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1.

"F A l) E R N"

"Helige Fader, kom och var oss nära, Låt oss förnimma kraften av din lära, Du som kan giva mer än vi begära, Hör oss, o Fader."
När vi i slutet av juli och början av augusti för tre år sedan hade sådana här morgonböner i Marstrands kyrka, samlade vi våra tankar kring olika
huvudord i Bibeln. Vi ska nu göra likadant under två veckor och ta upp andra huvudord.
Vi börjar med ett bibelord: "Filippus sade /till Jesus/:'Herre, visa oss
Fadern, det är nog för oss.'''(Joh. 14:8}
Vi skall nu inte börja med att se på ordet Gud utan på ordet FADER. När
det gäller sådana här stora och rika andliga ting, hjälper det oss inte att
gå till språkvetenskapen eller ordböckerna för att fråga vad orden betyder.
Inte heller hjälper det oss att gå till filosofin för att få utrett vad som
ligger i begreppen. Det enda som här gäller är vad Gud har uppenbarat i sitt
Ord och genom vår Frälsare Jesus Kristus.
Vad betyder det då, när Gud i Skriften kallas Fader, vår himmelske Fader?
Man har ibland sagt att det är en av huvudpunkterna i Jesu lära, att Gud är
alla människors Fader. Men det är inte alls någon punkt i hans lära. Han lär
inte så. Vi måste nämligen skilja på Skapare och Fader. Gud är verkligen alla
människors Skapare. Därför ville han vara alla människors Fader. Men han får
inte vara det. De skapade människorna har gått bort ifrån Gud. De är förlorade. De är vredens barn.
Men nu är det också så, att Gud handlar inte bara i vrede mot dem som har
avfallit. Han strör också i sin godhet ut av sina gåvor över alla människor
för att föra dem till besinning och för att om möjligt dra dem till sig. "Han
låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga." Men han är inte en Fader för den stora hopen av
människor. Han är okänd för dem. De tar emot av hans gåvor, men honom själv
känner de inte. Något personligt förhållande till honom har de inte. Man kan
jämföra detta med sådana barns förhållande som inte känner sin jordiske far.
De vet inte ens vem han är. Det kommer kanske ett underhållsbidrag någonstans
ifrån, men de har aldrig sett faderns ansikte eller händer. Hur skulle de kunna älska en sådan far eller anförtro sig åt honom?
Vill Gud ha det så med oss människor? Nej! Han har i stället tagit det avgörande steget för att upprätta en personlig förbindelse: "Så älskade Gud världen, att han gav den sin ende Son." Barnaskapet är ingen rättighet för uppstudsiga och onda barn. Även om barnaskapet är förvärvat av Sonen, vår Broder, är
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det en nåd och ett under. Det är alltså inte självklart att det skall höra
oss till. Det är något så stort, att det är oförklarligt: "Vilket djup av
rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut
eller spåra hans vägar ••• Av honom och genom honom och till honom är allting."
För vilka människor är nu Gud en Fader? Han är en Fader för alla dem som
tror på Sonen, eftersom han i Sonen, Jesus Kristus, har upptagit dem till
sina barn. Han har fött dem en andra gång, till ett nytt liv. Vi blir ju
våra föräldrars barn genom att födas av dem. Så är det också här. Den nya,
den andra födelsen gör oss till Guds barn. Han blir vår himmelske Fader. Det
sker i Dopet. Om det sedan skulle hända, att vi går bort ifrån honom och är
förlorade söner och döttrar, finns det ändå en väg tillbaka, men det är vägen tillbaka till det barnaskap vi fick i dopet. En sådan väg tillbaka kallas omvändelse.
Även detta är ett stort under. För den som är förlorad och sitter bland
svinen i ett främmande land ser det alldeles omöjligt ut att komma tillbaka.
Men den förlorade sonen kom hem igen. Fadern återupprättade förhållandet fader-son. Han sa' till den andre sonen: "Din bror var död och lever igen, han
var förlorad och är återfunnen."
Jesus och hans apostlar visar tydligt att ingen kan känna Gud som sin Fader utan att känna Jesus som vägen. Jesus svarade ju Filippus så här: "Den
som har sett mig har sett Fadern." Skriften visar också på det glada och
lyckliga förhållande, då vi känner Jesus som vår Frälsare och för hans skull
och genom honom har tillträde till Fadern. Om detta lyckliga förhållande vittnar aposteln Paulus: "Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att
ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att
vi kan ropa: 'Abba! Fader! ' Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om
att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar
och Kristi medarvingar."
Psalmer: 22:1-3; 644:-

366:7.
2.

"S O N E N"
Ett av namnen på vår Frälsare är "Sonen", Guds evige Son. Om Sonen läser vi i ett känt bibelord: "Om Sonen gör eder fria, så blir ni verkligen
fria."

(Joh. 8:36)

I fråga om vem Sonen är är vi ännu mera hänvisade till Skriftens ord än
när det gäller Fadern. I fråga om Fadern brukar vi ju hämta många tankar
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från Skapelsen. Många folk har ju genom att se på Skapelsen lärt sig
förstå att Gud är mäktig och vis. Däremot kan Skapelsen inte lära oss
någonting om Guds evige Son. Inga blånande sjöar, inga moln som seglar
på himmelen, inga tindrande stjärnor kan ge oss den hälsningen: "Så
älskade Gud världen att han gav oss sin ende Son." Det är bara Guds Ord
som kan säga oss detta och kan lära oss förstå det och ta emot det.
När Skriften berättar att Gud sände till oss sin Son, handlar det inte
om en dröm eller om något från ideernas värld. Det handlar om något faktiskt, verkligt: "När tiden var inne", då skedde det. När kejsar Augustus regerade i Rom, när Quirinius var ståthållare över Syrien, då kom
Guds Son till oss. När det sedan kommer fram till de allra mest avgörande händelserna, är även dagarna och timmarna angivna: torsdag, fredag;
tredje, sjätte och nionde timmen; på första veckodagen, i gryningen.
Denne Jesus Kristus, Guds evige Son, är alltså ingen diktad gestalt,
ingen litterär skapelse. Han är inte en gestalt i en bok, någon som vi
kan läsa om, innan vi griper nästa bok. Han är den ende i sitt slag. Han
måste bli föremål för vår tro, om han skall kunna bli vår Herre och Frälsare. Om den tron finns i vårt hjärta, att han är för oss "korsfäst, död
och begraven", då är det också en tro på syndernas förlåtelse, liv och
salighet. Då har han fått ge oss frid i hjärta och samvete, så att vi
med glädje kan se fram emot den dag, då han skall komma tillbaka för att
döma levande och döda.
Nu är det något märkligt i förhållandet mellan Sonen och Skriften. Hela Skriften handlar om Jesus Kristus. När han den där gången vandrade med
två lärjungar på vägen till Emmaus, berättas det så här om deras samtal:
"Med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som
står om honom överallt i skrifterna."
Vi måste än idag läsa Guds Ord så som Jesus läste det. Från löftet om
Kvinnans Säd, som skulle krossa Ormens huvud, är det som en enda lång profetia fram till den dag, då Döparen pekade på Jesus och sa': "Där är Guds
Lamm, som tar bort världens synd." Sedan är det i NT:s böcker en enda
lång utläggning om Sonen fram till det ställe, där aposteln Johannes skriver: "Kom, Herre Jesus. Nåd från Herren Jesus åt alla."
Om denne Jesus, Guds evige Son, bekänner vi enligt Skriften att han är
sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika sann människa, född av
jungfrun Maria. Han måste vara sann Gud för att kunna segra över synd, död
och djävul. Men han måste också vara sann människa för att kunna vara vår
representant och träda fram inför Gud som den andre Adam och säga: "Nu är
botad all den skada som oss syndafallet gjort."
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Hur vet vi nu att det är så och att detta verkligen håller? Vilken är
den avgörande punkten här? Det är Jesu Kristi egen uppståndelse från de
döda: "Om Kristus inte har uppstått, Ja, då är vår förkunnelse tom och
tom är också er tro ... Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder .•• Men nu har Kristus uppstått från
de döda."
Det går alltså inte att vara kristen, om man bygger på lösa spekulationer efter modellen: "Så här tänker jag, vad tycker du?" Det finns vissa
händelser och gärningar i fråga om Guds evige Son som måste vara den klippfasta grunden för vår tro. Dit hör, för att säga det kort: "Guds enfödde
Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus~ korsfäst, död och begraven, nederstigen till
dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda."
Att Jesus Kristus är, inte bara en jude från Nasaret, utan också Guds
evige Son, "född av Fadern före all tid", på detta hänger vår frälsning
och eviga salighet. Luther säger: "Förblir inte Kristus sann Gud, född av
Fadern i evighet och Skapare av alla varelser, då är vi förlorade."
Nu behöver vi inte alls vara förlorade. I stället kan vi bekänna: "Jag
tror att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika
sann människa, född av jungfrun

Maria~

är min Herre, vilken förlossat, för-

värvat och vunnit mig ... med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död; på det att jag skall vara hans egen, bliva och leva
under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet."
Psalmer:491:1-3; 345:5-8; 42:-.
3.
ilA N D E N"

"När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig." (Joh. 15:26)
Det tredje bibliska huvudord, som vi tar upp vid våra morgonböner, är
Anden. Anden är inte, som fienderna till treenighetsläran menar, bara ett
uttryck för en kraft eller för Guds vilja eller Kristi sinne. Varför går
det inte att se på Anden på det sättet, som en kraft från Gud, som ett
kvardröjande minne av Jesus eller som en kraft som på något sätt har blivit kvar på jorden efter Jesu jordiska levnad?
Det finns många svar på den frågan. Ett svar är att Guds Ande har verkat långt innan Jesus av Nasaret framträdde. Anden verkade genom hela Gamla Testamentets tid. Det berättas ju att "de gamle" fick sitt vittnesbörd
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genom tron (Hebr. 11:2). Vittnesbörd om vad?

Om ting som man hoppas, ser

fram emot, säger författaren. De gamle fick trons övertygelse om ting som man
inte ser. Så berättas det om Abel, Enok, Noa, Abraham och många andra. De dog
i tron, innan de ännu hade fått vad utlovat var. De hade sett det i fjärran och
hälsat det. Det betyder att de hade hälsat det med glädje, med trons igenkännande.
Anden var alltså verksam på Gamla Testamentets tid, ty utan Andens verk kan
den frälsande tron inte uppstå i en människas hjärta.
Anden är en av de tre personerna i Gudomen, en person med en egen vilja, som
dock är i fullständig harmoni med de andra personerna i gudomsväsendet. Anden
var verksam i skapelsen, innan himmel och jord fanns. I själva verket nämner
Skriften såväl Anden som Fadern och Sonen som Skapare. Anden förbindes på ett
särskilt sätt med livet, och därför kallas han också "Livets Ande" så som vi
nyss sjöng i psalmen. I vår bekännelse kallas han "Livgivaren".
Det andra exemplet från Gamla Testamentet på att Anden har verkat redan då
kan vi hämta från profeterna. Det är Anden som har givit inte bara trons gåva
och liv åt profeterna, utan också gåvan att tala och skriva ord från Gud. Han
har ingivit dem, att de skulle tala och skriva, men också vad och hur de skulle tala och skriva. Därför konstaterar aposteln Petrus: "Ingen profetia har
någonsin framkommit aven människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den Helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud."
Nu är den Helige Ande också förbunden med Nya Testamentet och med Jesus
Kristus. Först på det sättet, att människan Jesus fick sitt jordiska liv tänt
hos jungfrun genom den Helige Ande, utan mans medverkan. Vid mandomsanammelsen
verkade den Helige Ande detta, att människan Jesus, som då blev till i jungfruns
liv, förenades med Guds evige Son, som hade varit av evighet. Guds Son blev i
den stunden människa.
Sedan var den Helige Ande oavbrutet i verksamhet även under den tid Herren
Jesus verkade på jorden. När lärjungarna och många, många andra människor kom
till tro, var det den Helige Ande som verkade tron. Ingen människa kan tro av
sig själv.
När Jesus sedan skulle lämna sina lärjungar och inte längre vara hos dem på
det synliga sättet, lovade han att den Helige Ande skulle fortsätta hans verk
genom Ordet och genom Ordet verka tron. Detta verk skulle utsträckas till hela
världen enligt Jesu ord: "Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i
Faderns och Sonens och den Helige Andes namn."
Och vad gäller nu för oss? Vi är hela tiden beroende av Andens verk i Kris-
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ti kyrka.

Inte bara så att Anden, som alltid följer Ordet, måste förklara

Ordet för oss så att vi förstår det. Annars blir Ordet bara papper och trycksvärta eller ljud, mummel och buller. Det är Anden, Guds gode, helige Ande,
som kallar, upplyser, omvänder och leder oss till tro på Gud. Men det är
också så att det är Anden som bevarar i tron, helgar och behåller i tron
fram till en salig död. Det är endast Anden som kan verka detta, och det
sker genom dopet, i församlingen, i nattvarden, i bönen och i trons gemenskap med de medkristna.
Det finns alltid en fara, när vi talar om Anden, nämligen att vi blandar
ihop Andens verk med våra egna tankar och känslor, t.ex. enligt modellen:
"Anden har sagt mig ... ", "Anden har ingivit mig ... " Sådant kan leda till
svåra misstag, ja, katastrofer. Vi måste därför komma ihåg att Anden alltid
verkar så, att det stämmer överens med Skriftens ord. Gud talar ju aldrig
emot sig själv. Han säger aldrig en sak i Skriften och en annan sak genom
sin Ande. Om vi däremot "låter Skrift förklara Skrift", kan vi vara säkra
på att stå under Guds Andes ledning. Det vi har fått i GudsOrd, det är,
som aposteln Paulus lär oss, "skrivet oss till undervisning, för att vi genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt
hopp".
Psalmer: 53:1-2; 364:1-3; 51:2-3.

4.

"K Y R K A N"
"Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan
begära eller tänka, hans är härligheten genom Kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen." (Ef. 3:21)
När vi kommer till det fjärde bibliska huvudord vi tar upp i denna serie,
"Kyrkan", bör vi allra först lägga märke till den stora förvirring som ofta
uppstår kring detta ord. Man måste ange, i vilken betydelse man använder ordet "kyrka": kyrkolokal, kyrkosamfund, lokal församling eller kyrkogren. Vad
det upplästa bibelordet handlar om är något annat, nämligen den världsvida
gemenskap omkring Jesus Kristus som kallas Kyrka, Jesu Kristi kyrka, "en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund". Denna kyrka är en, endast en.
Vad är då Kyrkan? Det är troligt att själva namnet kommer från ett grekiskt ord, "kyriakä", som betyder "Herrens", Herrens tillhörighet. Det är
ett mycket lämpligt ord. Kyrkan är nämligen inte en organisation

eller in-

rättning som människor har funnit på eller skapat. Hon är Herrens! När denna Herrens tillhörighet också kallas "helig", beror det inte på någon helig-
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het som de berörda människorna äger. Det är i stället Guds Ord och
Guds Ande som i sin

heli~het

har upprättat denna gemenskap omkring Kristus

och i denna gemenskap fortsätter att utföra ett helgande verk.
Men vad blir det då av de lokala enheterna, den svenska kyrkan, den
norska, den finska o.s.v.? Det är alldeles självklart så, att den svenska
kyrkan inte är och aldrig kommer att bli detsamma som den ena, heliga och
allmänneliga kyrkan.

Men saken har en annan sida: Om vi kan peka på sanna

kristna, troende kristna här i den svenska kyrkan (och det får vi verkligen
hoppas att vi kanl), så kan vi också säga: dessa är också medlemmar av
Kristi ena, heliga och allmänneliga kyrka.
Vem är det då som avgör vilka som är sanna kristna? Prästen kan inte med
absolut säkerhet avgöra det, inte kyrkorådet eller kyrkofullmäktige, inte
biskopsmötet eller kyrkomötet. Ännu mindre kan domstolar, regering eller
riksdag avgöra sådana ärenden.
Sådana avgöranden kan ske endast inom Kyrkan själv och då på ett osynligt sätt. Det vi har att gå efter finns i Guds Ord. Det är också på viktiga punkter sammanfattat i Kyrkans bekännelse. Efter sådana grunder får det
avgöras. Vi kan alltså inte gå och peka på människor och säga: "Du är kristen; du är inte kristen." Vi får alla ställa oss inför Guds Ord, lyssna
till undervisningen och förkunnelsen och så pröva oss själva i hjärta och
samvete. Det är så Gud leder oss genom sitt Ord och sin Ande.
De stora svårigheterna kommer, när man tar sig för att utesluta någon
eller måste utesluta någon. När man ofta och gärna utesluter kyrkomedlemmar,
är det risk för att det blir felaktiga domar och alltför mänskliga domar.
När man aldrig utesluter någon ur den yttre gemenskapen, kan det bara bero
på slapphet i kyrkan eller falskhet i hennes lära. Man bryr sig då inte
om Guds Ord, eller också har man en regel som tillämpas i alla fall och i
alla väder, och det är en regel som man med en falsk beteckning kallar "kärlek". Man menar att man älskar människorna, men man älskar då inte Kristus,
inte heller hans Ord eller hans Kyrka. Man vet inte heller vad man talar
om. Att i svåra fall ställa någon utanför gemenskapen, det är en andra eller en tredje varning, när ingenting annat har hjälpt, det är ett mycket
allvarligt försök att få den felande att vakna till besinning.
Att vara en lem i Kristi kyrka, det är att vara med där den Helige Ande
låter sin kallande, omvändande, pånyttfödande och helgande kraft verka,
alltså att vara med där människor samlas omkring Kristus, bygger på Kristus och med hjärtats begär omfattar Kristus som sin Frälsare.
Vem är då en sann kristen? Detta är en så svår sak att avgöra att var
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och en måste pröva sig själv, ställa sig inför Guds ansikte och be: "Oöm
mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig."
Viktigare än att gå omkring och döma den enes eller den andres trosförhållanden är att pröva undervisningen och förkunnelsen i vår egen församling och kyrka och sedan stödja och uppmuntra det som är gott och rätt
och sant. Då befordrar man allas andliga väl. Viktigt är också att ta vara
på, befordra och beprisa den enhet vi har i Kristi kyrka, på Ordets grund,
på Kristustrons och evighetshoppets grund. Då kan man, som Martin Luther,
bekänna: "Jag tror, att det på jorden finnes en liten hop eller församling
av idel heliga under ett" huvud, Kristus, kallad tillsammans genom den Helige Ande, i en tro, ett sinne och en kunskap, utrustad med mångahanda gåvor, dock endräktig i kärleken, utan partier och splittring. Av denna församling är också jag en del eller lem, med delaktighet i och rätt till alla
de gåvor, som den äger." (Stora Katekesen)
Psalmer: 370:1-3; 58: - ; 55: 5.
" L A G E N"

"Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen ... Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat." (Psalt. 19:8-9)
Många skulle väl bli förvånade över att ordet "Lag" här tas upp bland
kristna huvudord och ännu mera över att Lagen prisas så som sker i den nittonde psalmen. Men en sådan förvåning kan då bero bara på en sak: man vet
inte att Lagen kan brukas på olika sätt, även av

männi~korsom

kallas

kristna.
I Bibeln har vi Lagen given i olika former. Vi har de tio buden från Sinai berg. Men bland judarna kallades också de fem Moseböckerna "Lagen".
Ibland kunde man med "Lagen" mena hela Gamla Testamentet.
Vad är då innehållet i Guds lag? Det är sammanfattat i sådana ord som
dessa: "Var heliga, ty jag, eder Gud, är helig." Guds lag vill alltså visa
oss att Gud är helig, oföränderligt helig och rättfärdig. De människor som
i skapelsen utgick ur Guds hand var också heliga, och Gud ville att de alltid skulle vara sådana. Men det är just en sida av syndafallet att människorna frivilligt och självsvåldigt övergav helighetens väg. De blev oheliga och
orättfärdiga och därmed också främmande för Gud.
Om nu Guds heliga lag har överträtts genom människornas synd, så kan han
inte se genom fingrarna med detta. Det måste därför ske en försoning på

det
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sättet att skulden blir utplånad och människorna renade. Detta är förutsagt och antytt i

gamla~Testamentet,

och sedan är det utfört och be-

skrivet i Nya Testamentet.
Här behöver vi också tänka på vad Bibeln säger om de två förbunden. Att
hålla lagen var detsamma som att hålla fast vid Guds förbund, vid utkorelsen och löftena. När folket sedan avföll från Gud, fick profeterna förkunna Guds dom över folkets otro och olydnad. Men de fick också förkunna ett
nytt förbund. Detta var Guds motdrag för att rädda de fallna människorna.
I det nya förbundet ville Gud upprätta den brutna förbindelsen genom att
själv bära bqrdan av sitt folks missgärningar, så att det i sanning kunde
sägas: "Det var våra missgärningar han bar."
Och ändå var det på en punkt något gick snett. Det uppstod i slutet av
Gamla Testamentets tid en fromhetsrörelse av ett nytt slag. Den började
med många goda och riktiga tankar. Men när det blivit glidningar i dessa
tankar,

lärd~

den att det var absolut nödvändigt att hålla alla bud. Man

skrev också nya bud för att förklara de gamla, och ibland blev förklaringarna viktigare än själva buden. Man lärde också att människorna med god
vilja kunde hålla alla buden, och om det fattades något kunde Gud fylla
ut det med sin nåd, eftersom han såg den goda viljan. Detta var fariseismen. Laguppfyllelsen blev i fariseismen en väg att vinna Guds nåd. Fariseismen har blivit en dubbel olycka för alla senare tider. Dels så, att alla
som vill bruka och vörda Guds lag ofta blir beskyllda för att vara fariseer, vilket de inte är, dels så att de verkliga fariseerna idag finns på
ett helt annat håll. Den allmänna och mycket populära uppfattningen idag,
att om vi gör så gott vi kan, fyller Gud ut resten med sin nåd, den uppfattningen är fariseism. Många som kallar sig kristna är fariseer.
Vad lär då kristendomen?
a) Lagen är i Jesu mun ännu strängare än i Gamla Testamentet och i fariseismen. Jesus säger: "Icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen

skall förgås, förrän det allt har fullbordats."
b) Enligt så stränga krav kan ingen av oss fullqöra Lagen. Den dömer

oss alla som syndare. Men Kristus har uppfyllt Lagen, helt och fullt. "Han
fullgjorde vad vi borde Och blev vår rättfärdighet."
c) För vår frälsning gäller nu detta: "Den rättfärdige skall leva av
tro" eller "Den genom Kristus rättfärdiggjorda människan skall leva." Detta
är det nya förbundets innehåll.
d) Gör vi nu vad lag är om intet? Har Lagen blivit överflödig? Ingalunda. Guds helighet och rättfärdighet är bevarade oförkränkta, och det rätta,
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barnsliga och innerliga förhållandet till Gud är återställt, om vi tar emot
det som en gåva och går in i det.
e) Men vad blir det då av lagen? Den fortsätter att döma oss, när vi felar, men den driver oss då också till Kristus och syndernas förlåtelse. Det
är en sida av saken. Men den visar oss ständigt Kristi helighet och kärlek
som ett mönster och en förebild för vårt liv. Det är den andra sidan. lagen
blir då en hjälp för oss

att inrätta

också våra liv i kärlek, barmhärtig-

het och trohet i förhållande till våra medmänniskor.
Nu kan vi förstå det här med lagen bättre. Att förkasta lagen eller försumma Guds bud, det är inget bevis på att man är "evangeliskt sinnad" eller
särdeles väl omvänd.

A andra sidan: Om någon inte försöker göra sig till kristen genom sin förmenta laglydnad utan brukar lagen som en spegel för att se sig själv i Guds
Ords ljus; om denne sedan söker sin tillflykt i nåden undan lagens dom; om
denne sedan tackar Gud för lagens undervisning om kärlekens och barmhärtighetens väg i vår levnad bland människorna; då har vi framför oss, inte en farise, utan en ödmjuk kristen som vandrar i helgelse. Det är den rätta vägen
att bruka Guds lag. Gud vill att vi alla skall vara på den vägen.
Psalmer: 64:1-3; 346:1-4; 63:9-14.
6.

liE V A N G E l I U M"
"Jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning
för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken."
(Rom. 1:16)
När det gäller det kristna huvudordet "evangelium", är det även med det
ordet så som med många andra, att det har flera betydelser. Grundbetydelsen
är "ett ljuvligt och glatt budskap". Denna betydelse kan avse hela det kristna innehållet, men den kan också avse det allra innersta i kristendomen: Guds
nåd i Kristus genom hans lidande och död för oss syndare. Evangeliet som budskap till människor får då också den speciella betydelsen av erbjudande om
och tillsägelse av syndernas förlåtelse, liv, frid och salighet för Jesu Kristi skull.
Av dessa betydelser har det sedan uppstått ännu en: de nytestamentliga
skrifter, som handlar om Jesu Kristi liv, hans undervisning, lidande, död och
uppståndelse, har kommit att kallas "evangelier", "evangelium enligt Matteus",
"enligt Markus" o.s.v.De är ju böcker om "evangelium".
Nu är det också så, att det finns "evangelium", "ett ljuvligt och glatt
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budskap", redan i Gamla Testamentet. Innan solen gick ner på syndafallets dag, uttalade Gud löftet om Kvinnans Säd. Det är det första evangeliska budskapet i Bibeln: Han, som skulle födas av kvinna, skulle söndertrampa Ormens huvud. Eftersom denne Ormaförtrampare skulle komma, kunde de
andra evangeliska löftena också ges: "Om edra synder än är blodröda, så
kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som
vit ull." "Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få
frid, och genom hans sår blir vi helade."
Redan i Gamla Testamentet höjs det därför glädjerop och jubel över att
evangeliet, glädjebudskapet, går ut: "Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen, för att förkunna frid och frambära gott budskap."
Men det bör också vara helt klart för oss, att evangeliets glada budskap kan bli känt i sin fullhet först i Nya Testamentets tid, eftersom
det handlar om Jesus Kristus och frälsningen genom honom. Här måste vi
emellertid lägga märke till att evangeliet är inte bara en lära, som man
kan höra föreläsas och utläggas, det är inte bara satser man kan driva eller punkter man kan slå fast. Evangeliet är ett budskap som också måste
tas emot på ett personligt sätt, i tro, så att det blir en del av människan själv.
Varför är det så? Varför skiljer sig evangeliet om Jesus Kristus från
andra läror? Det beror på att det i evangelium är fråga om Guds eget hjärtelag, hur han är sinnad mot oss. Evangeliet inte bara handlar om Guds
kraft, det är Guds kraft till människors frälsning. I evangeliet är det
något som sker: människor blir uttagna från fångenskapen under fördärvets
makter och insatta i det nya livet, där Kristus är Herre.
Man kan också beskriva evangeliet på ett annat sätt: det handlar om
att Gud har funnit en utväg. I Gamla Testamentet berättas det ibland, naturligtvis med mycket mänskliga ord, att "Guds kärlek klagar". Meningen är
den: "Vad skall jag ta mig till med de avfallna och trolösa människorna?"
Nu visar evangelium i Nya Testamentet, detta fortfarande sagt med mycket
barnsliga ord, att Gud har funnit en utväg. Han sände sin enfödde Son.
"Till ende Sonen sade han: Jag måste mig förbarma. Far ner uti det syndaIand Och lös de fångar arma Av deras synd och stora nöd, Fräls dem ifrån
en evig död Och låt dem med dig leva." Därför följer det av sig självt att
Jesus säger: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kan komma till
Fadern utom genom mig." Därför kan vi också sjunga: "Nu är botad all den
skada, Som oss syndafallet gjort."
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Eftersom ordet "evangelium" så tydligt handlar om Jesus Kristus och frälsningen i hans namn, bör vi låta ordet
för dessa ting. Vi kan,

"~evangelium"

verkligen vara reserverat

som en del grupper har gjort, gå ut med varningen:

"Icke något annat evangelium!" Den varningen innebär, att man skall se upp
med vad som kallas evangelium. Ingenting annat får kallas ett frälsande evangelium än det kristna, bibliska budskapet om Jesus Kristus. Aposteln Paulus
har uttryckt det så: Jag vill inte "veta om något annat än Jesus Kristus,
och honom såsom korsfäst".
Man kan uttrycka samma sanning så, som det på olika sätt sker i Skriftens
ord och i vår bekännelse: Skriften allena - Kristus allena - nåden allena.
Och detta kan tas emot genom tron allena.
Evangelium handlar alltså från början till slut om Jesus Kristus, Guds
evige Son: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen
något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta."
Psalmer: 478:1-3; 147:2-4; 37: -

7.

"H E R R E"
"Alla tungor skall bekänna, att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till
ära." (Fil. 2:11)
Bland de kristna huvudorden finns det en del som vi har svårare att förstå än andra. Så är det med ordet "Herre", som tillkommer Jesus Kristus, vår
Frälsare. Ordet "Herre" i Bibeln går tillbaka till "det namn som är över alla namn". Det är det namn som i Bibelns hebreiska är stavat med fyra konsonanter. Men mer vet vi knappast. Det rätta uttalet är inte känt, eftersom vi
inte vet vilka vokaler som skulle sättas till. Det var förbjudet för judar
att försöka uttala detta heliga namn.
Det heliga namnet visar på något hos Gud, som inte finns hos någon

männi-

ska och inte heller hos något annat skapat. Varför har då Gud ett sådant namn?
För att förstå det bör vi först tänka efter vad det är att ha en bakgrund. Varje ordinär människa har en bakgrund. Hon har en far och en mor. Hon har sin
släkt i Göteborg, Bohuslän eller Västergötland eller någon annanstans. Vad
skulle vi säga om en människa som inte har en bakgrund? Kanske skulle vi kalla
henne utböling eller bortbyting eller något annat sådant. Men alla har någon
bakgrund.

Gud, däremot, är den ende som inte har någon bakgrund. Vi kan inte

gå bakom honom till någon annan som vore före honom. Han har inte blivit till,
inte blivit uttänkt. Om vi kunde säga: "Så här blev Gud till", så vore han inte Gud. Med Gud är det så, att Han är.
När Mose blev sänd till Israels folk, sa

han till Gud: Vad skall jag svara,
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när de frågar vem som har skickat mig? Gud svarade: "Så skall du säga
till Israels barn: 'JAG ÄR' har sänt mig till er."
Detta är ett av Guds viktigaste namn: JAG ÄR. Om Gud ensam kan sådana
ord sägas: HAN ÄR. Men vad betyder då sådana ord? Han är den helt oföränderlige. - Han är alltid densamme. Därför är han också den oföränderligt
trofaste. - Han har all makt i himmelen och på jorden.
Han är också helig. Innebörden av ordet "helig" är något upphöjt och
avskilt. Avskildheten gäller allt orent och besudlat. Gud är som en förtärande eld för allt orent och besudlat. Inför detta heliga måste alla människor bäva på

~amma

sätt som Mose bävade framför den brinnande busken: "Drag

dina skor av dina fötter, ty platsen där du står är helig mark."
Med Guds helighet sammanhänger hans vrede. Om människor reagerar mot tanken på Guds vrede, beror det på att de inte förstår vad orden betyder. Guds
vrede är ingen simpel vilja att hämnas. Det är bara så, att det heliga inte
går ihop med det oheliga, det rena går inte ihop med det orena. Då vore det
lättare att bära eld och vatten i samma kärl. Guds helighet kan inte kränkas. Han är också i sin helighet den oföränderlige.
Om man nu skulle ta bort heligheten från bilden av Gud, då skulle man också ta bort upphöjdheten, allmakten och majestätet. Men man skulle ta bort
ännu mer. Jämte Guds kärlek är det ju Guds vrede som är bakgrunden till det
som skedde på Golgata: "Gud försonade hela världen med sig genom Kristus;
han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser ... Han som
inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår
skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet."
Nu bör vi väl kunna förstå, varför också Sonen, Jesus Kristus, kallas
"Herre", alltså inte bara Fadern. Sonen är den som har löst oss, betalat för
oss, för att vi både skulle bli fria och bli hans egendom. Det är så som
Martin Luther säger: Jesus Kristus är Herre, därför att han har "förlossat,
förvärvat och vunnit oss, förtappade och fördömda människor, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, icke med guld eller silver utan med
sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död; på det
att vi skall vara hans egna, bliva och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet".
Heligheten och herradömet hos Fadern och Sonen skall också visa sig i
den dom som en gång skall komma. Det skall då på ett avgörande sätt visa sig
att Sonen är Herre. Därför är det så viktigt att böja sig för honom redan i
tiden, medan det kan ske till frälsning, för att det inte skall behöva ske
i evigheten, när ingen nåd mera finns att få.
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Hur går det då med dem som idag, under nådatiden, menar sig inte kunna komma ut med den bekännelsen att Jesus är,Herre, Guds evige Son, det enda namn
som kan ge frälsning?
Om detta är svårigheten för någon, så att denne säger: "Jag vill, men jag
kan inte", så kom ihåg detta, och det är mycket, mycket viktigt: Vi kan inte
själva tvinga oss eller arbeta oss fram till den bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Den bekännelsen är ett verk i oss av Guds Ande, genom Ordet. Gud
vill verkligen hjälpa oss fram till en sådan tro. Han erbjuder oss den genom
evangelium, genom nåden i Kristus. Vi får öppna våra hjärtan för ett sådant
Andens verk i oss. "Ingen kan säga 'Herre' annat än i den Helige Ande." Men,
Gud vare lovad, i Jesu namn och för Jesu skull är det möjligt. Gud vill det.
Psalmer: 36: -; 356: - ; 17: 8.

"G L

Ä

D J E"

"Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket."
(Luk.2:10)
Det kristna huvudord vi skall se på idag är "glädje". Det finns många människor som menar att glädje inte kan höra ihop med kristendom. De menar att
kristendom snarare hör ihop med tråkighet och dysterhet. Det är då en händelse som ser ut som en tanke, att sådana människor ofta söker köpa glädje
för pengar, nämligen genom att betala inträde på sådana ställen där de kan,
som de menar, ha roligt, "slå ihjäl några timmar", som annars skulle bli för
tråkiga.
I Bibeln finns det många olika ord för "glädje". De spänner över ett
brett register av lägen, känslor och tankar. De olika orden är, bland andra,
glädje,fröjd, lycka, jubel och salighet. Om vi tänker på att det finns så
många och så stora ord för just "glädje", förstår vi att det är ett verkligt
huvudord i Skriften.
Den glädje Bibeln talar om är en glädje i tacksam förundran: "Jag vill
tacka Herren av allt mitt hjärta, jag vill förtälja alla dina under. Jag vill
vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste."
(Ps. 9:2-3) Det är en glädje också över skapelsen och Skaparen: "Sjungen
till Herrens ära en ny sång, hans lov i de frommas församling. Israel glädje
sig över sin Skapare, Sions barn fröjde sig över sin Konung." (Ps. 149:1-3)
Men redan i Gamla Testamentet är det ofta fråga om en glädje över frälsningen: "Stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna; Häv upp
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din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna; häv upp den utan
fruktan, säg till Juda stäcler: 'Se där är eder Gud! ' •.• Se, han har med
sig sin lön, och hans segerbyte går framför honom." (Jes. 40:9-10)
I Nya Testamentet framställes Herren Jesus som uppfyllelsen av alla

dessa löften. När han kommer, talas det just om glädjen, så som vi hörde
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inledningsorden: "Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela
folket."
Men nu är det märkliga detta: den värld, som är den ~tora'fienden till
verklig och sann glädje, har försökt att själv få ut patent på glädjen. Man
menar: det är'bara den värld, som vänder Kristus ryggen, som har glädje att
ge.
Vad är det för slags glädje Skriften talar om? Om vi går till Nya Testamentet, möter oss många överraskningar. I Jakobs brev heter det: "Mina bröder, håll det för idel glädje, när ni kommer i allehanda frestelser." I
nya översättningen står det: "Skatta er bara lyckliga!" Det är ingen dålig
glädje! Men kan man verkligen glädja sig, när man råkar i svåra frestelser?
Detta är obegripligt för många. Men vi förstår det bättre, om vi säger så
här: Guds hjälp finns också i den djupaste nöden och i det djupaste mörkret. Den som är där kanske förstår detta: Här kan ingen mer än Gud hjälpa,
nu måste Gud, osynligt, vara mig närmare än någonsin.

Fångar, som har slup-

pit ut efter 10-15 år i slavläger, känner sig ofta tafatta och hjälplösa ute
i friheten, inte därför att de älskar fångenskapen, utan aven annan orsak:
I nöden var de nära Gud, och han var nära dem. De frågar sig därför: Hur
ska jag nu kunna uppehålla förbindelsen med Gud och kunna känna friden och
glädjen i Gud?
Det finns ett exempel på detta även i Nya Testamentet. Det stora glädjebrevet, Paulus' brev till Filippi, är skrivet från ett fängelse. När Paulus
skrev det, visste han inte om han skulle släppas fri eller bli avrättad. Men
inte en enda skrift i Nya Testamentet är så fylld av glädje som detta brev
från fängelset. Ett liknande exempel på glädje finns i vår psalmbok: "Ännu
ur fängelsets natt och kvalm Ljöd genom gallret en kämpes psalm; Det var en
svensk som satt fången."
Men hur är det då med glädjen utanför hjärtat och kyrkväggarna? Det finns
ingenting som hindrar en kristen att glädja sig över arbete, framgång, studier, gemenskap med människor o.s.v. Men över allt annat står gemenskapen
med Gud och glädjen i Gud. "Gläd er alltid i Herren! Än en gång vill jag
säga: gläd er", skrev Paulus från fängelset.
Det finns en särskild dimension i den kristna glädjen: förhållandet mel-
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lan tid och evighet. Man kan på ett världsligt sätt glädja sig över en sak
som finns idag men kommer att vara borta i morgon. Den kristna glädjen gäller framför allt det som varar i evighet. Om evighetsperspektivet saknas, vad
är det då för glädje med att ha framgång, förmögenhet, villa, aktier eller
vad som helst som räknas som stort och märkvärdigt här i världen? Om evighetsperspektivet saknas i gemenskapen med livskamraten, kanske det en dag
ligger en papperslapp på köksbordet med hälsningen: "Vänta mig inte tillbaka! Jag har flyttat ihop med en annan."
När det finns ett evighetsperspektiv och en glädje i Gud, då sträcker sig
glädjen över, inte bara barndomens och ungdomens år, inte bara framgångens
år, inte bara den jordiska levnadstiden, utan ännu mera: över tid och evighet.
"Ni har inte sett /Kristus ännu/, skriver aposteln Petrus, "men älskar
honom ändå; ni ser honom inte ännu, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars
frälsning."
Psalmer: 494:1-3; 405: -

257:3.
9.

"B Ö N"
"Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det."
(Joh. 14:13-14)
Troligen är det så att det finns någon form av bön i alla religioner,
vilka gudar man än dyrkar. Däremot är det inte så säkert att bönen i alla
religioner består i samtal med någon gud.! många fall är det snarare fråga om besvärjelse.
Rent allmänt kan det sägas att bönen är nödvändig, absolut nödvändig,
för den kristna gudstron. Om en människa aldrig beder, står hon heller
inte i förbindelse med Gud. När bönen saknas, är det ett livstecken som
saknas. Det är ungefär som när en människa inte andas. Då är hon död. Bönen har därför blivit kallad "själens andedräkt".
När vi nu tar upp "bön" som ett kristet huvudord, skall vi allra först
se på några vanliga invändningar mot bönen. Man säger så här: Det kan väl
inte vara någon mening med att be, när Gud ändå vet allt. Vuxna människor
borde inte komma med en så svag invändning. Enligt denna invändning borde
alla föräldrar säga till sina barn: "Kom aldrig och tala om för oss vad ni
behöver eller önskar. Begriper ni inte, att vi med vårt förstånd vet allt
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sådant ändå!" - Liksom föräldrarna älskar att höra sina barn tala eller
jollra om sina önskningar och behov, så fröjdar sig Gud över vår bön, när
vi i den lägger fram våra önskningar och behov.
Man säger också så här: Om Gud är både allvetande och oföränderlig, kan
vi väl inte få honom att ändra sig genom att be honom om något eller tala
om vad vi önskar. - I bönen är det inte fråga om att Gud redan har beslutat något och att vi ber honom ändra sig. Det är i stället så, att vi söker utröna vad som är Guds vilja med oss och att vi söker Guds ledning och
hjälp för att bringa våra vilja i harmoni med Guds.
Nu finns det också många avarter av bön. Det finns människor som beder
bara när de behöver en viss sak eller en viss hjälp. Andra tider är det
helt tyst med deras bön. Då uppför de sig precis som vissa barn, som kommer
till sina föräldrar bara när det behövs handräckning eller påfyllning med
pengar. Beder man så, då utnyttjar man Gud, när de vanliga vägarna och kanalerna inte fungerar.
Vad är då kristen bön?

Det bästa svaret är att visa på bönen "Fader

vår". "Den är i alla avseenden en mönsterbön: den har många, stora och rika bönetankar utan att ändå vara ordrik eller lång; den låter oss ge uttryck åt alla stora och små behov vi känner, och ändå sättes inte vår vilja framför Guds; den låter kroppens och vardagens behov bli tillgodosedda,
men ändå står över allting annat Guds namn, hans vilja och hans rike."
(Josef Imberg: SKAPELSE OCH FRÄLSNING, s. 113)
Om vi ser närmare på den kristna bönen, ligger den s.k. begär bönen oss
närmast. Det är dock risk för att vi stannar vid att bara begära. I bönens
skola bör man därför söka gao vidare till att be också för andra. Det är
förbönen. Det brister ganska mycket i fråga om denna bön i hemmen, församlingarna och hela kyrkan. Men inte ens vid förbönen får vi stanna. Tacksägelsebönen är också viktig. Annars blir vi som de nio spetälska, som inte
kom tillbaka för att tacka Jesus. "Var är de nio?" frågade han. så kan han
också fråga, när det gäller de många som aldrig kommer för att tacka Gud,
när han har hört deras böner.
Det finns också andra former av bön. Man kan lova och prisa Gud i sin
bön, fast det inte är några saker eller någon hjälp man vill tacka för. Den
högsta formen av bön är tillbedjan,
kelt bara

ä r

då man med ord eller utan ord helt en-

inför Guds ansikte, därför att han är Gud, hög, stor och

härlig i sin makt och i sitt majestät.
Men nu kommer det återigen invändningar. Somliga säger: Det är väl sant
allt det här om bönen, men jag vågar inte, jag vet inte om jag får. Den som
tänker och talar på det sättet bör lägga märke till tre saker:
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a) Jesus har befallt oss att bedja. Skall vi då säga att vi inte vågar?
b) Jesus har lovat oss sin helige Ande, som skall bedja med oss och för
oss. Han skall t.o.m. sucka eller stöna med oss och för oss, om vi inte kan
få fram de rätta orden. (Rom. 8:26)
c) Jesus har sagt att vi får be i hans namn. "För Jesu skull" kan vi säga i vår bön. Hur kan man då säga att man inte vågar? Är det den -verkliga
orsaken?
Det vi hittills har nämnt har så gott som uteslutande gällt den enskilda
människans bön. Det är nog så viktigt, och det är ofta enklast att börja där.
Men vi kan aldrig leva som kristna med bara enskild bön. Jesus har visserligen sagt, att vi får gå in i vår kammare för att be där, men han har inte
sagt att vi för alltid skall stanna där eller att det är bara där man kan eller får bedja. Han har nämligen lärt oss mera om bönen: "Allt vad två av er
kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske
Fader." Jesus har själv i kretsen av sina lärjungar, i synagogan och templet
praktiserat den gemensamma bönen. Detta är mycket viktigt: den bedjande, förebedjande, lovprisande och tillbedjande kristna församlingen är en osynlig
men väldig kraft här i världen.
Och så kan vi sluta ringen genom att återvända till dig, enskilda människa, genom att fråga: det är väl inte så, att du försummar din uppgift att
bedja med och för församlingen och Kristi kyrka?
Psalmer: 79:1-2; 209: - ; 525:3-4.
10.

"T J

Ä

N S T"

"En tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än
den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så."
(Joh. 13:16-17)
"Tjänst", det kristna huvudord som vi idag tar upp, är ett ord som ringaktas på många håll. Det anses nedsättande att kallas "tjänare".
Om vi då går till Nya Testamentet, är det överraskande att se att ordet
"tjänare" där användes om alla människor. Ännu mer överraskande är det väl
att det egentligen står "trälar" eller "slavar", när vi läser "tjänare" i
vår bibel.
Men då bör vi också komma ihåg att detta gäller vår ställning inför Gud.
Detta har två orsaker. Den ena är att vi är skapade av Gud och därför tillhör honom. Den andra orsaken är att vi såsom avfallna och förlorade männi-
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skor är återlösta av Guds Son. Han har förvärvat oss, förtappade och fördömda människor. Han har inte köpt oss med silver eller guld utan med sitt
heliga och dyra blod.
Om vi nu är Guds egendom, genom förlossningen i Kristus och genom vårt
dop till Kristus, så är vi lemmar i hans Kyrka och därmed också församlingsmedlemmar. I Kyrkan och församlingen har var och en sin uppgift och sin
tjänst. För detta har vi gåvor eller nådegåvor eller bådadera. Därför heter
det: "Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda
förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg
att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka
Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus." (l Petr. 4:
ID-U)

Det gäller alltså att ta vara på sina gåvor och vara trogen i sin tjänst.
Det är Guds tjänst vi då utför. Han vill handla genom oss. Men då blir det
också fel, om vi säger att just vår tjänst eller våra uppgifter är för små.
Vem kan avgöra vad som är litet eller stort? Är det stora kanske de högt
uppsatta och ärade människorna som ofta sköter sin tjänst så illa, att de
måste avgå eller blir till åtlöje för sin omgivning därigenom att de inte
alls räcker till?
En annan sida av saken är den, att vår tjänst aldrig blir onyttig, om
den sker i Guds namn och till Guds ära. En professorsfru i Wittenberg dog,
35 år gammal, på Martin Luthers tid. Om inget annat hade varit känt om henne, skulle hennes namn ändå ha varit bevarat och älskat därför att hon har
skrivit psalmen "Förlossningen är vunnen". En kyrkohistoriskt ännu mera
känd person, som är bekant genom sina psalmer och själavårdsrrev, hade den
enklaste tjänst man kunde tänka sig. Han var bandvävare. Hans namn är Gerhard Tersteegen.
Hur får vi då en sådan ställning inför Gud, att även det lilla kan bli
stort och till välsignelse för oss och andra? Vi har redan nämnt Kristi
försoningsgärning. Den personliga tillämpningen, insättandet i barnarätten,
sker genom vårt dop.

Men det är bara början till livet i Kristus, som ock-

så är ett liv i Ordet, i församlingens gemenskap, i bön och tillbedjan. Vi
får denna ställning inte bara genom dopet utan också genom tron. Det är en
annan sida av samma sak. Vi får ju Guds goda gåvor genom att ta emot dem i
tro. "Utan tro är det omöjligt att täckas Gud." Men också tron är ett Guds
verk i oss. "Ingen kan säga 'Herre', om det inte sker i den Helige Ande."
Att vara döpt och att leva i tro, det är att leva i ständig tjänst hos
Gud. Dopet och tron är en kallelse till tjänst hos Gud, en tjänst för all-
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tid. Denna tjänst har sitt centrum i gudstjänsten, i det gemensamma livet med
församlingen i bekännelse, bön och lovsång. Därifrån strömmar livet och kraften ut. I församlingen och gudstjänsten får vi också hjälp att orientera oss
på nytt, om det skulle vara så att vi har kommit ur kurs.
Som medlemmar i Guds kyrka och församling är vi alltid i tjänst. Det som
gäller på det världsliga området i fråga om
fritid gäller inte i Guds rike.

övertid, obekväm arbetstid och

Tjänsterna vi är kallade till är av olika slag. Det finns mera bestämda
tjänster, avgränsade, för bestämda personer, och det finns sådana tjänster
som vi alla är kallade till. Det är nästan farligt att ge exempel på sådana,
för då fastnar vi för just dessa exempel och glömmer andra tjänster som kanske ligger oss själva närmare. Endast om vi håller oss andligen vakna, kan
vi klart se var Gud väntar tjänsten av oss.
Det finns i stora drag tre orsaker, varför vi skall tjäna Gud med våra gåvor:
Det skall ske för Guds skull. Vi är hans. Tjänsten är hans. Gåvorna är
hans. Människorna vi skall tjäna är hans.
Det skall ske för människornas skull, för deras behov, till deras hjälp.
Det skall också ske för att de om möjligt skall finna vägen till Gud.
Men det skall, märkligt nog, också ske för vår egen skull. Om vi tjänar,
så håller det oss på tjänarens plats. Det är en skola i ödmjukhet. Det är
också en övning i den himmelska tjänsten. De som nu är saliga och hemma hos
Gud, det är de som övade sig i sin tjänst på jorden. Nu heter det om dem:
De står "inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel" .
Psalmer: 581:1-2; 588:4-7; 159:5-6.
Il.

" D Ö D E N"
"Det är människans lott att en gång dö och sedan dömas." (Hebr. 9:27)
"Döden" är alltså det kristna huvudord vi tar upp idag. Döden är för
många människor, kanske de allra flesta, något så förfärligt att man helst
vill slippa tala om den. Så länge som möjligt tränger man undan tankarna
på döden och beter sig som om den inte funnes.
Men det underliga är att precis samma människor betraktar döden som något naturligt, något naturgivet. De menar: "Det skall ju så vara, först le-
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ver vi, och sedan dör vi, och det är inte mera med det. Det är bara
så, och det är ingenting att göra åt det."
Dessa mycket vanliga mänskliga tankar är inte någon kristen lära vare
sig på den ena punkten eller den andra. Ur kristen synpunkt måste vi se
på och ta på de här frågorna på ett helt annat sätt. Först detta: Man
måste kunna tala om döden.

Att aldrig tala om döden, det är som att

aldrig tala om hunger, törst eller sjukdom utan bara smussla och smyga
med att vi lider av dessa ting.
Vidare: döden är inte alls något naturligt. Döden är i stället något
i allra högsta grad onaturligt. Döden är en av våra allra största fiender. Människorna var ju skapade till att leva i fullkomlig gemenskap med
Gud. Men de bröt sig ut ur den gemenskapen, som var en livets gemenskap.
Därför är nu vi människor sådana vi är, vi är infogade i en dödens gemenskap. Vi är som trädgrenar, som är lösryckta från det levande trädet och
sakta men säkert vissnar och dör.
Men människornas död har ur biblisk synpunkt en annan sida. Den består
inte i tillintetgörelse utan i skilsmässa. Själen och kroppen skiljes i
döden åt och går till en tid skilda vägar. Kroppen lägges till vila i sin
grav, och själen går till sitt väntrum i väntan på uppståndelsens dag, då
kropp och själ skall förenas igen. - Därför finns det tre slags död: andlig, lekamlig och evig död.
Den andliga döden har sitt ursprung i syndafallet. Syndafallet kännetecknas först av övermod, sedan av förvirring och hjälplöshet. Hjälplösheten visar sig i fråga om synden och det onda på det sättet att människan
inte kan reda sig. Hon är i det ondas våld. Hjälplösheten inför Gud visar
sig på det sättet att människan inte kan göra det onda ogjort. Hon kan inte förlika sig med Gud eller på något annat sätt förena sig med Gud. Hon
är både en främling för Gud och en fiende till Gud. Vi vet ju hur det är,
om vi har blivit ovänner med en människa. Om vi försöker få det bra igen,
så kanske det missförstås, och vårt försök gör då förhållandet ännu sämre.
Sprickan kanske växer. Hur mycket svårare är det då inte att ställa till
rätta vårt förhållande till Gud? Han missförstår visserligen ingenting.
Men vad har vi att komma med som kan bota skadan av fallet och av allt
det onda i oss, av tankar, ord och gärningar?
Vad gör då människan, när hon finner att hon är i ett sådant läge? Hon
kan välja att förneka Gud. Hon kan också försöka skapa sig en annan gud,
en som hon själv bestämmer över, eller skapa sig en annan bild av den ende
sanne Guden, när hon är missnöjd med den sanna, bibliska bilden. Vi upple-
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verdetta senare försök hos oss just i våra dagar, då man säger rent ut: Vi
vill inte ha nåd, därför vill vi inte neller ha en Gud som är nådig. Vi vlll
ha en Gud som är rättvis. Vi vill att han skall vara för demokrati, för uländerna, för det och det. - Detta är det gamla syndafallet i ny upplaga:
för allt möjligt, som man tycker låter helt positivt, men samtidigt frågar
man inte efter om det är emot Gud.
Det tredje sättet att bete sig är att satsa på goda gärningar: människan
försöker göra sådana goda ting, som om hon vore både levande och god.
Det fjärde sättet att bete sig är att ta Gud på orden och höra vad han
har att säga om död och liv.
Vad säger han då om den kroppsliga döden som ju skall drabba oss alla, om
vi hinner dö innan Jesus kommer tillbaka? Också en allvarligt troende kristen
kan bäva inför döden, inför avlidandet, de brustna ögonen, kylan, likstelheten. Här måste vi alla böja oss i stoftet och be: "Lär oss betänka hur få
våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan."

Allt det som gäller döden är

nu förändrat genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Han säger: "Jag är uppståndelsen och livet." Han har här på jorden uppväckt döda. Men ännu viktigare är
att han själv har uppstått från de döda.
Läran om Jesu Kristi uppståndelse är på ett sätt den allra viktigaste
kristna läran, eftersom den garanterar sanningshalten i alla de andra: "Om
inte Kristus har uppstått, så är er tro förgäves, och då är ni ännu kvar i
era synder." Apostlarna predikade först och sist Jesu uppståndelse.
Då förstår vi väl, hur fåkunniga de är som säger att vi naturligtvis kan
tro på Jesus men däremot kan låta det där med död och uppståndelse och evigt
liv vara. De första kristna firade Påsken som den stora segerfesten. De hälsade då också varandra med orden: "Kristus är sannerligen uppstånden!"
Men fienden är ännu alltjämt mitt ibland oss. Den andliga döden börjar ju
här, inte på den andra sidan om graven. Vi är alla födda med den andliga dödens makt inom oss. Den andliga döden kan botas bara här, på denna sidan om
graven. Om den inte blir botad här, fortsätter den att härska i oss och övergår då vid domen i den eviga döden som aldrig kan botas.
Det kristna huvudärendet är liv. Om vi således tar emot det glada budskapet om liv i Jesus Kristus, liv för hans döds och uppståndelses skull, då
behöver vi aldrig smussla med döden, utan vi kan vara frimodiga, ja, hälsa vår
egen dödsdag med glädje: "Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig, utan
alla som längtar efter hans ankomst."
Psalmer: 498: - ; 306: - ; 149:3-5.

23

12.
"E V I G

T~

L I V"

"Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom. 6:23)
"Evigt liv" är huvudordet i den sista morgonbönen för denna gång. Redan
ordet "liv" intar en sådan ställning i Skriften och i kristendomen, att man
kan säga att egentligen alltsammans rör sig omkring detta. "Liv" är i detta
fall gemenskap med Gud, att ha del i hans liv, att ta emot av hans liv. Den
som inte har liv på det sättet, den har inte gemenskap med Gud utan lever i
mörker och död.
Men det duger inte här att bara på ett högst allmänt sätt tala om liv. Det
är alltför många som gör det. Därför säger vi så här, att när det handlar om
liv i Skriftens mening, då handlar det om Kristus. I vårt förlorade tillstånd,
sådant det är efter syndafallet, har livet på ett nytt och fullständigt sätt
kommit till oss genom Jesus Kristus: "Ordet blev människa och bodde bland oss,
och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende Sonen får av sin Fader ...
I Ordet var liv, och livet var människornas ljus." Guds Son blev människa för
just detta, att "de som tror inte skall gå under utan ha evigt liv". "Den som
tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se
livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."
Det eviga livet är inte bara Guds liv, utan i vad som gäller oss är det resultatet av Kristi seger över synden, döden och djävulen. Att det var just en
seger har blivit tydligt demonstrerat för oss på två sätt: dels att förlåten
i templet rämnade i Jesu dödsstund, dels att han uppstod från de döda. Döden
hade inte längre någon makt med honom och kunde därför inte behålla honom kvar
i sitt våld.
Vi bör nu också se på en annan sida av saken: liv hänger alltid samman med
födelse. Apostlarna betonar denna sanning många gånger och på olika sätt. Petrus skriver: Ni är "födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan aven
oförgänglig: genom Guds levande ord som förbliver". Detta är helt i överensstämmelse med Jesu ord om att ingen kan komma in i Guds rike utan att vara
född på nytt. Guds levande ord, som förbliver, har ett av sina instrument i
Dopet. Jesus har befallt oss att gå den vägen till liv: "Gå ut och gör alla
folk till lärjungar; döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn."
Det som verkar livet är inte vattnet i sig självt utan Guds Ord och Guds Ande.
Antingen vi ser på Ordet eller Dopet, blir det tydligt att ingen människa
själv kan ta sig liv. Ingen kan heller skapa liv eller tända liv i sig själv.
Livet är en gåva. Detta gäller i lika hög grad om det andliga och det eviga
livet.
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Men när vi hör orden "evigt liv", är det mycket lätt att ta fel. Det är
vad många männlskor gör. De säger t.ex.: "Det är klart att vi hoppas att få
vara med, när det eviga livet börjar efter döden." Här ligger felet i deras
tankar: det eviga livet börjar inte efter döden. Det är fåfängt att gå och
hoppas på något sådant. Det eviga livet finns här redan nu. Det leves redan
nu, mitt ibland oss. Jesus säger: "Detta är det eviga livet: att de känner
dig, den ende sanne Guden, och honom som du 'har sänt, Jesus Kristus." Aposteln Johannes skriver: "Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans
Son." Detta kan också uttryckas med andra ord: "Vi är nu Guds barn, och vad
vi skall bli, det är ännu inte uppenbart." Vad det är fråga om är alltså detta att nu, här i tiden, leva I EN SANN TRO PA JESUS KRISTUS och så bli kvar
i denna tro.
Men samtidigt bör vi också ha klart för oss att detta eviga liv i Kristus,
som vi kan leva redan här, bara är en början. Vi upprepar här Johannes' ord:
Vi är nu Guds barn, och det är evigt liv att vara det, men "vad vi skall bli
är ännu inte uppenbart". Det är denna uppenbarelse, detta stora och nya, högre och härligare, som är evighetsutsikterna.
Det är också viktigt att komma ihåg, att det skall bli ett fullkomnande,
något högre och härligare än vi nu kan se och förstå. Även om vi lever i tro
och kan glädja oss åt det eviga livet redan här, är vi själva på så många
sätt begränsade. Vi ser ju dunkelt, som i en spegel. Där, i evighetens fullkomnade värld, skall vi se klart, i ett fullkomligt och rent åskådande. När
Skriften skall göra klart för oss vad det eviga livet är, använder den bilder
som hjälpmedel. Det sker, eftersom det ännu inte har blivit uppenbart vad vi
kommer att bli. Utan bilder kan vi heller inte förstå vem eller hurdan vår
Frälsare är. Men när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty
då får vi se honom sådan han är. Att se honom, sådan han är, det är evighetens fullhet, glädje, jubel och lovsång. Att vara på väg mot detta är också
glädje och lovsång, fast det i denna världens kamp och trångmål ofta

måste

bli med mera dämpad ton. Men glädjen och lovsången har redan nu samma höga
föremål som den skall få i evigheten: "Lammet som blev slaktat är värdigt att
ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och
lovsång ... Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och
äran och härligheten och väldet i evigheters evighet."

Amen.

Psalmer: 35: -; 616: - ; 478:6-8.
ÄRA VARE FADERN OCH SONEN OCH DEN HELIGE ANDE, SAS OM DET VAR AV BEGYNNELSEN, NU ÄR OCH SKALL VARA, FRAN EVIGHET TILL EVIGHET.
AMEN.

