en kris-
ten. 

Men en dag fick jag tag i en liten andaktsbok 
av Carl Olof Rosenius (Korta dagbetraktelser) 
som hade översatts till spanska av en svensk 
missionär i Argentina (Gunnar Lodin, reds. 
anm.). Till att börja med tyckte jag att det var 
en märklig bok och jag förstod den inte. Men 
jag läste varje dag, för det var samtidigt något 
tilltalande med dessa ”fina” andakter.

som missionär i Spanien, började Marcos ar-
beta med att trycka boken i Argentina. Senare 
har Marcos och hans framlidne far, prästen 
Eberto Berndt, översatt Dagbetraktelsen 
(tryckt i 12 månadsvolymer), Vägledning till 
frid och Om syndernas förlåtelse till span-
ska. Dessa böcker har förutom i Argentina 
även spridits till andra spansktalande länder i  
Sydamerika.

För några år sedan tryckte även Norsk Luth-
ersk Lekmannsmisjons förlag El Sembrador 

dessa skrifter i Bolivia för spridning i framför 
allt Bolivia och Peru. Även Marcos Berndt fick 
ca 500 av Dagbetraktelsen för Argentina, då 
LLM bekostade dem åt honom. 
Vittnesbördet här nedan handlar om den stora 
betydelse Rosenius skrifter har fått för Car-
men Rosado. Den första bok av Rosenius hon 
läste var Gunnar Lodins översättning av Kor-
ta dagbetraktelser från 1997.
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Så småningom upptäckte jag att läsningen 
fyllde mig med en oförklarlig glädje, för bok-
en var inte som andra böcker. Den innehöll 
sanningar som jag aldrig hade hört förr, det 
var nästan tvärtemot vad jag lärt mig tidigare. 
Jag måste dela det jag läste med andra, men 
jag lyckades inte riktigt förklara detta nya för 
dem. Då började jag be konkret om att jag 
skulle få tag i fler böcker, för då kunde de få 
var sitt exemplar och läsa själva.

Bara några få år efter att jag började be om 
detta kom Norsk Luthersk Lekmannsmisjon 
och startade ett litteraturarbete som fick nam-
net Såmannen. Det underliga var att en av de 
första böckerna som blev tryckt var en större 
andaktsbok av Rosenius (den stora Dagbe-
traktelsen på spanska). Det blev för mig ett 
svar på mina böner. Jag kan inte starkt nog 
uttrycka hur glad jag blev, och jag måste tacka 
Gud som sände människor från Norge och 
som påminde de kristna där om att offra så att 
denna bok kunde bli tryckt. Må Gud välsigna 
alla dessa givare! Tänk att boken redan har 
blivit spridd i tvåtusen exemplar! 

Sedan den sista utgåvan kom har jag läst den 
varje morgon, och jag kan berätta att jag nu 
äntligen har fått se in i evangeliet. Nyheten 
om att Jesus har gjort allt för mig har fyllt mitt 
hjärta med tacksamhet och stor glädje. Tidiga-
re var jag mest fokuserad på allt det jag skulle 
göra för Jesus, men nu ser jag att jag har allt i 
honom. Ingenting kan nu ta denna glädje ifrån 
mig, för den är oförgänglig och oföränderlig. 
Den är fast och säker, för den bygger på det 
Jesus har gjort och inte på det jag kan preste-
ra. Frälsningen är säker – och evig – för Jesus 
är den säkra klippan! Gång på gång måste jag 
ta fram den här boken och läsa om och om 
igen. Tänk, Jesus har sonat och betalat för alla 
mina synder!

Nu kan jag samtala med andra familjemed-
lemmar som också läser den här boken. Några 

av dem har fått se detsamma som jag, och nu 
delar vi denna stora glädje tillsammans, att vi 
för Jesu skull kan ha frälsningsvisshet. Vi fröj-
dar oss tillsammans över att Dagbetraktelsen 
har lett oss till alla de rika skatter som vi har 
i Bibeln, och som vi inte kan se av oss själva, 
men som Herren ensam måste uppenbara för 
oss.

Vittnesbörd av Carmen Rosado (tidigare infört i 
tidningarna El Boletín och Lov og Evangelium)

Ovanstående vittnesbörd vittnar om den sto-
ra betydelse Rosenius skrifter haft för många 
människor i olika delar av världen. Genom 
hans böcker har människor, som varit tyngda 
under lagen och längtat efter frid med Gud, 
fått sina ögon öppnade för Jesus och fått se 
att Jesus har vunnit en fullkomlig försoning 
för oss. 

Om du inte tidigare läst Rosenius skrifter 
rekommenderar vi dig att börja läsa någon 
av dem. På Luthergården säljer vi Rosenius 
Dagbetraktelse, Vägledning till frid, Männ-
iskans fall och upprättelse och Kristus – vårt 
liv, 31 andakter samt en serie på sju böcker: 
Gud den underbare, Syndens dagliga plåga, 
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Litteraturmission på swahili

En har dött för alla, Rättfärdig i Jesus, Guds 
Ande och ord, Bröders gemenskap och Jesus 
bli när oss. Det finns även en del böcker av 
Rosenius på antikvariatet.

Vägledning till frid          Människans fall och upprättelse        Kristus — vårt liv
 50:-             50:-                                                                  109:- 

I Tanzania är behovet av kristen litteratur 
stort. Organisationen Soma Biblia vill med sitt 
arbete vara med och fylla detta behov. ”Soma 
Biblia” är swahili och betyder ”Läs Bibeln”. 
Kort sagt är ändamålet med vårt arbete i Tan-
zania spridning av Guds Ord genom kristen 
litteratur.

Det har vi nu fått ännu bättre möjligheter till, 
då Luthersk Litteratur-Mission i Sverige har 
bekostat tryckningen av Rosenius dagbetrak-
telser! Hjärtligt tack till alla som varit med 
och stöttat det projektet! Titeln på swahili är 
Dag för dag med Gud, vilket mycket väl sam-
manfattar bokens innehåll och syfte. Boken 
trycks i fyra delar och när detta läses pågår 
nog tryckning av den fjärde och sista delen.

Soma Biblia är både ett förlag och en littera-
turspridande verksamhet. Norsk Luthersk 
Misjonssamband och Luthersk Mission i 
Danmark började var för sig för mer än 25 år 
sedan, men de sista sex åren har Soma Biblia 
varit dessa två missionsorganisationers ge-
mensamma projekt, med en egen styrelse. Den 

består av 35 medarbetare, varav bara tre 
är utlänningar (från Danmark). Vi har fem 
bokcentraler, väl fördelade i Tanzania, och 
därifrån kör vi ut till alla områden i landet 
med våra så kallade ”mobila bokhandlar”, 
det vill säga stora terränggående bilar fyllda 
med böcker.

Vi distribuerar årligen omkring en halv mil-
jon biblar och andra kristna böcker, bl.a. 
150 000 exemplar av en mycket använd 
liten sångbok med väckelsesånger. Jag tror 
att många av dem även är kända på svens-
ka. Dessutom delar vi ut traktater.

Låt mig kort nämna tre projekt som vi för 
närvarande är involverade i, och som jag 
tror kan ge en lite mer konkret bild av Soma 
Biblias arbete:

– Vi delar ut 50 000 små böcker med  
evangeliernas berättelser om Jesus i tecknad 
serieform till barn i landets skolor. Syftet är 
evangelisering, då alla barn oavsett religiös 
bakgrund får ett exemplar. Vi har gjort en 
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liten handledning till kristendomslärarna, så 
att böckerna även kan användas i skolans re-
ligionsundervisning.

– Vi har kommit igång med att samla unga 
kristna i grupper på tio till gemensam bi-
belläsning. Alla får ett Nya testamente, som 
innehåller en studieplan på 40 avsnitt, där 
varje avsnitt anknyter till en bestämd berät-
telse i Bibeln. Tonen och innehållet riktar sig 
till de unga och ger en introduktion i hur man 
blir en kristen och lever det kristna livet.

– Sedan är det också Rosenius dagbetraktel-
ser! Vi försöker nå ut till alla bibelskolor, och 
då har vi gratisexemplar med oss som en gåva 
till skolan. Vi är ofta på plats vid gudstjänster, 
där alla har möjlighet att köpa andaktsböck-
erna för mindre än en dollar per styck. Vår 
erfarenhet är, att gratis utdelning är svår att 

hantera, och att det man delar ut gratis ofta 
inte värdesätts på samma sätt.

Vi trycker dessutom fyra gånger om året en 
barntidning som kallas Twende. Det betyder 
”Låt oss gå (till Jesus)”. På samma sätt har vi 
för präster, evangelister och andra med un-
dervisande uppgifter i kyrkan en tidning som 
heter Riziki. Det är det ord som på swahili 
används för ”dagligt bröd” i Fader vår. Inne-
hållet består av artiklar både till egen andlig 
uppbyggelse och till hjälp i arbetet.

Om detta och mycket annat kan man läsa mer 
på Soma Biblias hemsida, www.somabiblia.
or.tz, både på engelska och på swahili. Den 
som så önskar kan också få sig tillsänt Soma 
Biblias nyhetsmail på danska. Det beställs på 
https://dlm.dk/lm-international/inspiration. 

Philip Bach-Svendsen, 
ledare för förlagsavdelningen

Under räkenskapsåret 2019-2020 sålde Soma Biblia 568 294 böcker och häften. Av 
detta var 131 976 biblar, 215 831 sångböcker och 50 249 egna utgåvor. Till barnen 
såldes det 12 487 böcker och 14 309 exemplar av barntidningen Twende.

Försäljning av kristen litteratur på en Försäljning av kristen litteratur utanför en kyrka.
marknadsplats i Tanzania.

Rose Nganga i Dar es-Salaam säljer Siku kwa Siku na Mungu, 
dvs. Rosenius Dagbetraktelser, på swahili till en kund.
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Försäljning av kristen litteratur på en Försäljning av kristen litteratur utanför en kyrka.
marknadsplats i Tanzania.

Psaltarens passionspsalm – psalm 22

Många av psaltarpsalmerna är skrivna av 
kung David, så också den 22:a psalmen. Da-
vid levde på 1000-talet före Kristus. Vi får 
tacka Gud för Psaltaren, något av Bibelns 
hjärta, som vi i hem och församling behöver 
läsa, be och begrunda.

David såg i Guds Andes ljus den korsfäste 
Kristus, ja det var Herren själv som ingav Da-
vid vad han skulle skriva. Det är Jesus, vår 
Herre och Gud som andas och talar i hela Bi-
beln, så också här i den 22:a psaltarpsalmen. I 
denna psalm får vi se in i Jesu inre liv, hur han 
kände det när han hängde på korset. 

I vers 2 hör vi Jesu bön: ”Min Gud, min Gud, 
varför har du övergivit mig? Jag brister ut och 
klagar, men min frälsning är fjärran.” Så svår 
är vår synd – som på korset var Jesu synd – att 
han utropade: ”Min Gud, min Gud, varför 
har du övergivit mig?”

 I vers 7-8 hörs Jesu klagande röst: ”Men jag 
är en mask och inte en människa, till smälek 
bland män, föraktad av folket. Alla som ser 
mig bespottar mig, de spärrar upp munnen, 
de skakar huvudet.” Jesus kände sig som 
en mask, nedtrampad, avskydd och hånad. 
Fiendernas hån innebar ett svårt angrepp på 
Jesu helighet och ära. Det var den Helige som 
hängde på korset. 

I verserna 17-19 hörs Herrens ord: ”Ty hun-
dar omger mig, de ondas hop har kringränt 
mig, mina händer och fötter har de genom-
borrat. Jag kan räkna alla mina ben. De skå-
dar därpå, de ser med lust på mig. De delar 
mina kläder mellan sig och kastar lott om min 
klädnad.” Ja, den Heliges händer och fötter 
blev fastspikade på korset. Genom sitt blod 

har Jesus stiftat frid och försoning. Låt oss i 
vördnad och tillbedjan bli stilla inför vår Her-
re och Frälsare. ”Han ödmjukade sig och blev 
lydig intill döden, ja, intill döden på korset. 
Därför har Gud också upphöjt honom över 
allting och givit honom det namn som är över 
alla namn.” Fil 2:8-9 

Sista delen av den 22:a psalmen andas seger 
och tillbedjan av Herren, såsom t.ex. vers 28: 
”Alla jordens ändar skall betänka det och 
omvända sig till Herren. Hedningarnas alla 
släkter skall tillbedja inför dig.” I denna vers 
möter vi missionstanken – Gud vill att alla 
släkter skall nås av evangeliet, till omvändel-
se, tro och tillbedjan.

I Guds ögon var Jesu försoningsverk fullbor-
dat redan före världens skapelse. Gud såg 
korset före tidens början. I kraft av Jesu förso-
ningsverk fick också David själv förlåtelse för 
alla sina synder. Herren säger i 1 Kon. 14:8 
om David efter hans död: ”Min tjänare David 
höll mina bud och följde efter mig av allt sitt 
hjärta, så att han gjorde bara vad rätt var i 
mina ögon.” Hur kunde Herren säga så om 
David som syndat så svårt? Jo, David hade 
fått förlåtelse för sina synder. Förlåtna synder 
kommer Herren inte mer ihåg. Så helt förlåter 
Gud och han är densamme idag. 

Försvara inte din synd och gå inte förbi Kristi 
kors utan åkalla Jesu namn och be om nåd. 
Herren säger: ”Jag, jag är den som utplånar 
dina överträdelser för min egen skull, och 
dina synder kommer jag inte mer ihåg.” Jes. 
43:25. Amen

Henric Staxäng
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”När Jesus hade fått det sura vinet, sa han: 
’Det är fullbordat.’ Och han böjde ner huvu-
det och gav upp andan.” Joh. 19:30

Jesus gav oss sitt liv. Vad har det inte kostat 
den rene och helige att vara vän med tulltjäns-
temän och syndare? Men han drog sig inte 
undan. Ändå var Jesu liv för oss inte nog. Han 
måste också dö. Annars skulle uppdraget, 
som Gud givit honom, inte blivit slutfört. Om 
inte offerlammet blev slaktat, blev det ingen 
försoning. 

Det var en bägare, som skulle tömmas. Den 
var fylld av Guds vrede, som uppenbaras över 
all synd och orättfärdighet. Denna vrede rik-
tade Gud mot sin Son. Då Jesus sa ja till dina 
och mina synder i Getsemane, var det sam-
tidigt ett ja till att bära synden under Guds 
vrede och dom.

Guds vrede blev tömd över korset. Det var 
nödvändigt för att fullborda frälsningen. Det 
finns ingen synd, som Jesus inte bar upp på 
korset. Det finns inte heller något straff över 
synden, som Jesus inte har lidit. Han skulle 
helt in under Guds förbannelse. Vad har det 
inte kostat honom? Och vad har det inte kos-
tat Gud att förbanna sin älskade Son?

Bakom allt detta står en Far och en Son med 
en kärlek, vars längd, bredd, höjd och djup 
övergår allt vad vi kan fatta och förstå. Den 
kände inte till något pris som var för högt, när 
det gällde din frälsning. 

Ur Jesu sjätte ord på korset ur boken Det är 
fullbordat. Reflektioner över Jesu sju ord på 

korset av Hans Erik Nissen

Det är fullbordat

Det är fullbordat. Reflektioner över Jesu sju 
ord på korset av Hans Erik Nissen. 69:-.

Den öppna graven vittnar om 
en öppnad himmel
Ett förunderligare budskap har aldrig hörts än 
det som Jesu vänner fick höra på påskdagen. 
De hade lagt sin Herre till vila i graven, och 
med egna ögon sett honom ligga där. Några av 
de troende kvinnorna hade tidigt på morgonen 

begett sig till graven för att smörja den döda 
kroppen med välluktande örter. Ett tydligare 
vittnesbörd kan inte ges än att dessa tänkte att 
allt var slut. De skulle smörja honom – och 
därmed uppskjuta förruttnelsen en liten tid.
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Men så kommer budskapet: Graven är tom! 
Han är inte här! Änglar har sagt att han är 
uppstånden från de döda!

Tänk, att komma med utstyrsel till en balsam-
ering – och så finns det ingen död! Den döde 
har stått upp, graven är tom!

Alla fyra evangelierna berättar om Jesu upp-
ståndelse. Och du kan tydligt märka i det som 
blir beskrivet, att det rådde något som liknade 
upphetsning och förfäran i lärjungaskaran. 
Han är borta! Graven är tom!

Och så får den ene efter den andre av dem 
möta Jesus, livs levande. De känner igen ho-
nom på såren i händerna och såret i sidan. 
Det är verkligen Jesus. Hans kropp är nu för-
härligad, han går genom stängda dörrar. Han 
uppenbarar sig än här, än där för sina vänner. 
Han lever, han lever!

Den tomma graven har allt sedan dess talat 
mäktigt till Jesu troende vänner. Under alla 
tider har det varit så.

Jesu tomma grav underrättar mig om att Jesus 
själv har legat i graven, och därmed har han 
helgat graven för oss alla. – Om Jesus ännu 
dröjer en tid innan han kommer och hämtar 
sina troende, så kommer vi själva att dö och 
läggas i graven. – Ingen av oss kan tänka på 
detta utan att känna vånda och ångest. Det är 
mörkt i graven.

Men Jesus själv blev begravd. Och när jag tän-
ker på det, känns det annorlunda. ”Min vila i 
graven skall prisa din död.”

Den tomma graven talar om för mig att jag har 
en levande Frälsare. Det är inte med Jesus som 
med alla andra stora män i förfluten tid. Vi sä-
ger om mänsklighetens stora kvinnor och män 
att ”deras minne lever” eller att ”deras ande 
lever”. Men Jesus lever verkligen. Han sitter på 

Guds högra sida. Han är min broder, en sann 
människa som du och jag, dock utan synd. Och 
nu är han vid Guds högra hand, där han lever 
för alltid, för att bedja för oss.

Vi har en levande Frälsare, som håller sitt öga 
på sina vänner och som vet att komma dem till 
hjälp i rätt tid.

Den öppna graven talar till mig om en öppen 
himmel. Död och grav – det är realiteter som 
vittnar om våra synder och om Guds rättfärdi-
ga dom över synden. Genom synden kom dö-
den in i världen. Dödens herradöme kommer av 
syndens herradöme, och därmed kommer Guds 
vrede över synden.

Men Guds Son kom som vår ställföreträdare 
och tog på sig straffet för våra synder. ”Han 
blev en förbannelse i vårt ställe” Gal. 3:13. 
”Då sjönk du i vår jämmer ned, så djupt som  
ingen vet.”

Men Gud uppväckte sin Son från de döda på 
den tredje dagen. Försoningsverket var full-
bordat, och Jesus lever. Han som inte hade 
synd för egen del, kunde inte förbli liggande 
i dödens våld och makt. Han hörde livet till. 
Och så brast graven, stenen blev bortvältrad, 
och graven är tom. För Jesus lever!

Därför vittnar den öppna graven om en öppen 
himmel. Gud stängde himmelen för Adams 
fallna släkt. Men Guds Son har öppnat den 
igen.

Ställ dig i begrundan vid Jesu grav. Där låg 
han – för våra synders skull. Men han är inte 
där – han är uppstånden.

Lyft din blick från graven upp till himmelen 
och du ser en öppen dörr. Vägen dit är fri!

Carl Fredrik Wisløff
Ur Brevet nr 1/1997
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Luthersk Litteratur-Missions 
årsmöte
Luthersk Litteratur-Missions årsmöte är planerat till den 12 maj.

OBS! Reservation
På grund av pandemin kan tidpunkten för årsmötet komma att ändras. För uppdaterad 
information, var god se vår hemsida: www.llm.nu. Eventuellt kan det behövas anmälan till 
årsmötet.

Kallelse
Ombud, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter i Luthersk Litteratur-Mission samt vänner, 
understödjare och intresserade kallas härmed till ordinarie årsmöte i Mariehemskyrkan, 
Umeå, onsdagen den 12 maj kl. 18.00. Vi lyssnar till en digital predikan av Hans Erik Nissen.

Därefter lät kung Darejaves skriva till alla 
folk och stammar och tungomål som fanns 
på hela jorden: ”Jag önskar er fred och fram-
gång! Härmed befaller jag att man inom hela 
mitt rikes område skall bäva och frukta för 
Daniels Gud. Ty han är den levande Guden, 
som evigt förblir. Hans rike kan inte förgö-
ras, hans välde har inget slut. Han befriar och 
räddar, han gör tecken och under i himlen och 
på jorden, han som har befriat Daniel ur lejo-
nens våld.” Dan. 6:25-27

Många ovanliga direktiv från myndigheter i 
olika länder har förekommit under det gång-
na året. Men något påbud om allmän guds-
fruktan, framförd av ett lands högsta ledning 
har vi inte sett. Detta om något hade varit 
befogat. Vi ska frukta och älska Gud, som 
Luther i sin läsvärda katekes upprepar i för-
klaringarna till buden. 

Hur mycket Darejaves själv förstod av sin be-
fallning vet vi inte, men det var en god sådan. 
Den förtjänar att åtlydas även i dag.

Men äkta gudsfruktan kan inte beordras 
fram. Den sanna tron kommer på ett annat 
sätt – genom Ordet, det förkunnade och det 
skrivna. Vi får tacka Gud för att vi, på vårt 
eget språk, fått ta del av hans Ord och god 
kristen litteratur. 

Översättarna i Darejaves rike fick arbeta hårt 
för att nå ut med kungens budskap till alla 
folk och stammar och tungomål. Vår bön 
är att det översättningsarbete som LLM får 
stå med i ska få förmedla budskapet från en 
större Konung, som själv blivit människa och 
genom sin död på korset sonat all synd, men 
som också har uppstått och nu lever och re-
gerar i all evighet.

Inledning till LLM:s verksamhetsberättelse för 
2020

Samuel Holmgren

Ett budskap till alla folk
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Du har skapat mina njurar, du vävde mig i 
moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så 
underbart skapad. Underbara är dina verk, 
min själ vet det så väl. Benen i min kropp 
var inte osynliga för dig när jag formades 
i det fördolda, när jag bildades i jordens 
djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett 
foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, 
formade innan någon av dem hade kommit. 
Psaltaren 139:13-16.

Så säger Herren din återlösare, han som 
format dig sedan moderlivet. Jesaja 44:24.

Hör på mig, ni kustländer, lyssna, ni folk 
som bor i fjärran! Herren kallade mig redan 
i moderlivet, han nämnde mitt namn redan 
i min mors sköte… Och nu säger Herren, 
han som från moderlivet formade mig till sin 
tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom 
så att Israel samlas hos honom, för jag är ärad 
i Herrens ögon… Jesaja 49:1, 5.

Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Innan 
jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, 
och innan du kom fram ur modersskötet 
helgade jag dig. Jag satte dig till profet för 
folken.” Jeremia 1:4-5.

När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt 
barnet till i hennes moderliv. Lukas 1:44.

Luthersk Litteratur-Mission säljer boken Till 
de oföddas försvar för 99:-. Ett utdrag ur 
boken, Att finna förlåtelse efter en abort, säljs 
för 5:-.

Här är ett utdrag ur Till de oföddas försvar:

”Jag hörde ett nyhetsinslag om barn som 
hittade en container full med aborterade 
foster. När de chockade och rädda kom 
springande till sina föräldrar, sade de att de 
hade hittat döda bebisar. De satte ord på det 
uppenbara. För att man inte ska tro på det 
som är uppenbart måste man ha lärt sig att 
inte tro på det. Dessa barn var för små för att 
veta att de inte skulle tro sina ögon.

Feministen Jean Carton berättar om när 
hennes treårige son strosade in i hennes rum 
och av misstag fick syn på en abort i tionde 
veckan. Modern beskriver hans reaktion:
Hans lilla röst var fylld av sorg när han 
frågade: ’Vem hade sönder bebisen?’”

Till de oföddas försvar

Till de oföddas försvar Att finna förlåtelse efter en abort
av Randy Alcorn  av Randy Alcorn
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”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” 1 Mos. 1:1

”Jubla i Herren, ni rättfärdiga, att lovprisa honom hör de rättrådiga till…Ty Herrens ord är 
rätt, han är trofast i allt han gör…Himlen är skapad genom Herrens ord, alla dess härskaror 
genom hans muns ande…Hela jorden må frukta Herren, alla som bor i världen må bäva för 
honom. Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod där.” Psaltaren 33:1, 4, 6, 8-9

Luthersk Litteratur-Mission säljer böcker om skapelsen både för vuxna och för barn. Det är 
viktigt att få en motvikt mot den förnekelse som strömmar mot oss från media. 

För barn finns böckerna Dinosaurier, apmänniskor och Gud av Mats Molén för 180 kronor 
och Dinosauriemysteriet och Bibeln av Paul Taylor för 150 kronor. Livet under den stora 
istiden, som också kostar 150 kronor, är en bok både för barn och för vuxna. Första delen av 
boken är en berättelse för barn om tiden efter syndafloden. Den andra delen är en faktadel. 
Boken är översatt till svenska av Gunnel och Mats Molén. 

För vuxna finns en ny bok om skapelsen, Varför tror inte alla på Darwin? av Johnny Bergman 
för 95 kronor och Slump eller intelligent design? och Ateisten som ändrade sig av samme förfat-
tare för 30 kronor. Det finns även fyra böcker av Mats Molén: Evolutionslåset 80 kronor, Livets 
uppkomst 39 kronor, När människan blev ett djur 80 kronor och Vårt ursprung 180 kronor.

Skapelsen

Livet under den stora istiden  Varför tror inte alla på Darwin?
av Michael Oard och Beverly Oard   av Johnny Bergman
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Livet under den stora istiden  Varför tror inte alla på Darwin?
av Michael Oard och Beverly Oard   av Johnny Bergman

 

Tre böcker som handlar om detta är skrivna av 
Gertrud Storsjö, som har en god kännedom i 
detta ämne. Böckerna är Buddha eller Kristus, 
som kostar 159:-, Befriad, som kostar 139:- 
och ”Ni ska bli som Gud” Om österländsk 
andlighet, som är ett häfte och kostar 39:-. 
Böckerna varnar för inflytande från öster-
ländsk religion och ockultism.

Under en längre tid har österländsk religion på 
olika sätt trängt in i vårt sam-
hälle och till och med i kris-
tenheten. Ibland är vi inte ens 
medvetna om att det handlar 
om religion. Därför är det inte 
alltid lätt att se farorna, speci-
ellt eftersom vi kanske inte har 
kunskap om dessa läror och 
övningar som tränger sig in. 
Mycket av detta hör hemma 
under beteckningen New Age. 
Målsättningen för New Age är 
att forma en världsbild med en 
blandning av olika religioner 
och läror. Exempelvis härstam-
mar yoga från hinduismen. 
Enligt yogans företrädare har 
människan en inre gudomlig-
het som hon ska komma i kon-
takt med genom yoga. I yogan 
använder man mantra som kan 
vara namnet på en hinduisk 
gud eller en hinduisk lärosats. 
Där förekommer också ofta 
solhälsningen, då man tillber 
en hinduisk solgud. Bibeln för-
bjuder på det strängaste att tillbe solen, månen 
och stjärnorna. Mindfulness härstammar från 
buddhismen. Det kommer från Buddhas åtta-
faldiga väg. Buddhismen liksom mindfulness 

är ett självfrälsningssystem. Man ska fokusera 
på andningen för att kunna bortse från sina 
tankar och scanna igenom hela kroppen för 
att fokusera på nuet. Det kan ge ett tillfälligt 
lugn, men samtidigt kan det bli en beröring 
med en annan andlighet som hos många ska-
pat svåra problem.

Varför har sådant här blivit så vanligt? Där-
för att människor är fridlösa och söker finna 

frid på olika sätt. Men den ende som 
kan ge verklig frid är Jesus Kristus, 
som försonat oss med Gud. Vi behö-
ver inte söka efter frälsning inom oss 
själva, hos någon österländsk gudom 
eller ha kontakt med ockultism. Je-
sus har gjort allt färdigt. ”Medan vi 
ännu var svaga dog Kristus i ogud-
aktigas ställe, när tiden var inne.” 
Romarbrevet 5:6. Han har tagit på 
sig våra synder och öppnat vägen till 
Gud. ”Ty så älskade Gud världen att 
han utgav sin enfödde Son, för att 
den som tror på honom inte skall gå 
förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16. 
Jesus är Fridsfursten som kan ge oss 
frid. Hans Erik Nissen skriver i en 
betraktelse i Livets segerkrans: 

Min frid ger jag er. Joh. 14:27
Jesus gav sina vänner en dyrbar gåva 
den sista kvällen han var tillsammans 
med dem. Han gav dem inte bara frid 
– han gav dem sin frid. Vad den är 
får du klart för dig genom att se på 
Jesus. I allt han var och sade möter 

du friden. Han är genomsyrad av frid. Den 
har sin grund i att hela hans väsen är i harmo-
ni med Gud. Det finns inte ett enda missljud. 
Den himmelska världens verklighet lyser emot 

Österländsk religion eller Kristus?
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oss genom Jesus. Du blir stilla, för du står in-
för en fullhet och en rikedom som våra ord 
inte kan tolka.
Det är denna frid du ska låta din själ sjunka 
ner i. Den är en gåva från Jesus till dig. Den 
räcks dig i det ord som är ande och liv. Bibelns 
ord liksom tar dig vid handen och leder dig 
in i ett frälsningens universum, där allt andas 
frid. Du står inför ett ansikte som lyser över 

dig. Det finns ingen synd som skiljer. Du står 
på blodets grund. Du är ren, obesmittad och 
helig.
Din själ vilar. Allt är fullbordat. Du har del i 
gudomlig natur. Kristusrikedomen bor i dig. 
Du lever och andas i den frid som flödar emot 
dig från den levande Guden. Det gör den re-
dan här nere. Detsamma ska den göra i evig-
het.

Ett bokpaket med barnböckerna Jörgen och Martin av Anette Hovén och Jesus och barnen av 
Johan Lunde säljs för 200 kronor och ett bokpaket med böckerna Christian och Blir jag aldrig 
bättre? av Hans Erik Nissen säljs för 100 kronor.

Bokpaket

Kraften av Lammets blod av F W Krummacher skickas gratis mot portokostnad. Även Carl
Olof Rosenius Syndernas förlåtelse på engelska, Forgiveness of Sins, skickas ut gratis. För ett
exemplar av en av skrifterna är portokostnaden 12 kronor. För två skrifter är portokostnaden
24 kronor.

Gratishäften

Det finns också flera andra gratisskrifter både på svenska och andra språk. Det finns gott om
gratishäften på vissa språk och lite färre på andra språk. Bland språk med gratishäften kan
nämnas engelska, persiska, arabiska, rumänska, georgiska, spanska, slovakiska och ukrainska.
Tanken är att så småningom få ut en ”gratislista” på vår hemsida.

av F W Krummacher                            av Carl Olof Rosenius
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Bokpaket

av F W Krummacher                            av Carl Olof Rosenius

Boklista

För att spara in pengar till missionen har LLM tagit bort sin box-adress. 
Ny adress är nu: Luthersk Litteratur-Mission, c/o Gunilla Staxäng, Strand 93, 911 93 Vännäs. 
Besöksadressen är fortfarande densamma: 
Luthergården, Köpmangatan 16, 911 32 Vännäs.

OBS! Ny postadress

Abdallah, L.M., Messias 25:-

Alcorn Randy, Att finna förlåtelse efter en abort 5:-

Alcorn Randy, Till de oföddas försvar 99:-

Andersen Øivind, Grunnsannheter til frelse (norska) 180:-

Andersen Øivind, Vid källan 180:-

Andersson Christer, Vid Guds hjärta (Om CO Rosenius) 

125:-

Arndt Johan, Andlig skattkammare 125:-

Bergman Johnny, Ateisten som ändrade sig 30:-

Bergman Johnny, Slump eller intelligent design 30:-

Bergman Johnny, Varför tror inte alla på Darwin? 95:-

Bogatzky, Dagliga betraktelser 125:-

Bunyan John, Kristens resa, inbunden 150:-

Bunyan John, Kristinnas resa 190:-

Busch William, Jesus vårt enda hopp 40:-

Edén G, Bönbok 30:-

Giwerholdt M, Se på Jesus, 62 korta andakter 30:-

Giwerholdt M, Se på Jesus, 62 korta andakter, stor stil 40:-

Hallebo H, Kristus vandrar bland oss än 50:-

Hydén A, Nåd för nåd 100:-

Jesus fann mig 25:-

Krauklis M, Martin Luther – liv och verk 200:-

Larsson Tony, Gudstjänstens rötter 198:-

Lillsjö B, Vid din hand 60:-

Luther M, Detta löfte gäller alla 130:-

Luther M, En liten bok om bönen 75:-

Luther M, Företal till Romarbrevet 10:-

Luther M, Gläd dig du kristen 198:-

Luther M, Herdabrev 39:-

Luther M, Hur man ska be 98:-

Luther M, Kommentar över bergspredikan 149:-

Luther M, Om en kristen människas frihet 50:-

Luther M, Ord för dagen 199:-

Luther M, Spis och föda 125:-

Molén Mats, Evolutionslåset 80:-

Molén Mats, Livets uppkomst 39:-

Molén Mats, När människan blev ett djur 80:-

Molén Mats, Vårt ursprung 180:-

Nissen HE, Blir jag aldrig bättre? 59:-

Nissen HE, Christian 65:-

Nissen HE, Det är fullbordat 69:-

Nissen HE, Ett är nödvändigt 140:-

Nissen HE, Livets segerkrans 120:-

Norborg, Den fallna människans salighetsordning 400:-

Oard Michael och Beverly, Livet under den stora istiden 

150:-

Praetorius, Arndt, Statius, Skatten och pärlan 80:-

Ringius, En kristlig undervisning om Kristi rike, del I 50:-

Risdal D, Kallelsen 50:-

Rosenius CO, Dagliga betraktelser (tryckt 1956) 100:-

Rosenius CO, Husandakt (tryckt 1993) 150:-

Rosenius CO, Husandakt – Rosenius dagbetraktelser (tryckt 

2016) 250:-

Rosenius CO, Kommentar över Romarbrevet, tre delar 

(norska) 600:-

Rosenius CO, Kristus – vårt liv, 31 andakter 109:-

Rosenius CO, Människans fall och upprättelse 50:-

Rosenius CO, Röda serien 1-7, 350:- (Går även att köpa 

styckevis.)

Rosenius CO, Vägledning till frid 50:-

Röstin S, 52 söndagar 60:-

Röstin S, Egendomsfolket 50:-

Röstin S, Ett nådens år 125:-

Röstin S, Trons värld, inbunden 25:-, häftad 10:-

Storsjö G, Befriad 139:-

Storsjö G, Buddha eller Kristus 159:-

Storsjö G, ”Ni ska bli som Gud”, Om österländsk andlighet 

39:-



BPosttidning

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på 
baksidan (ej adressidan)

Returadress:
 Luthersk Litteratur-Mission c/o 
Gunilla Staxäng, Strand  93
911 93 Vännäs
info@llm.nu

ART & TYP, Vännäsby 2021

Brevet sänds gratis till intresserade. Anmäl ny adress, avflyttning, 
dödsfall, så att adressregistret blir så aktuellt som möjligt.

Tack för din gåva till missionsarbetet! Glöm inte att be för arbetet!

Tack för förbön • Tack för gåvor • Tack för stöd
Öppettider:
Helgfria måndagar kl. 16–18

Avsändare:
Postadress:
LLM, c/o Gunilla Staxäng, Strand 93, 
911 93 Vännäs, Sverige.
Besöksadress:
Köpmangatan 16, 911 32 Vännäs
Tel: 070-66 76 293
E-mail: info@llm.nu

Brevet
Sänds gratis till ca 2100 adresser. 
Beställ gärna fler tidningar och ge 
vänner och bekanta.

Ansvarig utgivare:
Henric Staxäng
Strand 93, 911 93 Vännäs
Tel. 070-66 76 189

Redaktör:
Bengt Lunnergård, LLM:s ordförande
Blomåkersvägen 28, 922 62 Tavelsjö
Tel. 090-601 50

Kassör:
Helena Thurfjell-Andersson
Ljumviken 4, 913 33 Holmsund
Tel. 090-236 54

Expeditionspersonal: 
Gunilla Staxäng, tel. 070-66 76 293

Gåvor sänds till LLM
Bankgiro: 833-7024 (Sverige)
Swish, nummer 123 150 7060
Svenska Handelsbanken, IBAN:
SE64 6000 0000 0003 1229 5642, 
SWIFT/BIC: HANDSESS (från utlandet)

Kristus lever!

Kristus lever, underbara ord,
Som upplivar tungt och sorgset mod!
Väl är mörkret stort här på vår jord,
Men se, Kristus lever!

Ja, han lever, trogne Frälsaren,
Som på jorden var de armas vän.
Lika full av kärlek är han än.
Herren Kristus lever!

Han har kämpat, segern vunnen är
Över satan och all mörkrets här.
Dödens välde övervunnet är:
Segerhjälten lever!

Han är livet, vi ock leva får.
Om än genom dödens flod vi går,
Skall det bli vår segersång ändå:
Herren Kristus lever!

Kristus lever! Vilsekomna själ,
Var ej längre nu en världens träl!
Allt ännu för dig kan bliva väl:
Herren Kristus lever!
  Selma Sundelius-Lagerström 1883


