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Aristides av Aten om de första kristna
”De känner Gud och förtröstar på honom. De 
blidkar sina förtryckare och vinner dem som 
vänner. De gör gott mot sina fiender. Deras 
hustrur för ett rent liv och deras döttrar är 
skötsamma. Männen avstår från orenhet och 
olagliga förbindelser. Trälkvinnor och deras 
barn inbjuder de att bli kristna för den kär
leks skull som deras tro skänker, och omvända 
trälar kallar de utan åtskillnad ”bröder” och 
”systrar”. – – – De vägrar inte att ge änkor 
hjälp, de räddar föräldralösa från att utnytt
jas. De ger gärna åt alla som behöver, ja, de 
till och med svälter och försakar för att hjälpa 

andra. Mot främlingar visar de en underbar 
gästfrihet, och de gör det med glädje. De ser i 
alla människor bröder efter Anden och i Gud. 
I allt lyder de noggrant sin Messias bud. Varje 
morgon, ja, varje timme tackar de och prisar 
Gud för hans nåd och godhet. – – – Sina goda 
gärningar gör de inte för att bli omtalade – de 
söker tvärtom undvika att deras kärleksverk 
offentligt uppmärksammas. De söker att vara 
rättfärdiga. I sanning är detta ett nytt folk, i 
vilket något gudomligt finnes.”

Ur ett brev till kejsar Marcus Aurelius

Det är sant, och det är jämmerligt, att mina 
gärningar och min vandel är skröpliga och 
ostadiga. Men jag har sett en man med ge-
nomborrade händer och fötter – i de händerna 
är mina goda gärningar, i de fötterna min goda 
vandel. Om inte Kristi gärningar är mina är 
jag evigt förlorad. Det är sant och min dagliga 
plåga, att jag ännu har så många onda tankar. 
Men jag har sett ett heligt huvud med tör-
nekrona – i det huvudet är mina goda tankar.

Vad är grunden för syndaförlåtelse och rening 
från all orättfärdighet? Jo, det framgår av 1 
Joh. 1:9 där det står att ”Gud är trofast och 
rättfärdig”. Det är grunden för alla kristna. 

Det betyder att Gud är trofast mot sin 
Son, som försonade hela världens synd med 
sitt blod, och att han är rättfärdig, så att han 
inte straffar synden två gånger. Vår synd blev 
straffad då Jesus led döden för oss. Jesus tog 
straffet för synderna när han dog på korset. 

Vad var grunden för de första kristna?

Ställföreträdaren

Nu kan inte Gud på nytt straffa våra synder, 
när vi bekänner dem för honom. Vilken kris
ten har inte fått hjälp av denna vers?

Om vi bekänner våra synder, 
är han trofast och rättfärdig 
så att han förlåter oss våra synder 
och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:9

Red.

Jag ville så innerligt gärna, att min kristen
dom var fullkomlig. Jag har om ingenting så 
mycket bett som om detta.

Men gäller det min salighet, då säger jag: 
Jag vill ingen annan rättfärdighet ha än min 
Herre Kristi. Håller inte min kristendom pro
vet, då håller min Herre Kristus.

Därför är han mig så kär, dyrbar och omistlig.

C.O. Rosenius
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Herren är min Herde, 
mig skall intet fattas. Psaltaren 23:1

Denna psalm i Gamla testamentets psalmbok 
är ett av de mest kända och oftast citerade 
ställena i vår Bibel. Men det är med herde
psalmen som det är med varje ord i den He
liga Skrift. Det blir aldrig för 
gammalt och för slitet och in
aktuellt. Guds Ord, sådant vi 
har det i vår Heliga Bibel, har 
ju alltid samma styrka, kraft 
och friskhet i sig. Det kan inte 
förändras, liksom Han som 
har talat det inte kan föränd
ras. Vår Herre och Frälsare 
är ju densamme igår och idag 
och i evighet. Hebr. 13:8.

Herren är min Herde. 
Vilken trygghet vi finner i de 
orden. Just en sådan som vi 
alla, gamla och unga, så in
nerligt väl behöver i denna oroliga och otryg
ga värld, där allting kan hända när som helst 
och var som helst.

Han låter mig vila på gröna ängar, Han för 
mig till vatten där jag finner ro, Han veder-
kvicker min själ. Vilken outsäglig skönhet i 
dessa ord. De är så djupa och på samma gång 
så enkla.

I herdepsalmen, liksom i allt Guds Ord, är 
det en viss person som står i centrum, näm
ligen Han, som i Psaltaren 45 kallas för den 
skönaste bland människors barn. Och Han 
kan ju bara vara en, nämligen Jesus Kristus 
vår Herre och Frälsare. Han är den gode Her
den.

Jesus har sagt, att en god herde ger sitt liv 
för fåren. Och det är just det som Jesus har 
gjort. ”För mig sitt liv, sitt dyra blod Han ville 
icke spara.” Så sjunger Martin Luther. Jesus 
har med sitt liv och sitt blod köpt oss till sin 
egendom. Och det bästa av allt som tänkas 

kan är att höra honom till. Det är saligheten. 
Och saligheten är den allra högsta lycka som 
det är möjligt för oss att tänka och ännu tu
sentals gånger mer. Vida bättre än att ha alla 

pengar och egendomar i 
världen är det att höra Jesus, 
den gode Herden, till och ha 
honom med från början till 
slut på vägen genom livet. 
Ty Han leder de sina på rätta 
vägar för sitt namns skull. ”I 
Jesu spår är tryggt att vandra, 
ty de gå hem till livets land, 
och sluta ej som många an
dra, vid dödens töckenhöljda 
strand.”

Jesus den gode Herden vill 
nu samla oss alla, unga och 
gamla, föräldrar och barn, 

omkring sig. Han vill inget hellre och högre 
än att du och jag och vi alla skall få uppleva 
och erfara det underbara som står i den 23:e 
psaltarpsalmen.

Det var, tror jag, en liten flicka, som skul
le läsa upp orden: Herren är min Herde, mig 
skall intet fattas. Men hon kom av sig och läs
te: Herren är min Herde, jag skall inte fattas! 
Ändå var detta också rätt. Ty om Jesus är min 
gode Herde och vi lyssnar till hans röst i Or
det och följer honom, så skall vi inte fattas en 
gång i Guds himmelska rike. I Uppenbarelse
boken kallas Jesus ofta för Lammet och i det 
sjunde kapitlet läser vi i vers 17, att Lammet 
som står mitt för tronen även i det eviga livets 
land skall vara de frälstas och saligas gode 
Herde och leda dem till livets vattenkällor. Då 
är saligheten fullkomlig och det är till en så
dan fullkomlig salighet vi alla är kallade.

Carl Gunnar Ohlsson
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Europa i andlig nöd!
”Den enda kontinenten i världen, där den 
kristna kyrkan är på tillbakagång är Västeu-
ropa. Där lämnar årligen ett stort antal med-
lemmar kyrkorna och går till nyreligiösa rö-
relser och sekter samt till allmänt förvärldsli-
gande och materialism.” (P. Brierley, Towards 
2000, Current trends in European Church life, 
Marc Europe)

Under det senaste årtiondet har kyrkor i både 
Afrika och Sydamerika sänt missionärer till 
Europa på grund av den andliga nöd och 
fattigdom som råder i Europa. Fler och fler 
i Europa lämnar den kristna tron. På samma 
gång är kontakten med de kyrkliga kretsarna 
mycket låg hos många kyrkomedlemmar; de 
är kyrkomedlemmar bara till namnet. Dagens 
Europa har avlägsnat sig från den kristna kul
turen, som annars har varit samhällets grund 
i så många århundraden.

Jesus har kallat oss till mission. Han vill 
att vi ska ge evangeliet om syndernas förlå
telse vidare för intet – liksom vi själva har fått 
det för intet (2 Kor. 5:14–21). Kan det vara 
så att Jesus kallar oss att räcka evangeliet till 
Europa – tillsammans med missionärer från 
Afrika och Sydamerika? Den andliga nöden 
är särskilt stor i länder som 
Frankrike, Spanien, Portugal 
och Italien, där reformatio
nen på 1500talet inte fått 
genomslag.

Det är först under de se
naste åren som det blivit till
låtet att tillhöra en annan kyrka än den katol
ska. I Frankrike skedde det redan i samband 
med franska revolutionen 1789, medan det 
i Spanien blev tillåtet först 1978, i Portugal 
1974 och i Italien 1984. Sedan dess har många 
människor lämnat den katolska kyrkan. Vid
skepelse och satanism florerar i länderna, ny
religiösa rörelser och sekter (Jehovas vittnen 

och liknande) missionerar starkt och har stor 
framgång. Numera försöker olika evangeliska 
grupper (dvs. pingstkyrkor, baptistkyrkor och 
metodister) etablera kyrkor i länderna, men 
de är få och i små grupper.

I de ovan nämnda länderna bor det samman
lagt cirka 185 miljoner människor. Det är få 
ställen i världen där befolkningen lever så kon
centrerat som i Västeuropa. Jo, i till exempel 
Mexico City, Calcutta och andra storstäder i 
världen bor människorna ännu tätare. Men om 
vi jämför med en del av de traditionella mis
sionsländerna är det en stor skillnad. Enligt de 
mest positiva beräkningarna räknar man med 
att högst 25% av dessa 185 miljoner har kon
takt med kyrkliga rörelser (här inräknas den 
katolska kyrkan, Jehovas vittnen och mormo
ner), vilket betyder att minst 135 miljoner män
niskor (ungefär 13 gånger Sveriges befolkning) 
inte har någon kontakt med någon kyrkolik
nande rörelse. Det är alltså väldigt många som 
lever utan Gud precis utanför vår tröskel.

Frankrike
Islam och buddhismen är på stark frammarsch 
i Frankrike. Det anges att det finns 1,2 miljo
ner franska buddhister. Samtidigt utbreder sig 

den muslimska minoriteten 
med mellan 8–10 miljoner 
anhängare över stora delar 
av Sydfrankrike. De många 
muslimerna härstammar från 
Frankrikes tidigare kolonier i 
Nordafrika och från en rad 

länder i Mellanöstern. Tidigare räknade man 
med att de skulle stanna i Frankrike några få 
år, men fler och fler har blivit bofasta och in
för sin egen kultur på ställen där de kommer 
att dominera. De kommer från länder som är 
stängda för traditionell mission. Om vi ger 
dem möjlighet att höra evangeliet kan de kan
ske bli Guds redskap till att evangeliet når in 

Kan det 
vara så att 
Jesus kallar 
oss att 

räcka evangeliet till Europa?
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i deras hemländer. Detsamma gäller dem som 
kommit till oss i Skandinavien.

Det finns områden i västra Frankrike (mel
lan storstäderna Nantes och Bordeaux) där de 
evangeliska församlingarna är så få, att det 
bor över 100 000 invånare per evangelisk för
samling. Det finns i Frankrike långt färre pro
testantiska kyrkor per invånare än det finns i 
Japan, Indien eller Pakistan. 

Då den katolska kyrkan bara har cirka 
48% av landets invånare som medlemmar och 
färre än hälften av dem som kyrkobesökare, 
anser också katolikerna Frankrike för att vara 
ett missionsområde. Skulle då inte även vi, 
som genom reformationen fått ett så rent och 
klart evangelium, prioritera Frankrike som ett 
missionsland?

Spanien
De spanska evangeliska kyrkorna är så små 
att de flesta spanjorer överhuvudtaget inte 
känner till deras existens. Av en befolkning 
på 45 miljoner är bara 450 000 anknutna till 
en evangelisk kyrka. Den katolska kyrkan i 
Spanien är en av de mest traditionsbundna 
kyrkorna inom katolicismen. Den var en av 
den tidigare diktatorn Francos stöttepelare, 
och sedan hans fall har många spanjorer ock
så vänt kyrkan ryggen. Nu frågar man efter 
något annat. Blir det evangeliet om Jesus de 
får? Också i Spanien har den muslimska mi
noriteten en stor tillväxt – och några muslimer 
talar också om att återerövra delar av södra 
Spanien. De spanska romerna, som kallas ”gi
tanos”, har under ett antal år kommit med i 
pingstkyrkan Philadelphia, så att kyrkan idag 
framstår som en nästan etnisk romerkyrka. 
Det finns också ett antal små fristående re
formerta kyrkor och en del kyrkligt diakonalt 
arbete bland missbrukare.

Under ett antal år var det endast några en
staka lutherska präster från Argentina som be
drev lutherskt missionsarbete där. Sedan 2014 
har Sarepta från Norge antagit utmaningen 
och etablerat bibelcentrat ”Centro Sarepta” i 

Alfaz del Pi utanför Benidorm, för att stödja de 
små evangeliska församlingarna med möjlighet 
att delta i bibelskola. Även Missourisynoden i 
USA har sänt ut flera familjer som missionärer. 
Allt som allt samlar det lutherska missionsar
betet ca 100 personer över hela landet.

Portugal
Den kyrkliga bilden av Portugal har sedan 
1980talet varit präglad av starka reaktio
ner att lämna den katolska kyrkan. Även 
om 82,5% av befolkningen fortfarande är 
medlemmar av den katolska kyrkan, har 
framgångsteologiska och sekteriska grupper 
vuxit mycket. Liksom i Danmark deltar en
dast cirka 3% i kyrkliga aktiviteter under en 
normal vecka – och detta är väl att märka i 
den katolska kyrkan. Mormonerna har näs
tan 600 missionärer utsända till Portugal och 
har tillsammans med Jehovas vittnen vuxit 
med uppemot 10% de senaste årtiondena. Det 
som i synnerhet är de evangeliska portugisis
ka kyrkornas nöd är bristen på teologisk un
dervisning och utbildning av ledarna. Landet 
har under många år varit ett av de fattigaste 
länderna i EU.

Italien
I denna katolicismens högborg vänder många 
nu ryggen till den kyrka som har fört dem in 
i helgontillbedjan och traditionalism. Hela 
10 miljoner italienare har sedan religions
frihetens införande 1984 lämnat kyrkan. De 
evangeliska grupperna utgör bara cirka 2% 
av befolkningen och är primärt lokaliserade 
till de norditalienska industristäderna. Söder 
om Rom är församlingarna utspridda och få. 
Också här har immigrationen från Afrika satt 
spår i form av fattigdom och ett muslimskt 
levnadssätt.

Lutherska kyrkor
Eftersom den lutherska reformationen besva
rades med en motreformation i de katolska 
områdena, har det inte funnits några luther
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ska kyrkor av betydelse i dessa länder fram 
till mitten av 1970talet. Det är en markant 
skillnad från hela det tidigare kommunistiska 
Östeuropa, där vi finner delvis nationella luth
erska kyrkor, varav några liknar de skandina
viska folkkyrkorna och har en liberal prägel 
medan andra är Bibel och bekännelsetrogna. 
I östra Frankrike valde en luthersk kyrka för 
några årtionden sedan att smälta samman 
med en reformert kyrka (vilket också har skett 
i Österrike och Tyskland). Vid den tidpunkten 
fanns det ca 100 000 medlemmar. I Spanien 
och Portugal har det under årtionden varit 
lutherska missionärer från Argentina och Bra
silien som har bildat kyrkor, så där finns nu 
mellan 100 och 200 lutherska kristna.

Semesterländerna som en kallelse
De fyra ländernas kyrkoliv är likartade på 
många sätt. Det finns en traditionell katolsk 
kyrka som fler och fler lämnar. Många av dem 
som stannar kvar i den katolska kyrkan är 
medlemmar på grund av tradition. Mänskligt 
sett är reaktionen mot den katolska kyrkan 
mycket förståelig. Om inte evangeliet om Jesu 
ställföreträdande död på korset förkunnas för 
dem, så får tron och gudsförhållandet ingen 
näring. Guds Ord kan skapa tro på Jesus Kris
tus hos enskilda personer i den katolska kyr
kan, om Guds Ord får verka. Men om en män
niska lever efter den katolska kyrkans dogmer, 
så förs hon in i en religiöst betingad träldom 
som inte för till evigt liv. Tänk på det när du 

hör om de vackra landskapen och trevliga stä
derna i Provence eller ser de stora europeiska 
cykelloppen. Idyllen frälser ingen – det är bara 
Jesus. Det är han som de måste höra om, om de 
inte ska gå förlorade. Man kan fråga sig varför 
vi gärna vill omvända katoliker i Peru men låta 
dem leva i fred i Italien och Spanien.

EU som missionsmöjlighet
Oavsett hur vi förhåller oss till EU, så är det 
några av de praktiska problemen i missions
arbetet som lättare kan lösas om missionä
rerna sänds ”inom EU” än om de sänds till 
Asien, Afrika eller Sydamerika. Dels har vi 
frihet att bo och arbeta tvärs över gränserna 
i EU, dels har vi i stort sett en gemensam kul
tur – och är inte så långt hemifrån. En del av 
de resurser som går till missionärsutbildning 
används för att förbereda missionärerna på 
den kulturellt annorlunda värld de kommer 
till i missionsarbetet. Olikheterna är många – 
och för en del är de oöverstigliga och kanske 
den barriär som håller tillbaka några från att 
träda in i yttre missionsarbete. Om vi tvärtom 
tänker på Europas ”gemensamma kultur”, så 
kommer det även för en person från norra 
Sverige eller en skåning att finnas så mycket 
gemensamt med resten av Europa, att skill
naderna i språk och världsbild trots allt är 
överkomliga.

Det är viktigt att vi som kristna i ett av värl
dens rikaste länder inte nöjer oss med ett eko
nomiskt tänkande, att låta våra missionärer 

Land

Frankrike

Spanien

Portugal

Italien

Invånare (milj.)

67,5

46,5

10

60,5

Katoliker

48%

70%

82,5%

73%

Evangeliska

2%

1%

2%

2%

Muslimer

9%

4%

0,5%

5%

Ateister

40%

25%

15%

20%

Andra

1%

–

–

–

Lutherska

Ca 1000

Ca 100

Ca 200

Ca 7000

Källor:
Wikipediaartiklar om förhållanden i enskilda länder
CIA – The World Factbook
https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
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Luthergården har litteratur på flera språk som 
talas i Europa, t.ex. albanska, bosniska, eng
elska, lettiska, portugisiska, rumänska, ryska, 
slovakiska, spanska, tyska och ukrainska. Det 

finns även litteratur på språk som talas av våra 
nyanlända, t.ex. arabiska, farsi (persiska), so
maliska, swahili, tigrinja och turkiska. Vissa 
skrifter skickas ut gratis mot portokostnader.

Litteratur på andra språk

resa till ”billiga” länder. Vi bör vara medvet
na om att vi både har ett ansvar att förmed
la evangeliet till de ställen dit andra inte har 
råd att åka OCH ett ansvar för att avhjälpa 
den dubbla (kroppsliga och andliga) nöden i 
världens fattigaste länder. Det finns inga lätta 
lösningar.

Muslimer under utbildning
De länder i världen där det är svårast att vara 
kristen – och att bedriva kristen mission – är 
de muslimska länderna. Här undertrycks 
kristna och här motarbetas även tältmakar
missionärer och vanliga missionärer är inte 
alls välkomna. Det finns två vägar i dessa län
der att nå ut med evangeliet: radiomission och 

mission på utbildningsplatser i Västeuropa. 
Radiomissionen arbetar genom att sända pro
gram till många länder, medan det är väldigt 
få som överväger att så ut evangeliet bland de 
muslimer som finns i våra länder. Inte desto 
mindre är det en fantastisk möjlighet att för
söka nå de unga från muslimska länder med 
evangeliet, medan de studerar vid universitet 
i Paris, Madrid eller Rom eller vid något an
nat universitet i Västeuropa. Om de nås med 
evangeliet kan de – vilket inga andra får lov 
till – resa hem och i det stilla verka för evan
geliet i de stängda länderna.

Knud W. Skov, cand. theol., Herning, Danmark
Översättning från danskan av Gunilla Staxäng

Rosenius Dagbetraktelse på portugisiska 
(februar månad), samt på tyska.

Ankarboken 
och Kors
boken på per-
siska. Böcker-
na finns även 
på flera andra 
språk.

Mannen med sår
märkena på persiska. 
Boken handlar om Ha-
midehs omvändelse.

Ett är nödvändigt av Hans Erik Nissen på spanska, 
rumänska och engelska.
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Hur finner människan vägen till Gud?
Först av allt måste vi göra klart för oss, att 

det inte är människan, som finner vägen till 
Gud genom att så småningom arbeta sig fram 
till honom. Det är tvärtom Gud, som söker sin 
väg till människans hjärta. 

Gud börjar tidigt, redan i dopet. Vi kan 
aldrig tänka högt nog om vårt dop. I dopet 
blev jag kristen, ty i det ögonblicket mötte jag 
Guds utkorelse. På samma sätt som Gud en 
gång utvalde Israel, på samma sätt som han 
åter och åter grep in i dess historia, på bestäm
da punkter med ett bestämt budskap, på sam
ma sätt som han i Jesu Kristi gestalt steg ned 
på jorden för att gå till dem som tappat bort 
den himmelske Fadern och åter sluta förbun
det med dem – på samma sätt har också Gud i 
dopet gripit in i mitt livs historia, skänkt mig 
del av Kristi liv, slutit ett förbund med mig 
och sagt, att han utvalt mig till delaktighet i 
sitt rike.    

Att dopet verkligen kan vara en grundval 
för en människas djupaste personliga tro, för
står man sällan, när man går ut i livet. De allra 
flesta bryter ju tvärtom sitt döpelseförbund. 

Gud börjar tidigt
Det kan ske genom uppsåtligt trots mot Guds 
bud eller en ringaktning av Gud själv, som 
tydligt visar sig i att man aldrig ber och aldrig 
frågar efter hans kyrka. 

Mer eller mindre medvetet har människan 
å sin sida sagt upp förbundet med Gud. Men 
förinta det förmår hon inte. Jag kan ju inte 
göra Guds löften om intet, jag kan inte utplå
na den överskrift som Han har skrivit över 
mitt liv. Den följer mig som en anklagelse – 
men också som ett löfte. 

Jag har ett arv, som jag visserligen kan för
akta, men som likafullt ligger bevarat hos Gud 
och väntar på mig. Än mer: jag har ett hem. 
Jag kan gå bort från det och bli en förlorad 
son. Men jag kan aldrig utplåna det faktum, 
att jag har ett hem och en Fader, som inte 
glömt sitt barn och aldrig kan sluta längta 
efter det. 

Jag kan inte heller hindra honom från att 
söka mig och skicka bud till mig.

Det är detta Gud gör. Så går det till när 
människan finner vägen till Gud. 

Bo Giertz
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På många ställen i Bibeln talas om Livets bok 
som en enda bok. Men på domens dag skall flera 
böcker bli aktuella. I Upp. 20:12 läser vi: ”Och 
jag såg de döda, både stora och små, stå inför 
tronen, och böcker blev upplåtna. Och jämväl 
en annan bok blev upplåten; det var livets bok. 
Och de döda blev dömda efter sina gärningar, på 
grund av det som var upptecknat i böckerna.”

Man kan tala om fullständig folkbokfö
ring. Hela människosläktet finns alltså upp
tecknat i himmelrikets arkiv, antingen i Livets 
bok eller i de många böckerna. Och alla skall 
ställas inför en och samma Lagbok: Himmel
rikets Grundlag.

Den märkligaste boken i himmel och på 
jord är Livets bok. Den finns inte till utlåning 
och kommer aldrig att distribueras via bok
handel, bibliotek eller någon som helst litte
raturmission.

Livets bok i himmelen är i dubbel bemär
kelse Guds Handskrift, inristad i Guds egna 
händer av Gud själv. I Jes. 49:16 avslöjar han 
en hemlighet för sin kämpande profet Jesaja: 
”Se, på mina händer har jag upptecknat dig.” 
Vår store Gud, som skrev de tio budorden 
med sitt finger på stentavlor, handhar själv 
himmelrikets folkbokföring.

Redan Mose visste, att han var registrerad 
i Guds bok. När Israel hade avfallit vid Sinai 
och var under Guds dom, ropade Mose till 
Herren: ”Förlåt dem nu deras synd; varom 
icke, så utplåna mig ur boken som du skriver 
i” (2 Mos. 32:32).

David talar om ”De levandes bok”, 
(Ps. 69:29) och Daniel om ”de frälsta, som 
finns skrivna i Boken” (Dan. 12:1).

”De frälsta!” Vad är det för ett underligt 
folk? Det måste röra sig om dem, som redan 
fått sin dom och blivit frikända. Gud har näm
ligen upprättat en Nådastol härnere på jorden, 
där han frikänner syndare och flyttar över de
ras namn från himmelrikets domsböcker till 

Himmelrikets folkbokföring
Livets bok. Hör och häpna: ”Kom, låt oss gå 
till rätta med varandra, säger Herren. Om era 
synder än är blodröda, så kan de bli snövita, 
och om de är röda som scharlakan, så kan de 
bli som vit ull” (Jes. 1:18).

Bara den som gör upp med Gud vid nå
dastolen, går fri på domens dag. Jesus fram
ställer detta som en lärjunges största glädje
ämne på jorden: ”Gläds över att era namn är 
skrivna i himmelen” (Luk. 10:20).

– Sådant kan ingen människa veta! invänder 
otron. Men tron svarar med 1 Joh. 3:14: ”Vi 
vet, att vi har övergått från döden till livet.”

– Bevisa! pockar otron.
Tron svarar som vanligt med Guds Ord. I 

Fil. 4:3 räknar Paulus upp några medarbeta
re och tillägger: ”… vilkas namn är skrivna i 
Livets bok.”

Hur kunde Paulus veta det?
Jo, för att Jesus själv sagt, att ”var och en 

som tror på honom skall icke förgås, utan ha 
evigt liv” (Joh. 3:16).

Här handlar det alltså om rättfärdighet 
av tro på försoningens grund: ”Ty Gud var i 
Kristus och försonade världen med sig själv” 
(2 Kor. 5:19).

En uppslagen bok har två sidor. Det har 
också Livets bok, men det är ändå en och sam
ma bok. ”Jag och Fadern är ett”, försäkrade 
Jesus. Med dessa fem ord för ögonen börjar jag 
ana det hisnande djupet i ordet: ”Se, på mina 
händer har jag upptecknat dig.” Jag förstår, 
varför Försonarens händer måste genombor
ras på Golgata. Det gav mig inteckning och 
rätt till namnteckning i Lammets släktregister.

I Bibelns sista bok talas om ”det slaktade 
Lammets bok”. Namninsamling pågår!

”Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod!”

Josef Stenlund
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Information i korthet
Rosenius Dagbetraktelse januari–mars tryckt på swahili
Januari–mars av Rosenius Dagbetraktelse, Siku kwa Siku na 
Mungu, är nu tryckt i Tanzania hos Lutheran Printing Press i 
Moshi. Böckerna har redan delats ut, bl.a. till alla präster i Moshi 
stift och till bibelskolor. Ett antal exemplar har också skickats till 
Kenya, där den svenska missionären Kerstin Nilsson ombesörjer 
spridningen av böckerna. Meningen är att vi ska fortsätta trycka 
resterande månader. Vår bön är att andaktsboken skall bli till 
välsignelse.

Två Roseniusböcker tryckta på ryska
Många unga människor lider idag av psykisk 
ohälsa. De har svårt att se en mening i tillvaron 
och förstå sig själva. En bok som borde läsas 
när man funderar över livet är Syndens dagli-
ga plåga av Carl Olof Rosenius. Att läsa den 
tillsammans med Rättfärdig i Kristus ger både 
tröst, hopp och glädje och rekommenderas 
varmt. En svensk pocketversion av båda böck
erna kan beställas från Luthergården. Priset 
för dessa två böcker tillsammans är 120 kr. Nu 
är böckerna översatta till ryska och har nyli
gen tryckts som en bok. Översättare är Valerij 
Volodin som översätter direkt från svenska.

Rosenius Dagbetraktelse 
på swahili

Dagbetraktelsen utgiven på 
portugisiska och spanska
Maj och juni av Rosenius Dagbetraktelse eller 
Husandaktsbok är nu tryckta. Juliseptember 
kommer att tryckas i vår. Målet är att även hin
na trycka oktoberdecember under innevaran
de år. På portugisiska heter Dagbetraktelsen 
Cada día com Deus, som betyder Varje dag 
med Gud. 

LLM har tidigare tryckt alla 12 volymer på 
spanska i Argentina. På spanska heter boken 
Cada día con Díos. Senare har förlaget Såman-
nen i Bolivia tryckt hela boken i en volym. Av 
dessa sistnämnda har också LLM betalat ett 
antal som skickats till vår spansktalande över
sättare och bokdistributör, Marcos Berndt. I 
ett mail från Ingar Gangås vid förlaget Såman-
nen kan vi läsa vilken stor betydelse Dagbe-
traktelsen fått i Bolivia och Peru. Ingar skriver 
följande:

”Det var glädjande att höra om det mot
tagande som dessa böcker (Husandaktsboken 
och Vägledning till frid) fått. Det vi har hört 
visar att flera har funnit vila i evangeliet ge
nom läsningen. Det är speciellt Husandakts-
boken som folk frågar efter. Vem skulle ha 
trott det på förhand? Katolsk påverkan med 

Översättaren Valerij Volodin och förläggaren Alexan-
der Andreusjkin i S:ta Katarina kyrka i S:t Petersburg. 
De överlämnar här boken till församlingen.
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Indien
Även detta år kommer vi att ge VBSböcker 
till barnen i Palakol. VBSböcker är ett kristet 
barnmaterial. Varje år efter skolans avslut
ning samlar pastor Zakkariah barn i Palakol 
för kristen undervisning under några dagar. 
Dagarna avslutas med en måltid för alla barn. 
En del av barnen som deltar i undervisningen 
kommer från hinduiska hem. Vi får bedja att 
Gud låter ordet verka i barnens hjärtan.

Zakkariah har även besökt Chebrole där 
Yobu verkade till sin död. Han träffade där 
Yobus sonson Joshua och mannen till en av 
Yobus sondöttrar. De lovade att skicka ho
nom böcker som Yobu tryckt.

strävan och laggärningar ser ut att ha skapat 
behov av att höra om det Jesus har gjort. En 
baptistpastor berättade glädjestrålande att 
han hade sett frälsningen för första gången. 
Boklagren är nu snart tömda och det är behov 
av att trycka igen.”

Även Marcos har tidigare vittnat om be
tydelsen av Rosenius skrifter i Argentina. Vi 
får hoppas att de portugisiska böckerna också 
vinner ingång bland människor i Brasilien, ja 
att de även kommer till Portugal.

Danmark
Dansk Balkan Mission har tryckt ytterli
gare två häften på persiska, Jesus fann mig 
och Jesus sviker inte. Jesus fann mig, som 
ursprungligen är utgiven av Stiftelsen på Bi
belens Grunn i Norge, finns på många språk, 
även på svenska. Det är en enkel förkunnelse 
om vem Jesus är, om Guds vilja med vårt liv 
och om målet i himmelen. Jesus sviker inte 
handlar om att vi får ta emot Guds nåd i 
Jesus Kristus och få del av Jesu rättfärdig
het. Luthersk LitteraturMission har många 
av DBM:s böcker på olika språk. Böckerna 
skickas ut gratis mot portokostnader.

Pastor Zakkariah med några av barnen i församlingen.

Jesus fann mig på persiska Jesus kommer inte till 
korta på persiska
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Boklista
Be oss gärna om att skicka ut en fullständig 
boklista. Vi säljer förutom Biblar och andra 
böcker (på svenska och andra språk) kort med 
bibelord, gratulationskort till dop, konfirma
tion, bröllop, födelsedagar samt bibelfodral, 
tavlor m.m. LLM har även ett litet antikvariat 
med äldre böcker. Enklast för oss är att skicka 

ut boklistan per mail, då listan är ganska om
fattande, men det går även för oss att skicka 
ut den med vanlig post till den som inte har 
tillgång till dator. Boklistan finns även på vår 
hemsida. Hemsidan är påbörjad och vi hopp
as få möjlighet att fortsätta arbeta med den. 
Adressen är https://www.llm.nu

Livets segerkrans med flera böcker av 
Hans Erik Nissen
Den sista bok av Hans Erik Nissen som utgi
vits är Livets segerkrans. Det är en andakts
bok med 111 korta andakter. Pris: 120 kr. 
Den större andaktsboken av samme förfat
tare heter Ett är nödvändigt och innehåller 
365 något längre andakter. Pris: 140 kr. Hans 
Erik Nissen har även skrivit Det är fullbordat, 
Reflektioner över Jesu sju ord på korset. Pris: 
99 kr. Den finns även på danska med titeln 
Det er fuldbragt, pris: 190 kr. För ungdomar 
har han skrivit boken Christian, pris: 65 kr.

Barnbok om skapelsen
Dinosaurier, apmänniskor – och Gud är titeln 
på en bok för barn i åldrarna 9–13 år. För
fattaren Mats Molén utmanar den i dag så 
accepterade utvecklingsläran och lyfter fram 
Bibelns lära om skapelsen. Denna bok är vik
tig för det uppväxande släktet, eftersom den 
undervisning barnen idag möter är att utveck
lingsläran är sanningen, medan den egentligen 
är en teori. Boken kostar 180 kr och kan be
ställas från Luthergården.
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Rosenius var ända från sin ungdom uppmärk
sam på att det finns ett dike på varje sida av 
den rätta vägen. Det ena diket heter antino
mism, där man blir så evangelisk att man men
ar att en kristen inte längre har användning 
för Guds lag, varken lagens andra bruk som 
en tuktomästare som avslöjar synden i hjärtat 
och därmed driver den kristne till nåden, eller 
lagens tredje bruk som en daglig vägvisare om 
vilka goda gärningar Gud vill att en kristen 
ska göra för sina medmänniskor. Rosenius var 
djupt övertygad om att den troende är simul 
justus et peccator – samtidigt rättfärdig och 
syndare. Lagens tredje bruk beskrev Rosenius 
på flera ställen som en vägkarta eller en arki
tektritning för en kristens liv med Kristus. Det 
fanns i den nyevangeliska väckelsen hyper
evangeliska och antinomistiska tendenser, 
som Rosenius distanserade sig ifrån. Diket på 
den andra sidan av den rätta vägen heter la
giskhet och lagträldom i en eller annan form. 
Det varnade Rosenius upprepade gånger för. 

Rosenius skrev aldrig en kristen dogmatik, 
men uppbyggliga artiklar i en väckelsesitu
ation. Ordvalet är givetvis lite olika om han 
varnade för att köra i diket på vänster eller 
höger sida av vägen. Som den andlige ledar
en och själavårdaren för den framväxande 
evangeliska väckelsen fick Rosenius sig ofta 
tillsänt brev från olika delar av väckelsen. 
Därigenom blev han uppdaterad om den and
liga utvecklingen. Både genom artiklar i Pie
tisten, predikningar och själavårdande brev 
vägledde han människor genom utläggning 
och förkunnelse av Guds ord. Rosenius trött
nade aldrig på att betona att ”den fria viljan 
är en dröm från paradisets dagar”. Därför är 
människan räddningslöst förlorad utan den 
Helige Andes gärning. 

Rosenius betonade den tredje trosartikeln 
kraftigt. Det kristna livet är ett liv som blir 
fött. Det kan aldrig uppkomma genom goda 

föresatser, det kan aldrig arbetas fram. Då 
kommer det bara att bli döda gärningar. De 
kan liknas vid de frukter man kan hänga i 
julgranen, men som inte är trädets egna. Hel
gelsens nya liv kan aldrig börja förrän män
niskan har blivit alltigenom helig. Människan 
blir helig först när hon kommer till Kristus 
och får del i hans rättfärdighet. Då blir män
niskan också född på nytt, får ett nytt sinne, 
en ny vilja och också ny kraft och förmåga till 
att leva efter Guds vilja. En människa blir inte 
helig förrän hon har blivit riktigt ohelig, det 
vill säga, att hon av den Helige Ande har lärt 
känna sig själv som en helt igenom förtappad 
syndare, som måste ropa till Kristus om nåd. 
Den svagaste suck om nåd för Kristi skull är 
en rättfärdiggörande tro och gör människan 
helt igenom rättfärdig inför Gud. Denna insikt 
får en kristen människa aldrig mista om hon 
vill fortsätta att vara en kristen. Denna insikt 
får till följd att en kristen inte talar om sig 
själv, varken sina synder eller sina förtjänster, 
utan istället talar om Kristus och vad han har 
gjort för syndare. 

Rosenius hade samma teologi om helgelsen 
från de första artiklarna i Pietisten 1842 till 
sin död 1868, men han tillämpade sin grund
inställning på sina åhörares konkreta situa
tion, så att de skulle kunna undgå att köra i 
något av de två dikena vid sidan om den rätta 
vägen.

Var Rosenius alltid teologiskt enig med 
Luther?
I artiklarna i Pietisten citerade Rosenius 
många olika andliga ledare från kyrkans histo
ria, men Luther citerades långt mer än någon 
annan. Han betecknas upprepade gånger som 
”vår store lärofader”. De allra flesta artiklar
na innehåller Luthercitat. Särskilt de mycket 
långa citaten är ofta från Kyrkopostillan. Det 
finns också många korta citat utan källhän

Rosenius och helgelsen
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visning, där Rosenius tycks citera Luther ur 
minnet. Slutligen har Rosenius en rad artiklar, 
där både Luthers teologi och språkbruk ligger 
bakom artikeln, utan att Luther nämns. Rose
nius var ända från sin ungdom förtrogen med 
och starkt påverkad av Luthers skrifter, både 
vad gäller innehåll och form. Han kände sig 
som en lutheran och – som han själv skriver – 
talade med ”Luthers tungomål”.

Inte så långt före sin död dikterade Roseni
us ett avskedsbrev till sin dotter. Detta skulle 
efter hans död förmedlas till hans vänner. Här 
skrev han bland annat: ”Och när jag nu med 
döden för ögonen ser på, hwad jag lärt och 
skrifwit, kan jag med djupaste mening förkla
ra, att jag icke wet något att återkalla; och 
denna förklaring behöfwes icke heller, enär 
jag hoppas, att alla deri skola finna den i tre 
hundra år pröfwade lutherska läran.” Rose
nius var övertygad om att han både muntligt 
och skriftligt hade förmedlat den lutherska 
läran, som prövats genom 300 år. 

För Rosenius var det stora hindret för all 
sann helgelse, om lagen kommer in i män
niskans gudsförhållande, så att hon tror att 
hon ska hålla det ena eller det andra budet för 
att växa i helgelse. Då blir det trälens strävan 
att vinna Guds välbehag. Det betyder inte att 
Rosenius var förespråkare för total passivitet 
i fråga om helgelse. Han använde med förkär
lek bilden av jordbrukaren, som både plöjer, 
harvar och sår men samtidigt förväntar sig 
att Gud ensam ska ge hela växten. Rosenius 
betonade också lagens tredje bruk, där han 
såg buden som vägvisare för de kristnas liv, 
medan kraften att leva ett kristet liv kommer 
från den korsfäste och uppståndne Herren Je
sus Kristus.

Pastor emeritus, ph.d. Flemming Kofod-Svendsen

Utdrag ur en längre artikel  
 Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 03/16

Översättning från danskan av Samuel Holmgren

Mariehemskyrkan, Umeå
29 maj 2019 kl. 18.00
Predikan av Curt Westman
Årsmötesförhandlingar
Servering

Vännäsby församlingsgård
Kristi Himmelsfärdsdag 30 maj 2019 kl. 14.00
Predikan av Curt Westman
Avslutning av Jan Nilsson
Servering

Kallelse
Ombud, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter i Luthersk LitteraturMission samt vänner, 
understödjare och intresserade kallas härmed till ordinarie årsmöte i Mariehemskyrkan 
onsdagen den 29 maj kl. 18.00.

Varmt välkommen till Luthersk 
Litteratur-Missions årsmöteshelg
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Böcker för barn och ungdomar

Berättelsen om Jesus, klistermärken 49:-

Bibelaktiviteter, från 4 år 95:-
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Jackson D o. N, Ryttaren i natten, Om Martin Luther 76:-
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Böcker
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på 
baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Luthersk Litteratur-Mission
Box 39, 911 21 Vännäs
info@llm.nu
Adressändringar skickas till 
ovanstående adress.

ART & TYP, Vännäsby 2019

Fader vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn.

Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder, 

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

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!

Välkommen till LLM:s årsmöte! Se program i tidningen!

Tack för förbön
Tack för gåvor
Tack för stöd

Du som utgivit din egen Son i oro och ångest Herre Gud, 
himmelske Fader, du som har utgivit din egen Son uti oro 
och ångest, för att vi ska ha frid genom honom. Förlä
na oss att endast på honom grunda vår trosvisshet, så att 
vi kan ha ro till våra själar. Vederkvick oss med ditt ord. 
Benåda oss redan här på jorden med den frid som är en 
försmak av Guds folks eviga sabbatsvila. Medan detta livs 
orolighet sorlar oss förbi, värdes du med din Helige Ande 
leda alla våra företag, så att vi blir bevarade i din frid. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Henric Schartau

Öppettider:
Helgfria måndagar kl. 16–18

Avsändare:
Postadress:
Luthergården, Box 39, 911 21 Vännäs
Besöksadress:
Köpmangatan 16, 911 32 Vännäs
Tel: 070-66 76 293
E-mail: info@llm.nu

Brevet
Sänds gratis till ca 2300 adresser. Ge 
gärna bort en tidning till 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)


