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Förord 

Josef Imberg har bakom sig en rik litterär produktion som huvud
sakligen omfattar framställningar av den kristna tron. Den förelig
ger på både europeiska och afrikanska språk, eftersom han i flera 
omgångar har varit verksam också inom lutherska kyrkor i Afrika. 

Under ett långt livs tjänst som präst har han alltid varit djupt 
engagerad i Kyrkans pedagogiska verksamhet, särskilt när det 
gäller dess undervisning i troslära. 

När han nu ger ut efterföljande skrift bygger han väsentligen på 
sina såväl pedagogiska som pastorala erfarenheter. 

"Skapelse och Frälsning" är ingen essay-samling kring kristna 
frågor. Den består inte aven rad skisser i livsåskådningsfrågor. 
Den presenterar i stället just det som underrubriken anger: 
"Några huvuddrag i den kristna trosläran" och behandlar verkli
gen de grundläggande elementen i den kristna tron. Innehållsför
teckningen visar tydligt upp att detta är en bok som omfattar de 
viktigaste delarna av tron. 

I sin framställning bygger Josef Irnberg hela tiden på dels den 
Heliga Skrift, dels Svenska Kyrkans bekännelseskrifter. Att förfat
taren är en tränad pedagog märks såväl på sättet att nalkas och 
behandla de olika frågorna som på den suveräna språkliga klarhe
ten, skärpan, målinriktningen. Fri från upprepningar och tröt
tande utvikningar går författaren rakt på sitt material, vilket gör 
läsningen spännande. 

Det är ingen tvekan om att tiden är mogen för konkret, saklig 
undervisning i kristna ämnen. Man börjar alltmer på att känna 
leda vid det flummeri som dessvärre alltför länge fått breda ut sig 
såväl i pressen som - illa nog - ofta på predikstolarna i vårt land. 

Därför är det dubbelt värdefullt att en bok av detta slag nu ges 
ut som en introduktion till Kyrkans klassiska undervisning i trons 
värld och - som sagt - byggd på ytterst solid grund. Sakregistret 
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gör den användbar som uppslagsbok. Studieplanen gör den 
användbar som grundbok i studiecirklarna i vårt land. 

Kraftigt vill jag rekommendera denna skrift till både enskilt och 
gruppvis studium. För prästerna kan den tjäna som repetition av 
en gång förhoppningsvis inhämtade kunskaper, för lekmännen 
öppnar den fönsterna mot de stora utsikterna. 

Göteborg den 7 maj 1988 
Per-Olof Sjögren 

8 



I Kan vi veta något om Gud? 

Det händer ofta att människor frågar: "Vem är jag?" Det finns 
emellertid en större och viktigare fråga: Vem är Gud? 

Är det då möjligt att veta något om Gud, vem han är, vad han 
har gjort och vad han vill med oss? Ja, det är möjligt därigenom att 
Gud har uppenbarat sig. Det finns visserligen människor som menar 
att de har sökt Gud utan att först veta något om honom. Men däri 
har de fel. Ingen kan hinna före Gud i sitt sökande. Gud har först 
sökt oss. "Han är ju inte långt borta från någon enda av OSS."l 

Den uppenbarelse som är mer eller mindre känd av alla folk 
brukar kallas den allmänna uppenbarelsen. Dit räknar vi Guds up
penbarelse genom skapelsen eller i naturen, i historien och sam
vetet. Men Gud har också uppenbarat sig på ett tydligare sätt: i 
Ordet och i Kristus. Dessa två senare former brukar kallas den 
särskilda uppenbarelsen. 

1. Den allmänna uppenbarelsen 

Den allmänna uppenbarelsen består däri att Gud är hela världens 
och alla människors Skapare. Det skapade som vi ser omkring oss 
vittnar om Guds storhet och makt.2 Ingenting har ju blivit till av 
sig självt. "Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt 
allt är Gud. ,,3 Endast dårar kan säga i sina hjärtan: "Det finns 
ingen Gud. ,,4 

Tanken på Gud eller "ett högsta väsen", som står bakom till
komsten av det synliga och det osynliga i tillvaron, är inte begrän
sad till kristendomen eller till den kristna urkunden, Bibeln. Tan
kar om en skapande Gud eller skapande gudar finns ju även i 
andra religioner och i deras heliga skrifter. Men likheterna mellan 
dessa läror å ena sidan och kristendomen å den andra är antingen 
små eller endast skenbara. Om man ser på helheten, finns det 
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ingen religion och inget filosofiskt system som lär detsamma som 
kristendomen: en skapande Gud, som samtidigt är den frälsande 
Guden; en Gud som frälsar genom att själv bli människa och lida 
och dö för alla människors synder; en Gud som frälsar av nåd 
allena, utan människornas egen förtjänst eller värdighet. 

Gud har sålunda uppenbarat sig i skapelsen. Men det har inte 
skett på ett sådant sätt att vi där kan se honom själv, hans ansikte 
eller väsen. "Ingen har någonsin sett Gud."s Han är oåtkomlig för 
våra yttre sinnen eftersom han är Ande. 6 Men i skapelsen ser vi 
hans verk, hans hand och hans fotspår. Om vi ser på skapelsen 
kan vi se var Gud har gått fram. Det är att se Gud "på ryggen": 
"Du skall få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.,,7 

När vi ser på skapelsen, Guds verk, kan vi i våra tankar stanna 
med förundran inför olika sidor därav: det oändligt stora, det 
obeskrivligt lilla, det otroligt komplicerade, det mycket lag
bundna, det outsägligt sköna osv. Vår gradering av dessa sidor 
kan också skifta från en tid till en annan. Det kan bero på vad vi 
särskilt stannar inför i våra tankar. Men det är framför allt tre 
sidor av skapelsen som måste framstå som de för tanken och tron 
viktigaste och även de helt avgörande i fråga om Guds uppenba
relse. Den ena sidan är den, att Gud själv har varit av evighet. 
Han var ju till, innan någonting annat fanns till.s Den andra sidan 
är den, att skapelsen i ett avseende inte är avslutad utan fortfa
rande pågår. Även på det sättet är skapelsen en uppenbarelse om 
Gud, om hans existens, hans makt och hans härlighet. Den tredje 
sidan är den, att det som blir skapat lever och rör sig och är till 
därigenom att Gud vårdar och uppehåller det. "Ty i honom är det 
vi lever, rör oss och är till."9 

Men i fråga om dessa ting som rör skapelsen och det skapade 
finns det en fara. Skapelsen och naturen kan visserligen, som vi 
har sett, uppenbara något om Gud genom att peka på honom som 
alltings ursprung och källa. ID Men skapelsen och naturen är inte Gud. 
Där ligger faran för vår tanke. Ty om vi menar att Gud är det
samma som himlavalvet, de sköna blommorna och träden, de 
mäktiga fjällen eller havens svallande vågor, gör vi oss skyldiga 
till den falska lära som brukar kallas panteism (= läran att Gud är 
alltet och att alltet är Gud). 

Den andra formen av uppenbarelsen innebär att Gud har ska-
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pat inte bara jorden och världen utan också människorna och 
folken. Han fortsätter också att skapa, när nya människor och nya 
folk blir till. Därför kan man också tala om en uppenbarelse i histo
rien, i folkens liv. Gud har som Uppehållaren av sin skapelse tillåtit 
människorna att bosätta sig och leva inom olika områden av 
jordens yta. Även om folken och de enskilda människorna menar 
att de är sina egna herrar där de bor, är det Gud som sitter vid 
styret: "Han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser 
inom vilka de skall bo."n 

Gud, som är Skaparen, är nämligen också folkens, kulturernas 
och tidernas Herre. Det visar sig i lagarna för all mänsklig tillvaro. 
Förtryck, brott och annan orättfärdighet kan visserligen synas 
löna sig ganska väl, men det ser bara så ut, och endast till en tid. 
Det finns nämligen gränser som till sist blir tydliga nog och då inte 
kan överskridas längre. Också de mäktigaste härskare får då lära 
sig inse det de så länge vägrade tro: "Härintill skall du komma, 
men ej vidare, här skall dina stolta böljor lägga sig."l2 

Dessa faktiska förhållanden kan varje tänkande människa upp
täcka, om hon betraktar historiens gång. Liksom i naturens värld 
kan hon här se Guds hand. Hon kan lägga märke till hur han styr, 
hur han till en tid tillåter även en ond utveckling och hur han till 
sist sätter en gräns. Då kanske hon också ser att Gud sätter 
gränsen, "när överträdarna har fyllt sitt mått" .13 

När vi på detta sätt talar om "en uppenbarelse i historien" 
måste vi komma ihåg, att inget studium av folkens historia kan 
leda till någon fullständig gudskunskap eller till kännedom om 
frälsningens väg. Utan kännedom om Guds Ord kan man se eller 
ana att det finns en Gud som leder folkens öden. När man sedan 
får kännedom om Guds Ord, bekräftar detta hans uppenbarelse 
genom såväl historien som skapelsen i stort. Men först genom en 
mera ingående kunskap om Guds Ord kan man förstå hur Guds 
styrelse av världen och folken är beskaffad och efter vilka lagar 
denna styrelse sker. 

Den tredje formen för den allmänna uppenbarelsen utgöres av 
samvetet. Han som har skapat världen, folken och de enskilda 
människorna har också visat dessa, att det finns en skillnad mel
lan rätt och orätt, mellan sanning och lögn, mellan ljus och mör
ker. Förmågan att uppfatta denna skillnad kallas samvete. Själva 
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ordet "samvete", som i nästan samma form finns i många olika 
språk, betyder" att veta något tillsammans". Människan, som har 
ett samvete, vet alltså något tillsammans med någon annan, och 
denne någon är Gud. Eftersom människan är skapad av Gud har 
hon en kunskap och bedömningsgrund som överensstämmer 
med Guds egen. "Hedningarna har inte lagen, men om de av 
naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag, fast de saknar 
lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras 
hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när 
tankarna anklagar varandra och försvarar sig."14 Människan skil
jer sig i det avseendet från alla andra levande varelser, att Gud 
redan i skapelsen gav henne ett sådant instrument i hennes inre, 
att hon kan döma om rätt och orätt, sant och falskt och att hon i 
valsituationer kan fatta ett personligt avgörande angående dessa 
ting. Eftersom människan ensam i den skapade världen har en 
sådan utrustning kan hon, i motsats till andra skapade varelser, 
hållas ansvarig för vad hon både tänker och gör. Det ansvaret 
kommer också till uttryck i Guds domar och i hans vrede över allt 
det onda människor gör: "Ty Guds vrede uppenbaras från himlen 
och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller 
sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan 
de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. fllS 

Men både människans förstånd och hennes samvete har blivit 
fördunklade genom det som hände vid syndafallet. Därför är 
samvetet inte någon helt pålitlig domare i fråga om ont och gott, 
det särskilda område där det har att döma. Detta visar att samve
tet oupphörligt behöver förnyas. Det behöver få ny kunskap och 
nytt ljus för att ha kvar sin förmåga att döma. Detta ljus måste 
komma från en klarare ljuskälla än vad samvetet självt är. Detta 
kan illustreras med en bild. Månen lyser visserligen, men den har 
inget eget ljus. Den lyser endast om den får ljus från en källa som 
lyser med eget ljus, nämligen solen. Precis så är det med samve
tet. Det kan fungera väl endast om det fortsätter att ta emot ljus 
från Guds Ord. 

Det har aldrig varit Guds mening att samvetet skulle vara 
någon kunskapskälla på andra områden, t ex i fråga om Guds 
väsen eller i fråga om frälsningens väg. Därför kan samvetet heller 
inte ha någon egen mening eller fälla några domar på sådana 
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områden. Om människan skall få någon kunskap inom dessa 
områden, måste det uppenbaras för henne på annat sätt. Det är 
detta vi kallar den särskilda uppenbarelsen. 

2. Den särskilda uppenbarelsen 

Av det vi ser i den allmänna uppenbarelsen kan vi, som nästan 
alla folk på jorden också har gjort, sluta oss till att Gud finns, att 
han är stor, mäktig och vis. Men om vi därutöver skall veta något 
om Gud, måste en sådan kunskap komma till oss på andra sätt. 
Det är just dessa andra sätt som utgör den särskilda uppenba
relsen. 

En sådan uppenbarelse är nödvändig, om vi skall få sann kun
skap om Gud. Även om vi har sett något av Guds verk och 
majestät i skapelsen, historien och samvetet räcker inte detta. 
Därför får vi inte gå omkring med våra egna tankar och ideer om 
Gud, som om dessa skulle kunna leda fram till honom. Det vore 
ett" sökande och trevande" efter GUd. 16 Även ett sådant samvete, 
som känner skillnaden mellan rätt och orätt, är en bedräglig 
vägvisare i andliga ting. Det finns alltså en bestämd gräns, över 
vilken gudskunskapen genom skapelsen och samvetet aldrig når. 
Gud har också, genom att ge oss den särskilda uppenbarelsen, 
själv dragit upp denna gräns. Det vi menar oss ha av egen kun
skap om Gud tillhör" okunnigheten": "En lång tid har Gud haft 
överseende med okunnigheten, men nu ålägger han männi
skorna, alla och överallt, att omvända sig."17 Gränslinjen mellan 
"okunnigheten" och "insikten om sanningen"18 har blivit klart 
utmärkt genom Evangelium: "När tiden var inne sände Gud sin 
Son.,,19 "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på 
budskapet IEvangeliuml."2o Därigenom att evangeliet om Kristus 
har blivit känt i världen och nu predikas bland människorna är det 
tydligt, vilka de faktorer är som utgör den särskilda uppenbarel
sen. Det är Ordet, eller den Heliga Skrift, och Jesus Kristus. 

Den särskilda uppenbarelsen är också en fullständig uppenbarelse 
i den meningen att den ger oss all den kunskap, vägledning och 
hjälp vi behöver. I Ordet får vi sålunda en fullständigare kunskap 
om Gud än vi någonsin kan få genom skapelsen och samvetet. 
Genom Jesus Kristus, som möter oss i Ordet, får vi den sanna 
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kunskapen om Guds väsen: "Ingen har någonsin sett Gud. Den 
ende Sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat 
honom för OSS.,,21 Men inte ens detta säger allt. Kristus, Sonen, är 
också den enda vägen till frälsning. Han är ju Vägen, Sanningen och 
Livet. 22 "Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans 
bland människor under himlen finns något annat namn som kan 
rädda OSS.,,23 Av dessa orsaker är det så viktigt och nödvändigt att 
veta, att det finns en särskild uppenbarelse i tiden och att det 
genom denna har satts en gräns för "okunnigheten". 

1 Apg 17:27 9 Apg17:28 17 Apg17:30 
2 Ps 19:1-7 10 Ps 36:10 18 1 Tim 2:3-6 
3 Heb3:4 11 Apg 17:26-28 19 Gal4:4 
4 Ps 14:1 12 Job 38:11 20 Mark 1:15 
5 Joh 1:18 13 Dan8:23 21 Joh 1:18 
6 Joh4:24 14 Rom 2:14-15 22 Joh 14:6 
72Mos33:23 15 Rom 1:18-19 23 Apg4:12 
8 Kol 1:17 16 Apg17:27 
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II Gud har uppenbarat sig i sitt Ord 

Vi kan inte lära känna Gud eller vägen till frälsning genom att 
blott se på skapelsens storhet och skönhet, inte heller genom att 
lyssna till samvetets röst. Vem Gud är och vad han har gjort för 
människornas frälsning är något som måste uppenbaras för oss. 
Det har också skett genom de ord Gud har talat. Dessa ord benämner 
vi med ett samlande begrepp ORDET, Guds Ord, Bibeln eller den 
Heliga Skrift. 

Skriften själv lär att den är den tydligaste uppenbarelsen om 
Gud. l Men Skriften utesluter inte de andra uppenbarelsefor
merna, skapelsen och samvetet, utan den erkänner dem. Men 
den anger vad de kan och inte kan uppenbara. Av detta är det 
alltså klart att Skriften som uppenbarelseform innefattar också de 
andra. Men omvänt förhåller det sig inte så att de andra uppenba
relseformerna hänvisar till Skriften. Varken naturen eller samve
tet kan ju avslöja för oss att det finns en helig skrift som vittnar 
om Gud. Då kan de ju inte heller medge att vittnesbördet i 
Skriften är tydligare och fullständigare än vad de själva är. Skrif
ten ensam är nyckeln till kunskapen om Gud. Det som naturen 
och samvetet förmår uppenbara om Gud måste därför betraktas, 
förstås och förklaras i Skriftens ljus. 

1. Uppenbarelsen i Ordet har en lång historia 

Redan i paradiset, innan människorna ännu hade begått någon 
synd, fick de en tydlig och bestämd uppenbarelse från Gud för att 
de skulle känna honom och hans vilja. Han uppenbarade sig för 
dem genom att tala till dem. 2 Uppenbarelsen kom alltså genom det 
talade ordet, Guds ord. Men efter fallet behövde människorna i 
ännu högre grad en särskild uppenbarelse, om de inte skulle ta 
miste om vem Gud är eller om sin frälsning. Gud gav också en 
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sådan tydlig uppenbarelse i de ord han i fortsättningen talade. 
Redan innan solen hade gått ner på fallets dag började han tala till 
människorna om deras nya läge och om sättet för deras frälsning. 
Den onda makten, som hade lett till deras fall, skulle krossas av 
"Kvinnans Säd".3 Det var ett löfte om Kristus, Frälsaren.4 

I fråga om det skrivna ordet går den första gränslinjen vid Mose. 
Dels fick han av Gud ta emot skrivna ord i form av lagens buds, 
dels fick han befallning att göra en fullständig utskrift av Guds 
lag. 6 Ingen människa hade lov att lägga någonting till det Gud 
hade talat, inte heller att ta någonting därifrån. 7 Det profeterna 
sedan talade och skrev var en fortsatt utläggning av lagen och av 
de givna löftena. 

Den andra gränslinjen i fråga om Ordet går vid Jesus Kristus. 
När han själv utlade Ordet kunde han säga: "Allt måste uppfyllas 
som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psal
merna."g Andra har visat på samma gränslinje: "Lagen gavs 
genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus 
KristuS."9 Sådana ord innebär inte alls något underkännande av 
Mose eller profeterna, utan det förhåller sig precis tvärtom. Jesus 
förebrådde ju sina lärjungar för att de inte tillräckligt trodde på 
Mose och profeterna: "Om ni trodde på Mose, skulle ni tro på 
mig, ty det var om mig han skrev."lO Det är också ett av huvudor
den i Nya Testamentet att Gud har talat till "fäderna" genom 
profeterna. 11 I den apostoliska undervisningen betonas det därför 
ofta och med kraft att Kyrkan, gudsfolket, är "den byggnad som 
har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till 
hörnsten". 12 

2. Denna uppenbarelse har också en helt mänsklig sida 

Det är ju helt klart att Gud har brukat människor för att ge oss sitt 
Ord. Men det mänskliga visar sig också i sådana ting, som är 
människors skapelse och verktyg. Gudsordet kommer ju aldrig till 
någon av oss utan att det har sådana yttre drag. Det kommer ju 
genom en bok som består av pärmar, pappersark och trycksvärta. 
Det är denna yttre och synliga sida av Ordet som gör att det ofta 
anses vara något ringa och oansenligt och därför också blir för
aktat. 
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Det är lärorikt att på denna punkt jämföra Ordet med Herren 
Jesus Kristus själv. Han var av evighet Guds Son men trädde in i 
tiden och blev människa. Han blev därvid ett litet och oansenligt 
barn som lindades och lades i en krubba. Trots denna yttre oan
senlighet var han Gud, i ringhetens gestalt. På ett liknande sätt är 
det med Guds Ord. Det ord som kommer till oss i den Heliga 
Skrift är i sanning Guds ord. Det är inte så som man ibland har 
menat, att det blir Guds ord för oss, när vi har undersökt, prövat 
och godkänt det, utan det är Guds ord redan från början. Det var 
Guds ord, redan när det sändes ut, när Kristus, profeterna och 
apostlarna talade det och när profeterna, apostlarna och evange
listerna tecknade ner det.13 Men det kommer till oss, alldeles som 
Herren Kristus själv, på ett yttre sätt, som för oss kan synas enkelt 
och oansenligt. Det är Guds ord, i en till det yttre oansenlig gestalt. 

Det finns sådant som är lätt att förstå i Guds Ord, men det finns 
också sådant som är svårt att förstå, ja, somligt är outgrundligt. 14 
Det är sålunda ganska lätt att förstå att Gud för vår skull måste 
bruka yttre, synliga, hörbara och därigenom begripliga medel, när 
han ville tala till och med oss. Något annat kan vi ju inte förstå. 
Syn, hörsel och känsel brukas ju genomgående som medel för 
kommunikation mellan skapade varelser. Så förhåller det sig 
också med Guds uppenbarelse i Ordet: "Det som var till från 
begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi 
har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: 
livets ord.,,15 "Om jag inte vet vad ljuden betyder, blir jag en 
främling för den som talar och han en främling för mig.,,16 Det 
förhåller sig därför så att Ordet fick mänsklig gestalt17 även på det 
sättet, att det blev levande på ett mänskligt språk och alltjämt blir 
levande på nya språk. När det heter att "han sade, och det 
blev'd8, är det en beskrivning inte bara av det som skedde i den 
första skapelsen utan också av det som sker varje gång Guds ord 
går ut. Guds ord är ju inte sådana som människoord ofta är, 
svaga, tomma, onyttiga. De är i stället sådana att de uträttar 
någonting, antingen det Gud vill eller också det han inte vill men 
ändå har varnat för: "Så skall det . . . vara med ordet som utgår 
ur min mun: det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att 
ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till.,,19 
Så verkar Gud med allvar och kraft genom det som för människor 
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synes ringa, också när det gäller hans eget Ord. 
Den mänskliga sidan av Guds Ord skall således inte förnekas. 

Den bör i stället understrykas. Allt Guds ord, som har kommit till 
oss, har ju blivit förmedlat av människor. De har skrivit ned det åt 
oss med hjälp av skapade ting, på pergament eller papper, med 
penna och bläck20

, men det är Guds ord. 

3. Denna uppenbarelse har ett gudomligt innehåll 

Fast människor har skrivit ner orden i den Heliga Skrift, har 
denna alltigenom ett gudomligt innehåll. Gud uppenbarar sig 
alltså i sitt Ord. Hur detta är möjligt kan vi inte till alla delar 
förstå. Men Skriften vittnar i denna fråga tydligt om sig själv: 
"Drivna av Helig Ande har människor talat ord från Gud.,,21 Den 
yttersta garanten för Guds Ords sanning är Herren Jesus Kristus. 
Han vittnar om sig själv och Fadern att de är ett 22 och att han 
verkligen kan uppenbara vem och hurdan Gud är: "Den som har 
sett mig har sett Fadern ... Tror du inte att jag är i Fadern och 
Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig 
själv."23 Eftersom det förhåller sig så har han också makt att säga: 
"Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne 
Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus ... Orden du 
gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen 
förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt 
mig.,,24 

Den Heliga Skrift uppenbarar således för oss vem och hurdan 
Gud är, och detta särskilt genom att uppenbara hurdan Sonen, 
Jesus Kristus, är. Men det är inte den enda uppgift Ordet har. 
Ordet är också ett nådemedel som verkar tro. Skriften har blivit given 
åt oss för detta ändamål: " ... att ni skall tro att Jesus är Messias, 
Guds Son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn". 25 

Men när Ordet verkar på detta sätt sker det alltid tillsammans 
med och genom Guds Ande. 26 När Anden gavs i detta syfte, 
skedde det som en uppfyllelse av Jesu löfte: "När han kommer, 
sanningens Ande, skall han vägleda er med hela sanningen ... 
Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter 
er veta.,,27 

Eftersom Gud har uppenbarat sig i sitt Ord och detta Ord är 
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Guds tilltal till oss, får detta mycket viktiga följder. En sådan följd 
är att vårt förnuft inte ensidigt kan döma över Guds Ord. Förnuf
tet är visserligen en god gåva från Gud, men denna gåva skall 
användas för sitt egentliga syfte: att försöka förstå, att pröva och 
väga ord, att ta emot och förmedla kunskap. Det är ett tjänarupp
drag. Om förnuftet inte nöjer sig med detta utan tar sig för att 
döma över Ordet, att självt försöka avgöra "vad som är Guds ord i 
Bibeln" eller "vilka läror som skall kunna anses vara acceptabla 
för vår tid", då har förnuftet gjort sig till herre över Ordet. Med ett 
sådant "förnuft" går Ordet självt till rätta genom att skilja på 
"Guds tankar" och "människotankar". 28 

En annan följd av Ordets sanning är denna: Kyrkan kan inte 
driva några andra läror om Gud eller om salighetens väg än de 
läror Skriften har. Varifrån skulle Kyrkan kunna få andra eller 
bättre läror? "Vi tro, lära och bekänna, att den enda regel och 
norm, varefter alla läror såväl som lärare böra prövas och bedö
mas, endast är Gamla och Nya Testamentets profetiska och apos
toliska skrifter" (KF, s 499). 

Ytterligare en följd av Ordets sanning är denna: Inga "uppen
bareiser", "syner" eller "drömmar", eller vad annat det nu må 
vara, kan lägga någonting till eller draga någonting ifrån det som 
är givet i Ordet. Det som där är givet av Gud är nödvändigt, 
tillräckligt, klart och auktoritativt. Så är det sagt i Ordet självt. 29 Den 
som i det avseendet kommer med något nytt "är förblindad och 
okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta". 30 

Frestelserna till avfall på grund av nya "uppenbarelser", 
"syner" och "drömmar" är både många och farliga, och därför 
varnas det för dem på ett kraftigt sätt i vår bekännelse: "Svärme
riet vidlåder Adam och hans barn från världens begynnelse till 
dess slut, enär det inplanterats och inympats som ett gift i dem av 
den gamle draken. Det är också ursprunget och drivkraften till allt 
kätteri ... Därför böra vi ovillkorligen hålla fast därvid, att Gud 
vill handla med oss människor blott genom sitt yttre ord och 
sakrament. Men allt som utan detta ord och sakrament prisas 
såsom ande, det är av djävulen" (SA, s 334). 

För Kristi kyrka på jorden är det sålunda helt avgörande hur 
hon ställer sig till uppenbarelsen i Ordet och hur hon brukar detta 
Ord. Ordet är hennes grund och fäste. 31 Det är också hennes 
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vapen för den strid hon är kallad att utkämpa. 32 Utan Ordet kan 
hon inte utföra sin uppgift. Med Ordet kan hon däremot bryta ner 
inte bara "tankebyggnader" utan även allt annat "som trotsigt 
reser sig mot kunskapen om Gud,,33, ja, inte ens dödsrikets portar 
skall bli henne övermäktiga. 34 

1 Ps 19:8-15; 8 Luk24:44; 23 Joh 14:9-10 
119:105; Matt 5:17-19 24 Joh 17:3-8 

Matt 5:17-19; 9 Joh 1:17 25 Joh20:31 
Joh6:63; 10 Joh 5:46-47 26 Joh6:63 
2 Tim 3:14-17 11 Heb 1:1-2 27 Joh 16:13-15 

2 1 Mos 1:28; 2:16 12 Ef2:20 28 Matt 16:21-23; 
3 1 Mos 3:15 13 1 Thess 2:13 2 Kor 10:4-5 
4 Luk 1:26-33; 14 Rom 11:33-36 29 Gal 1:6-9; 

Jes 7:14; 15 1 Joh 1:1 Rom 16:17-18; 
Gal 4:4 16 1 Kor 14:9-11 2 Kor 4:2; 

5 2 Mos 24:12; 17 Joh 1:14 Luk 16:27-31 
31:18; 18 Ps 33:9 30 1 Tim 6:3-5 
32:15-19; 19 Jes 55:11 31 Ef 2:20 
34:1 20 2 Tim4:13; 32 Ef 6:13-17; 

6 5 Mos 27:1-3 2Joh 12-13 Heb4:12 
75Mos4:2; 21 2 Pet 1:21 33 2Kor10:5 

Jos 23:6 22 Joh 10:30 34 Matt 16:18 
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III Gud har uppenbarat sig 
i Jesus Kristus 

1. Uppenbarelsen i Ordet och i Jesus Kristus hör samman 

Inom de heliga skrifterna går det en gränslinje mellan ett förr och ett 
nu, ett före och ett efter. Denna gränslinje är markerad av Jesus 
Kristus genom hans ankomst och hans verk i världen. Därför är 
han också huvudinnehållet i Skriften. Han intar en sådan ställ
ning i förhållande till Ordet som ingen annan kan göra anspråk 
på, varken Mose och profeterna eller apostlarna och evangelis
terna. Han är ORDET. Det innebär att Guds Ord, dvs Skriften 
eller Bibeln, i första hand handlar om honom. När Gud talade till 
de allra första människorna, gav han löftet om Sonen, Kristus, 
och om den kommande frälsningen genom honom. Detta löfte 
gick i uppfyllelse, så att människor med sina ögon kunde se 
tanken Gud hade tänkt och ordet han hade talat: "Ordet blev 
människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet ... , och 
han var fylld av nåd och sanning."l 

Uppenbarelsen i Ordet och uppenbarelsen i Kristus hör alltså 
nära samman, och det är den tydligaste uppenbarelse vi har om 
Gud. Kristus har velat bli känd för oss genom sina vittnen i 
Skriften. Därför har han lovat att de ord som dessa har talat och 
skrivit skall i sig ha både sanning och kraft genom den Helige 
Ande, så att hans verk just genom detta Ord skall komma till 
utförande i världen. 2 

2. Både Gamla Testamentet och Nya Testamentet handlar om 
Kristus 

Herren Jesus Kristus trädde fram vid en bestämd tid och på en 
bestämd plats i ett för detta ändamål utvalt folk. Det skedde som 
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en uppfyllelse av de löften Gud hade givit om honom, för att 
"bekräfta de löften som getts åt fäderna". 3 Dessa löften sträcker 
sig i tiden från syndafallets dag fram till den siste skriftprofetens 
tid. 4 Löftena är så många att de knappast kan räknas. De är dock 
bara den ena sidan av förberedelserna för Kristi ankomst. Den 
andra sidan är Guds fostran av det folk som skulle få se Frälsaren 
födas inom sina gränser. Genom sina löften, sin styrelse och sin 
fostran av Israels folk ville Gud finna" ett folk som är berett".5 

Löftena om den kommande Messias-Kristus meddelades dock 
inte från början på ett fullständigt sätt. De gavs endast i samma 
mån som folket självt förbereddes för Messias' ankomst och fick 
genomgå de skiftande ting som hörde till Guds fostran av sitt folk, 
"hans egendomsfolk". 6 Det första löftet innehöll sålunda bara 
den allmänna beskrivningen att han skulle vara "Kvinnans Säd" 
och trampa sönder Ormens huvud. 7 Löftet, som senare gavs till 
Abraham, innebar att Messias skulle framgå ur Abrahams släkt 
och att de som i framtiden komme att vandra i Abrahams tro 
skulle välsigna sig i Abrahamsättlingens namn. 8 Nästa steg i Guds 
avslöjanden var att Messias skulle framgå ur Juda stam. 9 När 
ännu längre fram Mose framstod som den störste av alla ledare i 
judafolket, gav Gud ännu ett löfte om Messias: Han skulle vara en 
profet, större än Mose. lO När vid en senare tidpunkt Davids 
kungadöme stod på sin höjdpunkt, gav Gud för Messias' del 
löftet om en kungatron för evig tid. 11 

Profeterna i Gamla Testamentet har förutsagt de viktigaste dra
gen och händelserna i Jesu liv. De har också angivit hans ämbe
ten, dvs profetens, översteprästens och konungens. De har talat 
om Messias' vägrödjare, om hans botande av sjuka, blinda och 
lama, och de har talat om lärjungen som skulle förråda honom. 
De har också visat på de smädelser och lidanden som skulle 
drabba honom, ja, de har också förutsagt att han efter sin död 
skulle läggas till vila i den rike mannens grav. 

Det som hade förutsagts om Messias kan vi studera också ur 
uppfyllelsens synpunkt. När vi läser evangelisternas berättelser 
om Herren Kristus, den utlovade Messias, kan vi den ena gången 
efter den andra lägga märke till hur löftena uppfylldes. Det kon
stateras också som ett faktum: "När tiden var inne sände Gud sin 
Son.,,12 "Han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om 
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Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomfö
ras när tiden var inne.,,13 

3. Vad har Jesus Kristus uppenbarat om Gud? 

Det Jesus Kristus uppenbarar för oss i Nya Testamentet om Gud 
är inte något helt nytt, utan det var i många delar känt redan i 
Gamla Testamentet. Jesus gör det klarare och större. Han visar 
det även åskådligt i sin person och i sina gärningar. I Gamla 
Testamentet hade det ofta blivit sagt genom löften, i Nya Testa
mentet blir det allra mesta sagt genom uppfyllelse. I Gamla Testa
mentet var det ofta sagt genom bilder. Dessa var då bara skuggbil
der av det som skulle komma. Verkligheten själv är ju Kristus. 14 

Gud är sanning. Såsom ett evigt och fullkomligt väsen är Gud 
också sanning. Om något osant eller lögnaktigt funnes hos Gud, 
vore han varken fullkomlig eller Gud. Hans namn JAG ÄR15 

innebär ju att han i sig har liv och alla fullkomliga egenskaper. 
Fullkomligheten visar sig även däri att han är sanningen. Därför 
är han också trofast i sina löften och när det gäller att hålla sitt 
förbund med människorna. 16 Därmed är det också sagt att den 
fullkomliga sanningen avspeglar sig i allt det han har talat, också i 
Ordet han har givit oss. Så kan också Ordet vittna om sig självt att 
det är sanningY 

Mycket av det som gäller Gud och sanningen har blivit uppen
barat redan i Gamla Testamentet. Men det blir på många sätt 
bekräftat av Jesus Kristus, och framför allt blir uppenbarelsen om 
Gud ännu tydligare genom honom. Det framgår redan av det 
grekiska ordet för "sanning" i Nya Testamentet: aletheia. Ordet 
betyder nämligen" det som inte är dolt", det som har blivit avslö
jat, uppenbarat. Det är just så Skriften vittnar om Jesu Kristi 
ankomst i världen och hans uppgift här. IS 

Jesus Kristus har uppenbarat sanningen om Gud därigenom att 
han själv är sanningen. Genom att känna Jesus Kristus kan vi 
alltså känna Gud. Han säger ju: "Den som har sett mig har sett 
Fadern."19 När Guds evige Son blev människa, blev det således 
möjligt för oss människor, dels att se och höra en fullkomligt sann 
människa här på jorden, dels att förstå vad sanning är, dels att 
förstå vem och hurdan Gud är. 
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Eftersom nu Jesus Kristus är sanningen, kan han göra anspråk 
på att vara den Sanne och det sanna i alla avseenden: vägen, 
sanningen och livet; det sanna vinträdet; den sanne och gode 
Herden; dörren in till det sanna fårahuset; i honom finns sann
skyldig frälsning genom hans kropp och hans blod.2o Härigenom 
sträcker sig möjligheterna och anspråken också till Kyrkan, för
samlingarna och de enskilda kristna. Kyrkan är kallad att vara 
"den levande Gudens församling, sanningens pelare och grund
val" . 21 De enskilda kristna är kallade att "helgas genom san
ningen".22 Dessa ting hör oupplösligt samman: frälsning, helgelse 
genom Anden och tro på sanningen. 23 

Gud är mäktig. Det är det drag hos Gud som man i någon mån 
har lagt märke till hos många folk. Gud framstår ju som övermåt
tan stor och mäktig i sin skapelse: "När jag ser din himmel, dina 
fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett, vad är då 
en människa, att du tänker på henne?,,24 Det som skiljer en 
människa från Gud, när det gäller makten att skapa, är ju att Gud 
har den makten av sig själv, medan människans makt alltid är 
lånad, en förmåga i andra hand. Guds makt ligger ju redan i hans 
ord, medan människors ord saknar sådan makt. Endast Gud 
förmår tala så att det som inte finns blir till. 25 

När Herren Jesus framträdde, visade han en sådan makt som 
människor aldrig har: "De häpnade och prisade Gud och sade: 
, Aldrig har vi sett något sådant!' ,,26 Han utförde sådana gärningar 
som Gud ensam förmår. Antingen dessa kallas " tecken" , 
"under" eller "kraftgärningar" har de det gemensamt att de up
penbarar Guds härlighet. 27 Ett av dessa tecken kommer under alla 
omständigheter att förbli det största, nämligen "Jona-tecknet,,28, 
dvs Jesu uppståndelse från de döda. Jesus hade inte bara makt att 
uppväcka döda, utan också att uppväcka sig själv. 29 Liksom hans 
uppståndelse från de döda är det största beviset på hans gudom
liga makt och härlighet, är den också vår säkraste grund för vårt 
frälsningshopp . 30 

Gud är rättfärdig. Om en människa verkligen vore rättfärdig, 
skulle det å ena sidan innebära att hon inte har överträtt något bud, 
således aldrig har befattat sig med något ont i tankar, ord eller 
gärningar, å andra sidan att hon uppfyller rättfärdighetens alla bud. 
Dessa bud, samlade i ett, lyder: "Ni skall vara heliga.,,31 Men nu 

24 



är ingen människa sådan: "Ingen finns som är rättfärdig, ingen 
enda, ingen som förstår, ingen som söker Gud."32 Just därför 
behövde människorna en verklig uppenbarelse av vad helighet 
och rättfärdighet är. Den uppenbarelsen har kommit genom Jesus 
Kristus. Han hävdade också att Guds lag om helighet och rättfär
dighet skulle gälla helt och fullt: "Sannerligen, innan himlen och 
jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen 
förgå; inte förrän allt har skett. ,,33 Själv uppfyllde han lagen på ett 
fullkomligt sätt, dels så att han i sitt hjärta och i sitt liv var utan 
synd, dels så att han genom sin lydnad, sin död och uppståndelse 
vann en rättfärdighet som han kan dela med sig av åt alla. Det 
innebär "att var och en som tror kan bli rättfärdig".34 

Gud är barmhärtig och nådig. För att uttrycka denna sak brukar vi 
använda flera olika ord, bl a ordet kärlek. De betyder delvis 
samma sak, delvis ger de olika betoning och innebörd. Med 
barmhärtighet brukar vi sålunda mena" en kärleksfull medkänsla 
med de lidande och en vilja att hjälpa dem ur deras nöd". Till all 
sann barmhärtighet hör således också att den inte nöjer sig med 
att vara känsla utan redan från början låter sig drivas till hand
ling.35 När det gäller människors nöd, kan vi ibland mena att fIde 
förtjänar barmhärtighet". Denna tanke är ett främmande, mänsk
ligt inslag. Guds barmhärtighet är ren och oändligt mycket större: 
han är barmhärtig mot sådana som inte förtjänar det. Detta förhål
lande framgår tydligast genom ett annat bibliskt ord: nåd.36 Om 
den allra minsta tanke på mottagarens egen förtjänst eller värdig
het kommer med i sammanhanget, kan det inte alls vara fråga om 
nåd. 

Ingen har som Jesus Kristus visat barmhärtighet och nåd i vår 
värld. De ringaste, enklaste, fattigaste och sjukaste människor 
fick erfara hans barmhärtighet, ja, han förbarmade sig t o m över 
döda. 37 Jesu barmhärtighet är verklig nåd just därför att den 
innebär en alldeles oförtjänt barmhärtighet: "Om det var av nåd, 
var det inte för gärningars skull - då vore nåden inte nåd.,,38 

Den nåd och barmhärtighet, som Herren Jesus har visat och 
alltjämt visar människor, utesluter inte på någon enda punkt 
helighet. Därigenom har han också på ett synligt sätt uppenbarat 
här i världen vem och hurdan Gud är. Vi människor är sådana att vi 
ibland visar mer, ibland mindre av våra egenskaper. Endast Gud 
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är sådan att han kan äga, behålla, visa och tillämpa alla sina 
egenskaper på en gång, därtill fullkomligt. Just sådan har Jesus 
Kristus visat sig här på jorden, och på det sättet har han också 
handlat i allt. Därför är han den tydligaste och fullkomligaste 
uppenbarelsen av Gud. 

1 Ioh 1:14 14 Ko12:17 26 Mark2:12 
2 Ioh 16:13-15 152Mos3:14 27 Ioh2:11 
3 Rom 15:8 16 Ps 33:4; 28 Matt 12:39 
4 Ma13:1-4 111:7-8 29 Ioh 10:17-18 
5 Luk 1:17 17 Ps 119:60 30 1 Kor 15:12-28 
6 5Mos 7:6 18 Ioh 1:9,14,17 31 3Mos 19:2 
7 1 Mos 3:15 19 Ioh 14:9 32 Rom 3:10-18 
8 1 Mos 12:3 20 Ioh6:55 33 Matt5:18 
9 1 Mos 49:10 21 1 Tim3:15 34 Rom 10:4 

10 5 Mos 18:18 22 Joh 17:19 35 Luk 10:25-37 
11 2 Sam 7:12-16 23 2 Thess 2:13 36 Ps 86:15 
12 Gal4:4 24 Ps 8:4-5 37 Ioh 11:33-34, 43 
13 Ef1:9-10 25 Ps 33:9 38 Rom 11:6 
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IV Gud har uppenbarat sig som den 
Treenige Guden 

1. Gud är en och dock treenig 

Det finns många ting som skiljer kristendomen från andra religio
ner, t ex Ordet, sakramenten, försoningen, Kristi död och upp
ståndelse, domen och det eviga livet. Men knappast någon skilje
linje är så avgörande som läran att Gud är treenig, dvs att han på 
en och samma gång är Fader, Son och Ande. Man har ofta ankla
gat kristendomen för polyteism (= lära om flera gudar), samtidigt 
som man har velat berömma sig av sin egen monoteism (= lära 
om en enda gud). Hur ofta dessa anklagelser mot kristendomen 
än upprepas är de dock ogrundade. Kristendomen lär nämligen 
bestämt och entydigt att det finns bara en Gud. Detta framgår 
också av den nicenska trosbekännelsens ord: "Jag tror på en enda 
Gud ... " 

Under sin långa historia har Kyrkan fått föra en oavlåtlig kamp 
för den läran och tron att Gud är en. Detta vittnesbörd frambars 
tydligt redan av Gamla Testamentets profeter: "Hör, Israel! Her
ren, vår Gud, Herren är en."l Detta är sedan i Nya Testamentet så 
självklart att det bara behöver understrykas: "Du tror att Gud är 
en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och 
darrar.,,2 Detta är den ena sidan av saken. Den andra sidan visar 
sig på det sättet att Skriften, och det gäller även Gamla Testamen
tet, talar om den ende Guden såsom Fader, Son och Ande. Gud är 
en i tre personer och tre personer i en gudom. Det är innebörden 
av treenighetsläran. 

Om vi vänder oss till Nya Testamentet, finner vi de tydligaste 
yttre bevisen på treenighetsläran i dopbefallningen och i en väl
signelseönskan. I dopbefallningen3 ger Jesus sina apostlar och sin 
Kyrka i uppdrag att döpa människorna"i Faderns och Sonens och 
den Helige Andes namn". Om det hade varit fråga om tre skilda 
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väsen, skulle där ha stått: " ... i Faderns namn och Sonens namn 
och den Helige Andes namn". Det talas nu i stället om ett gemen
samt namn, eftersom ordet namn står i singularis (ental). Förkla
ringen är den att Faderns, Sonens och Andens personer bär det 
gemensamma gudsnamnet, "det namn som står över alla 
namn".4 

Det andra tydliga yttre beviset på treenighetsläran finner vi i 
aposteln Pauli hälsning till korinthierna: "Nåd från vår Herre 
Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den Helige 
Ande åt er alla."s Dessa ord ger ett fulltonigt uttryck åt såväl 
frälsnings- som treenighetsläran. Faderns kärlek är ju det som 
omfattar allt, såväl skapelsen och omvårdnaden om det skapade 
som Sonens sändande: "Så älskade Gud världen att han gav den 
sin ende Son.,,6 Nåden genom denne Son, Jesus Kristus, är den 
fasta grunden för vår frälsning och vårt salighetshopp. Andens 
verk i Kyrkan och i våra hjärtan ger oss delaktighet i Faderns 
kärlek och i Sonens frälsningsverk. 

2. Treenighetsläran är nära förbunden med Jesu 
gudomliga anspråk 

Det finns en mängd tydliga och klara ord av Jesus själv i denna 
sak. Han säger att han fanns till före Abraham och att han är utan 
synd. 7 Den som känner honom känner också Fadern.8 Han har liv 
på samma sätt som Fadern har liv, och han har rätt att hålla dom. 9 

Allt detta är dock snarast detaljer i det stora sammanhanget: 
Sonen och Fadern är ett. 10 De hade samma härlighet redan innan 
världen var till. ll Fadern är i Sonen och Sonen i Fadern. 12 

När den evige Gudens ära, makt och härlighet framställs som 
uppenbarad i Kristus, Guds evige Son, är detta bara den ena 
sidan av saken. Den andra sidan framträder, om vi ser på Jesu 
jordiska liv: hans födelse i Betlehem i Judeen, hans ställning som 
timmerman och profet från Nasaret i Galileen, föraktet från de 
ledande i folket, lidandet, korset och döden. Hur kan detta jor
diska liv på något sätt vara förbundet med Treenigheten, eller 
uttryckt med andra ord: hur kan den jordiske Jesus samtidigt vara 
den Kristus, som är den andra personen i Gudomen? Det finns i 
stort sett bara två svar på den frågan. Det ena är: "Ordet blev 
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människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en 
härlighet som den ende Sonen får av sin Fader, och han var fylld 
av nåd och sanning."13 Det andra svaret blir ett konstaterande att 
vi står inför ett stort mysterium. 

I klarhetens intresse bör vi lägga märke till en betydelsefull 
omständighet i Skriftens framställning av treenigheten. De tre 
gudomspersonerna skiljes nämligen klart och bestämt från var
andra, när det gäller det inbördes förhållandet inom gudomsväsen
det. Sålunda har Fadern av evighet fött Sonen, och Anden utgår av 
evighet från Fadern och Sonen. Däremot kan de tre gudomsper
sonerna inte skiljas från varandra, när det gäller den mot världen 
och människorna riktade gudomsverksamheten. Det läres att såväl 
Fadern som Sonen och Anden har utfört världens skapelse. 14 På 
samma sätt är alla tre gudomspersonerna förbundna med männi
skornas frälsning, pånyttfödelse och helgelse. IS Allmakten, alle
städesnärvaron och allvetande t är egenskaper inte bara hos 
Fadern utan också hos Sonen och Anden. Sonen och Anden kan 
lika väl som Fadern tillbedjas och äras. Det här nämnda gäller 
alltså den verksamhet som från den treenige Gudens sida är 
riktad mot världen och människorna. Men inom gudomsväsendet 
gäller något annat. Endast om Fadern kan det sägas att han har 
fött Sonen.16 Endast om Anden kan det sägas att han utgår av 
Fadern och Sonen.17 Däremot kan det aldrig sägas att Anden har 
blivit född eller att Fadern och Sonen har utgått från Anden. Här 
är det alltså fråga om det inbördes förhållandet inom den ende 
Gudens väsen, inte om gudomens skapande eller frälsande verk i 
förhållande till världen. 

För det mänskliga förnuftet kan dessa båda framställningssätt 
synas utesluta eller motsäga varandra, men så är inte alls fallet. 
Det är bara så att vårt förnuft och våra språkliga möjligheter inte 
räcker till för att förstå eller uttrycka dessa djupa ting. Guds väsen 
och verk är på många sätt outgrundliga för oss. Som ytterligare 
exempel härpå kan vi peka på en hemlighet i fråga om treenighe
ten som ingen ännu har lyckats förklara för oss och som inte heller 
Skriften ger någon förklaring på: Varför blev endast Sonen männi
ska?18 Varför blev inte samtidigt Fadern och Anden människa? 
Eftersom vi inte känner svaret på denna fråga och Skriften även i 
andra sammanhang betygar, att vi och vårt förnuft inte alls räcker 
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till inför dessa stora hemligheter, har vi bara att i ödmjukhet och 
förundran böja oss inför dem. 

3. Treenighetsläran måste försvaras trots alla invändningar 
mot den 

Redan när Herren Jesus själv undervisade om sitt eviga ursprung 
och sin gemenskap med den himmelske Fadern, protesterade 
människor ivrigt: "Du är inte femtio år, och ändå har du sett 
Abraham."19 De menade ju att de mycket väl kände hans jordiska 
ursprung och omständigheter: "Varifrån den här mannen är, det 
vet vi ju, men när Messias kommer vet ingen varifrån han är." 
Detta var för dem helt avgörande, men för Jesus var det något 
annat som var avgörande, nämligen hans eviga gemenskap med 
Fadern: "Ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Men jag 
har inte kommit av mig själv; det finns förvisso en som har sänt 
mig, men honom känner inte ni. Jag känner honom därför att jag 
kommer från honom och därför att han har sänt mig."20 Det fanns 
en stor klyfta mellan det Jesus gjorde anspråk på och det männi
skor höll honom för att vara. Detta visar sig också i deras främsta 
anklagelse mot honom: "Det är inte för någon god gärning vi 
stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du 
är människa.,,21 När den egentliga processen senare inleddes mot 
honom, fick han en direkt fråga om han var Messias, Guds Son. 22 

Han svarade med en beskrivning av sig själv som Människosonen 
som skulle "sitta på Maktens högra sida och komma på himlens 
moln". "Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: 'Han 
har hädat. Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har själva hört 
hädelsen. Vad säger ni?' De svarade: 'Han förtjänar döden.'" 
Under den fortsatta rättegången ville landshövdingen släppa 
Jesus fri, eftersom han inte hade funnit något brottsligt hos 
honom, men då svarade judarnas ledare helt följdriktigt: "Vi har 
en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort 
sig till Guds Son.,,23 Tydligare än så kan det inte visas hur männi
skor uppfattar det som de menar är "en orimlighet", nämligen att 
den som är en verklig människa också skulle kunna vara Guds 
Son, den evige Guden. 

Man har ofta undrat varför Jesus, om han verkligen var Guds 
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evige Son, under sitt jordeliv och sitt lidande behövde vara så 
efterlåten mot fräcka människor. Varför visade han inte sin 
gudomliga makt när han blev utmanad? Ett svar är detta: Om han 
verkligen ville vara det utlovade Guds Lamm, som bar hela värl
dens synder4

, anstod det honom inte att ta sin gudomliga makt i 
anspråk för att t ex sopa Golgata rent från fiender eller stiga ner 
från korset. 25 Hans svar och hans triumf kom genom uppståndel
sen. Därigenom blev han, "som till sin mänskliga härkomst var av 
Davids ätt", med kraft bevisad vara Guds Son.26 

I förlitande på sitt förnuft ställer sig människor ofta avvisande 
till treenighetsläran. De reagerar inför denna på samma sätt som 
inför läran om Jesu försoningsdöd och uppståndelse: "Men 
sådant är ju omöjligt!" Trons människa böjer sig däremot inför 
dessa läror i ödmjukhet, tacksamhet och förundran. Hur kommer 
det sig då, att en kristen lära kan framstå som en dårskap och bli 
till en stötesten?27 Det beror därpå att man försöker förstå Guds 
tankar och planer utifrån. Guds tankar och planer kan förstås 
endast inifrån, i Skriftens ljus, i ödmjukhet och tro. Guds vishet 
och kunskap har sådana djup, att de för oss är outgrundliga och 
outrannsakliga. 28 

Herren Jesus själv har visat att man måste förbli i Ordet, om 
man vill vara hans lärjunge. 29 Om vi sålunda stannar inför djupet 
av Guds vishet och kunskap, måste också de outgrundliga san
ningarna uppväcka vår glädje och tacksamhet. Detta gäller även 
Guds människoblivande och Guds treenighet: "Se, här har du nu 
i korta, men likväl innehållsrika ord hela Guds väsen, vilja och 
verk på det allra skönaste tecknade. Härav kommer all vår vishet, 
som vida övergår allt vad mänsklig vishet, tanke och förnuft 
heter. Ty ehuru hela världen med all flit har traktat efter att förstå 
vad Gud är samt hans planer och gärningar, så har hon dock 
aldrig förmått utgrunda något av detta. Men här har du det allt i 
allra rikligaste måtto. Ty här har han i alla tre artiklarna lom 
Fadern, Sonen och Anden! själv uppenbarat och avhöljt sitt fader
liga hjärtas djupaste avgrund och fullheten av sin outgrundliga 
kärlek. Ty just därtill har han skapat oss, att han skulle återlösa 
och helga oss. Och utom det att han har skänkt och ställt till vårt 
förfogande allt, som är i himmel och på jord, har han också givit 
oss sin Son och sin Helige Ande, genom vilka han vill draga oss 
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till sig. Ty, såsom vi ovan sett, kunde vi aldrig komma till att 
känna Faderns huldhet och nåd annat än genom Herren Kristus, 
som är en spegel av Faderns hjärta och utom vilken vi intet annat 
se än en vred och skräckinjagande domare. Om Kristus åter 
kunde vi ej heller något veta, om det icke vore oss uppenbarat 
genom den Helige Ande" (SK, s 451). 
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V Gud är Skaparen och Uppehållaren 

1. Gud har skapat allt 

Vid skapelsen gick det så till, att Gud uttalade sitt "varde". l 
Dessförinnan fanns det inte ens en tom värld. Ingenting fanns, 
utom Gud själv. Men när han skapade, gick det inte så till att han 
tog någonting av sig själv, så att den värld han skapade blev en 
del av honom. Det är panteismens lära att den skapade världen är 
Gud eller en del av honom, men alla sådana läror måste avvisas. 
Gud skapade nämligen av intet, i kraft av sitt blotta ord: "Han sade, 
och det blev, han befallde, och det stod där.,,2 

Enligt somligas mening kan Gud ha använt resterna aven 
gammal och redan förbrukad värld vid skapelsen. Men i sådant 
fall hade han ju inte skapat något utan bara betett sig som en 
skicklig människa, även om det han gjorde skedde i en mycket 
större skala. Det är alltså viktigt att ordet "skapa" får behålla sin 
betydelse "frambringa ur intet", när det gäller Gud och hans 
skapande. Det säges nämligen ofta om människor att också de 
"skapar". Men i sådana fall användes ordet "skapa" i en över
förd, sekundär betydelse. De använder ju material som redan 
förut finns, de formar om det, ger det ny färg och konsistens. 
Däremot har de aldrig skapat något så som Gud gjorde. 

Skapelsen hänger på det allra närmaste samman med Guds 
ställning som Gud och som allt livs upphov. Skapelsen berör 
därför Guds majestät och ära. Om vi människor skulle försöka 
efterlikna Gud genom att uttala ordet "varde" i skapande syfte, 
skulle det innebära att vi, alldeles som de första lagöverträdarna 
på jorden, ville göra oss lika Gud.3 Det vore att synda mot Guds 
allsmäktiga majestät. 
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2. Tid och rum i skapelsen 

Alla tankar om tid och rum hör den skapade världen till. Sådana 
begrepp hänger samman med vår tillvaro här i världen. Tid och 
rum fanns ju inte före världens skapelse. På ett liknande sätt 
förhåller det sig också med änden. När himmel och jord förgås, 
skall det inte längre räknas med tid eller rum på det nuvarande 
sättet. 4 Då skall evighet råda. 

Skapelseberättelsen säger oss hur tid och rum skapades och 
blev villkor för världens och människornas existens. Det skedde 
när allting, som finns utanför Gud, fick sin början och sin tillvaro, 
"i begynnelsen".5 Dessa två ord, som i hebreiskan är ett enda, är 
så rika på innehåll, att om vi hade fullständig kunskap därom, 
skulle alla frågor om Skrift och uppenbarelse, skapelse och fräls
ning få sitt fulla svar och allt ligga avslöjat för oss. 

Av detta, liksom också av många andra sammanhang i Skrif
tens framställning, är det tydligt att skapelsetro och frälsnings tro 
är på det allra närmaste förbundna. Redan vid världens och män
niskornas skapelse hade Gud en plan för deras frälsning. 6 Gud 
såg ju redan före skapelsen att syndafallet skulle komma att 
inträffa. Hans frälsningsplan var alltså klar redan före världens 
tillblivelse. Den innebar att han som är "Ordet" och "Sonen" 
skulle bli människa7 och återlösa det fallna släktet. 

Frågan om de sex skapelsedagarnaS har blivit föremål för olika 
tolkningar. Somliga uttolkare har känt det besvärande att Gud 
skulle ha behövt så mycket som sex hela dagar för att skapa 
världen. För att ära Gud och understryka hans allmakt har de 
därför lärt, att Gud skapade världen och alla ting däri, inte på sex 
dagar utan i ett enda ögonblick. Därmed har de inte bara brukat 
våld mot texten utan även övergivit den. Att detta har skett i syfte 
att ära Gud gör ändå inte deras företag prisvärt. 

Andra, som har velat omtolka orden" sex dagar", har rört sig i 
motsatt riktning. I ordet" dag" har de velat läsa in en mycket lång 
tid. De har menat att ordet inte behöver betyda detsamma som 
dygn utan kan betyda ett visst tidsmått, kanske mycket långt. De 
hänvisar bl a till Skriftens ord om "tusen år, och tusen år som en 
dag"g. Men dessa ord handlar ju inte alls om skapelsen utan om 
Guds långmodighet och hans väsen. 
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Ater andra, som också har uttytt" sex dagar" som långa tidspe
rioder, har gjort det i ett bestämt syfte. De har i Skriften och den 
kristna läran velat bereda utrymme för någon form av "utveck
lingslära". Men det är en farlig tanke. Den går ut på detta, att" det 
allra första och enklaste" kan ha uppstått" av sig självt", kans~e 
"aven ren slump". I varje sådan tanke ligger det, antingen man 
från början menar det eller inte, en förnekelse av Gud och hans 
makt. 

Ur kristen synpunkt finns det bara en möjlighet till tolkning. 
Det är den som varit Kyrkans genom tiderna. Den innebär att 
skapelseberättelsen måste fattas efter den tydliga ordalydelsen: 
Gud skapade. Men å andra sidan får man inte lägga någonting 
därtill. En anpassning till den aktuella vetenskapens resultat blir 
alltid ödesdigert, eftersom man då får fortsätta att anpassa sig till 
ständigt nya resultat. 

3. SkapelseIäran är på många sätt förbunden med tron 

Människan intar en särställning bland allt skapat. Gud sade: "Låt 
oss göra människor till vår avbild."lO Människan fick därigenom 
en helt annan livskvalitet än växterna och djuren. Inget djur är ju 
skapat för att vara likt Gud. Men om människan kan det däremot 
sägas med rätta att hon har sitt ursprung i Gud.1l Även på denna 
punkt hänger skapelsen och frälsningen nära samman, ty när 
Gud trädde in i människovärlden för att frälsa den, heter det att 
"han kom till det som var hans" Y 

Läran om skapelsen kan omfattas endast med tron och intar 
således inte någon särställning i förhållande till andra läror. Guds 
skapelse av världen är som läropunkt känd för oss endast därige
nom att Gud har uppenbarat den i Ordet. På samma sätt som vi 
omfattar andra läror med tron förhåller det sig med skapelsen: "I 
tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och 
att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. 13 

Människan är den enda varelse i världen som kan inta trons 
förhållande till Gud. Hennes ställning är enastående även på 
andra sätt. Hon har blivit satt att råda över de andra skapade 
varelserna. Hon får låta sig tjänas av dem för sitt liv och sitt 
uppehälle, men också för att själv kunna tjäna Gud och männi-
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skor. Hennes ställning är märklig också på det sättet att den 
skapade världen, som har fått uppleva hennes fall, också får 
bereda henne tid och tillfälle till frälsning och upprättelse. Det är 
ju detta som kan ske medan hon befinner sig i tidens och rum
mets livsformer. När hon inte längre behöver sådana tillfällen, 
kan den yttre, skapade världen, "himmel och jord", förgås. 14 När 
den nuvarande ordningen har nått sitt slut, skall ingen tid vara 
mer. IS 

4. Gud skapar alltjämt 
På ett sätt är skapelsen något helt avslutat. 16 I en annan mening 
fortsätter den ännu alltjämt. Vi kan ju varje dag se hur det sjuder 
omkring oss av nyskapat liv. Men i klarhetens intresse bör denna 
fortsatta skapelse skiljas från den skapelse som skedde i begyn
nelsen. Skillnaden är framför allt den att den fortsatta skapelsen 
inte sker av intet, utan den sker med de instrument och medel 
som Gud har utrustat den första skapelsen med. När det gäller 
"skapelse" i denna andra betydelse, kan vi t ex tänka på hur nya 
varelser blir till. Det föds ständigt nya djur och människor. Gud 
håller således världen i gång på det sättet att han förnyar den värld 
han redan har skapat. Han ger också åt människorna sådana ting 
som de kan samla in, han upplåter sin hand, så att de kan bli 
mättade med goda gåvor. 17 Men vi kan också i våra tankar gå ett 
steg bortom detta skeende och tänka på t ex luftens förnyelse, hur 
växterna hjälper till att hålla luften ren för människornas och 
djurens behov. Vi kan också tänka på solstrålarnas påverkan på 
växterna, så att det gröna skapas i dessa och så att djuren får "alla 
gröna örter till föda". 18 

Som ytterligare exempel på hur vi ofta rör oss på gränslinjen 
mellan skapelse och uppehållelse kan vi nämna människans egen 
fortplantning. Även här är det ju framför allt Gud som skapar. 
Den egentliga skapelsen skedde ju när de första människorna 
blev till. I den andra betydelsen av ordet "skapa" blir människor 
ännu alltjämt till. Men för detta har det behagat Gud att använda 
människor som sina medskapare. Människors roll är härvidlag 
helt underordnad Gud, hur stor den än må anses vara. Även här 
gäller därför det ordet: "Ingen får något som inte ges honom från 
himlen.,,19 
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5. Gud uppehåller sin skapade värld 

På samma sätt som Gud skapade allt med sitt blotta ord sker det 
också nu att han med sin makts ord bär allt. Men det förhåller sig 
på samma sätt med uppehållelsen som med de heliga sakramen
ten: Fast det högsta och avgörande är Guds ord, som ensamt har 
makten och kraften i det som sker, brukar han yttre medel för det 
han vill utföra genom sitt ord. Han låter den ena varelsen tjäna 
den andra. Både det direkta och det indirekta beroendet av Gud 
framhålles många gånger i Skriften. A ena sidan är Gud ensam 
alla goda gåvors givare, och utan honom eller hans hjälp förmår 
människor ingenting, varken leva eller röra sig. A andra sidan 
brukar Gud sol och regn, väder och vind, överhet, grannar och 
vänner för att uppehålla oss. Till detta Guds bruk av medel måste 
vi också räkna människans omsorg om sig själv. Hon är kallad till 
tjänst i Guds skapade värld, inte till att leva i lättja och dådlöshet. 
Men ändå är hennes arbete endast ett medel i Guds hand, ty över 
alla omsorger, över all möda, över all sådd, växt och skörd råder 
han ensam. 

På en punkt ser det ut, som om den fasta ordningen för Guds 
styrelse av världen skulle brytas. Det gäller de händelser vi kallar 
"under". Det ligger utanför våra möjligheter att förklara dem. Det 
är därför fel, som många gör, att till varje pris bortförklara dem. 
Det finns särskilt några omständigheter som kan hjälpa oss, både 
att hålla inne med våra tvivel och att räkna med möjligheter som 
vi själva inte förstår. Gång på gång får vi ju erfara att sådana ting 
visar sig möjliga, som vi tidigare höll för att vara helt omöjliga. Vi 
hade alltså fel på den punkten. Ibland får vi också uppleva att 
sådant, som enligt fysiska och matematiska "lagar" inte skulle 
kunna inträffa, trots detta inträffar i vår värld. Det finns alltså, 
trots allt, sådana möjligheter som normalt sett ligger utanför räck
vidden av vårt förstånd och vår erfarenhet. Den enda riktiga 
inställningen till Skriftens lära om undren måste därför vara en 
stor ödmjukhet. Gud har talat: "Är då något så underbart, att 
Herren inte skulle förmå det?,,20 "Ty ingenting är omöjligt för 
Gud.,,21 Därför tillkommer det inte oss att avgöra vad som är 
möjligt för Gud eller vad som kan vara sant i Guds Ords framställ-
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ning om skedda under. Den som vill ta sig en sådan förmåga vill 
göra sig visare än Gud. 

Den viktigaste synpunkten Skriften anlägger på undren är att 
de ~änar till Kristi ära och Guds namns förhärligande. 22 Därige
nom uppenbarar de för människorna vem och hurdan Gud är. På 
det sättet ~änar de också människornas frälsning. 

1 1 Mos 1:3, 6 9 2 Pet 3:8; 17 Ps 104 
2 Ps 33:9 Ps 90:4 18 1 Mos 1:30 
3 1 Mos 3:5 10 1 Mos 1:26 19 Joh3:27 
4 Matt24:35 11 Apg 17:28 20 1 Mos 18:14 
5 1 Mos 1:1 12 Joh 1:11 21 Luk 1:37 
6 Ef1:3-10; 13 Heb 11:3 22 Joh2:11; 

3:1-21; 14 Matt 24:35 11:37-45; 
1 Pet 1:18-21 15 Upp 10:6; 14:12-14 

7 Joh 1:3,9,14 21:4 
8 1 Mos 1:3-31 16 1 Mos 2:2 
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VI Änglarna och syndafallet 

1. Änglarna och deras skapelse 

Den Heliga Skrift lär att det finns änglar. Liksom människorna 
ble~ dessa skapade "i begynnelsen". Någon särskild dag för deras 
skapelse är inte nämnd, men de måste ha blivit skapade under 
någon av de sex skapelsedagarna, eftersom endast Gud själv 
fanns före dessa dagar och han på den sjunde dagen vilade från 
allt sitt verk. 

Den egentliga betydelsen av ordet "ängel" är budbärare eller 
sändebud, dvs någon som är sänd i ett uppdrag av Gud.! Därför 
kallas ibland även en profet eller annan gudsman "ängel", t ex 
Johannes Döparen.2 Även Herren Kristus kallas någon gång 
ängel, t ex 1/ förbundets ängel". 3 De flesta gånger avser dock ordet 
"ängel" ett sådant väsen, som är skapat av Gud i tiden men är 
olikt människorna på det sättet att det är enbart andligt. Det 
saknar alltså kropp men är i motsats till människorna ett fullstän
digt väsen även i sitt kroppslösa tillstånd. Denna bestämning av 
skillnaden mellan ängel och människa är mycket viktig. Den 
framhäves av Herren Jesus själv vid ett mycket viktigt tillfälle: "Se 
på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn 
på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan 
ni se att jag har.,,4 - Då det någon gång talas om änglar i kropps
lig gestalt, är det fråga om en form som änglarna för tillfället har 
antagit. 

När änglarna kallas I/andarl/ och Gud själv är "AndeI/5, är det 
gemensamma det, att både Gud och änglarna är andeväsen och 
saknar kroppar. Skillnaden mellan Gud och änglarna är däremot 
den skillnad som består mellan Skaparen och skapade varelser. 
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2. Det stora fallet 

När människorna i begynnelsen hade blivit skapade, var de lika 
Gud. De var hans" avbild". 6 Det betyder inte att de var allsmäk
tiga eller kunde vara allestädes närvarande. Det är endast Gud 
som har sådana egenskaper. Men människorna liknade Gud i rättfär
dighet och renhet. Det innebar att de var utan synd. Lagen var 
skriven i deras hjärtan. De ägde genom sin vishet och kunskap 
förmåga att förstå såväl lagen i sina hjärtan som de särskilda bud 
de därutöver hade fått av Gud. De ägde också förmågan att hålla 
Guds bud. Det var således helt onödigt att falla i synd. Om de 
ändå gjorde det, skulle de själva få bära ansvaret därför. I sådant 
fall komme de att "döden dö", dvs bli helt underkastade döden. 7 

Alla änglar var från begynnelsen goda, också de, eftersom allt 
skapat var gott. 8 Men både änglar och människor sattes på prov. 
Det innebar att de i en viss situation kunde välja mellan lydnad 
och olydnad i sitt förhållande till Gud. Och fallet kom, det stora 
fallet. Det började på det sättet att en ängel föll i synd och att 
andra änglar sedan följde honom på hans onda väg. Det antydes i 
Skriften att orsaken till den första ängelns fall var högmod och 
ärelystnad. 9 Efter detta fall uppstod en strid i himlen mellan de 
goda och onda änglarna, varvid den stora draken, den gamla 
Ormen, störtades ner på jorden tillsammans med sina änglar. lO 

Sedan den tiden" går djävulen omkring som ett rytande lejon och 
söker efter någon att sluka". 11 Hans vrede riktar sig i första hand 
mot Gud, men eftersom han inte kan göra honom någon skada, 
angriper han människorna. 

Syndafallet är en av de allra mest avgörande händelserna i 
mänsklighetens historia. Den kan endast jämföras med två andra: 
skapelsen och Kristi försoningsverk. Men trots den stora tragiken 
som har drabbat mänskligheten genom syndafallet finns det tän
kare och lärare av den meningen att fallet egentligen var något 
positivt och gott. Man har kallat det "händelsen som satte i gång 
mänsklighetens utveckling" eller "kulturens födelse stund" . Skrif
ten och samvetet vittnar på ett annat sätt om fallet. 12 

Syndafallsberättelsen är ett grundläggande dokument i den 
kristna trosläran. Den innehåller på en och samma gång förkla-
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ringen till människans fall och beskrivningen på hennes tillstånd 
efter fallet. Hon försöker gömma sig undan Gud, för att han inte 
skall kunna se henne eller hennes förehavanden, ett av de dårak
tigaste företag hon kan ge sig in på. 13 När hon finner att hon inte 
kan gömma sig, kommer hon med falska förklaringar till att hon 
dragit sig undan från GUd. 14 l sista hand lägger hon skulden på 
Gud. Hon menar att han har skapat såväl henne som de frestande 
makterna och gjort henne sådan att hon kunde frestas och falla. 

l samband med syndafallet nämnes döden för första gången i 
den Heliga Skrift. IS Döden är således inte, vilket så många ändå 
tror, något "naturligt" i människans liv och villkor. Döden är i 
stället något i allra högsta grad onaturligt. Sådan som människan 
var, när hon framgick ur Guds hand, var hon inte underkastad 
döden. Denna kom in i världen först genom syndafallet. Detta är 
en lära som är speciell, ja, helt unik, för kristendomen. 16 l många 
främmande religioner lär man att döden har helt andra orsaker. 
Endast kristendomen lär att döden hänger samman med männi
skornas avfall från Gud. 

3. Människans läge efter fallet 

För att beskriva detta läge ger Skriften en dubbel förklaring till 
syndens förekomst: den beror både på djävulen och på männi
skorna själva. Denna förklaring visar på två sidor av samma sak. 
Genom djävulens förblindelse av människan har det blivit så med 
henne, att hon ofta blandar samman det som är ont och det som 
är gott. Hon sätter i fråga vad Gud har sagt. Ofta tror hon hellre 
på den store Lögnaren än på GUd. 17 Ibland är hon inte klart 
medveten om vad hon gör utan är framför allt förvirrad. Vid 
andra tillfällen är hon fullt medveten om vad hon gör. Hon vet att 
det är ont och lögnaktigt men gör det likafullt. Därigenom är hon 
brännmärkt som en överträdare. Jesus gör det också fullkomligt 
klart för oss att människan efter fallets dag är ond i sig självl8

, 

även om det är lätt att hos henne påvisa inte så få egenskaper och 
gärningar, som i andra människors ögon synes vara goda.19 Män
niskorna talar alltså sanning, om de skyller sin synd på djävulen, 
men de blir trots detta falska och lögnaktiga, om de skyller ifrån 
sig och fritar sig från skuld. 
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För att beskriva människornas ställning efter fallet brukar man i 
trosläran använda begreppet arvsynd. Med detta ord antydes både 
skuld och fördärv. Eftersom den skuld som i detta fall avses inte 
beror på någon synd som människan själv har begått, är det fråga 
om något som har gått vidare från Adam på samma sätt som hans 
sinne. 2o Den andra sidan av arvsynden är fördärv, ofta kallat 
syndafördärvet. Detta fördärv innebär att alla människor efter 
Adam föds med en sådan sinnesinriktning och sådana egenska
per att de är själviska, onda, bortvända från Gud och därigenom 
också odugliga till sådant som är verkligt gott, framför allt inför 
Gud. 

Men Skriften använder också två andra uttryck. Det ena är 
"köttet" eller "det köttsliga sinnet", det andra är "den naturliga 
människan". Med "kött" eller "köttslig" åsyftas då inte kroppen 
eller det kroppsliga livet i något slags motsats till "ande" eller 
"andligt liv" . Även anden hos människan är ju fallen och syndig. 
I stället avses den fallna, oomvända människan i hennes helhet, 
med kropp, själ och ande, med hennes sätt att vara, tänka och 
handla. Alla människor är i sig själva "köttsliga" och behöver 
därför få ett nytt sinne genom att födas på nytt. 21 Med uttrycket 
"den naturliga människan,,22 menas detsamma som med "den 
köttsliga människan". Ordet natur syftar på den fallna natur alla de 
människor har som efter Adam föds här på jorden. De behöver få 
en annan natur, dvs bli "delaktiga av gudomlig natur". 23 

Arvsyndsläran innebär inte att människan i andra avseenden är 
oförnuftig eller oduglig. Hon äger ju även efter fallet många av 
Skaparens stora gåvor. Dessa gåvor överstiger vida det allra högs
ta hos övriga skapade varelser, endast änglarna undantagna. 
Människan har på alla områden, som inte berör gudskunskapen, 
rättfärdigheten eller kärleken till Gud, en fri vilja. Hon kan fatta 
onda och goda beslut och inom vida gränser även verkställa dem. 

När nu Kyrkan, i enlighet med vad Guds Ord lär, håller fast vid 
arvsyndsläran, innebär det således inte något förnekande av de 
stora gåvor Gud har givit i skapelsen. Det innebär däremot att hon 
lär fullständigt om såväl fallet som skapelsen. Hon kan då också visa 
att många av Skaparens gåvor är utsatta för missbruk på grund av 
det avfall som en gång skedde bland människorna. Det är därför 
det händer ännu idag och varje dag att människor, som får ta 
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emot och förvalta så många och stora gåvor från Gud, mitt i sitt 
missbruk menar sig vara visa och kloka. Men just då är de dårar i 
förhållande till den verkliga visheten, Guds vishet. Det är sådana 
visa människor Gud låter komma på skam. 24 

Läran om syndafallet brukar föranleda särskilt tre frågor. Den 
första är denna: Har Gud skapat det onda? eller: Varför skapade Gud 
en sådan värld, att det kunde uppstå något ont i den? Fast alla 
frågor av detta slag egentligen övergår vår vishet och vårt för
stånd, kan vi i viss mån ge ett svar: Människor, som hade varit 
absolut bundna till det goda och till Guds vilja, hade inte varit fria 
människor. Till en god skapelse hör frihet. Det innebär, även om 
det kan förefalla oss obegripligt, också en frihet att falla. 

Den andra fråga som ofta uppkommer är denna: Varför tillåter 
Gud det onda idag? Om vi inte helt kan förklara hur Gud styr 
världen, ser och vet vi ändå att han tillåter det onda att finnas och 
att verka, dock endast intill en viss gräns. Dessutom händer det 
mycket ofta att han låter det onda, som människor tänker ut och 
företar sig, vändas till godo, när hans tid är inne.25 

Den tredje frågan är denna: Medverkar Gud i det som är ont? Det 
gör han aldrig. Däremot uppehåller han som Skapare också de 
onda människornas liv, t ex genom att låta dem andas, röra sig 
osv. Han låter ju sin sol gå upp över de onda lika väl som över de 
goda. 26 Gud är också långmodig mot de onda människorna, 
"eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla 
skall få tid att omvända sig". 27 De onda människor, som då brukar 
en sådan nådetid till att fortsätta att göra det som är ont, får själva 
bära ansvaret därför. 

4. De goda änglarnas verk 

Eftersom de goda änglarna är saliga och det främsta kännetecknet 
på deras salighet är skådande t av Gud, kan vi beskriva deras 
främsta verksamhet så: De lovar beständigt Gud, där de står inför 
hans ansikte, och de fröjdar sig outsägligt över att få uträtta hans 
befallningar.28 Eftersom de har blivit befästade i sitt rätta förhål
lande till Gud och inte är frestade att bryta mot hans heliga vilja, 
är deras egen vilja i fullständig överensstämmelse med hans. 
Därför är deras salighet, deras lovprisning och deras skådande av 
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Gud på ett fullständigt sätt förenade i deras väsen, deras ställning 
och tjänst. Deras verksamhet går därför ut på ett enda, att 
befordra Guds vilja, hans ära och hans rike samt människors 
salighet. 

De goda änglarna har en särskild uppgift i fråga om barnen och 
alla sådana människor som kallas "små" eller "Herrens minsta 
bröder"29, vidare i fråga om trons människor, inte minst när dessa 
skalllärnna jordelivet för att gå in i den eviga världen. 30 De goda 
änglarna befattar sig sålunda med allt sådant som tjänar männi
skornas jordiska välgång och eviga frälsning. Därför är de också 
redo att bistå varje människa i hennes särskilda behov, allt efter 
Guds vilja. 

1 Heb 1:13-14 12 Rom 1:18-21; 22 Ef2:3 
2 Mark 1:1-4 1:32; 23 2 Pet 1:4 
3 Ma13:1 2:14-15 24 1 Kor 1:18-31 
4 Luk24:39 13 Ps 139:1-12 25 1 Mos 50:20; 
5 Joh4:24 14 1 Mos 3:9-13 Rom 8:28 
6 1 Mos 1:26-27 15 1 Mos 2:17; 26 Matt5:45 
7 1 Mos 2:15-17 5:5 27 2 Pet3:9 
8 1 Mos 1:31 16 Rom5:12; 28 Jes6:1-3; 
9 1 Tim3:6; 6:23 Ps 148:2; 

1 Mos 3:5 17 Joh 8:42-44 103:19-22 
10 Upp 12:7-9 18 Matt 15:10-20 29 Matt 18:10; 
11 1 Pet 5:8 19 Matt 7:9-11 25:40,45 

20 Rom5:18 30 Luk 16:22; 
21 Joh3:6-7 Matt 13:36-43 
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VII Jesus Kristus och Frälsningen 

1. Alla människor behöver en Frälsare 

Sedan syndafallets dag är alla människor syndare. Synden består i 
första hand däri att människan i sitt sinne är ond och fientlig mot 
Gud.! Syndens följd är döden som också drabbar alla människor. 
Döden är av tre slag: den andliga, kroppsliga och eviga döden. 
Den andliga döden består i främlingskap för Gud och fiendskap mot 
honom. Denna andliga död kan botas här i tiden, men endast på 
det sättet att människan föres till liv, "uppstår". Det sker genom 
ny födelse och rättfärdiggörelse i Dopet. Om människan därefter 
går bort ifrån Gud behöver hon på nytt komma till omvändelse, 
tro och helgelse. Det andra slaget av död är den kroppsliga. Den 
innebär att enheten mellan kropp och själ brytes sönder. I upp
ståndelsen, däremot, skall enheten mellan kropp och själ åter
ställas. 

Om den andliga döden inte blir botad i tiden, alltså före den 
kroppsliga döden, kommer den vid uppståndelsen och domen att 
övergå i den eviga döden. Det som utmärker denna är det eviga 
bortgåendet ur Guds åsyn. 

Detta är alltså vad syndafallet och den i människorna innebo
ende synden har lett fram till: de är alla i det läget att de behöver en 
Frälsare. 

2. Löftena om en Frälsare 

När vår Frälsare Jesus Kristus framträdde, skedde detta som en 
uppfyllelse av de löften Gud hade givit. Det angavs i dessa löften 
inte något bestämt år för Messias' ankomst, utan denna beskrevs 
genom angivande av olika omständigheter som skulle råda vid 
tiden för framträdandet. Alla sådana villkor hade också blivit 
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uppfyllda vid tiden för vår tideräknings början. Skriftkunniga och 
fromma judar kände mycket väl till dessa förutsägelser, och där
för är det inte underligt att det vid den tiden rådde en allmän 
väntan på Messias. Exempel på denna väntan är Simeons och 
Hannas beteende i templet och folkets reaktion vid Johannes 
Döparens framträdande. 2 

De profetiska förutsägelserna i Gamla Testamentet beträffande 
Messias rörde också hans person. De anger sålunda tydligt att det 
är fråga om en sann, verklig människa. De anger också att det 
gäller en människa av Juda stam och av Davids släkt, en person 
som på ett särskilt sätt är förbunden med hedningarnas Galileen 
osv. De skildrar hans lidande som ett verkligt, mänskligt lidande, 
fast det övergår andra människors lidande i fråga om djup och 
betydelse. 

3. Frälsarens olika namn förklarar vem han är 

Kristi verk är så stort att det gäller hela världen och alla männi
skor. Därför kan det lika litet som hans person beskrivas med ett 
enda ord eller namn. I stället måste ganska många namn brukas, 
såväl på Kristus själv som på det verk han har utfört och alltjämt 
utför. 

Bland Frälsarens alla namn är namnen Jesus och Kristus de allra 
vanligaste. Ofta brukas de också tillsammans som ett dubbel
namn, Jesus Kristus, ungefär på samma sätt som vi brukar för
namn och efternamn eller ett namn och en titel. Namnet "Jesus" 
är vår Frälsares personliga namn. Skriften berättar hur han fick det 
namnet som sitt eget och på ett helt annat sätt än han fick sina 
övriga namn. 3 Skriften visar också att namnet har brukats regel
bundet på samma sätt som vi brukar förnamn. Jesus kallas i 
Skriften t ex "pojken Jesus" och "Jesus, Josefs son".4 

Namnet "Jesus", som betyder "Herren frälsar" eller "Frälsare" , 
har både en allmän och en mera speciell betydelse. I den mera 
allmänna betydelsen kan också vanliga människor kallas "räd
dare" och "frälsare". Så skedde t ex med "domarna" på Gamla 
Testamentets tid. 5 I en mera bestämd betydelse är det bara Gud 
som kan kallas "Frälsare": "Jag, jag är Herren, och förutom mig 
finns ingen frälsare.,,6 Gud är den som frälsar från allt ont, men i 
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Skriften avses särskilt frälsningen från det största onda, nämligen 
synden och döden. 

Varje gång namnet "Jesus" brukades under Nya Testamentets 
tid var det en bekräftelse av att Jesus från Nasaret var den utlo
vade Herren och Frälsaren. När han fick namnet, blev det nämli
gen sagt om honom: ". . . han skall frälsa sitt folk från deras 
synder".7 Genom bruket av detta namn markerades också förbin
delsen mellan Jesu person och det Gamla Testamentet med dess 
heliga historia. Den förste kände bäraren av namnet Jesus var ju 
den store folkledaren Josua. Josua och Jesus är nämligen samma 
namn, den ena formen hebreisk, den andra grekisk. Det råder 
dock mera än en namnlikhet mellan Josua och Jesus. Ty på 
samma sätt som Josua ledde sitt folk in i det utlovade landet 
Kanaan, leder Jesus sitt folk in i det utlovade land som är det 
himmelska Kanaan. 8 

Om namnet Jesus är Frälsarens personliga namn, är namnet 
"Kristus" att betrakta som hans ämbetsnamn. Han kallades således 
inte Kristus vid sin födelse eller under sin barndom, utan han 
kallades med det namnet först när han inträdde i sitt offentliga 
ämbete. Därefter brukades detta namn på honom av sådana som 
hade lärt känna honom som den utlovade Frälsaren. 

Namnet "Kristus" betyder "Den smorde", "den till konung 
invigde". Det är samma namn som "Messias". Skillnaden är 
också här en skillnad mellan hebreisk och grekisk namnform. 
Även om namnet Kristus är ett ämbetsnamn har det kommit att 
användas nästan som ett egennamn. Ty därigenom att det har 
använts så ofta har man inte alltid tänkt på dess betydelse av 
"konung" eller" den smorde". Men när Herren Jesus själv ger sig 
namnet "Messias" eller "Kristus", utsäger han därmed alldeles 
bestämt, att han är uppfyllelsen av alla de profetior som i Gamla 
Testamentets tid hade uttalats om en kommande stor Konung. 9 

Jesus Kristus har också andra namn: Människosonen, den 
andre Adam, den gode Herden, Guds Lamm, Profeten, Överste
prästen och många andra. Varje namn innebär en markering av 
att han är uppfyllelsen av vissa profetior eller att han innehar ett 
visst ämbete eller att han har utfört eller alltjämt utför en alldeles 
bestämd tjänst. 
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4. Frälsaren är sann Gud och sann människa 

Kristus, Guds evige Son, måste bli sann människa och även leva 
och dö som en verklig människa för att kunna bli, leva och verka 
som den andre Adam. Den förste Adam hade genom sin olydnad 
bringat synd, skuld och död över hela släktet. 10 Allt detta skulle 
den andre Adam ställa till rätta och uppväga. Liksom alla männi
skor var representerade i den förste Adam, är de också represen
terade i den andre Adam som åstadkom upprättelsen. Det var 
som en verklig människa Frälsaren måste lida och dö för alla 
människor för att betala deras skuld och försona människorna 
med Gud. 11 Men samtidigt måste han vara Gud, eftersom en enda 
människas rättfärdighet inte skulle kunna uppväga alla männlr 
skors orättfärdighet. 

Skriften ger många exempel på Jesu sanna mänsklighet. Han 
kunde hungra, törsta, bli bedrövad och vred. Han sov i båten när 
han var trött. Han kunde gråta när han kände djup sorg. Han 
dignade under tyngden av sitt kors. Skriften talar också om hans 
kropp, själ och ande12

, en indelning som bara gäller människor, 
däremot varken Gud eller änglar. 

Skriften talar också om Jesu sanna mänsklighet genom att sätta 
in honom i det mänskliga släktets sammanhang. Han kallas 
sålunda "Abrahams säd", "Davids telning", "Marias son" och 
"Marias livsfrukt". Detta är inte tillfälligheter eller enstaka högtra
vande benämningar, utan det är Skriftens tydligt uttalade lära: 
"Från dem /fäderna/ kommer Kristus som människa.,,13 Jesus 
talar på samma sätt om sig själv, när han visar att han är både 
"Davids son" och "Davids Herre". 14 

Trots att Jesus är sann människa skiljer han sig i ett avseende 
från alla andra människor. När han blev människa blev han 
genom" avlelse av Helig Ande" ställd utanför syndens samman
hang. Det blev sagt redan före hans födelse att det skulle vara så. 
Det är omvittnat i evangelier och brev att han är utan synd. IS Det 
är också tydligt visat att hans egen syndfrihet är förutsättningen 
för hans förmåga att hjälpa och frälsa syndare. Denna del av den 
kristna trosbekännelsen, som innebär att Jesus är "avlad av den 
Helige Ande, född av Jungfrun Maria", är inte, som många har 
menat, av ringa betydelse för tron eller rentav ett onödigt tillägg 
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till läran, inte heller en välvillig påbyggnad på denna för att "på 
österländskt vis" hylla en stor man. Förutsägelserna om "Kvin
nans Säd" och om "den unga kvinnan som skall bli havande" 
tillhör samma fasta grund för messiasförväntningama som upp
giften om Betlehem som platsen för Messias' födelse. 16 

Samtidigt som Frälsaren är sann människa måste han vara sann 
Gud. Ingen kan vara kristen utan att tro att Jesus, vår Frälsare, är 
sann Gud, Guds evige Son, ty "den som förnekar Sonen har 
heller inte Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern."17 
Det till sist avgörande beviset för Jesu gudom är hans egen upp
ståndelse från de döda. Han gav redan före sitt lidande löftet att 
han skulle uppstå. Om han sedan inte hade gjort detta, hade han 
själv varit en bedragare och hans anspråk på att vara Gud falska. 
Men nu framställer apostlarna och evangelisterna saken på det 
sättet, att just uppståndelsen från de döda är beviset för Jesu 
gudom och för den kristna trons sanning. 18 

Eftersom Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, fram
ställer Skriften hans liv på jorden som två bilder som går in i 
varandra: Jesus Kristus är under sitt jordeliv fattig och rik, svag 
och allsmäktig, lidande och segrande, dödlig och odödlig. Detta 
låter för vårt förnuft som något som är omöjligt att hålla samman. 
Skriften ger den enda möjliga förklaringen genom att tala om 
Kristi förnedring och upphöjelse. Men både om förnedringen och om 
upphöjelsen gäller att de har avseende på Jesu Kristi mänskliga 
natur, inte på hans gudomliga. Den gudomliga naturen kan inte 
förnedras, eftersom Gud till sitt väsen och sina egenskaper är 
oföränderligt densamme. 19 Om vi ändå talar om Guds Sons för
nedring, hänger detta samman med förmedlingen av egenskaper 
mellan Kristi gudomliga och mänskliga natur. 

Kristi förnedring har ett dubbelt syfte, dels att möjliggöra det 
fallna släktets frälsning därigenom att Guds Son blir den männi
ska som i sitt liv, sitt lidande och sin död representerar alla 
människor inför Gud, dels att för människornas inbördes gemen
skap och tjänst utgöra en förebild. 20 Kristi förnedring yttrade sig 
på det sättet att han, som är Gud, frivilligt avstod från att bruka den 
gudomliga makt och härlighet som av evighet var hans. Detta avstå
ende, "utblottandet" , var nödvändigt, om han skulle träda i vårt 
ställe såsom en av oss och såsom människa vara ställd under den 
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lag som gällde för människor. 21 

Kristi upphöjelse innebär motsatsen till förnedringen. Vid sin 
upphöjelse återtog nämligen Herren Jesus det fullständiga bruket 
av de gudomliga egenskaper som han under sin förnedringstid 
hade avstått från att bruka. Till upphöjelsen räknas levandegörel
sen efter kors döden, nedstigandet till dödsriket, vidare den yttre, 
synliga uppståndelsen, himmelsfärden och intagandet av platsen 
på Guds högra sida. Det senare innebär att Jesus Kristus också till 
sin mänskliga natur är upphöjd till det gudomliga Majestätets 
makt, ära och härlighet. I denna egenskap är han såväl allestädes 
närvarande som allvetande och allsmäktig. Det är som sådan han 
är Herre över såväl Maktens och Nådens som Härlighetens rike. 
Det är också på det sättet han styr sin Kyrka, vakar över de sina 
och manar gott för dem. 22 

1 Matt 15:10-20; 9 Matt 16:13-20; 16 1 Mos 3:15; 
12:33-35 Joh4:25-26; Jes 7:14; 

2 Luk 2:25-38; Matt 26:63-64 Mik 5:2 
3:15 10 Rom 5:12-21 17 lJoh2:22-23 

3 Matt 1:21; 11 1 Tim 2:5-6 18 Rom 1:3-4; 
Luk 1:31 12 Luk 23:46; 1 Kor 15:12-20 

4 Luk2:43; 24:39 19 Heb 1:7-12; 
Joh6:42 13 Rom9:4-5 13:8 

5 Dom 3:9, 15 14 Matt 22:41-46 20 Fil2:5-11 
6 Jes43:11 15 Luk 1:35; 21 Ga14:4; 
7 Matt 1:21 Joh8:46; 2 Kor 5:14-15 
8 Heb4:1-11 Kol 2:9 22 Ef 3:14-21; 

Rom 8:31-39 
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VIII Jesus Kristus - Profet I Överste
präst och Konung 

Det frälsningsverk, som Guds Son har utfört och alltjämt utför 
från sin himmelska tron, är ett enda men det kan betraktas från 
olika sidor. Enligt Skriften kan det indelas i tre ämbeten: Kristi 
profetiska, översteprästerliga och konungsliga ämbete. 

Ett förberedande verk skedde under Gamla Testamentets tid. 
Det fanns då sådana människor som var satta att undervisa om 
frälsningens verk, förebilda det i sin tjänst eller sin person och 
genom utövandet av sitt ämbete tjäna det utvalda gudsfolket. 
Men det gäller om dem alla, även de allra största, att de vid sitt 
avbildande av Kristus utgjorde endast en svag avglans av honom. 
Han skiljer sig alltså från alla dessa föregångare, dels så att han i 
sin person innehar alla de tre ämbetena, dels så att han har utövat 
eller utövar dem till fullkomning. 

1. Jesus Kristus - Profeten 

Till en profets ämbete hörde att meddela undervisning om Guds 
vilja. Herren Jesus är den störste av alla profeter, eftersom han är 
främst i fråga om undervisningens såväl djup som äkthet och 
klarhet. Till profetens ämbete hörde i vissa fall också att utföra 
"kraftgärningar", dvs under. Herren Jesus har vid utövandet av 
sitt profetiska ämbete också gjort sådana. Han utförde dock aldrig 
under för att imponera eller chockera, inte heller för egen 
bekvämlighets eller vinnings skull. l Hans under avsåg antingen 
att tjäna människorna i deras stora nöd och ge dem en yttre, 
synlig hjälp eller att visa dem, att det var Fadern som hade sänt 
honom och att han själv således var den utlovade Messias. 

Jesu under är aldrig skilda från Ordet eller tron. Ett under är ett 
synligt ord från Gud. Det skapar tro på Ordet, dock endast hos den 
som ödmjukt böjer sig för gudsgärningen. Undren är också för-
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bundna med Guds Ande, eftersom det är Anden ensam som kan 
verka tro på Ordet och Guds gärningar. 

Kristus har utövat sitt profetiska ämbete dels omedelbart, dels 
medelbart. Han utövade det omedelbart, när han som Jesus av 
Nasaret vandrade omkring bland människorna på gatorna och 
torgen, i templet och hemmen och därvid undervisade om Gud 
och hans rike. 2 Under den korta tiden mellan uppståndelsen och 
himmelsfärden utövade han alltjämt sitt profetiska ämbete på det 
omedelbara sättet. 3 Efter himmelsfärden och Andens utgjutande 
övergick han till att utöva ämbetet på ett medelbart sätt, dvs 
genom människor som medel. Han hade i förväg bestämt hur det 
skulle gå till: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för 
hela skapelsen.,,4 "Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig."s 
De första, som betroddes med detta uppdrag att tala å hans 
vägnar, var hans apostlar. Därefter har det följt sådana, som har 
blivit insatta i sitt ämbete av apostlarna och senare av apostlarnas 
efterföljare.6 

2. Jesus Kristus - Översteprästen 

Vi befinner oss här i den kristna trons centrum. Vi lär ju och tror, 
att vi har en stor Överstepräst, som har offrat sig själv för oss alla. 7 

Det är en lära som gäller alla människor och hela världen. 8 Det är 
också denna lära om Guds Sons död och uppståndelse för vår 
frälsnings och rättfärdiggörelses skull som den frälsande tron 
omfattar. Det är likaledes denna lära aposteln Paulus omfattar, 
när han skriver att han inte vill veta av något annat än "Jesus 
Kristus, den korsfäste Kristus". 9 

I det Gamla Testamentet var offren många. De skulle frambäras 
av därtill invigda präster, bland vilka Översteprästen var den 
främste. lO Han hade en dubbel uppgift, dels att verkställa offer, 
dels att bedja för sitt folk. Offren hade en dubbel betydelse. Där
igenom att de syftade till försoning för människornas synder blev 
de för människorna en tillsägelse om syndernas förlåtelse. Men 
det egentliga föremålet för sin tro kunde "de gamle" inte se: 
"Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick 
se löftet uppfyllas."ll Därför var offren, för det andra, en ständig 
påminnelse om honom som skulle komma, Messias, den store 
Översteprästen. 12 
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Översteprästens andra uppgift var att bedja för sitt folk. Han 
skulle vara en medlare mellan Gud och människorna också på det 
sättet, att han i sina böner lade fram sitt folks önskningar och 
behov inför Gud. Detta har naturligtvis de olika översteprästerna 
också gjort, var och en efter sina särskilda gåvor. Men om alla de 
gamla översteprästerna gäller att deras offertjänst och bönetjänst 
måste upphöra i och med deras död. 

I Nya Testamentet framhålles det vilka brister som vidlådde 
såväl översteprästerna personligen som deras tjänst under Gamla 
Testamentets tid. Ingen överstepräst räckte ju till för att utverka 
en fullkomlig försoning, utan de måste ständigt och jämt upprepa 
sina offer. Ingen överstepräst var heller så helig att det räckte med 
hans offer för andra, utan såsom syndare måste han bära fram 
likadana offer för sig själv som för sitt folk. Och när en sådan 
överstepräst dog, var tiden inne för en annan att träda till och 
frambära nya offer för sig själv och folket. 

Men nu lär vi av Nya Testamentets undervisning, att något 
fullständigt nytt har kommit genom den store Översteprästen, 
Jesus Kristus. Han överträffar och ersätter alla dem som har gått 
före och förebildat honom. Han har nämligen framburit ett enda 
offer som gäller för alla människor och alla tider Y Men i hans fall 
är offret inte skilt från översteprästens person. De andra överste
prästerna offrade något som var utanför dem själva, men han 
offrade sig själv. Det offer han bar fram, sitt liv, sin lekamen och 
sitt blod, kunde verkligen försona människorna med Gud och ta 
bort världens alla synder.14 Detta offer var fullkomligt och har 
därför aldrig behövt upprepas. 

När Herren Kristus led och dog, var det alla människors sam
lade straff och lidande han utstod. Det överträffade mångfaldigt 
vad någon människa någonsin har utstått. Han led nämligen som 
representant för människorna straffet för alla människors överträ
delser och synder. För dessa överträdelsers skull vilade Guds 
vrede över honom. 15 Därför drog sig den gudomliga allmakten 
undan och gav honom varken ljus eller tröst. Han var då precis så 
övergiven som hela släktet hade förtjänat att vara därför att det 
hade övergivit Gud. När Jesus på korset utropade: "Min Gud, 
min Gud, varför har du övergett mig?"16, var det verkligen så att 
han var övergiven av Gud. Guds vrede vilade över honom eftersom 
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han på sig bar världens alla synder. 
Jesus Kristus kallas också Försonaren. I försoningen ligger egent

ligen två moment: Det onda som har gjorts behöver sonas, vilket 
innebär att skulden betalas, och på denna grund kan sedan förlik
ning ske. Allt detta var utlovat redan i Gamla Testamentet och 
förebildat på många sätt. Det tydligaste var Den stora försoningsda
gen. 17 Denna dag inträffade i sin högsta och största form den dag 
då Jesus Kristus, den störste översteprästen, dog. IS Det blev den 
verkliga försoningsdagen: "Allt detta har sitt upphov i Gud, som 
har försonat oss med sig genom KristuS."19 

När Jesus ibland kallas Förlossaren, dvs Lösgöraren, den som 
friköper, löser fångar ur fängelset, ligger tonvikten på lösepen
ningen, priset. Skriften anger tydligt vilket pris denne Förlossare 
har fått betala. Det är inte förgängliga ting, inte silver eller guld, 
utan det är "blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara 
blod".2o Därför bekänner vi om Jesus Kristus att han har "förlos
sat, förvärvat och vunnit oss, förtappade och fördömda männi
skor, 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" (LK, s 365). 

3. Jesus Kristus - Konungen 

Kristus är såsom Guds evige Son Konung av evighet. Men vid 
mandomsanammelsen förmedlades hans eviga makt och gudom
liga härlighet till människan Jesus. Därför kan det med rätta sägas 
att den som föddes i Betlehem, växte upp i Nasaret, dog på 
Golgata kors och uppstod på tredje dagen skall vara konung till 
evig tid.21 I samband med sin förnedring avstod han emellertid 
frivilligt från att göra bruk av denna makt och härlighet. 22 Endast 
vid några få tillfällen under förnedringstiden fann han det fören
ligt med sina syften att bruka och uppenbara sin gudomliga makt 
och härlighet. Hans förklaring på det heliga berget och hans 
undergärningar är exempel härpå. Vid uppståndelsen återtog han 
det fulla bruket av sin makt och härlighet. Vi har i Nya Testamen
tet hans proklamation om detta: "At mig har getts all makt i 
himlen och på jorden.,,23 

Enligt Skriften skiljer vi i den kristna trosläran på tre riken, som 
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är mycket olika inbördes men ändå har det gemensamt att Kristus 
är Konung över dem alla. De brukar kallas Maktens, Nådens och 
Härlighetens rike. 

Maktens rike finns här i världen, också utanför den kristna kyr
kan. Detta rike skall inte finnas till för alltid. När Evangeliet, dvs 
budskapet om frälsningen i Kristus, har blivit predikat för alla 
folk, tar den nuvarande världsordningen slut. 24 Maktens rike 
behövs då inte mer. 

Maktens rike har aldrig sammanfallit med något synligt, jor
diskt rike. Det är därför i dubbel mening ett gränslöst rike. Det är 
Skaparens, Livgivarens och Uppehållarens rike. Han styr över sol 
och vind, regn och vågor. Han håller sin hand över träd och 
blommor, djur och människor. Han styr genom kungar, lands
hövdingar, riksdagar och ämbetsmän. Ingenting är för stort och 
ingenting för litet för att kunna skapas, styras, uppehållas eller 
hejdas av Maktens hand. Eftersom det inte finns någon annan 
som har" all makt i himlen och på jorden" kallas Kristus "herrar
nas herre och konungarnas konung". 25 

För Nådens rike gäller andra lagar än de som tillämpas i andra 
riken. Kristus härskar över sitt nåderike och styr sina medborgare 
med hjälp av sitt Ord och sin Ande. Ty på samma sätt som 
människor blir medborgare i Nådens rike genom Ordets och 
Andens verk, kan de förbli i detta rike och leva där som medbor
gare endast genom att leva i Ordet och ledas och fostras av detta: 
"Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina lärjungar."26 

I motsats till Maktens rike omfattar Nådens rike inte alla männi
skor utan endast dem som genom Ordets och Andens kraft blivit 
födda på nytt 27 och som har fått" del i det arv som väntar de 
heliga i ljuset" därigenom att Fadern har frälst dem ur mörkrets 
välde och fört dem in i Sonens rike.28 

Nådens rike skall en gång nå sin avslutning. För den enskilda 
människan sker det genom hennes död, för världen och männi
skorna i stort när ingen tid skall vara mer och ingen nåd längre 
kunna fås. Det finns då inte längre någon möjlighet att lyssna till 
evangelium eller att ta emot syndernas förlåtelse. Denna över
gång markeras av domen, då alla människor kommer att ställas 
inför Människosonen för att avlägga räkenskap. Sedan domen har 
verkställts, har Nådens rike blivit avlöst av Härlighetens rike. 
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Skriften ger på en och samma gång tydliga och återhållsamma 
beskrivningar av det saliga livet i Härlighetens rike. Huvudpunk
terna i dessa beskrivningar är det ondas fullständiga frånvaro, 
skådandet av Gud och lovsången till Guds och Lammets ära. Det 
sker då inte längre något övervåld mot Guds rike eller mot hans 
trogna. Alla belackare och försmädare har tystnat. A andra sidan 
skall de människor, som under sin levnadstid var helt beroende 
av Guds nåd därför att de i sig själva saknade både ljus och 
rättfärdighet, då vara helt kännetecknade av härligheten: "När 
Kristus träder fram, han som ä! ert liv, då skall också ni träda fram 
i härlighet tillsammans med honom.,,29 

1 Matt 4:1-11 10 3 Mos 21:10-12 19 2 Kor 5:18-19 
2 Joh 18:20 11 Heb 11:1-2, 39 20 1 Pet 1:18-19 
3 Apg1:3 12 1 Kor 10:1-4 21 Luk 1:31-35 
4 Mark 16:15 13 Heb 7:23-28 22 Fil2:5-11 
5 Luk 10:16 14 Joh 1:29 23 Matt 28:18 
6 2 Tim 1:6-14; 15 Jes 53:5 24 Matt 24:14 

Tit 1:5-9 16 Matt 27:46; 25 Upp 17:14 
7 Heb 10:21; Ps 22:2 26 Joh 8:31 

Rom 8:32 17 3Mos 16 27 Joh3:3-8 
8 lJoh2:2 18 Heb 9:11-12; 28 Kol 1:12-13 
9 1 Kor 2:2 Matt 27:50-51 29 Ko13:1-4 
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IX Den Helige Ande - Hjälparen och 
Tröstaren 

1. Den Helige Ande är Gud 

Gud är en. Men samtidigt är han tre personer i en gudom: Fadern, 
Sonen och Anden. Anden är både Faderns och Sonens Ande. 
Han utgår av både Fadern och Sonen och förtjänar därför att ta 
emot samma gudomliga dyrkan och tillbedjan som Fadern och 
Sonen. Vi bekänner sålunda i den Nicenska trosbekännelsen att vi 
tror "på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av 
Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen 
tillbedes och äras". I den Athanasianska trosbekännelsen läres 
det så om Anden: "Den Helige Ande är av Fadern och Sonen -
icke gjord eller skapad eller född - utan utgående . . . Och bland 
dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, ingen den 
störste eller den minste, utan alla tre personerna äro sinsemellan 
lika eviga och lika stora, så att i allt ... de tre personerna böra 
dyrkas i en gudom och den enda gudomen i de tre personerna" (s 
49). 

2. Den Helige Ande har varit verksam av evighet 

I Skriften berättas hur Herren Jesus lovade att sända sin Ande 
som lärjungarnas Hjälpare.1 Detta får dock inte uppfattas så, som 
om Anden inte tidigare hade varit känd eller verksam bland 
människorna. Vad Jesus avser med sitt löfte är en ny hushållning, 
Andens nya sätt att verka i Guds kyrka på jorden. Skriften lär ju 
att Anden har funnits av evighet och alltid har varit i verksamhet. 
Innan himmel och jord ännu fanns, var ju Guds Ande verksam. 
Vid skapelsen svävade Anden över vattnet. 2 Efter skapelsen var 
Guds Ande på ett närgående och personligt sätt verksam i värl
den och bland de första människorna. Genom syndafallet 
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inträdde dock ett nytt förhållande, så att Guds Ande vek bort 
ifrån människorna.3 Han lämnade dem dock inte helt. Det är ju 
Guds Ande som har förmedlat löftena om den kommande fräls
ningen och därtill verkat tron hos alla de människor, som i Gamla 
Testamentets tid blev frälsta i hoppet. 4 

I Gamla Testamentets tid var Anden särskilt förbunden med de 
ledare, t ex patriarker, domare, profeter och gudsmän, som hade 
fått Anden som särskild gåva och utrustning. Bland dessa fram
håller Skriften särskilt de profeter som till oss har förmedlat det 
gamla förbundets skrifter, Gamla Testamentet. Herren Jesus näm
ner t ex den andeingivelse hos konung David, som hjälpte honom 
att ge en rätt undervisning om Messias såsom "Davids Herre". 5 

Aposteln Petrus visar också hur det förhåller sig med allt profe
tiskt tal i Skriften: "Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig 
vilja, utan drivna av Helig Ande har människor talat ord från 
Gud.,,6 

I Nya Testamentets tid har Anden givetvis verkat redan före 
Pingstdagen. Skriften nämner också många exempel härpå, även 
från själva övergången mellan Gamla och Nya Testamentet. 7 Från 
Jesu första lärjungars tid kan man också finna sådana exempel på 
Andens verksamhet. 8 Om Anden inte hade verkat i dessa männi
skors hjärtan, hade de ju inte kunnat komma till tro på Jesus. Men 
det förhåller sig också så, att den Helige Ande har gjort sig känd 
på ett särdeles tydligt sätt vid två viktiga tillfällen. Det första är 
Jesu dop i floden Jordan. 9 Det är också ett av de första och 
tydligaste tillfällena i Nya Testamentet, då de tre gudomsperso
nerna har blivit omtalade samtidigt: Fadern talar från himmelen 
om sitt välbehag över Sonen; Sonen är den till världens frälsning 
utsände, som nu börjar sin offentliga verksamhet; Anden sändes i 
duvans gestalt ner över Sonen som en bekräftelse av att han är 

den utlovade Messias och att tiden nu är inne för löftenas fullbor
dan. Det andra tillfället är Andens utgjutande över lärjungarna på 
den första Pingstdagen: "Alla fylldes av Helig Ande och började 
tala andra tungomål med de ord som Anden ingav dem."lO 

Den Helige Andes verk utgör fortsättningen av Jesu Kristi verk 
på jorden. Framför allt hänger Andens verk samman med Jesu 
Kristi frälsningsverk, som han fullbordade genom sitt lidande, sin 
död och uppståndelse. Sedan han hade fullgjort denna del av sitt 
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frälsningsverk, lämnade han den synliga gemenskapen med sina 
lärjungar och församlingen omkring dessa. Men det betydde 
ingalunda att han övergav dem eller ställde dem utan hjälp. Inför 
sitt lidande och sin bortgång till Fadern sade han nämligen till 
dem: "Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till 
er ... Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, 
som skall vara hos er för alltid: sanningens Ande."n Det var just 
detta löfte Herren Jesus uppfyllde på den första Pingstdagen. 
Sedan dess lever hans Kyrka under Andens ledning och hushåll
ning. 

3. Den Helige Ande har givit oss Guds Ord och verkar 
genom Ordet 

Gud har ju uppenbarat sig överallt i världen, dels i skapelsen och 
naturen, dels i människornas samveten. På det sättet har han talat 
till alla människor. Men han har på ett ännu tydligare sätt uppen
barat sig för de människor i Israels folk som kallas profeter. Dessa 
har som sin främsta uppgift haft att till sitt folk och till alla 
människor överbringa löftet om Messias, Frälsaren, och att förbe
reda världen på hans ankomst. 

När sedan den utlovade Messias, Kristus, kom i vår värld och 
framträdde bland människorna, tillämpade han på sig vad profe
terna hade talat och skrivit om Messias. Härigenom förband han 
sig själv på det allra tydligaste sätt med Gamla Testamentet. 12 

Men i Jesus Kristus finns också förbindelsen med framtiden. Han 
samlade nämligen omkring sig en skara lärjungar, åt vilka han 
gav uppdraget att gå ut i hela världen och göra alla folk till hans 
lärjungar genom att döpa och lära dem.13 För denna undervisning 
av de blivande lärjungarna lämnade han emellertid inte ett enda 
skrivet ord efter sig som man skulle kunna hänvisa till. Det han 
veterligen har skrivit med egen hand har för länge sedan blivit 
utplånat.14 Däremot gav han sina lärjungar i uppdrag att under 
den Helige Andes ledning föra vidare allt det han har velat säga 
oss. Han försäkrade dem därvid att den Helige Ande skulle 
påminna dem om allt vad han hade sagt dem och så leda dem och 
oss till hela sanningen. IS 

Hur har då Gud kunnat tala helt tillförlitliga och sanna ord 
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genom profeter, apostlar och evangelister? Kristi kyrka har alltid 
lärt att de heliga skrifterna är inspirerade av Gud, dvs de har författats 
på grund av den Helige Andes ingivelse och under hans ledning. Detta 
innebär för det första att Gud genom sin Ande har givit förfat
tarna impulsen att skriva. Dessa män har därför varit ledda av 
Anden på ett helt annat sätt och i en långt högre grad än som 
annars har varit fallet bland Guds Ords tjänare. 

När Gud genom sin Ande hade givit en författare impulsen att 
skriva har han också, för det andra, väglett honom när det gällde 
innehållet. Det finns inte i Skriften någon enda antydan om att de 
heliga författarna skulle ha varit osäkra om vad de borde skriva 
eller om att de någon gång har skrivit något annat än vad Gud 
hade ingivit dem att skriva. Den Helige Andes ledning gäller 
också ordasättet. Det är betygat från både Gamla och Nya Testa
mentet att de heliga författarna om sig själva och varandra har 
varit vissa, att Gud har styrt både deras tunga och deras penna. 
När en sådan författare själv vittnar om detta, är det inte självbe
röm utan en lovprisning till Gud: "Herrens Ande har talat genom 
mig, och hans ord är på min tunga. Israels Gud har sagt så, Israels 
klippa har talat så till mig."16 

Läran om Skriftens inspiration innebär inte att författarna var 
viljelösa redskap när de befann sig under Andens ledning. En 
sådan föreställning saknar grund i det bibliska materialet. Varje 
författare har brukat sin egen, personliga stil och tillämpat sin 
egen språkbehandling. Det är sålunda uppenbart att hans person
liga utrustning har tagits helt i anspråk av den Helige Ande. Varje 
uppmärksam bibelläsare kan se att det förhåller sig på detta sätt 
genom att jämföra hur de olika författarna har skrivit. En förfat
tare, som har skrivit under den Helige Andes ledning, har haft 
alla sina förståndsgåvor och hela sin psykiska och andliga utrust
ning påkopplad, och detta i långt högre grad än som varit fallet 
vid andra tillfällen, då han skrev eller handlade utan att stå under 
Guds Andes omedelbara ledning. Det som av Kyrkan läres om 
"inspiration" är inte något så främmande som man från kritiker
håll ofta har hävdat. Man brukar ju tillskriva vanliga världsliga 
författare ett ovanligt mått av såväl koncentration som ingivelse, 
när de lämnar ifrån sig ett verk som man kallar "inspirerat". Man 
har sålunda på den världsliga litteraturens område lånat det 
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kristna begrepp som gäller om Guds Ords författare! Hur skulle vi 
då kunna frånkänna de rätta innehavarna av inspirationen den 
hjälp och ledning Guds Ande har givit dem? 

Inspirationen utesluter inte alls att de bibliska författarna har 
gjort egna iakttagelser och efterforskningar eller att de har samlat 
material för sitt arbete. Från allra äldsta tid är det omvittnat att de 
heliga författarna har brukat tillgängliga goda källor. En biblisk 
författare hade ingen rätt att vänta sig särskilda uppenbarelser, 
när det material han behövde redan fanns nedtecknat av pålitliga 
vittnen eller kunde samlas in av honom själv. 17 

4. Den Helige Ande verkar ännu alltjämt 

Fortsättningen av Jesu Kristi frälsningsverk sker därigenom att 
den Helige Ande tillämpar det på den enskilda människan, så att 
den objektiva, faktiskt skedda försoningen också blir på ett per
sonligt sätt mottagen av henne. Det sker då en människa lyssnar 
till Ordet och den Helige Ande därvid förklarar Ordet för henne 
och hjälper henne att i tro ta emot den erbjudna nåden, så att hon 
blir försonad med GUd. 18 Martin Luther har utförligt beskrivit 
dessa ting i Stora Katekesen, såväl Andens ämbete och verk som 
det personliga mottagandet av nåden: "På så sätt blir den Helige 
Ande allra tydligast beskriven /nämligen genom att 'tala om hel
gelsen' / och avmålad med sitt ämbete, som består däri att han 
helgar. Därför måste vi taga fasta på ordet 'helig Ande', som är ett 
så kort och knappt uttryck, att man icke kan välja något bättre. 
Det är nämligen i Skriften tal om många andra andar, såsom 
människans ande, himmelska andar och onda andar. Men alle
nast Guds Ande kallas en helig Ande, dvs den som har helgat oss 
och alltjämt helgar oss. Ty liksom Fadern kallas skapare och 
Sonen återlösare, så skall också den Helige Ande efter sitt verk 
kallas helig eller heliggörare . . . Varken du eller jag kunde 
någonsin veta något om Kristus eller tro på honom och få honom 
till Herre, om det icke i och genom evangelii predikan tillbjödes 
oss och lades i vårt hjärta av den Helige Ande. Själva verket är 
skett och fullbordat. Ty Kristus har åt oss förvärvat och vunnit 
skatten genom sitt lidande, sin död och uppståndelse m m. Men 
om verket bleve fördolt, så att ingen visste därom, så vore det 
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förgäves och utan gagn. För att nu en så kostlig skatt icke må bliva 
begraven, utan använd och begagnad, har Gud låtit Ordet utgå 
och bliva förkunnat och däri inneslutit den Helige Ande för att så 
erbjuda och göra till vår egendom denna återlösningens skatt" (s 
447 f). 

1 Joh 14:15-17; 
14:25-26; 
16:12-15 

2 1 Mos 1:2 
3 1 Mos 6:5-6 
4 Heb 11:2, 7, 

13-16,32-40 
5 Matt 22:41-46 
6 2 Pet 1:21 
7 Luk 1:41; 

2:25,27 

8 Joh 1:45-51; 
2:11 

9 Matt 3:13-17 
10 Apg2 
11 Joh 14:18, 16 
12 Luk4:16-21; 

Jes 61:1-11; 
Joh4:25-26 

13 Matt 28:18-20 
14 Joh 8:6,8 
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X Kyrkan - Frälsningens ort 

Kyrkan som frälsnings anstalt har funnits lika länge som männi
skor har behövt frälsas, dvs ända sedan syndafallets dag.! Redan 
då gavs ju löftet om frälsning, och i tro på detta löfte har även" de 
gamle" på det Gamla Testamentets tid blivit frälsta. 2 Eftersom det 
sålunda redan i Gamla Testamentet fanns både förutsättningar 
och anstalter för tro och frälsning, måste Kyrkan såsom nådesin
rättning ha varit verksam redan då, fast villkoren var andra än de 
blev under Nya Testamentets tid. 

1. Kyrkan är de heligas samfund 

" ... en helig, allmännelig Kyrka, de heligas samfund" bekänner 
vi i den apostoliska trosbekännelsen. Men hur kan vi då bli 
medlemmar i ett sådant samfund? Det är inte möjligt utan Guds 
Ord och sakramenten. I den Augsburgska bekännelsen läres det 
så härom: "Kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium 
rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas" (s 59). Sedan 
Herren Jesus vandrade på jorden, är det nämligen så ordnat i 
hans Kyrka att han leder henne, dels genom människor, dels 
genom sitt Ord och sin Ande. Men det är inte två olika vägar utan 
en och samma väg. De människor, som i sitt ämbete har att 
befatta sig med Kristi kyrkas fortsatta liv och verksamhet, kan 
alltså inte göra det på annat sätt än genom Ordets och sakramen
tens förvaltning. Det omvända förhållandet gäller i lika mån: När 
Gud låter Ordet och sakramenten verka i Kyrkan och församling
arna, låter han det ske genom människor. 

Därmed är det också klart vilka de människor är som tillhör 
Kristi kyrka eller utgör" de heligas samfund". Det är de männi
skor som genom Dopets sakrament har upptagits i Kyrkan och 
har en levande tro på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre. 
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Detta är dock inte att sätta den andra eller den tredje trosartikeln 
före den första. Ty tron på Jesus Kristus som vår Frälsare innefat
tar i sig tron på Gud som vår Fader och Skapare och tron på den 
Helige Ande som vår Heliggörare. Det framgår ju redan av trosbe
kännelsens ord: "Jag tror på Gud Fader ... Jag tror ock på Jesus 
Kristus ... Jag tror ock på den Helige Ande, en helig, allmänne
lig Kyrka, de heligas samfund ... " Här är således läran om 
Kyrkan tydligt förbunden med den frälsande tron på Fadern, 
Sonen och Anden. Det är dock inte i någotdera fallet fråga om en 
blott åskådningsmässig tro, utan här avses den tro som griper om 
Guds frälsningsverk i Kristus genom hans lidande, död och upp
ståndelse och därför också griper om syndernas förlåtelse och det 
liv och den salighet som bjudes oss i Kristus. 

Ingenting annat än en sådan tro kan göra någon till medlem av 
Kristi sanna Kyrka. Det räcker alltså inte att vara medlem av något 
yttre samfund eller att på ett yttre sätt bruka eller ha brukat 
sakramenten. Inte heller räcker det att med någon formell bekän
nelse ha anslutit sig till andra människor som tror eller att ha en 
viss yttre förbindelse med Kyrkan genom sin världsliga ställning. 
Endast den personliga tron på Jesus Kristus som Herre och Fräl
sare är den faktor som avgör om någon tillhör hans Kyrka eller 
inte. 

Kyrkan är en. Hon är den enda i hela världen. Eftersom Gud är 
den ende sanne Guden och Kristus är den ende Frälsaren3 kan det 
ju inte finnas mer än en Kyrka. Skriften framhåller ju särdeles 
tydligt om Herren Kristus, att han är "huvudet för kroppen, för 
Kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att 
överallt vara den främste". 4 Skriften förklarar också hur denna 
enhet i Kristus fungerar: "En enda kropp och en enda Ande . . . 
En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas Fader, 
han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt."s "Så 
utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi 
lemmar som är till för varandra.,,6 

Kyrkan är vidare helig. Denna läropunkt om Kyrkan innebär 
inte, att de kristna har en egen helighet eller en sådan yttre 
helighet att man vid blotta anblicken kan skilja dem från andra 
människor. Läropunkten handlar framför allt om Kristus, den 
ende som har en egen, absolut och fullkomlig helighet. Genom 
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tron är de sanna kristna förenade med honom och har av nåd, 
genom tron, del i hans helighet. Genom tron på Kristus har de 
nämligen blivit förklarade rättfärdiga inför Gud. 7 Därefter verkar 
Kristi Ande i dem, för att också deras liv i tankar, ord och gär
ningar skall helgas, dvs bringas i överensstämmelse med Kristi 
lag och med det nya liv som de är kallade att leva i hans rike. Bara 
på sådana grunder kan de kristna kallas "de heliga", "de som 
helgats" eller "heliga bröder". 8 

Ytterligare är Kyrkan allmännelig. Det ursprungliga ordet på 
denna plats i trosbekännelsen är "katolsk". Det är ett grekiskt ord 
som betyder" allmängiltig", "omfattande det hela", "avsedd för 
hela världen". Kristi kyrka är verkligen katolsk eller allmännelig. 
Den försoning och frälsning, som Herren Kristus har verkat, är 
avsedd för hela världen.9 Det finns därför bara en väg till fräls
ning, nämligen att tro på Herren Jesus. lO "Han är det offer som 
sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens. ,,11 Därför 
vill Gud att alla människor skall bli frälsta. 12 Det är verkligen en 
allmännelig Kyrka som lär, förkunnar och förmedlar detta. 

Kyrkan är slutligen apostolisk. Denna egenskap hos henne 
hänger på ett trefaldigt sätt samman med Ordets betydelse. För 
det första är Ordet förmedlat till oss genom Herrens apostlar. 
Utan dem skulle vi inte ha Ordet ibland oss. Kristus har också 
tydligt sagt att han vill undervisa och vägleda oss genom deras 
ord.13 Skriften i övrigt betygar detsamma. För det andra är det så, 
att Anden verkar tron endast genom Ordet. Utan det profetiska 
och apostoliska Ordets bruk kan en människa således inte tro eller 
bli salig. För det tredje är Guds Ord den enda och avgörande 
domaren i fråga om Kyrkans tro och liv. De som här gör allvarliga 
avsteg från Ordet, antingen det gäller en enskild eller ett kyrko
samfund, träder alltså ut ur den apostoliska gemenskapen. "Den 
åtskillnaden föreligger, att Guds ord allena skall vara·och förbliva 
enda regel och rättesnöre för läran och att ingen människas skrif
ter få jämställas därmed, utan allt skall vara underordnat detta" 
(KF, s 544). 

2. Kyrkan är Guds Andes redskap 

När vi här talar om Kristus, Kyrkan och Ordet, är det på ett sätt 
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detsamma som att tala om Anden. Kristus utför sitt verk genom 
den Helige Ande, eftersom Ordet och Anden inte kan skiljas vare 
sig från Kristus eller från varandra. Ty allt vad Kristus gör ibland 
oss och allt vad Ordet gör ibland oss sker genom Anden. 14 Anden 
utför detta verk så "att han först förer oss in i sin heliga församling 
och lägger oss i Kyrkans sköte, genom vilken han sedan predikar 
för oss och bringar oss till Kristus" (SK, s 447). 

Här kommer det inte an på om vi väljer beteckningen "Kyrkan" 
eller "Kristi församling", eftersom den heliga församlingen här 
måste vara detsamma som Kyrkan. Det är ju här inte fråga om 
någon lokal församling, utan här avses den gemenskap som 
omspänner hela jorden och har som mål alla människors fräls
ning: "Ty först och främst har han i världen Iför uträttandet av 
den Helige Andes verk! en särskild församling, vilken är den 
moder, som föder och närer varje kristen genom Guds Ord, vilket 
den Helige Ande uppenbarar och driver och varigenom han upp
lyser och upptänder människornas hjärtan, att de må fatta och 
mottaga det, fasthålla och förbliva därvid" (SK, s 448). 

3. Till Kyrkans väsen och ordning hör vissa ämbeten 
och tjänster 

"Han gjorde några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare 
eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkom
liga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi 
kropp."lS De nämnda ämbetena är endast exempel på sådana som 
för övrigt är angivna i Nya Testament2t. 16 Men det gäller om dem 
alla att de skall förvaltas Gud till ära och människor till gagn. 
Ingen innehar nämligen ett ämbete i Kristi kyrka för sin egen skull 
eller för att skaffa sig själv ära. All ämbetsförvaltning sker i Kristi 
namn, i kraft av hans Ord och hans befallning och till hans ära. 
Men ämbetet utövas också som en kärlekens tjänst bland hans 
bröder och systrar, till att uppbygga hans kropp, så att den ena 
lemmen i kroppen tjänar den andra. 17 

Det ämbete vi här har att befatta oss med är i första hand Ordets 
ämbete eller prästämbetet. Detta bör noga skiljas från "det all
männa prästadömet", som innebär att varje kristen är kallad att i 
viss mening vara präst. 18 Detta senare ämbete innebär fö~ det 
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första, att innehavaren har rätt och möjlighet att vårda sin egen 
själ och att ta ansvar för sitt eget andliga liv. Det beror på att han 
har fritt tillträde inför Gud, utan någon annan människas bön, 
offer eller förmedling. Men det innebär också, för det andra, att 
han har andligt ansvar för sin nästa. När en kristen brukar Ordet, 
bönen, gudstjänsten och sakramenten, blir detta också till ett 
vittnesbörd inför den omgivande världen. Det är den ena sidan av 
tjänsten. Den andra sidan består i kärlekens gärningar, utförda på 
den plats och i de uppgifter där människan genom sin kallelse och 
Guds ytterligare styrelse blir ställd. Det är just där och på det 
sättet hon till andra skall förmedla något av den kärlek och de 
gåvor som Gud har slösat på henne. Denna tjänst gäller inte minst 
Kristi "minsta bröder" .19 

Det allmänna prästadömet är sålunda inte detsamma som det 
särskilda prästämbetet. Det är heller inte så att det senare har upp
stått ur det förra. Det särskilda prästämbetet kallas ofta i den 
evangelisk-lutherska kyrkan "predikoämbetet". Det kallas också 
"evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete", 
"Ordets ämbete" eller "Ordets och sakramentens ämbete" (AB, 
s 58,83). Det bestämmes också närmare som "befogenheten eller 
Guds befallning att predika evangelium, förlåta synderna eller 
binda i synden samt att förvalta sakramenten" (AB, s 82). 

Detta ämbete är enligt Skriftens vittnesbörd inrättat av Herren 
Jesus själv. Det skedde därigenom att han utrustade sina apostlar 
med sin Helige Ande och sände ut dem att i hans namn vara 
herdar för hans hjord. zo När apostlarna sedan talade och hand
lade i denna tjänst, representerade de honom: "Den som lyssnar 
till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar 
mig."Zl I enlighet med sitt uppdrag insatte apostlarna somliga av 
sina medarbetare som "biskopar", "herdar" eller "lärare" i för
samlingarna, vilket skedde under bön och handpåläggning. 22 Så 
har sedan skett genom de gångna århundradena. Uppdraget att 
vara herdar för Guds hjord har sålunda gått vidare från apostlar
nas dagar fram till vår egen tid, och så kommer det också att vara 
till tidens ände. 

En viktig bestämning av det apostoliska ämbetet är denna: Det 
är ett Andens ämbete, och det kan och får bruka endast andliga 
vapen. "Kristus Iharl givit sina apostlar blott andlig makt, dvs 
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uppdraget att lära evangelium, förkunna syndernas förlåtelse, 
förvalta sakramenten och utan kroppsligt våld exkommunicera de 
ogudaktiga, men han har icke givit dem makt att bruka svärdet 
eller rätt att grunda, intaga eller förläna världsliga riken ... Det 
står fast, att Kristus icke var sänd för att föra svärdet eller regera 
ett världsligt rike, såsom han själv säger: 'Mitt rike är icke av 
denna världen' (Joh 18:36). Och Paulus säger: 'Icke äro vi herrar 
över eder tro' (2 Kor 1:24). Vidare: 'Våra stridsvapen äro icke av 
köttslig art' (2 Kor 10:4)" (OPM, s 346). 

1 1 Mos 3:15 8 Fil1:1; 16 1 Kor 12:27-31 
2 Ioh8:56; 1 Kor 1:2; 17 Rom 12:3-8 

Gal 3:7; Heb3:1 18 1 Pet 2:5,9 
Heb 11:2,7,32-40 9 Ioh 3:16 19 Matt 25:40 

3 Apg',!::12 10 Apg16:31 20 Matt28:18-20; 
4 Kol 1:18 11 1 Ioh 2:2 Ioh 20:19-23; 
5 Ef4:4-6 12 1 Tim2:4 21:15-19 
6 Rom12:5 13 Luk 10:16; 21 Luk 10:16 
7 Rom 3:21-26; Ioh 16:12-15; 22 1 Tim 3:1-13; 

5:12-19 20:19-23 4:14; 
14 Ioh 16:12-15 2Tim2:2; 
15 Ef 4:11-13 Tit 1:5-9 
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XI Salighetens medel 

1. Salighetens medel finns i Kristi kyrka 

Kristi kyrka är själv osynlig under våra jordiska förhållanden. 
Tron på Kristus är också osynlig för jordiska ögon. Kristus har 
själv förklarat varför det är så: "Guds rike kommer inte på ett 
sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här 
är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er."l 

Detta obestridliga faktum, att Kyrkan i sig själv är osynlig, 
hindrar inte att vi kan se de yttre medel som Gud brukar i sin Kyrka, 
när han skapar och uppehåller en levande tro på Kristus. Vi kan 
t ex se den yttre formen hos det skrivna Ordet, nämligen boken, 
papperet och bokstäverna. Vi kan se Dopets vatten, likaså brödet 
och vinet i Nattvarden. Men tron, som verkas av Anden genom 
dessa nådens och salighetens medel, kan ingen av oss se. Efter
som vi inte kan se tron i människornas hjärtan, kan vi inte heller 
med säkerhet avgöra vilka människor som har en sann och 
levande tro och därmed också en frälsande tro. Det enda vi kan gå 
efter, i den mån vi har anledning att pröva varandras tro, är den 
bekännelse människorna bär på sina läppar och de frukter av sin 
tro som de visar i sitt tal och sin yttre vandel. 2 

Det har ofta framhållits som ett svaghetstecken hos Kristi kyrka 
att hon är osynlig. Men mot sådana invändningar kan man ställa 
dels löftet att "Herren känner dem som är hans,,3, dels den fasta 
förvissningen att en Kyrka, som har en levande tro på Herren 
Kristus, kommer att hålla stånd mot alla fientliga angrepp, också 
&ån "dödsrikets portar". 4 

Eftersom det nu är så att Kyrkan djupast sett är osynlig, har 
man i alla tider ställt &ågan, hur Kyrkan bör förhålla sig till de 
uppenbart ogudaktiga och till skrymtarna, liksom också hur dessa 
egentligen förhåller sig till Kyrkan. Svaret på de båda frågorna är 
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främst detta: Endast de, som har en sann tro på Herren Jesus 
Kristus, tillhör hans Kyrka, medan de ogudaktiga och skrymtarna 
står utanför, oavsett vad namn och anseende de i andra avseen
den möjligen kan ha bland människor. I de lutherska bekännelse
skrifterna utvecklas detta svar ytterligare: "Ehuru sålunda skrym
tare och ogudaktiga människor äro medlemmar av den sanna 
Kyrkan med avseende på dess yttre bruk, så måste man, när man 
skall ange vad Kyrkan är, bestämma den så, att den är Kristi 
levande kropp, likaså, att den är både till namnet och i verklighe
ten Kyrka ... Om vi bestämma Kyrkan endast såsom ett yttre 
rike av gudfruktiga och ogudaktiga, så skulle man icke förstå, att 
Kristi rike består i hjärtats rättfärdighet och förlänandet av den 
Helige Ande, utan man skulle mena, att det består i blott iaktta
gandet av vissa gudstjänstbruk och ceremonier. Vidare - vad 
vore det för skillnad mellan lagens folk och Kyrkan, om den 
senare vore ett yttre rike? Men Paulus skiljer på det sättet Kyrkan 
från lagens folk, att han säger, att Kyrkan är ett andligt folk, dvs 
icke blott genom borgerliga ordningar skild från hedningarna, 
utan det sanna gudsfolket, pånyttfött genom den Helige 
Ande ... Till Kristi rike hör det, som Kristus levandegör genom 
sin Ande, det må vara uppenbarat eller fördolt under korset" 
(ABA, s 176 f). 

Läran om Kyrkans osynlighet får några mycket bestämda följ
der för hennes liv på jorden och hennes verksamhet bland männi
skor. Det är tydligen omöjligt att sortera bort de falska kristna, ja, 
det är inte ens tillåtet att försöka göra det. Vi måste därför tro en 
människa på hennes ord, när hon genom "munnens bekännel
se"s vill ansluta sig till Herren Kristus, hans Kyrka och försam
ling. Endast i de fall, då en människa uppenbart förnekar Kristi 
gudom eller avfaller från den kristna tron genom att bekänna sig 
till "demoners läror,,6, har vi rätt och skyldighet att ställa henne 
utanför den kristna gemenskapen. 7 

Kyrkans osynlighet ställer oss också inför andra svåra frågor. 
En sådan är denna: Var är då Kyrkan? Härpå kan vi återigen svara 
med bekännelsens ord: Hon är överallt, där II evangelium rent 
förkunnas och sakramenten rätt förvaltas" (AB, s 59). Om männi
skor då invänder att det måste vara svårt att avgränsa och hantera 
en kyrka på det sättet, måste vi svara: Det är Herrens egen 

70 



angelägenhet. Dessutom har han tydligt förklarat för oss att vi 
inte förmår skilja det onda från det goda här i tiden. Vi skulle bara 
göra ont värre genom att i många fall fördärva även det goda: "Låt 
båda växa tills det är dags att skörda."8 Då kommer Herrens egen 
dom att verkställa det stora åtskiljandet. 

2. För livet i Kristi kyrka behövs salighetens medel 

Hur kan nu frälsningens verk bli känt och mottaget av oss männi
skor? I vår bekännelse förklaras denna sak så: "För att vi skola få 
denna tro Iden frälsande och rättfärdiggörande tronl, har evange
lieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. 
Ty genom Ordet och sakramenten såsom medel skänkes den 
Helige Ande, vilken hos dem, somhöra evangelium, frambringar 
tron, var och när det behagar Gud" (AB, s 58). 

För det första bör vi här lägga märke till att allt det nämnda är 
Andens verk, för det andra att Anden för detta verk brukar be
stämda medel. Detta framhålles ofta och med kraft i bekännelse
skrifterna: "Gud, den Helige Ande, verkar omvändelsen icke 
utan medel, utan brukar därtill predikan och Guds Ords 
hörande ... Och Guds vilja är, att man skall höra hans Ord och 
icke tillstoppa sina öron. I detta Ord är den Helige Ande närva
rande och öppnar människornas hjärtan, så att de, liksom Lydia i 
Apg 16, giva akt därpå och sålunda bliva omvända endast genom 
den Helige Andes nåd och kraft. Hans verk allena är människans 
omvändelse" (KF, s 505). "Man må hålla fast därvid, att Gud icke 
giver någon sin Ande och gåva utom genom eller med förut
nämnda yttre Ord. Därför må vi taga oss till vara för svärman
darna, vilka berömma sig av att före och utan Ordets förmedling 
äga Anden och sedan sätta sig till doms över Skriften och det 
talade Ordet och tyda och vränga det efter eget behag . . . Vi böra 
ovillkorligen hålla fast därvid, att Gud vill handla med oss männi
skor blott genom sitt yttre Ord och sakrament. Men allt som utan 
detta Ord och sakrament prisas såsom ande, det är av djävulen" 
(SA, s 333 f). 

Trots Skriftens tydliga undervisning om de medel Guds Ande 
brukar för sitt verk är det en vanlig och älskad föreställning, att 
Anden verkar fritt och måste verka fritt, utan några som helst 
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yttre medel, för att det han utför skall kunna anses som ett 
verkligt "andligt" verk. Man har sålunda ofta, även om det har 
skett med en mängd olika uttryck, formulerat den satsen: "Anden 
behöver inga redskap eller verktyg." Under de båda senaste 
århundradena har man för att uttrycka detsamma använt nya 
formuleringar: Tron kommer inte genom några yttre medel, 
exempelvis orden i en bok eller tingen i ett sakrament, utan 
endast genom "den personliga förbindelsen med Jesu historiska 
person" eller genom "ett personligt möte med Kristusverklighe
ten" . Mot sådana luftiga tankar måste vi hålla fast vid Skriftens 
och bekännelsens undervisning, att Kristus och hans rike, syn
dernas förlåtelse och det eviga livet kommer till oss här i världen 
endast genom hans Ord och sakrament. Det som inte kommer till 
oss på det sättet är antingen något för Kristus helt främmande 
eller också ren inbillning. 

Mot denna bibliska lära anföres ofta vad man menar vara ett 
argument från Bibeln själv: profeternas exempel. Man säger: 
Lärde de inte, och trodde de inte själva på sådant som var helt 
nytt, sådant som inte förut fanns nedtecknat i de heliga skrif
terna? Talade inte Gud direkt till dem utan någon yttre förmed
ling? Detta är en mycket farlig jämförelse. Det är nämligen nöd
vändigt att göra en bestämd gränsdragning mellan sådana männi
skor, som Gud har kallat till profeter och apostlar, och andra 
människor, som han inte alls har kallat till sådana uppgifter, 
endast till att på den givna uppenbarelsens grund tro på Herren 
Kristus. I fråga om somliga profeter och apostlar är det i Skriften 
omvittnat, att de har fått syner och uppenbarelser, genom vilka 
de har förts utanför de vanliga gränserna för kroppens och själens 
förmåga och medvetande. Andra profeter och apostlar har, utan 
att på detta sätt ha förts utanför sig själva, fått blicka in i sådana 
ting som annars är okända för oss människor. Men i båda fallen är 
det fråga om uppenbarelse. 9 Det profeter och apostlar på sådant 
sätt meddelar oss är för alla tider Guds ord. Men den som själv 
inte är en sådan profet eller apostel har ingen rätt att vänta sig 
syner eller uppenbarelser, inte heller att stödja sig på sådana som 
han menar sig ha haft. För oss vanliga människor gäller i stället 
den ordning Gud själv har fastställt i sitt ord: "Hur skall de kunna 
åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna 
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tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att 
någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara 
utsänd?"lO Till denna ordning hör vidare att Ordet måste förklaras 
för de människor som hör eller läser det. Den oomvända männi
skan, som i Skriften kallas "den oandliga"n, saknar i sig själv 
förmåga att förstå andliga ting. Hon förstår inte sanningen om 
vare sig Gud eller sig själv, och därför måste det förklaras för 
henne "med ord som Anden har lärt oss", eftersom "det måste 
bedömas på ett andligt sätt". 

I Kristi kyrka är vi sålunda för vår tro, lära, undervisning och 
fostran hänvisade till Ordet och sakramenten. Konkordieformeln 
uttrycker det så: "Fadern vill icke göra detta utan medel, utan han 
har därtill förordnat Ordet och sakramenten såsom de vanliga 
medlen och verktygen. Det är varken Faderns eller Sonens vilja, 
att en människa skall Iförsumma! att höra eller skall förakta 
Ordets predikan och vänta på att Fadern skall draga henne utan 
Ordet och sakramenten. Ty Fadern drager visserligen med den 
Helige Andes kraft, men enligt den vanliga ordning, som han 
bestämt, sker detta genom hörandet av hans heliga gudomliga 
Ord . . . Ty den Helige Ande vill med sin kraft vara i Ordet och 
verka genom detsamma" (s 670). 

Vi bör observera att ordet" sakrament" inte finns i den Heliga 
Skrift. Däremot är de heliga handlingar, som i den evangelisk
lutherska kyrkan brukar kallas sakrament, både beskrivna och 
föreskrivna i Guds Ord. Om vi med "sakrament" menar en av 
Gud befalld helig handling, för vilken han har föreskrivit ett 
synligt jordiskt ting (synliga jordiska ting) såsom medel, genom 
vilket (genom vilka) han skänker osynliga himmelska nådegåvor, 
kan det finnas bara två sakrament, nämligen Dopet och Nattvar
den. Om vi däremot för vår bestämning släpper villkoret, att det 
som tecken och medel skall finnas ett synligt jordiskt ting, måste 
vi räkna även Avlösningen, som också kallas Bikten eller Boten, 
som ett sakrament. Båda sätten att bestämma sakramentens antal 
är belagda i de lutherska bekännelseskrifterna. På många håll 
inom den lutherska kyrkan räknar man med två sakrament, 
Dopet och Nattvarden. Men det förekommer också att man räk
nar med tre sakrament, nämligen Dopet, Nattvarden och Avlös
ningen. Detta framgår t ex av Apologins ord: "Om vi med sakra-
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ment mena gudstjänsthandlingar, som Gud har förordnat och till 
vilka han fogat ett löfte om nåd, så är det lätt att avgöra, vilka som 
äro sakrament i egentlig mening. Ty av människor inrättade guds
tjänstbruk kunna icke på detta sätt sägas vara sakrament i egentlig 
mening. Ty det står icke i mänsklig makt att giva löfte om nåd. 
Därför äro de tecken, som äro instiftade utan någon Guds befall
ning, icke några säkra tecken på nåd, även om de tilläventyrs 
kunna vara de okunniga till undervisning och förmaning. Sakra
ment i egentlig mening äro sålunda dopet, Herrens nattvard och 
avlösningen eller botens sakrament" (s 222). 

1 Luk 17:20-21 
2 Rom 10:10; 

Matt 7:15-23 
3 2 Tim2:19 
4 Matt 16:13-19 
5 Rom 10:10 
6 1 Tim4:1 
7 2Joh 9-11 
8 Matt 13:24-30 

9 Jes6:1-13; 
Hes 37:1-14; 
Upp 1:1-3; 
2 Kor 12:1-10; 
Ef 1:9-14; 

3:2-13 
10 Rom 10:14-17 
11 1 Kor 2:13-16 
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XII Det Heliga Dopet 

1. Vad är Dopet? 

Dopet är en helig handling som Herren Jesus Kristus själv har 
instiftat. Det är nödvändigt att betona detta, eftersom "vi här ha 
att göra med en Guds befallning och instiftelse, på det att vi icke 
skola tvivla på, att dopet är något gudomligt och icke blott något 
av människor uttänkt eller uppfunnet ... Här står dock Guds ord 
och befallning, som instiftar, grundar och bekräftar dopet. Men 
vad Gud instiftar och befaller kan icke vara något onyttigt, utan är 
något alltigenom kostligt, vore det ock till utseendet ringare än ett 
halmstrå" (SK, s 472 f). 

Det har ofta påståtts att Dopet endast är en symbol, ett tecken, 
en synlig demonstration av något som i själva verket bara är ett 
andligt skeende. Mot alla sådana invändningar måste vi hålla fast 
vid det som Skriften lär. Enligt Skriften är Dopet ett bad till ny 
födelse. I Dopet frälsar Gud, "inte därför att vi gjort några rättfär
diga gärningar, utan därför att han är barmhärtig", och han gör 
det "med det bad som återföder och förnyar genom den Helige 
Ande" .1 "Kristus har älskat Kyrkan och utlämnat sig själv för den 
för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopor
det.,,2 Det som sker i Dopet är således inte människans egen 
gärning, utan det är Guds gärning. Denna gärning kan beskrivas 
både som den gamla människans dödande och som den nyas 
födelse. Dopet innebär på en och samma gång syndernas förlå
telse, infogande i Kristi kropp och meddelande av Andens nya 
liv. 

2. Hur sker ett rätt dop? 

Till ett rätt dop hör vatten. Ganska många dop är omnämnda eller 
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beskrivna i Nya Testamentet, men inget av dem har förrättats 
utan vatten. Ett dop utan vatten är således inget dop. Däremot är 
det inte för ett rätt dop av någon avgörande betydelse, hur myc
ket vatten som brukas eller hur stor del av kroppen som kommer i 
beröring med vattnet. Det avgörande är just att vatten brukas 
samt "Guds ord, som är med och när /hos/ vattnet ... , ty utan 
Guds ord är det blott vatten och intet dop" (LK, s 370). 

Ett rätt, kristet dop måste också ske i den Treenige Gudens namn, 
alltså i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Detta 
villkor är angivet i Jesu egna ord vid Dopets instiftelse: " ... döp 
dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn". 3 De 
uppgifter som finns i Nya Testamentet om dop "i Jesu Kristi 
namn,,4 eller om att "döpa in i Kristus Jesus"s motsäger inte alls 
detta förhållande. Ty när de senare uttrycken användes om 
Dopet, är de inte angivna som en dop formel på samma sätt som 
Treenigheten i instiftelseorden. De utgör i stället en beskrivning 
på vad Dopet är. De förklarar vad en människa döpes till eller 
infogas i. Dopet kan sålunda helt kort beskrivas som att "döpas in 
i Kristus,,6, eller det kan sägas att Dopet är ett dop "i Jesu Kristi 
namn, så att ni får förlåtelse för era synder,,7. Det kan också heta: 
"Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom 
för att också vi skall leva i ett nytt liv."s 

Treenighetsformeln, den Treenige Gudens namn, är alltså nöd
vändig för ett rätt dop. Detta betyder emellertid inte att det är på 
ett rätt uttal av ljud eller stavelser det kommer an. Ett sådant 
villkor vore ju också omöjligt, eftersom ljuden och stavelserna 
ändå låter så annorlunda på de många språken, när dopformeln 
har blivit översatt till dessa. Den ene dopförrättarens röst, uttal 
och tonfall blir heller inte lika den andres, inte ens när de använ
der samma språk. Det är således inte ens tänkbart att det skulle 
vara fråga om någon magisk kraft i orden eller ljuden, när Tre
enighetens namn brukas. Det är här endast fråga om saken, 
meningen och den innehållsliga betydelsen, när just Faderns och 
Sonens och den Helige Andes namn brukas. 

3. Vad sked Dopet? 

Den försoning, som vår Herre Jesus Kristus har utverkat för hela 
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världens synder genom sitt lidande och sin död, vill han också 
erbjuda och meddela åt varje människa. Det sker i Dopet, som är 
ett nådens medel, inrättat för just detta ändamål: "Sakramentet 
(sacramentum) är en helig handling, vari Gud giver oss det, som 
tillbjudes oss i det med denna handling förbundna löftet. Så är 
dopet icke ett verk, som vi göra åt Gud, utan ett verk, vari Gud 
genom sin tjänare, som handlar i Guds ställe, döper oss, och här 
tillbjuder och giver Gud oss syndernas förlåtelse m m i enlighet 
med löftet: Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst" 
(ABA, s 268). När det här talas om "syndernas förlåtelse m m" 
står dessa ord som en sammanfattning av allt det Gud skänker oss 
i Dopet. Därför beskrives Dopets gåva på många olika sätt i Nya 
Testamentet. Ett av de viktigaste är detta: "Är ni döpta in i 
Kristus, har ni också iklätt er KristuS.,,9 Här säges alltså att den 
som döpes därmed lägger av sin gamla, syndiga människa och i 
stället ikläder sig Kristus och hans rättfärdighet. Detta är emeller
tid möjligt endast därigenom att Kristus genom sitt lidande och 
sin död har påtagit sig det straff och den död, som hörde denna 
människa till, och genom sin uppståndelse kan låta henne få del 
av den seger han har vunnit. Människan förtjänade visserligen att 
själv straffas och dödas för sina synders skull. Nu får hon i stället 
dela Kristi död och uppståndelse och därigenom hans seger. Det 
är just det som sker genom Dopet: "Vet ni då inte att alla vi som 
har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? 
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för 
att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från 
de döda genom Faderns härlighet."lo I Dopet inträffar sålunda 
detta, både att den gamla, oomvända människan dör och att den 
nya människan födes. n Detta är en lära som under långa tider har 
angripits och förlöjligats, men den har aldrig varit helt bortglömd 
eller övergiven i Kristi kyrka. Utom i Skriften är den klart omvitt
nad hos kyrkofäderna. I den lutherska bekännelsen drives också 
denna lära med all tydlighet: Dopet är "ett bad till ny födelse i den 
Helige Ande", det "verkar syndernas förlåtelse, frälsar ifrån 
döden och djävulen och giver evig salighet åt alla dem som sätta 
tro till Guds ord och löften" (LK, s 370, 369). 

Dopet skänker också den Helige Ande: "Låt er alla döpas i Jesu 
Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den 
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Helige Ande som gåva."12 Andemeddelelsen är alltså knuten till 
Dopet. Det finns inte två dop, ett med och ett utan Helig Ande. I 
det första dopet, som också måste bli det enda, ger Herren Jesus 
Kristus oss sin Helige Ande, för att vi sedan under hela vårt liv 
skall vandra i Ande. 

4. Varifrån kommer Dopets kraft? 

Kraften ligger inte i något som vi själva gör, inte heller i själva 
sättet eller det yttre beteendet vid dopet, och inte heller kommer 
kraften från dopets vatten. Kraften kommer endast från Guds 
ord. "Dopet är ingenting annat än Guds ord med vatten enligt 
hans instiftelses ordning eller, såsom Paulus säger: 'ett bad i kraft 
av ordet', och såsom även Augustinus säger: 'Ordet må komma 
till elementet, och så uppstår sakramentet' tf (SA, s 331). I Stora 
Katekesen visas det också att vatten visserligen är nödvändigt för 
att ett dop skall kunna utföras, men att den verkande kraften 
ändå inte finns hos vattnet: "Det är icke blott och bart vatten, utan 
ett vatten, som är omslutet av Guds ord och befallning och helgat 
därigenom, så att det är ett sannskyldigt Guds vatten; icke eme
dan detta vatten i och för sig självt är ädlare än annat vatten, utan 
emedan Guds ord och befallning här tillkommer ... Ty kärnan i 
vattnet är just Guds ord eller befallning och Guds namn; och det 
är en skatt, som är större och ädlare än himmel och jord. Lägg 
alltså märke till denna åtskillnad, att dopet är något helt annat än 
allt vatten i övrigt, icke för den naturliga beskaffenhetens skull, 
utan emedan här något ädlare kommer till. Ty Gud giver det del 
av sin egen ära och lägger in sin kraft och makt däri. Därför är det 
icke blott ett naturligt vatten, utan ett gudomligt, himmelskt, 
heligt och saligt vatten och allt, varmed man nu ytterligare må 
prisa det. Ty det innesluter i sig hela Guds rikedom och kraft. 
Detta ger nu dopet dess egentliga väsen" (s 473 f). 

5. Vilka människor får döpas? 

Om den stora dop- och missionsbefallningen13 skall tillmätas 
någon betydelse, går det naturligtvis inte att utesluta barn. Om 
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man ändå toge sig för att utesluta just barn från möjligheten att bli 
barn i Guds rike, skulle man därigenom också medgiva att för
bundet i Nya Testamentet i detta avseende är sämre än förbundet 
i Gamla Testamentet. Ty i det gamla förbundet upptogs enligt 
lagen och löftena alla gossebarn när de var en vecka gamla. Skulle 
nu Herren Kristus från sitt nya förbund vilja utesluta just de små 
barnen? En sådan jämförelse mellan det nytestamentliga Dopet 
och den gammaltestamentliga omskärelsen är verkligen motive
rad. Den görs nämligen redan i Nya Testamentet: "1 /Kristus/ har 
ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan 
genom att bli av med den syndiga kroppen - det är omskärelsen 
genom Kristus - när ni begravdes med honom i dopet. ,,14 

Trots denna tydliga jämförelse mellan omskärelse och dop har 
man ofta sagt, att det i Nya Testamentet inte finns ens någon 
antydan om barndop. Det är djärvt att påstå något sådant. Det 
skulle nämligen vara mycket förvånande, om inte ett enda barn 
fanns med när så många lät döpa sig "med hela sin familj".1s 
Trots sådana omnämnanden av hela fmniljer, som tog emot Dopet 
på den apostoliska tiden, hävdar många något som de kallar "Nya 
Testamentets tystnad om barndop". Om man nu kan tala om en 
sådan tystnad, talar den inte mot antagandet, att barndop ofta 
praktiserades på apostlarnas tid, utan i stället för detta antagande. 
Av åtskilliga judiska källor vet vi nämligen att det på Jesu och 
apostlarnas tid tillämpades barndop i sådana fall, då icke-judiska 
familjer upptogs i den judiska trosgemenskapen. Förfaringssättet 
hade pågått under en lång tid, hundra år eller mer, innan Jesus 
och hans apostlar uppträdde. Detta förfaringssätt var också väl 
känt bland judarna. Om nu Jesus hade velat att endast vuxna 
skulle döpas, hade han blivit tvungen att uttryckligen säga det för 
att undvika alla missförstånd i den rådande situationen. Men nu 
har han inte sagt något om åldern för dop. Därför har vi rätt att 
dra denna slutsats: Eftersom Jesus instiftade Dopet inom den 
judiska folkgemenskapen, där barndop hade praktiserats i flera 
generationer, och därvid inte gjorde någon skillnad på vuxna och 
barn, kan han inte ha uteslutit barnen från det kristna dopet. 
Denna slutsats bekräftas också av uttalanden från kyrkans äldsta 
tid om att man hade mottagit barndopet från apostlarnas tid. Man 
var då också av den meningen att evangeliernas berättelse om 
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Jesus och barnen hade medtagits i evangelierna för att visa, att 
frågan om dop av små barn hade avgjorts redan av Jesus själv. 16 

Evangelierna visar inte heller på någon annan punkt att barn först 
måste bli vuxna för att få räknas som människor. Tvärtom är det i 
Nya Testamentet mångfaldigt omvittnat att alla vuxna människor 
måste bli som barn för att kunna komma in i Guds rikeY 

1 Tit3:5 
2 Ef5:25-26 
3 Matt28:19 
4 Apgl0:48 
5 Rom6:3 
6 Ga13:27 
7 Apg2:38 
8 Rom6:4 
9 Ga13:27 

10 Rom6:3-4 
11 Tit3:5 
12 Apg 2:38-39 
13 Matt 28:18-20 
14 Ko12:11-12 
15 Apg 16:33, 15; 

1 Kor 1:16 
16 Mark 10:13-16 
17 Matt 18:3 
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XIII Den Heliga Nattvarden 

1. Detta sakrament har många namn 

Namnen på detta sakrament är dels sådana som är angivna i den 
Heliga Skrift, dels sådana som har tillkommit på andra sätt men 
ändå stämmer överens med Skriftens lära. I Skriften förekommer 
benämningarna "Herrens måltid" och "Herrens bord".l Men vi 
brukar dessutom sådana namn och beskrivningar som "natt
vard", "den heliga måltiden", "altarets sakrament" och "kommu
nian". På en del håll brukas också namnet" eukaristi", som bety
der "tacksägelse". Alla dessa namn och beskrivningar är klart 
grundade i Skriften. "Nattvard" betyder egentligen kvällsmåltid. 
Vi talar ju även utanför de kyrkliga och andliga sammanhangen 
om en kvällsmåltid som "aftonvard" eller "kvällsvard". Namnet 
"nattvard" syftar följaktligen på det förhållandet att den heliga 
måltiden instiftades en kväll, kvällen före Jesu lidande och död. 
Namnet "altarets sakrament" har länge brukats i den kristna 
kyrkan. Martin Luther har också använt det i sin undervisning, 
både i Lilla och i Stora Katekesen (s 372,484). Detta namn ger en 
förbindelse bakåt i tiden, förbi salen i övre våningen i ett hus i 
Jerusalem2, ända till altarets tid och plats i templet i Jerusalem. 
Detta namn på Nattvarden understryker alltså hur Nattvardens 
altare förbinder oss med de offer som förrättades vid altaret i 
Jerusalems tempel. Detta skall dock inte uppfattas så, som om 
Jesu offer av sig själv nu skulle upprepas vid våra altaren. Det 
skall däremot förstås på det sättet, att vi vid altarets bord ständigt 
blir pålninta om att han som ger sig själv åt oss vid sitt bord är den 
utlovade Frälsaren, Offerlammet, som otaliga gånger förebildades 
i det Gamla Testamentets offer på altaret i Jerusalems tempel. 
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2. Nattvarden är instiftad av Herren Jesus Kristus 

Liksom i fråga om Dopet bör vi här lära oss, "varpå allt beror, 
nämligen att det förnämsta stycket är Guds ord, instiftelse och befall
ning. Ty det är icke uttänkt eller påfunnet av någon människa, 
utan av Kristus instiftat utan någons råd och anvisning" (SK, s 
484). 

Jesu ord vid Nattvardens instiftelse är klara och tydliga. Trots 
detta rymmer de något så stort och rikt att vi inte förmår fatta 
deras vidd eller djup. Man har ibland menat att Nattvarden var en 
inrättning för den tidens behov, t ex "för de enkla och primitiva 
församlingarna i urkyrkan", och att församlingarna i "senare, 
mera upplysta tider" borde kunna reda sig utan en sådan inrätt
ning. Det finns dock inte något stöd i Skriften för sådana tankar. 
Allt talar nämligen för att Jesu ord gäller för alla tider: "Gör detta 
till minne av mig."3 Hans apostlar har också uppfattat hans ord på 
det sättet: "Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren 
förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer .,,4 Det skall 
därför firas Nattvard i Kristi kyrka ända fram till den dag då han 
kommer tillbaka för att döma levande och döda. 

När det gäller Nattvardens element eller de synliga och jordiska 
ting som vi brukar vid nattvards firandet, är vi bundna vid det 
som Herren Jesus själv har brukat och föreskrivit. I instiftelseor
den talas det tydligt om bröd och vin. Lika litet som vi kan byta ut 
Dopets vatten mot någonting annat, lika litet kan vi byta ut 
Nattvardens bröd eller vin mot andra ting. Av de ställen i Nya 
Testamentet, där Nattvarden avhandlas, framgår det att vartdera 
elementet är bärare av sin särskilda gåva. Inte minst blir detta 
tydligt av aposteln Pauli ord: "Välsignelsens bägare som vi välsig
nar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi 
bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp?"s Båda 
elementen måste alltså brukas vid allt nattvards firande som avser 
att ske i enlighet med Kristi ord och instiftelse. 

3. Vad innebär det att Nattvarden är ett sakrament? 

Nattvarden är "Herren Kristi sanna lekamen och blod i och under 
bröd och vin, genom Kristi ord oss kristna förordnat till att äta och 
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dricka. Och likasom det sades om dopet, att det icke är blott och 
bart vatten, så säga vi också här, att sakramentet är bröd och vin, 
men icke blott bröd och vin, sådant som man eljest sätter fram på 
bordet, utan bröd och vin omslutet av Guds ord och bundet 
därvid" (SK, s 485). 

Det allt avgörande i detta sakrament är alltså Kristi ord: "Ordet 
är, säger jag, det som grundlägger och särskilt utmärker detta 
sakrament, så att det icke är blott och bart bröd och vin, utan med 
rätta kallas Kristi lekamen och blod. Ty det heter: 'Accedat ver
bum ad elementum et flt sacramentum', d ä 'när ordet kommer 
till det utvärtes tinget, så blir det ett sakrament'. Denna sats av S:t 
Augustinus är så träffande och riktig, att han knappast har sagt 
något bättre. Ordet måste göra elementet till ett sakrament, 
varom icke, förbliver det rätt och slätt element ... Därvid förbliva 
vi, och vi vilja se den, som skall kunna mästra Kristus och få 
annan mening i det han har talat . . . Om du tar bort ordet från 
nattvarden eller ser därpå utan ordet, så har du icke annat än bröd 
och vin rätt och slätt. Men om återigen orden få höra tillsammans 
därmed, såsom de böra och måste, så hava vi i enlighet med 
dessas vittnesbörd i sanning Kristi lekamen och blod" (SK, s 485). 

De ord som måste höra tillsammans med elementen, de yttre 
tingen, och sålunda alltid förekomma vid Nattvardens firande är 
instiftelseorden. Detta sker, "för att Kristi befallning: Gören detta, 
må efterkommas och åhörarnas tro på vad detta sakrament till sitt 
väsen är och skänker ... må genom Kristi ord uppväckas, stärkas 
och stadfästas". Det sker också, "för att brödets och vinets ele
menter må i denna heliga handling helgas och välsignas . . . 
Detta kan ju icke ske på annat sätt än genom att upprepa och 
återge instiftelseorden" (KF, s 623 f). 

4. Vad är det alltså vi tar emot i Nattvarden? 

När vi firar Nattvarden i enlighet med Kristi ord och instiftelse, tar 
vi emot bröd och vin, men samtidigt därmed tar vi emot Kristi 
lekamen (kropp) och blod. Man har visserligen gjort olika försök 
att bevisa att ordet "är" i instiftelseorden skall läsas, som om där 
stode "föreställer", "betecknar" eller "representerar". Men alla 
sådana försök till omtolkningar är fåfänga. Det lilla ordet "är" 
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utgör alltså ett oöverstigligt hinder för den falska lära som inne
bär, att brödet och vinet blott är tecken och bilder för Kristi 
lekamen och blod. Ett annat hinder finns i Pauli ord om "delaktig
heten" i Kristi kropp och blod. Man kan ju inte bli delaktig i en 
bild eller ett tecken. 

Kristi verkliga närvaro i Nattvarden framhålles också med kraft 
i vår bekännelse. Det sker, "för att var och en ... desto klarare 
må se, att vi försvara den lära, som är antagen i hela Kyrkan, 
nämligen att Kristi lekamen och blod äro i sanning och väsentli
gen närvarande i Herrens nattvard och där verkligen utdelas 
tillsammans med de synliga tingen, brödet och vinet. Vi tala här 
om närvaron av den levande Kristus, ty vi veta, att döden icke 
mera råder över honom" (ABA, s 186). 

5. Vilken nytta medför det då att deltaga i Nattvarden? 

Herren Kristus har instiftat Nattvarden av samma orsak som han 
har givit oss Dopet och Avlösningen. De är allesammans nådeme
del, dvs avsedda att göra oss delaktiga av Guds nåd. De är således 
inte mänskliga prestationer, avsedda att göra oss behagliga för 
Gud. I stället är det han som genom dessa medel handlar med oss 
för att låta oss få del av den nåd som Herren Kristus har utverkat 
för alla människor, då han led och dog för hela världens synder. 

Det inbördes förhållandet mellan Dopet å ena sidan, Nattvar
den och Avlösningen å den andra är detta: Dopet är inträdessak
ramentet, medan de båda andra är bekräftelsesakrament. Av in
stiftelseorden till Dopet6 framgår ju, att en människa genom att 
döpas göres till Jesu lärjunge och Guds barn. Däremot har Natt
varden inte till uppgift att omvända någon eller att göra någon till 
Guds barn. Den är i stället bekräftelsens, närandets och växandets 
sakrament. De människor, som i Dopet har upptagits till Guds 
barn och sålunda trätt innanför Guds rikes gränser, får i Nattvar
den bekräftelse på att de står i nåden och har syndernas förlåtelse. 
De får i Nattvarden näring för sitt fortsatta liv och sin fortsatta 
vandring på trons väg: "Därför är nattvarden given till daglig spis 
och föda, för att tron må vederkvickas och stärkas, så att den i en 
dylik kamp icke må falla till föga, utan bliva allt starkare och 
starkare. Ty det nya livet skall vara så beskaffat, att det städse 
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tillväxer och förkovras. Men det måste härvid utstå mycket ... 
Emot sådant är nu den trösten given, att hjärtat, när det känner 
sådant, som vill bli det för tungt, här kan hämta tröst och veder
kvickelse" (SK, s 486 f). 

6. Hur bör då detta sakrament brukas? 

I enlighet med Guds Ord säger vår bekännelse att en kristen bör 
vara så angelägen om att bruka Nattvardens sakrament, att han 
gör det ofta: "Då vi nu hava en rätt uppfattning och lära om 
sakramentet, är väl ock en förmaning och uppfordran nödvändig, att 
man icke må låta en sådan stor skatt, som man bland de kristna 
dagligen förvaltar och utdelar, gå sig förbi utan gagn, dvs att de 
som vilja vara kristna skicka sig att ofta undfå det högheliga 
sakramentet. Ty vi se, att man härutinnan förhåller sig trög och 
liknöjd och att deras skara är stor, vilka väl höra evangelium 
men . . . kunna låta ett, två, tre år eller längre tid gå utan sakra
ment, likasom vore de så starka kristna, att de icke behövde 
detsamma" (SK, s 488 f). 

Men allt kommer dock inte an på att det brukas ofta. Fast 
Nattvarden är ett lovsångens, tacksägelsens och glädjens sakra
ment, bör det också firas med allvar. Till allvaret hör att man bereder 
sig rätt, dvs betänker vem man själv är och vem den Herre är som 
man söker vid hans bord. Till en rätt beredelse inför Nattvarden 
hör därför alltid detta: "Var och en måste pröva sig själv, sedan 
kan han äta brödet och dricka bägaren.,,7 Men meningen med 
dessa ord är inte att kravet på beredelse skall drivas så långt eller 
så ensidigt, att människan blir en lagträl eller skrämmer bort sig 
själv från nattvardsbordet. Martin Luther beskriver hur detta tidi
gare hade skett och hur det fortfarande kan ske: "Man plågade sig 
så hårt för att vara alldeles ren, så att Gud icke skulle finna det 
minsta fel hos oss. Härigenom blevo vi så skygga för sakramentet, 
att var och en helt plötsligt kunde betagas av skräck och utbrista: 
'0 ve, du är icke värdig.' ... Och när man ser detta, så vågar 
man sig icke fram, utan dröjer, i hopp om att bliva värdig, så 
länge, att den ena veckan går efter den andra och det ena halvåret 
efter det andra. Men om du vill se på, huru from och ren du är, 
och sträva efter att intet må kvälja ditt samvete, så lär du aldrig 
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komma till nattvarden" (SK, s 491). 
På det sättet bör vi alltså inte bereda oss. I stället är det ju så, att 

när vi bereder oss genom att "pröva oss själva", dvs vårt liv i 
tankar, ord och gärningar, liksom också vår längtan, vår hunger 
och törst efter Guds rike och hans rättfärdighetS, då är Herren 
J esus Kristus oss nära och allra mest angelägen att få möta oss vid 
sitt bord: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min 
röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med 
honom och han med mig.,,9 

1 1 Kor 11:20; 
10:21 

2 Mark 14:15 
3 Luk22:19 
4 1 Kor 11:26 
5 1 Kor 10:16 

6 Matt 28:19; 
Joh3:5 

7 1 Kor 11:28 
8 Matt6:33 
9 Upp3:20 
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XIV Tron och Syndernas förlåtelse 

1. Dopet och tron 

Är dopet nödvändigt för frälsning? Frågan måste besvaras med ja, 
eftersom det är nödvändigt att vara född på nytt: "Den som inte 
blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. ,,1 

Därför lär vår bekännelse, "att efter Adams fall alla människor, 
som fötts på naturligt sätt, födas med synd, det vill säga utan 
fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse, 
och att denna sjukdom eller arvsynd verkligen är synd som med
för fördömelse och bringar evig död även nu, åt dem, som icke 
födas på nytt genom dopet och den Helige Ande" (AB, s 57). 

Det är samma pånyttfödelse som sker i Dopet och genom Ordet 
eftersom det är samme Helige Ande som verkar i dem båda. Det 
kan därför tänkas sådana fall, då en människa genom Ordet har 
blivit förd till en levande och saliggörande tro och även dött i 
denna tro utan att ha fått tillfälle att döpas. Det uteblivna dopet 
utestänger henne då inte från saligheten. Av detta måste följande 
slutsatser dragas: Om en odöpt människa vid vuxen ålder har 
kommit till tro, måste hon i alla fall döpas så snart hon får tillfälle 
därtill, annars kommer föraktet för Dopet att fördöma henne. Om 
däremot en människa har blivit döpt utan att därvid tro eller 
komma till tro, behöver hon ändå inte döpas på nytt, om hon 
senare kommer till tro. Dopet är i sig självt giltigt. Det har inte 
människans tro som sin grund. 

Kan då ett litet barn tro? För en vanlig, "förnuftig" människa är 
det alldeles självklara svaret att ett litet barn naturligtvis inte kan 
tro. På detta argument har många grundat sin förkastelse av 
barndopet. Men frågan är ju, trots alla invändningar som männi
skor må göra, för alltid avgjord av Herren Jesus själv. Han har ju 
dels sagt, att vi måste födas av vatten och Ande för att kunna 
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komma in i Guds rike2
, dels sagt att Guds rike hör barnen till, dels 

sagt att det är de vuxna som måste bli som barn, inte barnen bli 
som vuxna, om de skall kunna komma in i Guds rike. 3 Men om 
någon inte låter sig övertygas av sådana ord, finns det ännu ett, 
där han har talat särdeles tydligt om barnens tro: "Den som 
förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om 
han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets 
djup."4 Med sådana ord är frågan avgjord. Vi har därför inte rätt 
att lära att de små barnen kommer till dopet endast på föräldrar
nas, faddrarnas, församlingens eller Kyrkans tro. Vi måste i stället 
lära att det är Herren Jesus som handlar med dem, ger dem 
barnaskap i sitt rike och låter dem få sin nåd och sin Ande. Barnen 
å sin sida tar emot Herren Jesus och hans gåvor med sin egen tro. 
Det är kanske stötande för vårt mänskliga förnuft att lära och tro 
detta. Men när frågan är avgjord av Herren Jesus själv i Ordet, 
finns det inte någon annan väg för oss. "Ty ingenting är ju 
omöjligt för Gud."s 

2. Tron och nådens medel 

Det är nödvändigt att hela tiden hålla i minne att det är Gud 
ensam som verkar i nådens medel. Det sker dels genom hans 
Helige Ande, dels genom Ordet och de yttre, synliga, jordiska 
medlen. Endast om vi håller detta i minne kan vi göra det tillräck
ligt klart för oss, att det Gud gör är något verkligt och fast. Hans 
verk är således inte något som sker enbart i våra tankar, känslor 
eller föreställningar. Läran om det som faktiskt sker genom nåde
medlen står på vakt mot alla lösa och känslomässiga föreställ
ningar, som vill göra den kristna tron och det kristna livet till 
företrädesvis "erfarenhet" och upplevelse". 

När vi på detta sätt betonar Guds handlande som det faktiska, 
det objektiva, som sker i nådens medel, behöver två sidor av detta 
handlande beaktas särskilt. Den ena sidan är Ordets övergri
pande betydelse, den andra sidan är tron. Det som ger Dopet, 
Nattvarden och Avlösningen deras innehåll och kraft är ju inte 
den yttre handlingen, inte heller de yttre, synliga gåvorna, utan 
det är just Ordet: "Vattnet verkar det förvisso icke, utan Guds 
ord, som är med och när /hos/ vattnet . . . Ätandet och drickande t 
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verkar det förvisso icke, utan orden, som här stå: för eder utgiven 
och utgjutet till syndernas förlåtelse." Och här tillkommer så den 
andra sidan av saken, tron: "Den som sätter tro till de orden, han 
har vad de innehålla och lova, nämligen syndernas förlåtelse" 
(LK, s 370, 373). 

När Ordets och trons betydelse på detta sätt understrykes sam
tidigt, innebär det en dubbel gränsdragning. A ena sidan dras det 
en skarp gräns mot föreställningen att det yttre i själva sakra
mentshandlingen, alltså själva utförandet eller begåendet, skulle 
vara något som ger människan en förtjänstfull ställning inför 
Gud. A andra sidan innebär gränsdragningen, att tron inte tillmä
tes en sådan betydelse som den faktiskt inte har. Vi får nämligen 
inte låta oss ledas till den föreställningen, att Guds nåd vilar på 
tron eller skänkes oss för trons skull. Inte heller får vi tänka att det 
är vår tro som ger nådemedlen deras kraft och verkan. Guds nåd, 
som är detsamma som syndernas förlåtelse, frid och evigt liv, 
skänkes oss endast för Kristi skull. Tron har betydelse endast som 
den utsträckta handen som tar emot den oförtjänta gåvan: "Ty av 
nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. ,,6 

3. Nådens ordning 

När Gud skänker sin nåd och skapar tro på syndernas förlåtelse, 
kan man enligt Skriftens undervisning tala om nådens ordning. Till 
denna brukar man räkna kallelsen, upplysningen, omvändelsen 
och tron, rättfärdiggörelsen och nya födelsen, helgelsen, behållel
sen och härliggörelsen. 

I fråga om kallelsen är det viktigt att skilja på vad som är männi
skans eget verk och vad som är Guds. Människan kan inte själv 
avgöra när hennes kallelse skall komma. Hon kan heller inte 
hindra den att komma, när den kommer. Det är också viktigt att 
förstå vad som är endast en början och vad som är ett fullbordat 
verk, likaså vad som är yttre, tämligen ovidkommande ting, och 
vad som är det väsentliga i Andens verk. När det förekommer, att 
en människa i kallelsen upplever hur ljuvligt det måste vara att 
höra Kristus till, då innebär inte detta att hon redan har en 
frälsande tro på Kristus och är ett Guds barn. Kallelsen är nämli
gen inte detsamma som omvändelse, tro eller pånyttfödelse. 
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Även om ljuvliga känslor i samband med kallelsen ofta har upp
fattats som bevis på omvändelse, ger Skriften inte något stöd för 
en sådan uppfattning. I stället framhålles att förståndet måste 
upplysas, viljan påverkas och människan ledas så, att hon med en 
levande tro omfattar Kristus. 

Hur tillgår då kallelsen? Den sker utan undantag genom Guds 
Ord, framför allt genom den del därav som kallas Evangelium. 
Även om sådana fall är kända, då kallelsen har förmedlats av 
andra människors ord eller av yttre händelser, måste det ändå ha 
tillgått så, att människors ord har erinrat om ett ord från Gud eller 
att den yttre händelsen har fått utgöra ett påtagligt bevis på 
sanningen i ett sådant ord ur Skriften som på något sätt har varit 
känt för den som blev kallad. 

Upplysningen sker genom Lag och Evangelium. Genom Lagen 
överbevisar Gud människan om hennes synd. Genom Evange
lium ger han henne kunskap om sin nåd och barmhärtighet i 
Kristus och visar henne på denna nåd som hennes enda utväg, 
möjligheten till frälsning. 

Guds Lag har som en av sina allra viktigaste uppgifter att verka 
kännedom om synden. När Guds Ande genom Lagen låter sitt 
ljus falla in i människans hjärta, blir hon på ett förfärande sätt 
medveten om Guds helighet och sin egen ohelighet. Hon ser då, 
och nödgas utan omsvep erkänna, att om Lagens ord vore det 
sista, då vore hon räddningslöst förlorad. 

Upplysningen genom Evangelium är av ett helt annat slag. Den 
visar på Kristus, på hans verk, hans nåd och härlighet. Den utgör 
dessutom en fortsättning på kallelsen, eftersom den innebär en 
inbjudan till människan att fly till Kristus och hans barmhärtighet. 

Människans omvändelse innebär att hon avbryter sin onda, för
därvliga färdriktning bort från Gud och vänder helt om, nu i rikt
ning mot Gud och Kristi rättfärdighet, som hon också tar emot. 
En sådan omvändelse sker alltså inte utan tro. Omvändelse och 
tro är nämligen mycket nära förbundna med varandra. Med det 
ena begreppet beskrives närmast vad som sker vid förändringen 
med människan, med det andra begreppet förklaras hur det kan 
ske. 

Omvändelsen har två huvuddelar: ånger och tro. Vad är då sann 
ånger? En sådan är inriktad på synden själv, det faktiska, att 
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synden finns och är så ond och svår. Den är egentligen inte riktad 
på det möjliga straffet för syndens skull. När Guds Ande på det 
sättet har i människans hjärta skapat" en sorg efter Guds vilja,,7, 
vill han också leda henne till en frälsande tro på Kristus. Den 
sanna ångern hör därför alltid samman med tro. De människor 
som har drabbats av Lagens dom och därför flyr till Kristus8 får 
alltså tro, att synderna blir dem förlåtna av nåd, för Kristi skull. 

4. Den frälsande tron och dess fortsättning 

Den frälsande tron är Guds eget verk i människans hjärta. Den 
uppkommer därigenom att Guds Ord och Guds Ande skapar tro. 
Men samtidigt är det ju så, att den frälsande tron inte är skild från 
människan som ett för henne helt främmande verk. Det är ju inte 
Gud som tror åt henne, inte någon annan heller. Även om hon 
inte kan skapa sin tro eller själv ta sig fram till en levande tro, är 
det ju hon som tror. 

Rättfärdiggörelsen hänger så nära samman med tron och nya 
födelsen att dessa begrepp kan användas omväxlande: ". . . rätt
färdiggöras genom tron allena, ... göras rättfärdig eller pånyttfö
das" (ABA, s 115). Men samtidigt är det i klarhetens intresse 
nödvändigt att varje begrepp får sitt särskilda innehållsliga 
område. När man iakttar detta, får tron avse medlet eller instru
mentet, medan rättfärdiggörelsen avser det nya läge inför Gud 
som uppkommer för den som kommer till tro. På samma sätt 
finns det en skillnad i betydelse mellan rättfärdiggörelse och ny 
födelse. Den nya födelsen avser sålunda den nya begynnelse som 
sker i människans hjärta, själva tändandet av det nya livet. Rättfär
diggörelsen däremot avser inte något förhållande i människans 
hjärta eller liv utan hennes ställning inför Gud i himmelen. Rättfärdig
görelsen är alltigenom Guds verk, också den, men den sker när 
människan i tro tar emot Guds nåd i Kristus. Den som förklaras 
rättfärdig är alltså den syndare, som har sett sin synd och nu 
ångrar den och begär nåd hos Gud för Kristi skull. Även om 
ångern och tron sker i människans hjärta, medan rättfärdiggörel
sen däremot sker inför Guds domstol i himmelen, är omvändelsen, 
tron, rättfärdiggörelsen och nya födelsen endast olika sidor av ett 
och samma stora, gudomliga frälsningsverk. De bör därför ses 
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och förstås i nära samband med varandra. 
Tron behöver i olika avseenden en fortsättning. Alla sådana 

moment hör samman med nådens ordning. Det första momentet i 
denna fortsättning är helgelsen. Den består i Guds helighets till
lämpning på människans dagliga liv inför både Gud och männi
skor. För en sådan tillämpning måste människan genomgå en 
daglig omvändelse. Denna är så mycket mera nödvändig som hon 
varje dag kommer att frestas, att på något sätt falla, ibland också 
överge den goda vägen. Helgelsen är en förutsättning för behållel
sen och, när tron en gång har nått sitt mål, härliggärelsen.9 

- De 
senast nämnda momenten i nådens ordning kommer att behand
las ytterligare under andra rubriker i fortsättningen, t ex Bikten, 
De kristna i världen och Den eviga saligheten. 

1 Joh3:5 
2 Joh3:5 
3 Mark 10:13-16 

4 Matt 18:1-7 
5 Luk 1:37 
6 Ef2:8 
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XV Avlösningen eller Bikten 

1. Avlösningen i Kyrkans liv och arbete 

Den sak det här är fråga om har flera namn: Avlösning, Bikt eller 
Enskilt skriftermål. Namnet betyder i detta sammanhang mindre. 
Saken själv har många gånger varit i vanrykte, också i den evan
gelisk-lutherska kyrkan. Ibland har man också trott att Bikten 
blivit avskaffad. Men så förhåller det sig inte: "Bikten är icke 
avskaffad i våra kyrkor. Ty Herrens lekamen brukar icke givas 
annat än åt dem, som förut förhörts och fått avlösning. Och folket 
undervisas omsorgsfullt om tron på absolutionen /avlösningenl, 
varom man förut tegat. Folket läres att sätta det högsta värde på 
avlösningen, emedan den är Guds eget ord och avkunnas på 
Guds befallning" (AB, s 73). 

Av detta stycke i bekännelseskrifterna framgår att bikt och 
avlösning även brukas i samband med Nattvardens firande. 
Sådan bikt och avlösning kan i yttre avseende tillgå på två olika 
sätt. De kan nämligen förrättas som enskilt eller som allmänt skrif
termål. Det enskilda skriftermålet var den ursprungliga formen, 
och denna borde även idag vara den normala. Det var framför allt 
församlingarnas storlek som gjorde, att det allmänna skriftermålet 
fick tillgripas, närmast som en nödutväg, varefter det mer och 
mer kom att ersätta det enskilda. Skillnaden är den, att nattvards
gästerna vid enskilt skriftermål får tillfälle att inför själasörjaren 
lägga fram sina personliga andliga frågor och bekänna sina syn
der, varpå kan följa enskild avlösning. I det allmänna skriftermå
let ges, i bästa fall, sådan undervisning och sådana förmaningar 
som motsvarar det enskilda skriftermålets, medan tillfälle där
emot inte där kan beredas till enskild, hemlig syndabekännelse 
inför själasörjaren. Det allmänna skriftermålet utesluter givetvis 
inte bruket av det enskilda. Det borde tvärtom vara så, att det 
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allmänna skriftermålet uppmuntrar till det enskildas bruk. I för
samlingens offentliga undervisning kan det också göras känt, att 
möjligheten till enskilt skriftermål alltid står öppen. - Enskilt 
skriftermål, som begäres i själavårdande syfte, brukar inte förbin
das med nattvardsgång. Däremot skall varje nattvardsgång enligt 
evangelisk-luthersk ordning alltid föregås av skriftermål, allmänt 
eller enskilt. 

2. Vad är Avlösningen eller Bikten? 

Om vi vill förstå vad Avlösningen eller Bikten är, bör vi allra först 
fatta i sikte, att "bikten består av två stycken, det ena, att man 
bekänner synden, det andra, att man får absolution eller förlåtelse 
av biktfadern såsom av Gud själv" (LK, s 371). Man bör sedan 
betrakta saken ännu mera i detalj på människans sida med hjälp 
av begreppen ånger och tro: Angern kommer nämligen till stånd, 
"när Guds Ord överbevisar oss om synd, ty huvudsumman av 
evangeliets predikan är att överbevisa oss om synd, meddela 
syndaförlåtelse, rättfärdighet för Kristi skull, den Helige Ande 
och det eviga livet och har till syfte att vi såsom pånyttfödda må 
göra vad gott är" (ABA, s 192). Den andra delen i bikten är tron. 
De som har bekänt sin synd och tar emot avlösningen "böra 
därför tro, att synderna förlåtas dem av nåd för Kristi skull. 
Denna tro ingiver de förkrossade nytt mod samt uppehåller och 
levandegör dem" (ABA, s 193). 

I Bikten har såväl Lag som Evangelium sin bestämda uppgift. 
Även Lagen behövs, när Anden skall "visa världen vad synd och 
rättfärdighet och dom är",l Det förhåller sig nämligen inte alls så, 
som man många gånger har menat, att Lagen endast gäller 
oupplysta tider eller vissa, särskilt grova syndare, som möjligen 
existerar i varje tid. Det förhåller sig i stället så, att Lagen är 
allmängiltig. Den gäller alla och måste drabba alla: "Här /i boten/ 
måste människan höra denna dom; 'I ären platt intet värda. Vare 
sig I ären uppenbara syndare eller (inbillade) helgon, måsten I 
bliva och leva annorlunda än I ären och gören. Vem helst I än ären 
och huru märkvärdiga, visa, mäktiga och heliga I än viljen vara, 
här finns inte en enda rättfärdig'" (SA, s 324). 

Evangelium är däremot" en lära, som undervisar om vad männi-
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skan skall tro, för att hon hos Gud skall vinna syndernas förlå
telse, nämligen att Guds Son, vår Herre Kristus, tagit på sig och 
burit lagens förbannelse och försonat och betalat all vår synd, så 
att vi genom honom allena åter upptagas till nåd hos Gud, genom 
tron få våra synders förlåtelse, bliva fria från döden och syndens 
alla straff samt varda evigt saliga. Ty allt, som tröstar och tillbju
der överträdarna av lagen Guds huldhet och nåd, är och kallas i 
egentlig mening evangelium, dvs ett gott och glatt budskap, att 
Gud icke vill straffa synden, utan för Kristi skull förlåta den" (KF, 
s 601). 

3. Bikten hänger samman med såväl Dopet som Nattvarden 

Den nåd som Gud ger oss i Avlösningen är densamma som han 
har givit oss i Dopet. "Här ser du, att dopet både i anseende till 
sin kraft och sin sinnebildliga betydelse omsluter jämväl det tredje 
sakramentet, som man har kallat boten /bikten! och som egentligen 
icke är något annat än dopet . . . Det gives dock icke mer än ett 
dop. Men dess verkan och betydelse fortfar och förbliver. Sålunda 
är boten ingenting annat än en återgång och ett nytt tillträde till 
dopet . . . Det inträffar väl, att vi halka och falla lur dopets 
skepp!. Faller dock någon ur, så må han se till, att han åter 
simmar till skeppet och håller sig fast där, till dess han åter kan 
komma upp på skeppet och fortsätta färden, såsom han förut 
hade börjat" (SK, s 482 f). Dessa ord om en fortsatt färd i kraft av 
Dopets nåd är en kraftig uppmaning att bruka Bikten, så att vi kan 
fortsätta att leva det nya liv vi i Dopet blev kallade till. 2 

På samma sätt som Bikten hänger samman med Dopet hänger 
den också samman med Nattvarden. Varje synd är ett fall ur 
Dopets nåd, om synden inte ångras och den ångrande söker 
förlåtelse. I Bikten bekänner människan sin synd och blir tillsagd 
syndernas förlåtelse. Därigenom har hon blivit återinsatt i sitt 
dopförbund. Nattvarden, däremot, är underpanten och det syn
liga tecknet på att en människa står i nåden och får tro sina 
synders förlåtelse. Avlösningen, som återinsätter en människa i 
dopnåden, bör därför också visa henne till nattvardsbordet och 
leda henne till ett förnyat bruk av Nattvarden, om det skulle vara 
så att hon har försummat att bruka detta sakrament. 

95 



4. Bikten hänger samman med tron 

Man har många gånger gjort vissa invändningar i fråga om Bik
ten. En sådan invändning lyder: Kan inte en sådan gåva missbru
kas, så att människor på ett bedrägligt sätt tillskansar sig synder
nas förlåtelse, fast de inte är botfärdiga i sina hjärtan? Visst kan 
denna gåva missbrukas, men så kan ju ske även med andra gåvor 
som Gud har gett oss. För missbrukets skull kan vi inte upphöra 
med det rätta bruket, ty då finge vi ju upphöra att bruka även 
Guds Ord, Dopet och Nattvarden, som ju ofta missbrukas svårt. 
Eventuella missbruk motverkas bäst med god undervisning, så att 
det betonas att endast den sant ångrande verkligen får sina syn
ders förlåtelse. 

En annan, också mycket vanlig invändning, gäller förmågan, 
resp oförmågan hos Ordets tjänare att rannsaka hjärtan, innan 
han meddelar avlösningen. Man menar så här: Hur är det möjligt 
för honom att med säkerhet avgöra, om det är en verkligt ånger
full människa han har framför sig, innan han tillsäger henne 
syndernas förlåtelse? Men här föreligger ett mycket allvarligt 
misstag i själva frågan. Syndernas förlåtelse beror inte på att en 
rätt "rannsakning" har skett, ännu mindre därpå att man har 
kunnat "fastställa" att det hos den biktande finns en verklig och 
uppriktig ånger. Villkoret för förlåtelsen finns inte hos människor 
utan hos Gud. Det enda villkoret för att förlåtelse skall kunna 
meddelas är att Gud verkligen har blivit försonad. Det villkoret 
har blivit fullkomligt uppfyllt därigenom att Kristus har gjort till 
fyllest för alla våra synder. 3 Det är detta som i avlösningen i 
Bikten tillsäges människan. 4 När hon tror detta, har hon det som 
tillsäges henne i avlösningen. 

5. Hur bör då detta sakrament förvaltas? 

Det sker genom nyckelmakten eller "nycklarnas ämbete".5 "Då 
Gud i sanning levandegör genom Ordet, meddelar nyckelmakten 
verkligen inför Gud syndaförlåtelse i enlighet med det ordet: Den 
som hör eder, han hör mig (Luk 10:16). Därför böra vi tro dens 
ord, som meddelar avlösningen, alldeles såsom vore det ett ord, 
som kommer från himmelen" (ABA, s 194). Det finns både en rätt 
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och en skyldighet för varje kristen lekman, man eller kvinna, att 
ha andligt ansvar för sin nästa och att ge såväl varning som tröst, 
allt efter nästans behov. Denna lära innebär också, att ffi nödfall 
även en lekman kan giva en annan avlösning och sålunda bliva 
präst och herde för denne" (OPM, s 352). Det ordinära är dock att 
bikten sker inför Ordets tjänare, "biktfadern". En sådan bikt 
består, som vi redan tidigare sett, "av två stycken, det ena, att 
man bekänner synden, det andra, att man får absolution eller 
förlåtelse av biktfadern såsom av Gud själv och icke tvivlar därpå, 
utan fast tror, att synderna därigenom förlåtas inför Gud i himme
len." Därför kan biktfadern säga till den biktande: "Ske dig, som 
du tror. Och i kraft av vår Herres Jesu Kristi befallning förlåter jag 
dig dina synder i Faderns och Sonens och den Helige Andes 
namn, amen. Gå i frid" (LK, s 371 f). 

En annan fråga om sättet för Biktens handhavande gäller syn
dernas uppräknande. Man har många gånger framställt denna fråga: 
Kan den meddelade avlösningen verkligen vara giltig, om inte alla 
synderna har blivit uppräknade? Ibland har det också hävdats på 
fullt allvar, att vi i bikten måste bekänna alla våra synder genom 
uppräknande, således genom att nämna dem alla vid namn, var 
och en för sig, om vi skall kunna få hel och full förlåtelse. Men i 
sådana påståenden har sant och falskt på ett olyckligt sätt blan
dats om vartannat, likaså vad som är möjligt och omöjligt. Det är å 
ena sidan sant att Gud kan förlåta alla synder och att biktfadern å 
hans vägnar kan meddela hel och full förlåtelse för alla synder. 
Men det är å andra sidan fullständigt omöjligt för en människa att 
med namns nämnande räkna upp alla sina synder. Lilla Kateke
sen lägger dessa frågor till rätta med stor själasörjarvisdom och 
helt enligt Guds Ord: "Vilken synd skall man då bikta? Inför Gud 
skall man bekänna sig skyldig till alla synder, också sådana, som 
vi icke veta om, såsom vi göra i Fader vår. Men inför biktfadern 
skola vi bekänna blott de synder, som vi veta om och känna i 
hjärtat ... Men om någon icke finner sig tyngd av sådana eller 
svårare synder, skall han icke sörja eller vidare söka eller hitta på 
sådana synder och därmed göra en plåga av bikten, utan tala om 
en eller två, som du vet" (s 371 f). Denna undervisning kan också 
kompletteras med andra ord ur bekännelsen: "Samvetena böra 
icke betungas genom bekymret för uppräknande av alla synder, 
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emedan det är omöjligt att omnämna alla synder, såsom psalm
sångaren betygar: Vem märker själv, hur ofta han felar? (Ps 
19:13)? ... Om endast de synder, som yppats, bleve förlåtna, 
skulle samvetena aldrig kunna få ro, emedan man varken kan 
märka eller komma ihåg de flesta synderna. De gamla författarna 
betyga även, att uppräknande t av synderna ej är nödvändigt" 
(AB, s 73). 

1 Joh 16:8 
2 Rom6:4 
3 2 Kor 5:19-21; 

Joh 1:29; 
lJoh2:2 

4 Joh 20:21-23 
5 Matt16:19 

98 



XVI De kristna i världen 

1. Under två regementen 

Denna värld är på många sätt ond, ja, det heter i Skriften att "hela 
världen ligger i den Ondes våld".l Men Skriften lär samtidigt att 
Gud såsom Skapare håller sin hand över hela världen. Han uppe
håller också alla människor och deras riken med hjälp av det som 
vi brukar hänföra till samhällslivet och statskonsten. På ett annat 
sätt styr han de människor som han har gjort till lemmar i Kristi 
kyrka och därigenom också till medborgare i Guds rike. Vi skiljer 
därför på andligt och världsligt styre eller på det andliga och det 
världsliga regementet. För att inte försumma eller överbetona den 
ena eller den andra sidan av saken är det nödvändigt att vi lär oss 
dra en rätt gräns mellan de båda regementena. 

Det andliga regementet hänger samman med den frälsningsgär
ning sOm Herren Kristus har utfört och med denna gärnings 
fortsättning i hans Kyrka. Han har nämligen i och genom henne 
"givit oss sin Helige Ande för att han skulle tillbjuda oss detta 
genom sitt heliga Ord och genom sin kraft upplysa och styrka oss 
i tron" (SK, s 460). 

Det världsliga regementet hör hemma endast i tiden och världen. 
Trots detta måste en kristen räkna med detta regemente (= styrel
sesätt) som ett av Guds sätt att vårda sig om världen. Det är 
felaktigt att räkna det världsliga regementet såsom enbart världs
ligt i den meningen att det skulle vara utan all påverkan av Gud. 
Men de kristnas uppgift är å andra sidan inte att försöka göra den 
världsliga överheten mera "andlig", i tanke att den endast så 
skulle kunna tjäna Gud. Det skulle vara en falsk tanke och en 
sammanblandning av de båda regementena. Det världsliga rege
mentets uppgift i denna värld är att styra, leda, fostra och värna i 
denna värld, vilket bör ske med lag, rättvisa och oväld. Varje 
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kristen har också ansvar för att det så sker. Hans bästa bidrag 
härtill är den egna troheten och lydnaden i de världsliga plikterna 
samt förbönen för överheten. Denna förbön går inte ut på att 
överheten skall bli " omvänd" , "andlig" eller " kyrklig" , utan i 
stället därpå, att den må förbli en god världslig överhet - eller bli 
det, om den inte förut har varit det. 

Det finns emellertid situationer, där Skriften inte bara medgiver 
utan även befaller olydnad mot den världsliga överheten, antingen 
denna är hednisk, ateistisk eller till namnet kristen. En sådan 
situation uppstår, då överheten själv har överskridit gränsen för 
sin maktutövning och givit sig in på det andliga område där den 
inte har något att befalla. Det är då inte fråga om vilken befallning 
som helst, utan den gäller något som Gud uppenbart har förbjudit 
men överheten av någon anledning behagar befalla. I sådana fall 
ger Skriften denna klara förhållningsorder: "Man måste lyda Gud 
mer än människor. 112 

2. I hem och äktenskap 

De som tror på Kristus som Herre och Frälsare är som alla andra 
insatta i skapelsens och uppehållelsens sammanhang. Därför får 
de ta emot Guds gåvor och bruka dem i tacksamhet och under 
ansvar inför både Gud och människor. Ett sådant område utgöres 
av hemmet och äktenskapet. Visserligen är det inte varje människa 
givet att få eller kunna ingå äktenskap eller att kunna grunda ett 
eget hem. Men det stora flertalet människor har dock haft ett hem 
av ett bestämt slag, nämligen hemmet där de växte upp och där 
de fick sin första omvårdnad och sina första intryck. 

Hemmet och äktenskapet hänger samman med kärleken mellan 
man och kvinna. "Denna kärlek, varmed det ena könet har böjelse 
för det andra, är förvisso en gudomlig ordning" (ABA, s 254). En 
sådan kärlek hör hemma i äktenskapet, och äktenskapet kräver av 
båda makarna trohet. Gud vill också att äktenskapet "av oss 
hedras, anses och aktas såsom ett gudomligt, saligt stånd, eme
dan han har stiftat detsamma före alla andra stånd och förden
skull - såsom uppenbart är - skapat man och kvinna på olika vis, 
icke till okyskhet, utan för att de skulle hålla samman, vara frukt
samma, föda barn, försörja och uppfostra dem till Guds ära" (SK, 
s 420). 
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Med äktenskapet sammanhänger på det allra närmaste förhål
landet föräldrar - barn. Martin Luther understryker hur viktigt det 
är "att man uppfostrar barn, som äro samhället till gagn och 
främja Guds kunskap, ett saligt liv och alla dygder, så att ondskan 
och djävulen bekämpas" (SK, s 420 f). Därför må föräldrarna 
också tillse, "att de unga få lust för det äkta ståndet och veta, att 
det är ett saligt och Gud välbehagligt stånd. Ty därigenom kunde 
man med tiden åter bringa det därhän, att äktenskapet komme till 
heders igen och att det liderliga, vilda och oordentliga väsen 
avtoge, som nu allestädes i världen är för handen med offentlig 
hordom och andra skändliga laster, som äro en följd av föraktet 
för det äktenskapliga livet" (SK, s 422). 

Men på samma sätt som föräldrarna har ansvar för sina barn 
har barnen ett stort ansvar för förhållandet till sina föräldrar: "Om 
de vilja tjäna Gud med sannskyldigt goda verk, så må de göra vad 
som är kärt för fader och moder och dem som äro satta i deras 
ställe." Sådana barn kan "med glädje berömma sig och säga: 'Se, 
detta verk behagar min Gud i himmelen väl, det vet jag förvisso' " 
(SK, 407). 

3. I den jordiska kallelsen 

Det världsliga arbetet intar genomgående en helt annan ställning i 
den kristna tros- och moralläran än i andra religioner och tanke
system. Detta förhållande har sin förklaring, dels i skapelseIäran, 
dels i syndafalls- och frälsningsläran. Eftersom Gud har skapat 
både världen och människorna och satt dessa att förvalta det 
skapade, är människornas arbete en viktig och välsignad del av 
skapelseordningen. Men genom syndafallet blev människans för
hållande till arbetet förändrat. Arbetet blev en börda som hon 
måste bära i sitt anletes svett.3 Arbetet kommer också att fortsätta 
att vara sådant, tills hon blir löst från sin ställning som syndare. 
Då är hon nämligen inte längre en slav (under synden) utan en fri 
människa. Som sådan är hon också kallad att vara Guds medarbe
tare. Hon är ju frigjord från "sitt slaveri under förgängelsen" och 
har redan i viss mån "den frihet som Guds barn får när de 
förhärligas".4 Om människan tjänar Gud i trohet i sin jordiska 
kallelsegärning, kommer det inte an på om det inför andra männi-
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skor är en uppgift med stort anseende eller inte. Allt kommer i 
stället an på trohet, uthållighet och ett rätt förvaltarskap. 5 

4. I kärlek till nästan 

Eftersom världens förfall har kommit genom människan måste 
också dess förnyelse komma genom människans upprättelse. När 
det gäller människans kärlek är det fel att anse att "kärlek har vi 
väl alla". Den naturliga kärleken, sådan den förekommer i den 
fallna världen, bjuder oss endast att älska våra egna eller våra 
närmaste eller kanske sådana som vi menar vara "värda" vår 
kärlek. Kanske kan vi utsträcka vår kärlek till folk av vår släkt, 
nation eller stam, av vårt parti eller vår meningsriktning. Bland 
alla religioner är kristendomen ensam om det dubbla kärleksbu
det, som befaller oss att älska både Gud och våra medmänniskor. 
Det är särskilt tänkvärt att "på dessa båda bud vilar hela lagen och 
profeterna". 6 

Men människor vill trots detta gärna komma förbi udden i alla 
kärleksbud genom att fråga: "Och vem är min nästa?,,7 Man 
menar så här: När vi här i livet möter så många människor, hur 
kan vi då veta vilken bland alla dessa som verkligen är vår nästa? 
Herren Jesus har vänt upp och ned på hela frågan genom att med 
sin liknelse svara: Kallelsen är att i varje nöd och varje behov gripa 
in och därigenom visa sig vara "den överfallne mannens nästa". 

5. Som vittnen om sin Herre och sin tro 

För att förstå vad kristen kallelsegärning och nästanskärlek är 
behöver vi också upptäcka församlingens och Kyrkans kallelse i 
mission och diakoni. Eftersom den enskilda kristna människan är en 
lem i Kristi kyrka, måste dessa uppgifter i hög grad beröra även 
henne. 

Herren Kristus har befallt sin Kyrka och sina trogna att gå ut i 
hela världen för att göra människor av alla folk och stammar och 
tungomål till hans lärjungar.8 Det är Kyrkans uppgift "alla dagar 
till tidens slut". Men vid sidan av missionsuppgiften, ja, hand i 
hand med denna, är hon också kallad att bedriva diakoni, kärle
kens tjänst. De alternativ som ibland har framställts, innebärande 
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att man skulle kunna göra det ena och låta det andra vara eller 
åtminstone låta den ena saken komma i andra hand, är alltid lika 
falska. 

Om vi väl har erkänt dessa principer om mission och diakoni, 
måste vi också besinna den enskildes ansvar och uppgifter på 
dessa områden. Allt beror här på det rätta förhållandet till Guds 
Ord och tron. De enskilda människornas tro, bekännelse, böner 
och offer är nödvändiga och angelägna ting i Guds rikes kamp och 
Kyrkans vittnesbörd i världen. 

6. I den kristna trons gemenskap med bröder och systrar 

En kristen kan inte i något avseende leva ensam i denna värld. 
Han måste därför vara medveten om såväl den lokala kristna 
församlingen som den stora, världsvida församlingen, Kyrkan. 
Det kan visserligen tänkas, att han till en tid kan leva sitt liv utan 
att vara särskilt medveten om församlingen och Kyrkan, men det 
är både naturligt och nödvändigt att han i så fall ledes framåt till 
en klarare bekännelse: "Jag tror, att det på jorden finnes en liten 
hop eller församling av idel heliga under ett huvud, Kristus, 
kallad tillsamman 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" (SK, s 449). Ett sådant medlemskap och 
gemensamt liv kan inte fungera utan bruk av församlingens och 
Kyrkans gåvor, dvs Ordet, gudstjänsten, sakramenten, bönen 
och det tjänande som tar sig uttryck i kärlekens gärningar. 

Hur allt detta fungerar eller närmare bör praktiseras är inte 
närmast en fråga för trosläran utan för församlingskunskapen och 
själavården. Här bör vi i stället understryka en annan sida av 
vittnesbördet inför världen, nämligen lidandet. Lidandet kan i 
många fall vara en följd av människans egna onda gärningar, men 
det skulle vara fel att alltid "i hemsökelserna blott se straff och 
Guds vrede". Ibland är det i stället så "att Gud med hemsökel
serna utför ett främmande verk, för att han må kunna fullgöra sitt 
eget verk". Om det är så, vill hemsökelserna vara "av Gud be
stämda verk för att vara oss till gagn och göra Guds kraft mera 
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uppenbar i vår svaghet. Så säger Paulus: Guds kraft fullkomnas i 
min svaghet (2 Kor 12:5, 9)" (ABA, s 217 f). 

Det är inte alltid nödvändigt att en kristens lidande känneteck
nas av ett passivt mottagande. Det bör många gånger betraktas 
som övning och kamp. Det händer t ex att Gud "på olika sätt prövar 
de heliga och ofta uppskjuter belöningarna för deras rättfärdiga 
gärningar, för att de må lära sig att icke förtrösta på sin egen 
rättfärdighet samt att fråga efter Guds vilja mer än efter belö
ningar" (ABA, s 134). Då kan man också få lära sig de svåra läxor 
som heter ödmjukhet och tålamod. Då gäller det att stå i trons 
förhållande till Gud och att i nådens ljus se på allt han sänder eller 
tillåter komma över oss. Inte heller i detta kan en människa stå 
helt ensam. Hon måste fungera i trons gemenskap med andra 
kristna: "Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra."9 

1 1 Joh 5:19 
2 Apg5:29 
31Mos3:19 
4 Rom8:21 

5 Matt 25:14-30; 
Luk 16: 10-12; 
1 Kor 4:1-5 

6 Matt 22:34-40 
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XVII Världen utanför Kyrkan 

De frågor som på denna punkt anmäler sig gäller förhållandet till 
de andra religionerna, till andra moralsystem och till de männi
skor överhuvud taget som står utanför den kristna gemenskapen. 
Det finns några principer som måste vara avgörande för de krist
nas tänkande och handlande i dessa frågor. En sådan princip 
innebär att Gud är hela världens och alla människors Skapare. En 
annan sådan princip innebär att alla de, som är barn hos Gud för 
Jesu Kristi skull, är kallade att vara ljus och salt i världen och 
därigenom också alla människors tjänare. En tredje princip inne
bär att Jesus Kristus vill bli alla människors Frälsare. 

1. Förhållandet till andra religioner 

I enlighet med Guds Ord lär Kyrkan att Gud har gjort sig känd i 
alla länder och bland alla folk. 1 Detta innebär ett medgivande, att 
man också i andra religioner kan ha en viss kunskap om Gud. Denna 
kunskap är möjlig därigenom att Gud har uppenbarat sig överallt 
i världen och att alla människor har del i den allmänna uppenba
relsen som yttrar sig i skapelsen, historien och samvetet. 

Men Kyrkan hävdar också, fortfarande med stöd av Guds Ord, 
att den gudsdyrkan folken i allmänhet bedriver är fåfäng. Ty mitt 
under deras gudsdyrkan är den ende sanne Guden okänd bland 
dem. Ofta har deras gudsdyrkan lett dem till ett övermått av 
avgudar, till fåfänga och gudsförsmädliga offer och även till ett 
sedeslöst leverne. 2 

I det oändliga myller av gudar, andar och former som existerar i 
religionernas värld lär kristendomen att den sanna uppenbarelsen 
av Gud finns i Ordet och i Jesus Kristus. Det har ingenting med 
egoism eller självförhävelse att göra, vilket man ofta har påstått. 
De kristna har i detta fall inget val. De endast upprepar och håller 
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fast vid det som är givet i Guds Ord och som Herren Kristus på 
det allra tydligaste sätt har meddelat i sin undervisning. 3 

Ibland har man från kristet håll uttryckt det så, att kristendo
men är den högsta religionsformen. Det är ett farligt uttryck som 
därför också bör undvikas. Det skulle kunna uppfattas så, att 
kristendomen så småningom har utvecklats till vad den nu är och 
att de andra religionerna skulle kunna komma efter och utvecklas 
på ett liknande sätt. Men så är det inte. Kristendomen innebär 
inte en utveckling från något lägre till något högre. Kristendomen 
är Guds självuppenbarelse genom profeterna, Kristus och Ordet. 
Allt vad som f ö finns av religioner i världen är ett "trevande" 
efter Gud, det är inte verklig kännedom om Gud eller gemenskap 
med "den ende sanne Guden". 4 

Vi behöver inte i detta sammanhang gå närmare in på frågan 
om en kristens rätta beteende mot sådana människor som dyrkar 
andra gudar. Det räcker här att säga att ingenting är vunnet med 
personliga dornar eller sårande ord. En människa har ju ingenting 
att berömma sig av för egen del. Om hon har fått se ljus i fråga om 
de andliga tingen, har ju detta givits henne som en gåva. Det har 
uppenbarats för henne. Det enda sätt, på vilket en kristen bör 
närma sig en hedning eller en tvivlare, är därför det kärleksfulla 
och ödmjuka deltagandet med en annan människa, som inte har 
det hon själv har. Häri ligger inget översitteri. Det är ett hand
lande utifrån en faktisk situation, för vilken Gud själv svarar. Det 
är att upphöja" den ende sanne Guden och honom som Ihanl har 
sänt, Jesus Kristus". 

2. Förhållandet till andra moralsystem 

Om det saknas förutsättningar för gemenskap mellan kristna och 
icke-kristna på religionens och gudsdyrkans plan, finns det dock 
några viktiga områden där alla människor kan mötas: skapelsens 
och den moraliska gemenskapens områden. Men här finns en 
skillnad. Om vi ber de icke-kristna eller de icke-religiösa att för
klara, varför man skall göra det som är rätt och undvika det som 
är orätt och ont, ger de sällan något tillfredsställande svar. De 
kanske hänvisar till vad som är "god sed" eller "vad som är 
nyttigt i folk och samhälle". De icke-religiösa värjer sig ofta och 
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ivrigt mot läran eller blotta tanken, att det skulle finnas något i 
själva skapelsen som är grunden för vår moraliska bedömning. 
De säger: Det är orimligt att det skulle kunna finnas en "lag" eller 
ett krav som har följt människorna från början. Varför skulle det 
vara orimligt? Det vore däremot orimligt, om en sådan lag hade 
uppstått någonstans längs mänsklighetens väg. Många ting har ju 
varit med oss från början, eftersom de är en del av skapelsen. Ett 
av dessa ting är lagen som befaller oss att göra det goda och 
förbjuder oss att göra det onda. 

På kristet håll kan vi ju tala om lagen i flera bemärkelser, t ex 
lagen som något som leder oss till Kristus5 eller som ett rättesnöre 
för trons människor, när de vill leva i helgelse och kärlek. 6 Men 
den lag som de kristna har tillsammans med hedningar och icke
religiösa människor gäller frågan om det onda och det goda i det 
världsliga och samhälleliga livet, dvs sådant som måste gälla för 
alla i kraft av skapelsen.7 

Trots det här sagda förekommer det ibland att man på kristet 
håll avvisar alla tankar om "en naturlig etik". Man menar då att 
det finns endast en etik, den kristna, eftersom endast den är 
grundad på Guds uppenbarelse i Ordet och i Kristus. Enligt 
Skriftens lära måste vi emellertid erkänna den naturliga etiken 
såsom både existerande och berättigad. De världsliga morallä
rorna har nämligen en stor uppgift att fylla. När de gör det, är det 
ännu ett bevis på att Gud vårdar sig om sin skapelse. Här har 
förnuftet också en av sina allra viktigaste uppgifter. Så länge som 
det håller sig till denna, att döma om de världsliga tingen, om den 
skapade världen och livet däri, så länge är det en god kraft. 
Däremot kan förnuftet inte döma om Gud, om hans uppenbarelse 
i tiden, om andliga ting, om frälsning, himmel, salighet eller 
evighet. I sådana ting kan en människa, fast hon för övrigt är en 
förnuftig varelse, jämföras med en stock eller en sten: "Ty en 
stock eller en sten gör icke motstånd mot den, som rör den, och 
förstår och känner icke heller, vad man gör med den, under det 
att människan med sin vilja gör motstånd mot Herren Gud, intill 
dess att hon blir omvänd" (KF, s 571). 

Under dessa omständigheter säger det sig självt att förnuftet, 
som är en sådan kraft att räkna med i världsliga ting, inte kan 
tillåtas att utan vidare döma om andliga ting. De moraliska frågorna 
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befinner sig i detta avseende i gränslandet mellan världsligt och andligt. 
Om hedningar, "som inte har lagen", ändå har "det som lagen 
kräver skrivet i sina hjärtan"S, så är det ofta en mycket blandad 
skrift: "De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som 
Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, 
och deras oförståndiga hjärtan förmörkades."9 

Ur kristen synpunkt finns det ingen anledning att utan vidare 
fördöma de icke-kristna morallärorna. Man måste först och främst 
skilja på hedniska och icke-religiösa (ateistiska) moralläror, efter
som de förra är förbundna med någon form av gudstro, medan de 
senare inte är det. I de hedniska morallärorna kan det i kraft av 
Guds skapelse och uppehållelse finnas vissa goda moraliska prin
ciper som även andra människor kan respektera, medan de där
med sammanhängande gudsföreställningarna eller andra reli
giösa ting måste förkastas. Även i de icke-religiösa moralsyste
men finns det ofta goda moraliska principer, också detta i kraft av 
Guds skapelse och uppehållelse av världen, medan däremot varje 
form av religiöst inflytande över moralen är utesluten. Alla dessa 
faktorer måste tas med vid bedömningen av de olika morallärorna 
i världen, likaså i de kristnas personliga förhållande till människor 
av sådan åskådning. 

Inga moralläror är utan praktisk betydelse för den mänskliga 
samlevnaden, även om anhängarna av dessa läror skulle förneka 
Gud. I den mån dessa människor ger så mycket rum för san
ningen, att de gör en tydlig skillnad mellan gott och ont, rätt och 
orätt, fungerar alltjämt samvetet i någon mån för deras del. 
Sådana människor medverkar då till att någonting, trots allt, 
fungerar på det moraliska området. Gud kan på det sättet bruka 
även sina förnekare till att uppehålla världen och till att föra 
kampen mot det onda, vilket annars skulle ta överhand. 

Hedniska och icke-religiösa moralläror har ännu ett viktigt 
bidrag att ge till det allmänna bästa. Det förhåller sig nämligen så 
att de, mer eller mindre omedvetet, upprepar och driver vissa 
kristna sanningar. Sådant som den kristna kyrkan genom århund
radena har meddelat i sin förkunnelse och undervisning världen 
över har i hög grad blivit allmän egendom. Det som på sådant sätt 
har lärts ut är idag i svang bland människor av många slag, 
namnkristna, ateister och även främmande trosbekännare. 
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3. Förhållandet till människor i allmänhet 

Det är inte bara i fråga om sin religiösa tro de kristna kommer att 
vara olika andra människor. Även deras moral kommer att på 
många sätt vara olik de andras. Vi behöver bara se på några av de 
beskrivningar Skriften ger av de kristnas leverne för att förstå 
detta. w Av dessa drag kan naturligtvis somliga vid vissa tillfällen 
komma att betonas mera, somliga mindre. Här skall vi särskilt 
betona två drag, som dock är av sådan art och kraft att de i hög 
grad förklarar även andra. 

Det första av dessa drag är kiirleken. Den kristna kärleken skiljer 
sig från mycket annat som här i världen bär namnet kärlek. Den 
kristna kärleken är ett utflöde ur Guds egen kärlek. Den är något 
man måste få, något som man helt enkelt omskapas till genom att 
leva och andas i dess livsluft. När Herren Kristus talar till sina 
lärjungar om kärleken, pekar han på sig själv: "Ni är mina vän
ner, om ni gör vad jag befaller er." "Utan mig kan ni ingenting 
göra."ll Det är just på denna punkt det stora misstaget sker, när 
man menar att man kan ha den kristna moralen utan att ha den 
kristna läran och tron: Man menar att man kan förstå kärleken, 
visa kärlek och göra kärlekens gärningar utan att man befattar sig 
med Gud, den kristna läran eller tron. Man inser då inte att man 
därigenom täpper till källådern, ja, kanske fyller igen hela källan, 
och ändå tror man att man skall kunna bjuda andra människor på 
friskt vatten. Skriften däremot visar på kärlekens källa: "Kärleken 
kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner 
Gud.,,12 

Det andra draget hos de kristna i deras förhållande till den 
omgivande världen är evighetsfärankringen. Som trons människor 
äger ju de kristna på en och samma gång medborgarskap i ett 
jordiskt land och medborgarskap i himmelen. 13 Detta är dock inte 
något dubbelliv i dålig mening, något som man dock ofta har 
anklagat de kristna för. Det dubbla medborgarskapet är i stället en 
naturlig följd av tron på Gud som vår Skapare och Fader och tron 
på Jesus Kristus såsom vår Frälsare och Konung i Guds rike. 
Herren Kristus har i sin undervisning gjort det alldeles klart, att vi 
som medborgare i ett jordiskt land har kristen rätt och världslig 
skyldighet att lyda kejsaren, eller vem det nu är som utövar landets 
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högsta myndighet, samtidigt som vi måste ha världslig rätt och 
kristen skyldighet att "ge Gud det som tillhör Gud" ,14 Det ingår därför 
i den kristna läran och moralen att trons folk skall" söka den stads 
bästa" där de bor "och be för den till Herren, ty då det går den 
väl, så går det också Ideml väl" ,15 Samtidigt står det naturligtvis 
alldeles klart för dem, att staden eller landet där de bor och har sitt 
yttre medborgarskap inte är någon slutstation för vandringen, 
utan att de i stället måste söka" den stad som skall komma" ,16 

1 Rom 1:19-20; 
2:14-15 

2 Apg 17:16-31; 
1 Kor 10:20; 
Ef4:17-19 

3 Matt28:18-20; 
Joh 14:6; 
Apg4:12 

4 Apg 10:34-43; 
17:26-27; 

Joh 17:3 

5 Ga13:24 
6 Matt5:17-18; 

1 Thess 4:1-8 
7 1 Tim 1:8-11 
8 Rom 2:14-15 
9 Rom 1:21-22 

10 Matt5-7; 
Gal 5:22-26; 
Ef 5:1-11; 
Kol 3:12-17 
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12 1 Joh 4:7 
13 Fil3:20 
14 Matt22:15-22; 

Rom 13:1-10 
15 Jer 29:7 
16 Heb 13:14; 

1 Pet 2:11-17 



XVIII GudsfoIket - ett foIkpå väg 

1. Det är ett sanningens och nådens folk 

Nåden och sanningen har kommit till oss genom Jesus Kristus!, 
men de når oss ändå inte utan medel. Dopet är ett av dessa nådeme
del. Dess gåva är barnaskap hos Gud eller, uttryckt på annat sätt, 
syndernas förlåtelse, liv och salighet. Genom sitt dop har trons 
folk en sådan förbindelse med Kristus att de har delaktighet i hans 
lidande, död och uppståndelse. 2 Aposteln Paulus visar på två 
mycket väsentliga punkter som berör trons folk och deras vand
ring. Den ena punkten gäller Dopet som trons grund. Vi blir ju i 
detta nådemedel döpta "i Jesu Kristi namn,,3, för att vi sedan skall 
leva hela vårt liv i tro på honom. Trons grund är det som i Dopet 
skänkes oss som en oförtjänt gåva, av nåd: frälsningen genom 
hans lidande, död och uppståndelse. Den andra punkten gäller 
det fortsatta livet, nämligen vandringen på den goda vägen, att 
"leva i ett nytt liv". 4 En sådan vandring kan ingen göra på egen 
hand. Den har sin grund i Kristi frälsningsgärning och sin start
punkt i Dopet. 

Eftersom Dopet är en sådan startpunkt för det nya livet förbin
der det alla kristna med de andra nådemedlen, Ordet och Natt
varden, likaså med bönen, församlingsgemenskapen och den 
dagliga övningen i helgelse. "Sedan Gud genom sin Helige Ande 
i dopet gjort början och upptänt och verkat en rätt gudskunskap 
och tro, böra vi under daglig betraktelse av och övning i hans ord 
utan uppehåll bedja honom, att han ville genom samme sin Ande 
och sin nåd bevara samt dag för dag stärka och ända till slutet 
uppehålla tron och de himmelska gåvorna i oss" (KF, s 562). 
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2. Det är ett trons folk 

Om vi vill försöka förstå vad det kristna livet är och hur det yttrar 
sig, blir begreppet tro ett av de allra viktigaste. Ordet tro återkommer i 
nästan alla frågor som rör det kristna livet. Tron spelar en viktig 
roll redan i människornas vardagliga samliv med varandra. Vi 
brukar ju anförtro oss endast åt sådana människor som vi har 
förtroende för och som vi menar att vi därför kan lita på. Men det 
brukar vi heller inte göra utan vidare. Först vill vi skaffa oss någon 
kunskap om den andra människans karaktär eller, i just detta fall, 
hennes trovärdighet. Därefter är vi kanske beredda att anförtro oss 
åt henne, lita på hennes goda avsikter och förtrösta på henne så 
långt att vi väntar på hennes råd och hjälp. 

Med denna beskrivning, hämtad från vanligt mänskligt gemen
skapsliv, har några antydningar givits om vad kristen tro är. Den 
bygger på ett visst mått av kunskap om att Gud finns och om vem och 
hurudan han är. Detta drag av kunskap får inte förbises. Men 
samtidigt är en sådan kunskap om Gud bara en sida av tron. 
Djupast sett är tron till sitt väsen inte en kunskapsmässig akt. 
Långt viktigare är trons karaktär av tillit och förtröstan. Det för den 
kristna tron allra mest väsentliga är nämligen att den anförtror sig åt 
Gud, den litar på hans löften, den griper om hans utsträckta hand. Tron 
tar nämligen barnsligt och frimodigt emot en erbjuden gåva. Men 
det är inte allt. Tron har nämligen en tredje sida: den är aktiv, 
verksam, handlande. 

Om vi nu håller i minne dessa tre sidor hos tron, blir det lättare 
att förstå dess betydelse för guds folkets väg genom världen. Det 
blir också möjligt att på nästan varje område av det kristna livet se 
trons olika sidor avspegla sig: den kunskapsmässiga, som känner 
och håller sig hårt vid de uppenbarade frälsningssanningarna; 
den tillitsfulla, som i personlig hängivenhet och förtröstan griper 
om evangeliets löftesord och därmed också håller sig till Frälsaren 
Jesus KristusS; den aktiva och verkande, som i varje läge ser en 
kallelse att "få sitt uttryck i kärlek". 6 

Det kristna livet är i allting beroende av Gud, det rör sig 
omkring Gud och riktar sig mot Gud. Detta hänger i första hand 
samman med skapelsen och beroendet av Guds gåvor i skapel
sen. Men det är i lika hög grad beroende av frälsningen och tron 
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på Kristus. När det gäller gudsfolket på väg är det alltid fråga om 
en kristen tro, en rätt tro och förtröstan på Gud för Jesu Kristi skull. 
När vi talar om gudsfolket och tron, måste vi därför hela tiden ha 
klart för oss att det gäller den Treenige Guden, som vi känner 
genom Guds evige Son, Jesus Kristus. Det är helt nödvändigt 
med en sådan bestämning i fråga om gudsfruktan och kärleken till 
Gud, ty utan den sanna och fasta grunden kan en "gudsfruktan" 
bli nästan vad som helst. I fråga om Guds evige Son, Jesus 
Kristus, gäller att "den som förnekar Sonen har heller inte 
Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern.,,7 

3. Det är ett bönens folk 

Bönen måste vara med från det kristna livets början. Man kan inte 
tänka sig att någon skulle kunna leva en lång tid som kristen och 
först på ett senare stadium lägga bönen till de övriga livsyttring
arna. På samma sätt som det kristna livet från allra första början är 
en kamp omkring tron, är det en kamp i bön och en oavlåtlig 
strävan att nå fram till ett starkare kristet liv, även böneliv. Det 
kan därför sägas att hela det kristna livet måste kännetecknas av bön, 
utvecklas under bön, ja, på ett sätt bestå i oavbruten bön.8 

Vad som är utmärkande för kristen bön kan vi allra bäst lära oss 
av den bön som Herren Jesus Kristus själv har lärt OSS.9 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. Men det ligger också ett stort löfte i detta, 
att Gud i sitt Ord har givit oss den bön som han vill att vi skall 
bruka mer än andra böner. Det borde därför "locka och beveka 
oss, att Gud, utom det att han befaller och lovar, också förekom
mer oss och själv visar oss ord och sätt samt lägger i vår mun, 
huru och vad vi böra bedja, på det att vi må se, huru hjärtligt han 
tager sig an vår nöd, och icke tvivla på att en sådan bön behagar 
honom väl och förvisso skall bliva hörd" (SK, s 455). 

I bönen Fader vår finns många viktiga lärdomar inneslutna om 
bönen och det andliga livet, alltsammans sanningar som kan 
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stärka oss i tron att Gud vill höra vår bön. Fader vår är i särskild 
mening en bön "i Jesu namn".lO Den är detta, dels därför att vi i 
denna bön ber "ske din vilja" på samma sätt som han själv bad i 
Getsemanell, dels därför att vi kan åberopa oss på Jesus som lärt 
oss bönen, dels därför att vi kan hänvisa till hans löften. 

När de kristna på detta sätt beder "i Jesu namn", vad kan och 
får de då bedja om? Man brukar säga att "dagligt bröd" avser allt 
det vi behöver" för livets uppehälle och nödtorft". "När du talar 
och beder om dagligt bröd, så beder du tillika om allt som hör 
med till att hava och njuta sitt dagliga bröd, och tvärtom beder du 
om hjälp emot allt, som hindrar dig därutinnan. Därför måste du 
väl öppna och utbreda dina tankar, icke låta dem stanna vid 
bakugnen eller mjöllåren, utan föra dem ut till det vida fältet och 
hela det land, som bär och frambringar det dagliga brödet och 
allsköns näring. Ty om Gud icke läte säd växa på marken samt 
välsignade och bevarade den, så skulle vi aldrig få taga något bröd 
ur ugnen eller hava något att lägga på bordet" (SK, s 463 f). 

Den nöd, som bör driva oss till bön, kommer inte bara från yttre 
fiender. Vår andliga situation är alltid sådan, att vi behöver be om 
hjälp att stå fasta i tron. Detta kan beskrivas så att ett liv i Anden 
kräver bön, dels för att den troende människan skall kunna behål
las i ett liv i Ande, dels som en ständig bön om ett större mått av 
Guds Ande. Det är en sådan bön om Guds Ande som är en av 
förutsättningarna för ett liv i helgelse. Denna bön och denna 
kamp måste därför fortgå dagligen och oförtröttligen: "Även om 
vi hava vunnit förlåtelse och ett gott samvete samt helt lösts från 
våra synder, så är det dock med levnaden så beskaffat, att man i 
dag står och i morgon kan falla. Därför måste vi, även om vi äro 
fromma och hava ett gott samvete inför Gud, ständigt på nytt 
bedja, att han icke måtte låta oss falla tillbaka i synd och vika för 
anfäktelser eller frestelser" (SK, s 468). 

Det finns en mycket vanlig frestelse för bedjande människor. 
Den innebär att de just i sin bön kan lockas att bli själviska. I den 
allra första och enklaste undervisningen om bönen utgår vi ju ofta 
från människans egna behov och lär henne att be Gud om det hon 
själv behöver. Det är nödvändigt att en sådan undervisning så 
tidigt som möjligt kompletteras med en annan: bönen måste bli till 
hjälp för oss att tjäna andra människor, således att se bortom våra 
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egna önskningar och behov, så att vi ser även andras. Om inte vår 
bön gör oss sådana är den inte en rätt kristen bön. Det som är 
utmärkande för den rätta kristna bönen är just detta, att den ber om 
en starkare tro, större kärlek och mera vilja och kraft till gemenskap och 
tjänst. Det bör därför vara ett moment i all kristen förkunnelse, 
undervisning och fostran att bönen ledes i en sådan riktning att 
såväl gemenskapen med våra medmänniskor som kärleken till 
dem och tjänsten bland dem kommer till klart uttryck. 

4. Det är ett vittnesbördets folk 

På sin väg genom världen är de kristna kallade att vittna om sin 
Herre och sin tro, såväl i ord som i gärningar. Det är att vara ett 
salt och ett ljus i världen. 12 

Det kristna vittnesbördet kan inte hänvisas till någon speciell 
plats eller till något visst tillfälle, t ex kyrkan, gudstjänsten, pre
dikstolen eller det kristna vittnesbördsmötet. I stället måste det 
vara så, att vittnesbördet bäres fram på alla sätt och på alla tider 
som är tjänliga därför, på arbetsplatsen och i kallelsegärningen, i 
hemmet och i vännernas umgänge, i det enskilda och offentliga 
livet. 

Men om det kristna vittnesbördet skall vinna respekt och få 
någon inverkan på människor, får det inte ta sig sådana uttryck 
att en ensam, lyssnande människa känner sig hjälplös och helt 
utlämnad åt den som talar till henne. I stället måste vittnesbördet 
vara en både naturlig och kristen form för personlig kontakt och 
meddelelse med människorna. Det kan det också bli när tid och 
omständigheter fogas samman till att bli det lägliga tillfället. 13 

Endast sådana kristna, som lever i tro, bön och helgelse, kan ha 
tillräcklig erfarenhet och klarsyn för att uppfatta när sådana tillfäl
len erbjuder sig. De är exempel på sådana "beredda gärningar" 
som Skriften talar om. 14 

Många gånger har man kraftigt överskattat det slags gärningar 
som yttrar sig i "talandet om tron". Det är inte så mycket om sin 
egen tro man skall vittna som om Kristus och hans rike. Med 
mycket talande kan man för övrigt göra mer skada än nytta för den 
kristna trons sak. Gärningarna och levernets vittnesbörd kan ofta 
uträtta mera än många ord. Människor kan nämligen "vinnas 
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utan ord", när de ser hur kristna lever II i lydnad och renhet". 15 

Detta är helt i linje med apostelns förmaning att vi skall föra en 
god vandel också bland hedningarna, så att de som säger att vi är 
onda människor i stället prisar Gud för våra goda gärningars 
skull. 16 

1 Joh 1:17 5 Joh 3:16-21,36; 11 Matt 26:36-46 
2 Rom6:3-4 1 Joh 2:24-29 12 Matt 5:13-16 
3 Apg2:38; 6 Ga15:6 13 Ko14:5; 

10:34-48; 7 1Joh2:20-23 Ef 5:15-16 
16:31-33 81Thess 5:17 14 Ef2:1O 

4 Rom 6:4; 9 Matt 6:9-13 15 1 Pet 3:1-6 
Gal 5:6 10 Joh 16:23-28 16 1 Pet 2:12 
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XIX Gudsfolket - ett folk i kamp 

Guds folk är ett folk på väg och därför också ett folk i kamp. Så 
länge som gudsfolkets vandring ännu pågår reser sig nämligen 
många hinder på vägen. Många gånger sker detta genom yttre 
fiender, men det finns också fiender av inre art, även inom de 
troende människorna själva. För vandringen och kampen är det 
därför nödvändigt att veta vilka hindren och fienderna är, men 
också vilken hjälp och vilka vapen som finns att få och vilka 
utsikterna är till framgång och seger. 

1. Kampen mot yttre och inre fiender 

Ett stort hinder finns inom gudsfolket självt i form av svaghet. En 
av svaghetens vanligaste former är bristen på kunskap. Vår kunskap 
är alltid ett styckverk i förhållande till sina stora och härliga 
föremål. Men här är det fråga om något värre: bristen på sådan 
kunskap som vi faktiskt kunde och borde ha. Den bristande kunskapen 
om läran och om den andliga och världsliga verkligheten är ett av 
de allra svåraste hindren på gudsfolkets väg. Sådan okunnighet 
får ofta svåra följder. I Korinth blev församlingen delad, eftersom 
den inte klart insåg skillnaden mellan lojalitet mot sina ledare och 
lojalitet mot Kristus.1 I Galatien gjorde okunnigheten att man 
frestades att sätta judiska frälsningsläror framför den kristna 
läran.2 

Knappast någon tid har något att yvas över när det gäller 
kristen kunskap. Bristen är ofta skriande: "Hjälp, käre Gud, så 
mycket elände jag har sett! Det olärda folket, särskilt i byarna, vet 
ju alls ingenting om den kristna läran, och tyvärr äro många 
kyrkoherdar alldeles oskickliga och oförmögna att ge undervis
ning. Men ändå skola alla kallas kristna, vara döpta och undfå det 
heliga sakramentet, ehuru de varken kunna Fader vår eller Tron 
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eller de Tio buden, de leva tanklöst som den kära fänaden och de 
oförnuftiga svinen, och där evangelium kommit, ha de i alla fall 
riktigt lärt att missbruka sin frihet" (LK, s 359). 

En mycket sorglig följd av okunnigheten är att den så ofta leder 
till självgodhet och falsk säkerhet. Dessa ting är också fiender som 
gudsfolket har att kämpa emot. En annan lika sorglig följd av 
okunnigheten är den lust och nyfikenhet som så ofta kännetecknar 
de obefästade själarna, nämligen att vilja gå på andliga strövtåg för 
att finna något nytt. 3 De nytestamentliga församlingarna kan upp
visa en provkarta på sådana vilsna läror som även under senare 
tider har lockat till sig nyfikna människor, antingen det har gällt 
mat och dryck, kroppens späkning, "vishet", ängladyrkan eller 
mystiska syner. 4 Ofta har man till försvar för detta andliga och 
moraliska botaniserande i åskådningarnas vilda flora anfört, att 
det är rätt och kristet att "pröva allt" och "ta vara på det som är 
bra". 5 Men apostelns ord talar inte alls om att lämna den kristna 
grunden och till en tid och på försök pröva främmande läror, utan 
han talar om prövande t inom Kyrkan av det profetiska tal som där 
alltid förekommer, mer eller mindre. Han avser alltså den full
komliga motsatsen till vad den populära utläggningen av hans 
ord innebär. Han säger ju att man genom sitt prövande av profe
ternas tal skall behålla det som är värdigt och gott och inte alls 
släppa fram det andra. Givetvis är det här inte fråga om Gamla 
Testamentets skriftprofeter utan om det muntliga profetiska 
talandet, som alltjämt har sin plats i de kristna församlingarnas 
liv. 

Med kampen mot okunnigheten och den falska kunskapen 
sammanhänger kampen mot den falska gudsfruktan, som är avgu
deri. När Israels folk befann sig på sin vandring till det utlovade 
landet, råkade det på flera sätt ut för avguderiets faror, så att det 
ibland övergav den goda väg det hade fått kunskap och befallning 
om.6 Det till synes grövsta avfallet skedde, när folket gjorde sig en 
avgud av guld, inför vilken de bad och offrade och kring vilken de 
dansade och lekte? 

Liknande ting händer ännu alltjämt med Guds folk på dess väg 
genom världen. Men sådant avguderi, som yttrar sig i synliga 
avgudabilder, är i våra tider inte så vanligt bland kristna männi
skor. Avguderiet tar sig i de flesta fall andra uttryck. En av de allra 
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vanligaste formerna är mammonsdyrkan, dvs dyrkan av pengar och 
ägodelar.8 

Näst efter pengar och ägodelar kommer makten och äran på 
avguderiets skala. Utöver dessa former finns det många andra 
som troende kristna av okunnighet eller svaghet gör sig skyldiga 
till. Hit hör t ex de många former av vidskepelse, som visserligen 
kan förefalla att vara enbart rester från gamla tider av hedniska 
seder och föreställningar men ändå inte låter sig helt utrotas. 
Sålunda går en del tal om "tur" och "otur", sysslandet med 
mascots, talismaner, horoskop och mycket annat sådant tillbaka 
på vidskepelse och verklig avgudadyrkan. Dessa ting är faktiskt 
avgudadyrkan än idag, om man nämligen menar något med det 
man säger eller gör. Om man däremot inte menar någonting alls 
med det man säger, faller det meningslösa talet under en annan 
dorn: "Jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar 
skall de få svara för på dornens dag. Efter dina ord skall du frias, 
och efter dina ord skall du fällas."g 

En annan form av avguderi, som dock är av mera sent datum, 
är dyrkan av vad man kallar idoler. De som driver eller åtminstone 
försvarar sådan, t ex genom att säga att det inte är så illa menat 
som det låter, förtiger i varje fall en sak, nämligen att de själva gör 
sig skyldiga till falskt vittnesbörd. Detta gör de på det ena sättet 
eller det andra, antingen de menar allvar med idoldyrkan men 
samtidigt förnekar att det är allvar, eller inte menar allvar och 
ändå kallar dyrkans föremål "idoler". "Idol" betyder nämligen 
"avgud" och ingenting annat. Saken är således mycket enkel: 
"Det, varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig, är ... i 
verkligheten din Gud" (SK, s 390). 

Det här sagda gäller nu inte enbart gods och penningar, makt, 
ära eller "idoler". Det gäller i lika hög grad ideer, tankar och åskåd
ningar. Det onda har en oerhörd makt. Det är just den bristande 
insikten härom som är det största felet med alla ytliga livsåskåd
ningar: man har inte alls insett, vari det ondas makt består eller 
hur stor denna makt är. När vi i dessa sammanhang talar om "det 
onda", är det fråga om en helt ond, aktivt verkande makt, som står 
emot det goda och arbetar för att det goda skall förlora i striden och gå 
under. Detta onda är "ondskans andekrafter i hirnlarymderna".lO 
Det är just denna onda makt som tar gestalt i sådana ideer, 
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åskådningar och tankesystem som vill göra människorna till sina 
fångar. Denna makt tar också gestalt i sådana människor, som 
genom sin personliga kraft och utstrålning kan ge sig sken av att 
vara goda, fast de är onda. I många fall märker man inte alls att 
dessa makter begär dyrkan eller total underkastelse. Någon gång 
händer det dock att de begär det helt öppet: "Allt detta skall jag ge 
dig om du faller ner och tillber mig."ll Här rör vi vid sådana ting 
som är djävulens och Antikrists särskilda faror. 

2. Kampen mot Antikrist 

Antikrist är insatt i ett stort sammanhang: "Anden säger uttryckli
gen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron 
och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, spridda 
av hycklande lögnare med bortbränt samvete."12 Skriften visar 
också att sådant kommer att ske även genom en "utveckling" 
inom själva Kyrkan, detta beroende på ett intrång av Antikrist i 
det allra heligaste. Till den kämpande Kyrkans villkor hör näInli
gen att det redan finns många antikrister i verksamhet och att det 
mot tidens slut skall uppträda en ännu större, Antikrist själv, 
alltså en stor Mot-Kristus. 

Enligt Skriftens undervisning är varje falsk lärare en antikrist. 
Han står ju mot Kristus. Ingen skall därför låta sig bedragas av det 
faktum att många sådana falska lärare är döpta och innehar både 
läroämbete och förtroende i Kyrkan. Det som kännetecknar 
sådana falska lärare är framför allt deras förhållande till Skriften 
och till läran om Guds Son och den skedda försoningen: "Många 
bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att 
Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt ... Om någon kom
mer till er utan denna lära, skall ni inte släppa in honom i ert hem 
och inte hälsa honom välkommen. Den som välkomnar honom 
gör sig till hans medbrottsling."13 

Bland alla dessa falska lärare är Antikrist den främste. Om 
honom föreligger också den utsagan, att han skall uppenbara sig 
på ett särdeles tydligt sätt mot tidens SIUt. 14 Vad man inte minst 
bör observera är detta, att det vid tidens slut skall bli fråga om ett 
tidigare helt okänt avfall från tron, en laglöshet av förut okänt 
mått och att den som gör sig skyldig till detta "sätter sig i Guds 
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tempel och utger sig för att vara Gud". Denna lära är på en och 
samma gång klar och dunkel. Den är klar så till vida att ingen 
behöver sväva i tvivelsmål om avfallets grad eller kuslighet. Men 
den är samtidigt dunkel så till vida att ingen absolut anvisning ges 
om var vi har att söka denna "laglöshetens människa". Man bör 
akta sig för alla förhastade försök att peka ut denne "undergång
ens son". Däremot måste alla, som verkligen vill vara kristna och 
ta sin salighets sak på allvar, ta sig noga till vara för Antikrists alla 
tilltag och i stället ivrigt hålla sig till Guds Ord och den sanna 
läran, för att ingen "med sin insmickrande svada" må bedraga 
dem. IS Denna vaksamhet måste också bli allt större, ju längre 
tiden lider, och därför särskilt stor hos oss, "som har tidsåldrarnas 
slut inpå oss" .16 

3. Redskap och vapen för kampen 

När Herrens apostel undervisar om "ondskans andekrafter i him
larymderna"17, nämner han också de vapen som finns att tillgå för 
kampen. Eftersom "frälsningens hjälm och Andens svärd, som är 
Guds Ord", så eftertryckligt betonas, måste bruket av Guds Ord 
som det allra främsta vapnet för de enskilda och för Kyrkan 
nämnas också här. Ingenting kan i detta stycke jämföras med 
Guds Ord, eftersom det är "levande och verksamt", "skarpare än 
något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och 
ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar" .18 
Också när det gäller Guds store fiende framhåller Skriften, att det 
är ordet från Guds mun som besegrar honom och hans anhang: 
Herren Jesus skall dräpa honom "med andedräkten ur sin mun 
och förinta honom med glansen vid sin ankomst" .19 

Men hur kan man då tala om en slutlig och härlig seger för 
Kristi kyrka, om hans trogna kanske är i minoritet vid tidens slut 
och därtill hårt trängda och förföljda? Segern ligger först och 
främst däri att Guds vilja sker. Det är visserligen inte Guds vilja 
att människor skall gå förlorade och bli osaliga, utan i stället att 
alla människor skall komma till kunskap om sanningen och bli 
frälsta. 20 Men med frälsningens budskap är det så, att när det går 
ut blir det "till fall eller upprättelse".21 Så samlas ur alla folk och 
stammar, ofta under lidande och bedrövelse, alla de som låter sig 
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frälsas. Om det då i världens ögon kommer att synas som en liten 
skara, så är det ändå en stor skara som ingen kan räkna. 22 Segern 
är hans, som sitter på tronen, eftersom han då har övervunnit alla 
fiender. Men segern är också deras, som i tro har tagit emot 
honom som sin Frälsare och Konung. De skall förklaras som 
segrare, eftersom också de har övervunnit sin store fiende: "De 
har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnes
börds ord."n 

1 1 Kor 1:10-31 9 Matt 12:36-37 17 Ef 6:10-17 
2 Ga13:1-6 10 Ef 6:10-17 18 Heb 4:12; 
32Tim4:1-4; 11 Matt 4:8-10 Jes 55:11 

Heb 13:9 12 1 Tim 4:1-2 19 2 Thess 2:8 
4 Kol 2:16-23 13 2 Joh 7-11; 20 1 Tim2:4 
51Thess 5:21 1 Joh 2:20-25 21 Luk2:34 
62Mos20 14 2 Thess 2:1-12 22 Upp 7:9; 
72Mos32 15 Rom 16:17-18 5:9 
8 Matt 6:19-21,24; 16 1 Kor 10:11 23 Upp 12:11 

Luk 12:13-31 
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XX Människans tider 

1. Gud är tidens Herre 

Tiden är en del av skapelsen. Den är också en av förutsättning
arna för allt jordiskt liv. Därför har alla händelser och all mänsklig 
verksamhet sin särskilda tid: "Allting har sin tid. "l Men de olika 
tiderna skiljer sig också från varandra i fråga om sitt innehåll. Det 
finns nödens tider, tider för olycka, hämnd och hemsökelse, men 
också fruktbara tider, tider för vederkvickelse, ja, även "den väl
behagliga tiden" och "frälsningens dag". 2 

Varje "tid" har sin betydelse genom sitt av Gud givna syfte. Det 
avgörande är därvid inte tidens längd utan i stället att Guds avsikt 
med det givna tidsmåttet förverkligas. Detta gäller såväl om 
enskilda människor som om hela folk. I den Heliga Skrift anges 
ibland ett tidsmått för en person eller ett folk eller en händelseut
veckling. Därmed har Gud inte bestämt hur enskilda eller folk 
skall handla. Han har endast givit dem tiden för det ofrånkomliga 
valet: "Ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att 
du kan göra efter det. Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott 
är, döden och vad ont är.,,3 

Denna skillnad mellan "tiderna" i de enskilda människornas 
och folkens liv beror alltså på Guds tankar och planer i fråga om 
människorna och skapelsen. Han är ju inte bara tidens utan också 
tidsåldrarnas Herre. Därför har han också satt ut gränser för 
folken, både på jordens yta och i tiden. 4 

Detta Guds handlande med tiden, människorna och folken 
visar sig särskilt tydligt i frälsningshistorien. Här spelar begreppet 
"tid" en mycket betydelsefull roll som uttryck för vad Evangelium 
är. Det innebär att "Ordet blev människa och bodde bland OSS".5 

För att visa hur detta skedde vid ett bestämt tillfälle "i tiden", och 
därtill på en alldeles bestämd plats, anges i evangelierna den 
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historiska situationen: När kejsar Augustus regerade i Rom och 
Quirinius var ståthållare i Syrien.6 På ett liknande sätt följer sedan 
bestämda tids- och platsangivelser: när Jesus började sin offent
liga verksamhet, när han led, dog, uppstod och blev upptagen till 
himmelen. När det gäller hans korslidande och hans död är t o m 
klockslagen angivna. När de av Gud givna eller styrda förutsätt
ningarna fanns, då var också tiden fullbordad? "Medan vi ännu 
var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne.,,8 
Därför kunde han också säga, när han vid en viss tidpunkt hade 
fyllt sitt lidandes mått: "Det är fullbordat.,,9 

När vi försöker förstå tidens betydelse för de stora samman
hangen i det kristna budskapet, måste vi komma ihåg att det är 
Gud som är tidens Herre. Eftersom han har skapat den, har han 
ensam rätt och makt att fastställa dess mått och gränser och att ge 
åt varje tidsmått dess särskilda innehåll. Han kan överblicka alla 
tider och varje särskild tid, eftersom han är Skaparen och Uppe
hållaren av allt. Själv är han en evig Gud, höjd över tiden. 10 Men 
när han ställde tiden till människornas förfogande och för dem 
fastställde särskilda tider, skedde det också för att de skulle söka 
Gud. l1 

2. Tidens betydelse för vår personliga frälsning 

Tiden står i nådens tjänst på det sättet att människan när som 
helst under sin livstid kan ta emot Guds nåd, förutsatt att hon inte 
redan har förspillt sitt sista tillfälle genom att förhärda sitt hjärta. 
När domens tid kommer över henne beror detta därpå att hon 
inte aktade på den tid då hon var sökt. 12 

Men människans frälsning hänger också samman med de eviga 
tingen. Orden" evig" och" evighet" kan i sin egentliga betydelse 
tillämpas endast på Gud. Eftersom han ensam har varit, innan 
värld och människor fanns, är han evig i ordets egentliga och 
absoluta betydelse: den som har funnits till före all tid och skall 
finnas, också när all tid har upphört. 13 Ordet evig betyder alltså i 
detta sammanhang att vara upphöjd över och oberoende av allt 
skapat och av allt vad tid heter. Det är att vara" A och O, den 
förste och den siste, början och slutet". 14 

Men eftersom Gud själv är evig kan ordet" evig" också brukas 
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om sådana ting och sådant handlande som är uttryck för hans 
väsen. Eftersom han såsom allvetande förutsåg människornas 
fall, har han av evighet velat frälsa dem. IS Därigenom blir ju 
människorna, som annars är så begränsade av tid och rum, 
indragna i det evigas sammanhang. Eftersom "Herrens nåd varar 
från evighet till evighet över dem som fruktar honom,,16, kan 
människor ta emot det eviga livet. Gud skänker det åt alla dem 
som genom Sonen blir infogade som lemmar i hans Kyrka. 17 Men 
det är att märka att denna delaktighet av evigt liv tar sin början redan 
här i tiden. Detta visar att tid och evighet inte får uppfattas som 
sådana motsatser, att de helt utesluter varandra. I stället är den 
kristna läran om tid och evighet den att "den som tror på Sonen 
har evigt liv" . 18 

Vad innebär det då, när det eviga evangeliet når oss som ett 
tilltal och en kallelse här och nu, "i tiden"? Det innebär att det är 
just på denna punkt den skapade tiden får sin allra största bety
delse. Det kan ju inte vara så att budskapet skall predikas i 
evighet, så att det i alla tider skall finnas tillfällen att lyssna till 
Ordet, bli omvänd, komma till tro och bli frälst. Det är i stället så 
att tiden, i vilken en enskild människa lever, för henne blir den 
välbehagliga tiden: "Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens 
dag.,,19 Varje tid, varje plats och varje människohjärta måste i 
denna mening bli ett nytt Betlehem, Nasaret, Jerusalem, Kaper
naum, Korasin och Betsaida, alltså nya platser där det bärs fram 
ett glädjebud till de fattiga, ett bud om befrielse för de fångna och 
syn för de blinda, ett budskap om frihet för de förtryckta. 20 Om 
detta budskap då inte blir mottaget så, att den tiden för den 
lyssnande människan blir just ett nådens år, träder domen i stället 
för nåden. Hon har ju inte velat ta vara på nådens tid, medan 
denna varade. Domen kommer då, eftersom hon inte aktade på 
den tiden då hon var sökt av GUd. 21 Detta är alltså för oss den 
mest aktuella betydelsen av ordet "tid": den period av vårt liv, 
eller de perioder, då vi är sökta av den evige Gudens nåd, en nåd 
som är uppenbarad i "ett evigt evangelium . . . för jordens invå
nare".22 
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3. Ett kort eller långt människoliv? 

I Skriften talas det ibland om människans liv som en "fläkt,,23 och 
om hennes dagar som "en försvinnande skugga". 24 Sådana ord 
borde ju kunna få oss att förstå att livet är mycket kort, även när 
det synes oss vara långt. Så mycket angelägnare måste det därför 
vara att i tid tänka på såväl livets mening som vägen och målet. 
Livet är ju inte något ändamål i sig självt, så att det kan vara nog 
att bara leva. Livet rymmer ju också kallelse och uppgifter. Därför 
tar människor tydligen fel, när det gäller förmånen eller betydel
sen av att uppnå ett långt liv. Många gånger kan vi ju se, hur de 
som uppnår ett mycket långt liv fyller detta med ett diskutabelt 
eller mycket dåligt innehåll. Andra gånger får vi tillfälle se, att en 
människa som har fått leva endast ett mycket kort liv dock har 
fyllt dess dagar med ett rikt innehåll och utfört sådant som har 
blivit till stor välsignelse. Tydligast blir detta när vi ser på Jesu 
jordiska levnad: en offentlig verksamhet på ungefär tre år, sedan 
han framträtt efter ungdomstidens tysta år. Var och när i mänsk
lighetens historia kan man finna en så välsignad livsgärning, 
sammanträngd till en så kort tid? Men ingen har heller följt hans 
undervisning så som han själv förverkligade den: "Medan dagen 
varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten 
kommer, då ingen kan arbeta."25 

Det som ger livet dess mening och dess värde är således inte i 
första hand dess längd. Men det finns ett misstag som är lika 
vanligt och lika allvarligt: föreställningen att endast det kan vara 
ett rikt liv som bereder människan lycka i yttre avseende, t ex i form 
av pengar och ägodelar, framgång och ära, makt och inflytande 
osv. Alla sådana föreställningar blir direkt motsagda i Jesu under
visning: "Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av 
överflöd på ägodelar."26 Förhållandet i Guds rike är i stället det, 
att en förlust i det yttre kan motsvaras och uppvägas aven vinst i 
fråga om det andliga och eviga: "Den som mister sitt liv för min 
skull, han skall finna det."27 Långt viktigare än att uppleva ett 
långt liv eller ett i världsligt avseende framgångsrikt liv är det 
alltså att "finna livet", att utvälja den goda delen, så att man, när 
den dagen kommer, kan gå hem i frid. 28 

Det förhåller sig alltså så, att människans liv har anförtrotts 
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henne som ett lån från Gud och att han därför skall begära 
redovisning för förvaltningen därav. Härmed sammanhänger 
också att han i sitt allvisa råd ensam kan avgöra om människans 
liv skall bli kort eller långt. Det är just därför det är så viktigt att 
"betänka hur få våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan". 29 
Viktigare än jordelivets längd är ju Guds nåd, som är bättre än liv, 
och hans trofasthet, genom vilken vi har blivit kallade både att 
leva och att verka. 30 

Det visar sig sålunda att de mycket vanliga tankarna om att få 
leva länge, lyckligt och framgångsrikt är ganska fåfänga. Om livet 
däremot är ett liv "i Kristus", i tro, kärlek, hängivenhet och trohet 
i enlighet med vad Kristus har lärt oss, hur gott vore det då inte, 
om det finge fortgå länge och tjänandet bleve lyckligt och fram
gångsrikt! Men är det verkligen det man menar, när man önskar 
leva länge och Iflyckligt"? Är det inte snarare den yttre världsliga 
lyckan man menar? Och så fortsätter man kanske att med alla 
medel skicka sina rötter allt djupare ner i den jordiska mark, ur 
vilken de ändå med så mycken smärta måste ryckas upp en gång. 
Därför varnar Herren Jesus oss kraftigt och inträngande: "Vad 
hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste 
betala med sitt liV?,,31 

Om vi betänker tidens flykt och det mänskliga livets korthet, 
måste detta bli en allvarlig fråga för oss: hur skall man i alla de 
jordiska uppgifterna och under umgänget med människorna 
kunna ha en sådan förankring i den himmelska och eviga världen, 
att man är beredd att när som helst bryta upp? Ingen har som 
aposteln Paulus beskrivit balansen mellan kallelsetroheten och 
villigheten att bryta upp: "För mig är livet Kristus och döden en 
vinning ... Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp 
och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är 
det viktigare att jag lever kvar här.,,32 

Inga speciella råd eller detaljregler kan i denna viktiga fråga 
vara till särskilt stor hjälp. De kan snarare vara farliga och bli till 
skada. De försök, som man på världsligt håll har gjort att med ord 
eller symboler dagligen påminna sig sanningen "Kom ihåg att du 
måste dö" (latinskt uttryck), visar detta. I stället är det så att det 
normala kristna livet, i den dagliga kallelsegärningen bland män
niskorna, under Ordets bruk, i bön och gudstjänst, är det bästa 
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sättet att hålla den tanken levande att "tiden är kort", att "här på 
jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som 
skall komma". 33 

1 Pred3:1-8 11 Apg 17:26-28 20 Luk4:18-19 
2 Ps37:39; 12 Luk 19:41-44; 21 Luk 19:41-44 

Apg3:20; Matt 23:37-39 22 Upp 14:6 
14:17; 13 Ps 90:2; 23 Job 7:6-7 

2 Kor 6:2 Jes 40:28 24 Ps 144:3-4 
3 5 Mos 30:14-15 14 Upp22:13 25 Joh 9:4 
4 Apg17:26 15 Ef 1:9-12; 26 Luk 12:15 
5 Joh 1:14 3:8-9; 27 Matt 16:24-26 
6 Luk2:1-7 Kol 1:26; 28 Luk 10:41-42 
7 Ga14:4-5 Hes 37:26 29 Ps 90:12 
8 Rom5:6 16 Ps 103:17 30 Ps 63:4; 
9 Joh 19:30 17 Joh 17:3 1 Thess5:24 

10 2 Pet 3:8; 18 Joh3:36 31 Matt 16:26 
Ps 90:4 19 2 Kor 6:2 32 Fil 1:21-25 

33 Heb 13:14 
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XXI Liv och Död 

1. Livets gåva 

Människans liv är en gåva från Gud. Därför kommer han också att 
begära räkenskap för det han har anförtrott åt henne. 1 Detta gäller 
inte bara kroppens liv utan också själen. Som förvaltare av livets 
gåva är människan skyldig att ta vara på sina kropps- och själs
krafter på det bästa sätt hon förmår, så att hon inte förspiller dem. 
Men det yttre livet är inte något ändamål i sig självt, så att det till 
varje pris måste bevaras, utan hänsyn till andra ting. Det är ju 
givet åt människan för att hon med det som instrument skall 
förverkliga sin uppgift i tiden. Av överdriven hänsyn till sitt 
kroppsliga liv får hon inte vara så rädd om det, att hon försummar 
eller överger den personliga uppgift hon har i livet, antingen det 
gäller hennes kallelsegärning eller någon speciell kallelse. 

I denna fråga har vi fått det allra yppersta exempel genom 
Honom, "som gav sig själv till lösen för alla". 2 Han har lärt oss 
kärlekens "hur" och "varför": "Ingen har större kärlek än den 
som ger sitt liv för sina vänner.,,3 Om nu en kristen människa 
sviker på denna punkt i ett avgörande ögonblick, kan det bero på 
att hon är alltför rädd om sitt liv eller att hon är rädd för att dö. 
Hon visar då att hon saknar den rätta kunskapen om vad såväl 
hennes eget som andras liv är värt. 

2. Varför finns döden ibland oss? 

"Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom 
synden döden, och så nådde döden alla människor.,,4 Genom 
denna lära om dödens orsak skiljer sig kristendomen från alla 
andra religioner och åskådningar. Däremot kan ingen av oss 
besvara frågan hur människornas liv skulle ha blivit utan synd 
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och död. Vi saknar ju all kunskap och erfarenhet för att ens kunna 
tänka oss en sådan situation. Frågan har heller aldrig blivit aktuell 
på allvar, eftersom II döden fick herravälde genom denne ende 
/ Adam/". 5 

Ibland nämnes även andra orsaker till att människor dör. 
Sådana ting måste dock betraktas som orsaker i,andra hand eller 
som verktyg åt den kraft som i huvudsak verkar. Så är det t ex 
med de sjuttio eller åttio åren, som anges som,det normala måttet 
för en människas levnad. 6 Alderdomen kan ju inte betraktas som 
orsak i egentlig mening till att människor dör. Den är snarare ett 
tecken eller gränsmärke för den kraft som gör att de dör. 

3. Vari består då döden? 

Skriften lär att den kroppsliga döden ,består i ett åtskiljande av 
kropp och själ. Vid denna skilsmässa förintas varken kroppen 
eller själen. Antingen en människa dör på det ena sättet eller det 
andra, antingen den döda kroppen behandlas på det ena sättet 
eller det andra, vänder den åter till jorden, ty av den är den 
tagen. 7 Vår tanke har kanske svårt att fatta hur Gud skulle kunna 
uppväcka detta döda stoft och ge det liv igen. Men svårigheterna 
är precis lika stora när det gäller att fatta livets tillblivelse, alltså 
den jordiska början för samma stoft. Även livets tillblivelse är 
nämligen ett mycket stort mysterium för oss: "Du sammanvävde 
mig i min moders liv. Jag tac~r dig för att jag är danad så 
övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det 
väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig, när jag bereddes i 
det fördolda, när jag bildades i jordens djup."s 

När vi försöker fatta och beskriva dödens skilsmässa mellan 
kropp och själ, är det angeläget att vi förstår skillnaden mellan 
den kristna läran och vissa filosofiska eller allmänt idealistiska 
föreställningar. De senare rör sig t ex med tankar om själen som 
"instängd i kroppens fängelse", ur vilket den kan slippa ut endast 
genom frigörelsen i döden. Alla sådana tankar strider mot den 
bibliska läran om skapelsen. Enligt denna lära är både kropp och 
själ skapade av Gud, men båda är också i lika mån drabbade av 
syndafallet och därför också i samma behov av frälsning. Krop
pens död kan alltså inte innebära någon frigörelse för själen. 
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Kropp och själ blir endast tillfälligt skilda åt i döden. På samma 
sätt som de har levat tillsammans och utgjort en enda, fullständig 
människovarelse i tiden, skall de vid uppståndelsen förenas på 
nytt, göras till en hel människa igen och gemensamt gå sin eviga 
framtid till mötes. - Genom den kroppsliga döden sker alltså ett 
stort ingrepp i människans enhet, dock endast till en tid. Den 
döda kroppen lägges till vila i jorden eller blir på något annat sätt 
stoft igen, medan själen går till sitt särskilda "rum" för att vänta 
på uppståndelsen och återföreningen med kroppen. Döden sätter 
således inte någon gräns för den mänskliga enheten mellan kropp 
och själ. Enheten skall på nytt förverkligas i uppståndelsen.9 

4. Döden är besegrad 

I nästan samma andetag som aposteln Paulus kallar sig "jag arma 
människa", fortsätter han överraskande med ett jublande utrop: 
"Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre!,,10 Vad det 
här handlar om är det faktum att Kristus, Guds evige Son, har 
trätt in i världen och delat våra mänskliga villkor. Det skedde inte 
bara på ett yttre sätt, i vad som gäller barndom, uppfostran, 
arbete, vandringar, mat och dryck, trötthet, tårar och lidande. 
Vad som är ännu större är att han led för våra överträdelser, dog, 
blev begraven och därefter stod upp från de döda. Därigenom är 
våra villkor förenade med hans även när det gäller döden. 11 "Vi 
skall räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom som från de döda 
har uppväckt vår Herre Jesus, som blev utlämnad för våra över
trädelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.,,12 
"Så skall nu ... de som blir rättfärdiga genom nådens överflö
dande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus 
Kristus. ,,13 

Döden är alltså besegrad. Den har fått sin överman i Jesus 
Kristus, Guds Son, som också är sann människa, vår broder. Men 
när det nu förhåller sig på detta sätt har man många gånger ställt 
frågan: Om döden verkligen är besegrad, varför måste då männi
skor fortsätta att dö här på jorden? På den frågan måste det ges ett 
dubbelt svar. A ena sidan är det så, att alla människor genom 
arvsynden är syndare och därigenom underkastade döden. Den 
som tror på Kristus är visserligen försonad med Gud och har 
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därigenom övergått från döden till livet, men han har fortfarande 
del i syndafördärvet. Detta fördärv verkar ännu alltjämt och kan 
göra att han när som helst avfaller från tron och går förlorad. 
Döden är alltså "syndens lön" för alla människor, eftersom de är 
bärare av det gemensamma arvet efter Adams fall. A andra sidan, 
och det är det andra svaret, behöver den som tror dö endast i yttre 
avseende, alltså genom att utstå själva avlidandet, den tillfälliga 
skilsmässan mellan kropp och själ. Däremot är det bittra och svåra 
i döden helt borttaget för den troendes del: "Den som tror har 
evigt liv." "Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se 
döden.,,14 

Skriften förnekar dock inte att döden har kvar sin förmåga att 
förorsaka smärta, sorg och bävan. Inte ens en sådan kristen, som 
"längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus", är alltid helt fri 
från den sorg eller smärta som så ofta är dödens föregångare och 
följeslagare. Smärtan kan hänga samman med dödssättet eller 
med det som händer under livets sista stunder, men den hänger 
också samman med den svåra skilsmässan mellan kropp och själ. 
Sorgen hänger samman med skilsmässan från de närstående som 
lämnas kvar. 15 

Tanken på att dö eller, som ett alternativ till detta, att leva ännu 
någon tid innebär ofta ett svårt val för en kristen. Egentligen är 
det ju ett val enbart i tankarna och bönerna, eftersom vi inte råder 
över dessa ting utan avgörandet helt ligger i Guds hand. När 
människan i sådana fall" slits åt båda hållen", kan det å ena sidan 
gälla själva avlidande t eller dödssättet. Det är ju något som vi inte 
kan göra någonting åt för egen del, men ändå skulle vi kanske 
vilja se det befriat från smärta och det övriga tunga och svåra som 
hänger samman med döden. Vi skulle alltså vilja slippa att "bli 
avklädda" Iden jordiska kroppens klädnadioch i stället, snabbare 
och enklare, "bli påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av 
livet" . 16 A andra sidan är frågan den, om vi verkligen vill och är 
beredda att bryta upp från det jordiska livet eller inte. Därför blir 
det ofta så för trons människa, att hon står där med de dubbla 
önskningarna inför döden: "Jag vet inte vad jag skall välja.,,17 
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5. Tiden för uppbrott 

Det finns alltid en fråga som är mycket viktigare än dödens "när". 
Det är dödens "hur". Detta faktum innebär att om vi dör förr eller 
senare, efter en lång sjukdom eller helt plötsligt, kanske som vi 
går och står, så är detta inte den för oss viktigaste angelägenheten 
i fråga om vår död. Den viktigaste frågan är om döden finner oss 
beredda, när den kommer. Det borde ju vara den enklaste sak att 
säga sig, åtminstone för en vuxen, tänkande människa: "Jag kan 
dö vilken dag som helst." Om hon sedan drar den rätta slutsatsen 
av sina egna ord, kan hon också inrätta sitt liv därefter, så att hon 
också är beredd att dö när som helst. Man kan tydligt visa på 
allvaret i denna sak. Under livets gång får vi tillfälle att gå igenom 
somliga transaktioner och prov flera gånger och då kanske göra 
viktiga vägval. Om vi därvid har misslyckats flera gånger, kanske 
vi kan reparera skadan genom att klara provet bättre vid ett 
senare tillfälle. Här är döden ett enda stort undantag. Man kan 
inte dö på prov - och misslyckas - och sedan utföra provet bättre 
en andra gång. Dödens prov avlägges bara en gång, och denna gång är 
slutgiltigt avgörande för människans liv, om det skall övergå i ett saligt 
liv eller inte. Det är just därför det är så viktigt att dö rätt och väl. Därför 
är det också nödvändigt att "betänka hur få våra dagar är, för att 
vi må få visa hjärtan". 18 Men nu hör det också till Guds godhet 
mot oss, att han så ofta och på så många sätt ger oss anledning att 
tänka på döden. Genom sjukdomar, som vi själva genomgår eller 
kan få någon erfarenhet av hos andra människor, och likaså 
genom egna och andras olycksfall på olika sätt blir vi ofta påminta 
om detta faktum att det snart kan vara vår tur att lämna det 
jordiska livet. Det är som om Gud då sade till oss: Beställ om ditt 
hus, ty du måste dÖ.19 Fast det är alldeles omöjligt för oss att dö 
mer än en gång, är det i allra högsta grad möjligt för oss att bereda 
oss för dödens dag. Guds Ord ställer oss ju på många olika sätt 
inför denna tanke: "Bered dig ... att möta din Gud.,,20 

Vi kan naturligtvis ha mycket olika tankar om vilket kroppsligt 
slut som är det lättaste eller svåraste, t ex att få en kort eller lång 
sjukdomstid, att dö hemma eller på ett sjukhus, att dö vid någor
lunda klart medvetande eller i ett tillstånd av djup dvala eller 
medvetslöshet. Alla sådana tankar och frågor får vi dock lämna åt 
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Guds avgörande. Men i samband med döden finns det sådana 
ting som vi i förväg kan påverka. Det viktigaste är detta: att aldrig 
ha någon sak ouppklarad med vare sig Gud eller människor. 21 

Om på det sättet alla tvister med människor är bilagda, om förlå
telse är mottagen och given, II så långt det är möjligt och kommer 
an på er"22

, då kan döden träffa oss när som helst utan att detta 
förändrar vår ställning inför Gud. Det är gott, ja, ur salighetssyn
punkt nödvändigt, att alltid vara beredd på det sättet. 

1 Rom 14:12 9 Luk 16:22; 15 Fil 1:21-26 
2 1 Tim2:5-6 23:43,46; 16 2Kor5:4 
3 Joh 15:13; 1 Kor 15:35-58; 17 Fill:22 

1 Joh 3:16 1 Thess 5:23 18 Ps 90:12 
4 Rom5:12 10 Rom 7:24-25 19 2 Kon 20:1 
5 Rom5:15-19 11 Rom5:21 20 Am4:12 
6 Ps 90:7-12 12 Rom 4:24-25 21 Matt 5:21-26 
7 1 Mos 3:19 13 Rom5:17 22 Rom 12:18 
8 Ps 139:13-15 14 Joh6:47; 

8:51 
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XXII Kristi återkomst 

1. Riket" som inte kan skakas" 

En av förklaringarna till att trons människor vandrar så som de 
gör är denna: De väntar på staden med de fasta grundvalarna, 
"ett rike som inte kan skakas". 1 Det ligger en stor trygghet i detta, 
men det är inte tryggheten som är motivet till deras vandring med 
Kristus. Tryggheten kommer som en följd av denna vandring 
med Kristus. 

Inriktningen på "ett rike som inte kan skakas" kallas ofta 
"hopp". Det kristna hoppet måste dock noga skiljas från det 
världsliga hoppet. Det senare innebär egentligen inte mycket mer 
än en ganska oviss önskan: "Hoppas kan man ju alltid." Det 
kristna hoppet är inte bara mycket mer än så, utan det är något 
helt annat, det är "ett levande hopp", ett "hopp till den levande 
Guden" . 2 Det är Kristi rättfärdighet, nåd och barmhärtighet som 
är vårt hopp. Ett sådant hopp "sviker oss inte, ty Guds kärlek har 
ingjutits i våra hjärtan" därigenom att han har gett oss sin Helige 
Ande.3 

2. Kristus skall komma tillbaka 

Det är särskilt två omständigheter som gör att Kristi återkomst 
behöver framställas så ofta och så klart för oss som det sker i 
Skriften. Den ena omständigheten är motståndarnas och förne
karnas hån: "Hur blir det med löftet om hans ankomst?,,4 Den 
andra omständigheten är den alltför vanliga benägenheten hos 
trons människor att slappna i sin vaksamhet, att bli ljumma och 
kalla och så förlora sin tro. Det är anledningen till Frälsarens 
förmaningar och varningar: "Ni vet inte vilken dag er Herre 
kommer . . . Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst 

135 



väntar det, då kommer Människosonen."s 
Men samtidigt som Skriften så tydligt betonar att Herren Kris

tus skall komma tillbaka, säger den lika tydligt att vi människor 
inte känner tiden för hans återkomst. Det beror dock inte på vår 
annars så vanliga brist på tro, kunskap och andligt sinne, utan det 
är i stället så att kännedomen om denna tid är undanhållen oss 
enligt Guds eget beslut: "Dagen och timmen känner ingen."6 

Men trots Skriftens klara ord om att tiden för Kristi återkomst är 
förborgad för oss har det, särskilt under vissa perioder av Kyrkans 
historia, varit frestande för många att försöka räkna fram den 
bestämda tiden. Om sådana kyrkolärares försök till beräkning 
måste avvisas, innebär det ingen dom över deras i många fall 
starka tro på Herren Kristus eller över deras längtan att få se 
"Kristi dag". När deras försök till tidsbestämning av återkomsten 
avvisas, är det bara ett konstaterande av att de, medvetet eller 
omedvetet, har handlat emot Kristi egna ord: "Ni vet inte när 
dagen och timmen är inne."7 

3. Tecknen på Kristi återkomst 

Om någon bestämd tid för Kristi återkomst inte är angiven i 
Skriften, talas det i alla fall där om tecken, som visar att tiden för 
Kristi återkomst närmar sig. 8 Dessa tecken är av tre olika slag, 
tecken i människovärlden, tecken i naturens värld och tecken 
inom den kristna kyrkan själv. Till det första slaget av tecken hör 
krig, farsoter, hungersnöd och förföljelser. Till tecknen i naturens 
värld räknas stora jordbävningar, svåra översvämningar och stora 
förändringar och katastrofer i stjärneväriden. Till tecknen inom 
den kristna kyrkan räknas framträdandet av falska lärare i allt 
större mängd och av allt större fräckhet samt ett alltmera allmänt 
och alltmera markerat avfall från Kristi sanna evangelium inom de 
kristnas egna led samt slutligen Antikrists framträdande och verk
samhet. 

Om tecknen i människovärlden och i naturen har man ofta 
uttalat den meningen, att sådana drag alltid har förekommit i 
världens historia och därför inte kan tillmätas någon egentlig 
betydelse som tecken på att tiden för Kristi återkomst närmar sig. 
Enligt Skriftens vittnesbörd är dock dessa tecken tydliga, dels 
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därigenom att de blir talrikare och samstämmigare, ju mera det 
lider mot ändens tid, dels därigenom att de enligt Jesu ord måste 
ses i samband med tecknen i Kristi kyrka och Ordets vittnesbörd i 
övrigt om tidens förhållanden och mänsklighetens väg. 

De allmänna förutsägelserna om utvecklingen i världen har till 
stora delar gått i uppfyllelse. Det är därför inte att förundra sig 
över att tecknen i Kristi kyrka nu är de utan all gensägelse talri
kaste och tydligaste. Ett sådant tecken är det stora avfallet på 
lärans allra innersta områden, nämligen i fråga om Kristi eviga 
gudom och hans försoningsverk för syndare. Detta tecken har 
redan i hög grad gått i uppfyllelse i många samfund världen över, 
om inte i de allra flesta. 9 Ett annat sådant tecken är de stora 
förföljelserna som numera riktas mot Kyrkan och Guds folk. Det 
har sålunda påpekats att inget århundrade under Kyrkans långa 
historia har haft så många förföljelser eller så många martyrer som 
just det tjugonde århundradet. 

I vilken utsträckning har då tecknen på Kristi återkomst nu gått 
i uppfyllelse, så att man kan säga att återkomsten är nära förestå
ende? Rent allmänt kan man konstatera att många av tecknen 
redan har inträffat och att de som återstår framträder alltmera, det 
ena efter det andra. Vad som framför allt återstår synes vara de 
tecken som hänger samman med evangeliets predikan för alla 
folk, judafolkets särskilda ställning och Antikrists slutliga framträ
dande. lO Men eftersom det här är fråga om de sista och allra mest 
avgörande tecknen, är det nu nödvändigare än någonsin att vi 
beaktar Kristi varningar för falsk säkerhet åt såväl det ena som det 
andra hållet. Ett exempel på en sådan fråga finner vi i Jesu ord om 
Jerusalems förstöring och sin egen återkomst. Il Ingen har nämli
gen i detalj kunnat visa, vilka ord i denna framställning som gäller 
enbart Jerusalems förstöring och vilka som gäller enbart den yt
tersta tiden. Dessa två händelseförlopp går i hans framställning in 
i varandra i hög grad. Det är dock inte så, som man ibland har 
menat, att evangelisten har råkat blanda samman två saker. I 
stället synes det vara så, att Jesus själv avsiktligt har vävt samman 
dessa två händelseförlopp vid sin framställning av dem för de 
första lärjungarna. I så fall har han gjort detta för att alla orden 
tillsammantagna skulle tjäna människor i alla tider till undervis
ning, varning och tröst och driva dem alla till vaksamhet. Vidare 
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är det så med alla dessa förutsägelser och tecken, att den fullstän
diga bilden av dem kommer att bli klar, först när de sista tecknen 
är uppfyllda: "När kvisten /på fikonträdet/ blir mjuk och bladen 
spricker ut, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när 
ni ser allt detta hända att han !Människosonen/ är nära, utanför 
dörren. ,,12 

Vad som bl a gör det svårt för oss att konstatera, om Kristi 
återkomst är mycket nära förestående, är svårigheten att 
bestämma i vilken grad Kristi evangelium skall ha nått ut till alla 
folk före ändens tid. Skall varje levande människa ha hört det, 
eller är det nog att det har blivit" till ett vittnesbörd"? Men med de 
snabba förändringar som nu inträffar i världen kan vi nog snart 
vara i ett sådant läge, att vi enligt Guds Ords upplysningar måste 
säga oss: Nu är tydligen Guds mått fyllt. 

4. Tecknen beträffande Jesu jordiska land och folk 

Med Kristi återkomst är också sådana händelser förbundna som 
har avseende på hans jordiska land och folk. Det är emellertid 
även på detta område farligt att mena sig äga en sådan kunskap 
som går utöver vad Skriften verkligen säger. På samma sätt som 
J erusalems undergång och fall sakligt sett är nära förbundna med 
den yttersta tidens vånda, finns det ett nära samband mellan 
judafolkets förhållanden och Kristi återkomst. Vad vi har att lära 
av judafolket är också detta, att det alltjämt är ett löftets folk och 
ett av Gud särskilt beskyddat folk. Inför våra ögon vill han på 
detta folk uppenbara sin makt, sin dom och sin nåd. Men genom 
detta folk vill han också visa oss att det ges tider av nåd och tider 
av förhärdelse för såväl folk som enskilda, men därför också en 
gräns då profetior, hotelser, domar och löften skall gå i uppfyl
lelse. 

Hela frågan om judafolkets förhållande till Kristi återkomst rör 
sig omkring ett huvudord i Skriften: "En del av israeliterna är 
förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har 
nått målet. Men då skall hela Israel bli räddat."13 Med denna 
utsaga framför sig skulle man ju kunna frestas till en så märklig 
tanke som den att judarna är och kommer att förbli förstockade, 
tills alla hedningar har blivit frälsta. Men något sådant är ju helt 
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orimligt. Fast förstockelsen bland judarna var påtaglig, både när 
Jesus vandrade på jorden och när Paulus skrev sitt brev till 
romarna, har det i varje tid förekommit judiska omvändelser till 
den sanna kristna tron. Men å andra sidan kommer aldrig varje 
enskild hedning att bli omvänd och frälst. Förhållandet är alltså 
på ett sätt detsamma på båda sidor: somliga blir omvända och 
frälsta, andra blir det inte. Men det finns en skillnad mellan judar 
och hedningar, och det är den centrala punkt som det här rör sig 
om: På samma sätt som hedningarna nu, under Israels förstockel
ses tid, tågar in i Guds rike ffi fullt antal", så skall också de frälsta 
av Israel tåga in, när deras allmänna förstockelse upphör. Först 
när detta antal judar, "hela Israel", har kommit till tro, skall 
Herren Kristus komma tillbaka. 

Men om nu förklaringen är så enkel, hur kan då aposteln 
Paulus kalla det en "hemlighet"? För oss måste naturligtvis allt
sammans se helt annorlunda ut, eftersom vi kan se hur det har 
gått med dessa ting genom århundraden~: judarna har förföljts i 
två tusen år, de har skingrats över jordens yta men ändå hållits 
samman som ett folk och på ett alldeles märkligt sätt blivit beva
rade av osynliga krafter. Och under allt detta har de som folk stått 
märkligt opåverkade av Kristi evangelium. Men vad aposteln 
skriver måste ha förefallit helt obegripligt för de kristna i Rom, när 
de fick hans brev. Hur skulle de väl kunnat tänka sig, att judarna 
skulle fortsätta att vara förstockade i långa tider, allt medan hed
ningarna tågade in i Guds rike ffi fullt antal"? Och hur skulle de 
vidare ha kunnat tänka sig att judarna, efter sin förstockelses tid, 
också skulle samlas till Guds rike på samma sätt som hedningarna 
före dem gjort? Paulus vet att allt sådant för de närmast kom
mande tiderna och för en avlägsen framtid måste förefalla helt 
obegripligt, och han framställer det därför helt riktigt som en 
"hemlighet". Denna hemlighet är ett exempel på Guds märkliga 
nådeshushållning, och hemlighetens förklaring är ett av de tydli
gaste tecknen som skall föregå Kristi återkomst i makt och här
lighet. 

5. Antikrists tecken 

Antikrist är, som det tidigare har visats i denna framställning, i 
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verksamhet i varje tid. Det sker genom många olika antikrister. 
Själv skall han däremot framträda i sin tydligaste form omedelbart 
före Kristi återkomst. 

Aposteln Paulus kallar Antikrist med flera märkliga namn: "lag
löshetens människa. .., undergångens son, motståndaren" . 
Eftersom denne motståndare nämnes i ental och därtill bestämd 
form, kan det inte gälla någon annan än den störste motståndaren 
bland alla människor. Han skall företaga sig märkliga ting: Han 
"förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i 
Guds tempel och utger sig för att vara Gud". 14 När detta för
skräckliga med Antikrist har inträffat, då är Kristi återkomst till 
domen omedelbart förestående. 

1 Heb 12:28; 6 Matt24:36 10 Matt 24:14; 
11:10 7 Matt25:13 Mark 16:15-16 

2 1 Pet 1:3-9; 8 Matt24 11 Matt24 
1 Tim4:10 9 1 Tim4:1-3; 12 Matt 24:32-33 

3 Rom5:5 2 Tim 3:1-9; 13 Rom 11:25-26 
42Pet3:3-4 2 Pet 3:3-7; 14 2 Thess 2:1-12 
5 Matt 24:42-44; 1 Joh 2:18-27; 

Mark 13:37 Jud 17-21 
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XXIII Den yttersta domen 

1. Det skall komma en sådan dom 

Denna lära är klart uttalad på många ställen i Skriften. Den inne
bär att det är den sista i en lång rad av domar: "Snabbt och 
slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap här på jorden.,,1 Det slut
giltiga avgörandet fälls då i fråga om gott och ont, rättfärdighet 
och orättfärdighet, gudsfruktan och gudlöshet. Fullständig rätt
visa blir då skipad.2 Därför blir slutdomen också till pris och ära 
för den rättfärdige Guden. 

Det är Gud som dömer. Men han är den treenige Guden, och 
det har behagat honom att låta den andra personen i Gudomen, 
Sonen, Frälsaren, fälla domen i Treenighetens namn: "Han har 
gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människo
sonen. ,,3 

2. Vilka skall dömas? 

"Alla folk skall samlas inför honom. ,,4 Men Skriften säger också 
att domen skall börja "med Guds hus".5 Det är enligt apostelns 
förmaning en anledning till allvarlig eftertanke och självrannsa
kan: "Om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte 
vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdige blir räddad med 
knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige?" 

Tanken att domen skall börja på Guds hus överraskar oss kan
ske. Den synes strida mot andra utsagor i Skriften som innebär att 
de som tror på Kristus inte alls blir föremål för någon dom. Men 
om det senare skulle vara fallet, hur kan man då tala om en dom 
över" alla folk", över "levande och döda"? Om man ser på sam
manhangen stämmer de båda slagen av utsagor mycket väl över
ens.6 Man måste nämligen skilja på den individuella-fördolda 
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domen och den allmänna-uppenbara. Den senare innebär en 
öppen, formell och högtidlig bekräftelse av den förra. Sakligt sett 
har nämligen den troende människan redan dömts. Det skedde 
då hon genom tron tog emot Kristus som sin Frälsare och för hans 
skull förklarades rättfärdig. 7 Det är nu detta i förväg avkunnade 
utslag som öppet och högtidligt bekräftas i slutdomen på den 
yttersta dagen. Men denna allmänna och öppna prövning är 
också nödvändig aven annan orsak: Många falska domar har 
varit i svang bland människor. Nu skall allt tas fram i ljuset för att 
en verkligt rättvis dom skall kunna fällas. 8 

För dem som inte tror är det däremot fråga om en verklig dom, 
inte bara en formell bekräftelse. De kan ju inte skyla sig med Kristi 
rättfärdighet eftersom de aldrig tagit emot den. De måste därför 
stå inför Domaren, iklädda enbart sina egna gärningar. 9 Allt kom
mer för dem att bero på detta att de inte har trott på Frälsaren. 

3. "Böckerna" vid domen 

En särskild fråga, som hänger samman med domen, gäller "böc
kerna": II Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och 
böckerna öppnades . . . Och de döda dömdes efter vad som stod i 
böckerna, efter sina gärningar."IO Givetvis behöver Gud inga böc
ker eller register på människors vis för att kunna känna de männi
skor och förhållanden han har att döma över. 1l När det ändå talas 
om böcker sker detta för att vi, på sådant sätt och med sådana 
bilder som vi kan fatta, skall förstå att ingenting kan bli förbisett 
eller undangömt i Guds dom. 

Om det ändå skulle vara så att dessa "böcker" väcker oroliga 
tankar hos oss på vad som kan hållas fram emot oss i domen, 
finns det en "bok" som på ett helt annat sätt kan uppväcka vår 
förväntan och glädje. Det är "Livets bok". 12 Den nåd som Gud ger 
oss här i tiden går ut på att våra namn skall bli skrivna i himme
len. 13 Även på det sättet är det nämligen sagt i Skriften att en 
människa i förväg är ställd på de frikändas sida i det sista, stora 
provet, under förutsättning att hon blir kvar i tron på Herren 
Kristus: "Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder, och jag 
skall inte stryka hans namn ur livets bok"14 

En annan fråga, som också hänger samman med "böckerna", är 
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denna: Skall alla synder, också de frälstas redan förlåtna synder, 
på nytt dras fram i ljuset till granskning? Det finns bibellärare som 
har denna uppfattning. Men den kommer i strid med Bibelns lära 
om vad förlåtelse är: "Jag, jag är den som utplånar dina överträ
delser, för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer 
ihåg."ls "Du skall kasta alla deras synder i havets djup."16 

4. "Lönen" vid domen 

I flera olika sammanhang talas det i Skriften om att Gud lönar sina 
trogna, ja, t o m alla människor. Också i samband med domen 
nämnes lön. Men för att undvika alla missförstånd måste vi lära 
oss hålla isär de olika fall där lön nämnes. 

Den allt övergripande läran i fråga om lön är den, att männi
skan är en syndare och för övrigt behäftad med så mycken svag
het och brist att hon aldrig kan ställa några krav på Gud. Hon har 
ingen rätt till lön och kan därför inte heller begära någon. 

Den andra läropunkten, som också är genomgående och allt 
övergripande, innebär att frälsningen aldrig har varit och aldrig 
någonsin kan bli beroende av några egna insatser eller prestatio
ner. Frälsningen sker helt av nåd, för Jesu Kristi skull. Inte ens 
detta goda, att människan tror Gud på hans ord och förtröstar på 
Jesus Kristus som sin Frälsare, är en berömvärd gärning som kan 
eller bör belönas. Tron är endast ett medel, en utsträckt hand, för 
att ta emot en erbjuden men oförtjänt gåva. Det kan alltså inte 
vara fråga om att belöna tron eller att belöna den troende för att 
han tror. 

Först sedan dessa två övergripande läropunkter har beaktats 
kan man rätt bedöma de fall där det i Skriften talas om "lön". Den 
första typen av fall gäller det goda som många människor faktiskt 
gör i tiden. Men man måste därvid lägga märke till att dessa 
gärningar inte är goda i den meningen att de är fullkomliga, 
rättfärdiga eller förtjänstfulla, så att de skulle kunna göra männi
skan berättigad till inträde i Guds rike. Men eftersom Gud är 
Skaparen och Uppehållaren brukar han ofta den ena människan 
som redskap för att uppehålla och tjäna den andra. Ingenting av 
det som en människa på detta sätt gör, som alltså är "gott" här i 
världen, blir utan sin lön. T o m överräckandet aven bägare 
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vatten till en törstig människa får sin lön. 17 Vi vet visserligen inte 
alltid hur Gud går till väga när han lönar sådana "goda gär
ningar", men vi har hans löfte därom. Och här är det ingen 
skillnad på troende och icke troende. Också de senare kan ju ~äna 
sina medmänniskor. Gud vet vad de gör också i det avseendet. 
Därför skall heller inget av det goda de har gjort lämnas olönat. 
Men denna lön ges här i tiden. 

Den andra typen av fall gäller själva frälsningen. Fast fräls
ningen sker av nåd och utan några som helst prestationer på 
människans sida, jämföres frälsningen ibland med sådan lön som 
arbetare får för sitt arbete. Frälsningen är lika stor för alla som blir 
frälsta. För att visa detta har Jesus själv vävt samman detaljer från 
det jordiska arbetslivet till en liknelse, där han visar att alla, de 
tidigt och de sent omvända, får samma lott i evigheten. 18 Därför 
säger han att var och en får "full dagspenning". Således är detta, 
att frälsningen är lika för alla, den enda poängen i denna liknelse. 
Man får inte blanda in politiska eller sociala värderingar. Det 
handlar i stället om en enda sak, att Gud är så god att han låter 
den sist anlände, om det så skulle vara en rövare19

, få samma 
frälsning som de tidigt omvända. 

Den tredje typen av fall gäller de troendes~änst i Guds rike. 
Liksom Gud lönar alla goda gärningar här i tiden, vem som än gör 
dem, lönar han de trogna i evigheten. Han kommer nämligen att 
löna det goda, som de har gjort i sin levnadstid i tro och kärlek, 
inte minst det som de har gjort mot Jesu Kristi" minsta bröder". 20 

5. Den eviga fördömelsen 

När de dömda går bort ifrån Gud "till evigt straff" har alltså den 
dom fallit som inte kan upphävas. Det är fördömelsen. Det är den 
sak som avhandlas, antingen man brukar ordet förtappelse, evig 
dom eller osalighet. 

Här bör man lägga noga märke till att det i Nya Testamentet 
görs en åtskillnad mellan å ena sidan dödsriket, nämligen i detta 
ords betydelse av de osaligas uppehållsort mellan döden och 
uppståndelsen, och å andra sidan helvetet. Helvetet existerar vis
serligen redan före domen, eftersom det är tillrett åt djävulen och 
hans änglar, men däremot finns inte de osaliga där förrän domen 
har hållits. 21 
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En fråga om helvetet gäller platsen. Lika litet som vi kan peka ut 
någon plats för himmelen, lika litet kan vi peka ut någon särskild 
plats som är eller skall bli platsen för helvetet. Vi måste här 
komma ihåg, dels att vad som avses med begreppet "helvetet" i 
första hand är ett tillstånd och inte en belägenhet, dels att Skriften 
inte ger oss kännedom om sådana detaljer, som det inte är nöd
vändigt för oss att ha kännedom om. 

Vilken är då huvudpunkten i Skriftens lära om helvetet och den 
eviga fördömelsen? Helvetet är ett påtagligt uttryck för det eviga 
motsatsförhållande som efter syndafallet råder mellan den fallna 
människan och Gud. Detta motsatsförhållande kan inte hävas på 
något annat sätt än det som Gud har bestämt av evighet, ett 
"beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle 
genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, 
allt i himlen och på jorden" . 22 Det innebär att räddningen undan 
synden och vreden skulle kunna ske endast genom Kristus. På 
detta beslut kan människor reagera endast genom mottagande 
eller förkastande. I slutdomen blir allt detta prövat och ett evigt 
utslag fällt. 

Den kraftigaste invändningen man brukar göra mot läran om 
helvetet och de eviga straffen är att "sådant skulle ju strida mot 
Guds kärlek". Men när människor tänker och talar så visar de 
bara hur långt de har låtit sig förledas av sina egna vilsna tankar. 
Först har de nämligen gjort sig en egen bild av Gud, och efter 
denna bild dömer de sedan Gud. De säger ju faktiskt: Det som 
inte stämmer med min bild av Gud måste vara falskt. De målar 
nämligen upp för sig en Gud som har sådana egenskaper att den 
ena av dessa sätter den andra ur spel, t ex så att Guds kärlek gör 
det helt omöjligt för honom att samtidigt vara helig och rättfärdig. 
Men om en sådan bild av Gud verkligen vore riktig, skulle det 
innebära att Gud inte hade en enda av sina egenskaper på ett helt 
och fullkomligt sätt. Han skulle ha sina egenskaper styckevis och 
delat, alldeles som de människor som gör den falska bilden. 

Nu är det i stället så att läran om den slutliga domen, fördömel
sen och helvetet innebär ett kraftigt understrykande av vad Evange
lium är. Den är en påminnelse här i tiden om Guds stora nåd, den 
stora möjligheten att välja mellan förtappelse och frälsning: 
"Evangeliet är egentligen ... en lära, som undervisar om vad 
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människan skall tro, ... nämligen att Guds Son, vår Herre Kris
tus, tagit på sig och burit lagens förbannelse och försonat och 
betalat all vår synd, så att vi genom honom allena åter upptagas 
till nåd hos Gud, genom tron få våra synders förlåtelse, bliva fria 
från döden och syndens alla straff samt varda evigt saliga" (KF, s 
601). 
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XXIV Den eviga saligheten 

1. En ny himmel och en ny jord 

I samband med den yttersta domen kommer den nuvarande 
världen att förgås. Det inträder då så fullständigt nya förhållan
den i det som efter domen kallas värld att Skriften talar om "nya 
himlar och en ny jord" . 1 Ibland har man undrat om inte Gud vid 
skapandet av det nya ändå kommer att bruka något av det gamla. 
Även om han skulle göra det kommer det ändå att vara en ny 
himmel och en ny jord, "ty den första himlen och den första 
jorden var borta, och havet fanns inte mer". 

Hur det nya kommer att gestalta sig undandrar sig i mycket vårt 
bedömande. De beskrivningar Skriften ger är talade på mänskligt 
vis, i antydningar och bilder, för att vi skall kunna förstå något av 
det som ändå inte kan förklaras med våra nuvarande möjligheter 
att förstå. 2 

Det som är betydelsefullare än storlek, form och färg är ju att 
det i evighetens värld inte finns något orent, inte "någon som 
handlar skändligt eller lögnaktigt". Där råder Guds vilja helt, där 
bor Guds härlighet, där står Guds och Lammets tron, och där 
tjänar de saliga Gud i all evighet. 3 

Ibland har man i dessa sammanhang talat om "återställelsen". 
Det kan emellertid ske både på ett felaktigt och på ett riktigt sätt. 
Ibland har man drivit sin lära om återställelse så långt att den 
innebär de avfallna änglarnas, alla människors, ja, själve djävu
lens slutliga frälsning. Men några sådana tankar finns inte i Skrif
ten. Ur Guds eviga rike är ju allt ont och styggt för alltid avskilt, 
först och sist det ondas upphov, djävulen.4 Om det däremot på ett 
skriftenligt sätt skall talas om en "återställelse", måste innebör
den aven sådan lära vara denna: Alla fiender, även synden och 
döden, är efter domen helt besegrade. Djävulen, som med sitt 
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uppror mot Gud lockade också människorna till avfall, har inte 
längre någon makt. Den skada som inträffade genom syndafallet 
är botad och ordningen i Guds skapelse återställd. Guds vilja 
råder över allt och alla. Sonens sändning till världen är helt 
fullbordad. Som bekräftelse på allt detta "kommer slutet, när 
/Sonen/ överlämnar riket åt Gud, Fadern ... Men när allt har 
lagts under honom, skall Sonen själv underordna sig den som har 
lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt. ,,5 

2. Den himmelska härligheten 

Här under vårt jordiska liv kan vi inte ha några klara föreställ
ningar om himmelen eller saligheten. Detta hänger samman inte 
bara med våra allmänna mänskliga begränsningar, utan det beror 
allra främst därpå att ingen människa här i tiden kan se Gud och 
sedan fortsätta' att leva som jordisk varelse. 6 Profeten Jesaja ställ
des inför Guds härlighet på ett sådant sätt att han fruktade för sitt 
liv: "Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor bland 
ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, 
Herren Sebaot.,,7 När längre fram i tiden några lärjungar ur kret
sen kring J esus ställdes inför den eviga världens härlighet, blev de 
så överväldigade av synen att de föll ned på sina ansikten i stor 
förskräckelse. 8 När ännu senare fariseen Saulus mötte den förhär
ligade Frälsaren på Damaskusvägen, föll han till marken, bländad 
av skenet från himmelen. Han förblev blind i tre dagar. Hans 
ögon hade inte kunnat uthärda ljuset från den eviga världen. 9 

Som allmän regel gäller att Skriften är mycket återhållsam i sina 
beskrivningar av den eviga saligheten och för övrigt allt som hör 
samman med de himmelska tingen. Herren Jesus inte bara tillba
kavisade orimliga föreställningar och anspråk, som hans lärjungar 
gav uttryck åt i fråga om just den himmelska härlighetenlO, utan 
han visade med all önskvärd tydlighet hur hans lärjungar bör 
ställa sina frågor: Framför all kunskap om detaljer beträffande det 
himmelska och saliga livet måste komma den stora och allt övervin
nande angelägenheten att komma in i Guds rike och därmed också vinna 
saligheten. Det inträffade en gång att någon frågade så här: 
"Herre, är det bara några få som blir räddade?" Jesus svarade: 
"Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: 
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många skall försöka ta sig in men inte lyckas."n Dessa ord visar ju 
hur nödvändigt det är att vi i den kristna läran och förkunnelsen 
tar fasta på det som är det allra viktigaste för oss att känna, tro på 
och efterfölja. 

När saligheten och det eviga livet skall beskrivas, sker detta ofta 
med hjälp av bilder. Sålunda framställes saligheten ofta som ett 
rike. Detta rike har många namn. Det kallas t ex "vår Herre och 
Frälsare Jesu Kristi eviga rike" eller "det rike han har lovat dem 
som älskar honom". 12 Himmelen och saligheten beskrives också 
som en stad. Det är" den heliga staden, det nya Jerusalem" .13 Men 
himmelen och saligheten kallas också ett hem. Om detta säger 
Jesus att det har "många rum".14 

Utöver de många bilder, som sålunda brukas om himmelen och 
saligheten, finns det trots allt ganska många direkta beskrivningar 
av vad saligheten innebär. I en sådan beskrivning säges det att 
saligheten är frihet: "Det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är 
vår moder."lS Den saliga människan är för alltid fri från det som 
har plågat och bekymrat henne under hennes jordeliv. Sålunda är 
hon äntligen fri från frestelserna och synderna, mot vilka hon har 
haft att kämpa en så lång och ojämn kamp.16 Hon är också befriad 
från döden, som hon så länge fruktade och som hon till slut också 
måste genomgå. 17 

Den saliga människan äger också ting och egenskaper som hon 
under sitt jordiska liv har måst sakna. Sålunda har hon i himme
len fullkomligt ljus i sitt förstånd. IS Hon äger också fullkomlig renhet 
och styrka i sin vilja, men denna är trots detta i fullkomlig harmoni 
med Guds vilja. Hon äger också en fullkomlig trygghet, eftersom 
det inte längre finns någon makt som kan skilja henne från "Guds 
kärlek i Kristus Jesus, vår Herre": "Varken död eller liv, varken 
änglar eller andernakter , varken något som finns eller något som 
kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något 
annat i skapelsen,,19 skall kunna göra detta. 

Det ägande, som här har beskrivits, kan ju inte jämställas med 
något jordiskt ägande. Det är lika mycket fråga om en stor frihet 
från allt ägande och alla behov: "Då är hon icke mer i behov av 
lagens predikan eller dess hotelser och straff, liksom icke heller av 
evangeliets budskap, ty båda höra detta ofullkomliga liv till, utan 
såsom de då skola se Gud ansikte mot ansikte, så skola de genom 
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Guds i dem boende Andes kraft fritt, otvunget och obehindrat 
alldeles rena och fullkomliga med idel glädje göra Guds vilja och 
evigt fröjda sig däråt" (KF, s 608). 

3. Det högsta och största i den eviga saligheten 

Till detta hör att vara de heliga änglarna lika. 20 De förhärligade 
kropparna är sköna och härliga. De är lika Kristi härlighets
kropp.21 

Likheten med änglarna tar sig uttryck i den himmelska tjänsten. 
De saliga är ju inte kallade till vila eller till ett lättjefullt liv i 
himmelen, vilket man ofta föreställer sig, utan på samma sätt som 
Herrens änglar, de starka hjältarna, så tjänar de saliga männi
skorna Gud i himmelen: "Därför står de inför Guds tron, och de 
tjänar honom dag och natt i hans tempel. 1122 Denna tjänst innebär 
också lovsång. Det är lovsången från den stora skaran som ingen 
kan räkna, från alla folk och stammar och länder och tungomål. 
Den liknar bruset av stora vatten och dånet av starka tordön. Det 
är de frälstas och saligas stora kör som sjunger: "Halleluja! Herren 
vår Gud, Allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla 
och ge honom vår hyllning."23 Den himmelska tjänsten innebär 
också bön. Det kan ju synas märkligt att bedja, när alla behov och 
önskningar måste vara uppfyllda. Men trots den himmelska full
heten och glädjen står ett behov kvar: behovet av tacksägelse, lov 
och tillbedjan: "Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, 
Allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens ko
nung. Vem måste inte bäva, Herre, och hylla ditt namn? Ty du 
ensam är helig, alla folk skall komma och tillbe dig, din rättfärdig
het har uppenbarats."24 

Men det allra högsta och största i den eviga saligheten är upp
fyllelsen av de heligas och saligas största önskan och längtan. 
Redan Mose gav uttryck åt denna längtan i sin bön: "Låt mig 
alltså se din härlighet."25 När allt lägges till allt i det Skriften har 
att säga oss om himmelen och saligheten är detta det högsta och 
största: att skåda Gud. Visserligen är det stort och härligt att få se 
de förut för oss osynliga änglarna och att få se och känna igen så 
många av de medsaliga, men över allt annat står detta outsägliga: 
att skåda Gud, att se honom som inte längre skall vara den 
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Osynlige. Då skall han inte längre låta sina vänner se ryggen, när 
han har hunnit gå förbi, inte längre låta dem falla till marken inför 
det heligas och det evigas uppenbarelse.26 I stället skall det vara 
så, som det är utlovat i hans Ord: "När han uppenbarar sig, 
kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han 
är." "Då skall vi se ansikte mot ansikte.,,27 

Att se Gud, det är på ett sätt detsamma som att se vår Frälsare, 
Jesus Kristus. Människosonen, Guds evige Son, Jesus Kristus, är 
ju den som har uppenbarat hurdan Gud är. 28 Så är det också i 
himmelen. Att se Gud, det skall vara som att se Lammet. Men 
Herren Jesus är då inte längre en föraktad timmerman eller vand
rarprofet från Nasaret, på vilken Döparen pekar och säger: "Där 
är Guds Lamm.,,29 I himmelen är Jesus Kristus Lammet som står 
på Sions berg och tar emot de frälstas hyllning: "Frälsningen finns 
hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet." Och him
lens övriga härskaror faller in: "Amen. Lovsången och härlighe
ten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften till
hör vår Gud i evigheters evighet. Amen. ,,30 

Med outsäglig förundran skall de frälsta skåda Lammet. På ett 
långt tydligare sätt än i tron kan de nu se Guds Lamm, som har 
tagit bort både deras och hela världens synd. Det de ser är ett 
Lamm, som ser ut som om det har varit slaktat.31 Lammet bär 
alltså ännu i evigheten märkena av sin strid och sin seger. Det 
segrande Lammet är alltså densamme som efter sin uppståndelse 
bar sina sårmärke n och visade dem för sina första lärjungar.32 

Men nu är han Segrare ännu mera än då. Striden och segern är 
också ämnet för den lovsång som ljuder genom evigheten: De 
frälsta har övervunnit sin store fiende i kraft av Lammets blod. De 
har för Lammets skull fått sina namn skrivna i himmelen, i Livets 
bok som är Lammets bok. 33 Nu fröjdar de sig i evighet över att se 
Guds ansikte, över att stå inför tronen och inför Lammet och över 
att vara i den himmelska staden. Guds härlighet upplyser den 
himmelska staden, och dess ljus är Lammet. 34 

ÄRA VARE FADERN OCH SONEN OCH DEN HELIGE ANDE, 
SÅSOM DET VAR AV BEGYNNELSEN, 

NU ÄR 
OCH SKALL VARA 

FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET 

151 



1 2 Pet 3:13; 14 Joh 14:2 Jes 6:1-7; 
Upp 21:1 15 Ga14:26 Matt 17:1-8; 

2 1 Kor 13:9-12 16 Matt 26:41; Apg9:3-9 
3 Upp 21:1-22:5 Rom 7:14-20; 27 1Joh3:2; 
4 Upp 20:10; 1 Kor 10:13 1 Kor 13:12 

21:27; 17 Upp 21:4 28 Joh 1:14-18; 
Matt 25:41, 46 18 1 Kor 13:9-10 14:8-11; 

5 1 Kor 15:24-28 19 Rom 8:31-39; 1Joh 1:1-3 
6 2 Mos 33:12-23; Upp 21:9-22:5 29 Joh 1:29 

Dom 13:22 20 Heb 12:22 30 Upp 7:9-12; 
7 Jes 6:1-7 21 Fil3:21 14:1-5; 
8 Matt 17:1-8 22 Upp 7:15; 21:22-27 
9 Apg9:1-19 7:9-10 31 Upp5:6; 

10 Matt20:20-23 23 Upp 19:5-8 Jes 53:4-7 
11 Luk 13:22-30 24 Upp 15:3-4; 32 Joh20:19-23; 
12 2 Pet 1:11; Rom 11:33-36 Luk 24:30-31 

Jak 2:5 25 2 Mos 33:18; 33 Upp 21:27; 
13 Upp21:2; Joh 14:8 Luk 10:20 

Heb 11:16; 26 Heb 11:27; 34 Upp 7:9; 
12:22 2 Mos 33:21-23; 21:23 

152 



Sakregister 

Absolution, se Avlösning 
Adam 19, 35 f, 39 ff, 48 
Adam, den andre, 48 
Allestädesnärvaro 29, 50 
Allmakt 29,33,49 f 
Allvetande 29,50,125 
Ande, se Helig Ande 
Andligt regemente 99 f 
Antikrist 120 f, 136 f, 139 f 
Apostlar 17, 52, 66 ff 
Apostolicitet 65 
Arbete 101 f 
Arvsynd 42 f, 87, 131 
Avbild, Guds, 35 f, 40 f 
Avfall 137 
Avgudar, avguderi 118 ff 
Avlösning 73 f, 93 ff 

Barmhärtighet, Guds, 25 f 
Barn 101 
Behållelse 92 
Beredelse, för Nattvarden, 85 f 
Bibeln 15 ff, 21 ff, 69, 71 ff, 90 f 
Bikt, se Avlösning 
Biskopar 66 ff 
Böcker, vid domen, 142 f, 151 
Bön 53, 113 ff, 150 

Dag, Kristi, 135 ff 
Dagligt bröd 114 
Diakoni 102 f 
Djävul 19, 39 ff, 119 ff, 144 f 
Dogmer 19,65 
Dom, domar 125,141 ff 
Dom, den yttersta, 55, 70 f, 119, 

141 ff 

Domslut, evigt, 144 ff 
Dop 63 f, 75 ff, 87 ff, 95 f, 111 
Dop av barn 79 f, 87 f 
Död 40 f, 45, 129 ff 
Dödsrike 144 

Element, Nattvardens, 82 f 
Enhet, Kyrkans, 64 
Enhet, människans, 45, 130 f 
Evangelium 13, 61 f, 90, 94 f, 123 f, 

125,145 f 
Eviga ting 109 f, 124 f 
Evighet 33 f, 124 f 
Evigt liv 89, 124f, 147 f 

Fall, människans, 39 ff 
Fiender 117 ff 
Folk, Guds, 21 f, 111 ff, 117 ff 
Frid 89,97,126 
Frihet 43, 149 
Fri vilja, människans, 42 f 
Frälsning 13 f, 21, 24, 35 f, 45 ff, 

63 ff, 87 ff, 124 f, 143 f 
Fullbordan, profetiornas, 22 f, 47 
Fullkomlighet, Guds, 23, 25 f, 145 
Förbön 50,52 f, 100, 113 ff 
Fördragsamhet, Guds, 43 
Fördömelse 144 f 
Förhärdelse 138 f 
Förkastande av nåden 145 
Förlossare 54 
Förlåtelse 77, 87 ff, 93 f, 134, 142 f 
Förnedring, Kristi,49t54 
Förnuft 19, 31, 42 f, 107 f 
Försoning 52 ff, 61, 76 f, 96, 137, 

146 
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Förstockelse 138 f 
Förtröstan 112 f 
Föräldrar 101 

Gamla Testamentet 21 ff, 52 ff, 
59 ff, 63 

Gemenskap, med människor, 103 
f, 106 ff 

Goda gärningar 66 f, 109, 115 f, 
143 f 

Gudom 27 ff, 49 f, 57, 137 
Gudsnamn 27 f 
Guds Ord 9,13 f, 15 ff, 21 f, 37 f, 

51 f, 55, 59 ff, 63 ff, 71 ff, 88 ff, 
105 f 

Guds Son 13 f, 17 f, 21, 23 f, 28 ff, 
34 

Hedningar 12,116,138 f 
Helgelse 61 f, 65, 92 
Helig Ande, Guds, den Helige An

de, 18,21,31 f, 39,48,57 ff, 63, 
66, 71 f, 77 t 99 

Helighet, Guds, 25 f, 90, 92 
Helighet, Kyrkans, 63 ff, 103 
Helvete 144 f 
Hem 100 f 
Hem, det himmelska, 149 
Herrens bord 81 
Herrens bön 113 f 
Herrens Heliga Nattvard 81 ff, 93 ff 
Himmel 147 ff 
Historia, folkens, 11 
Hopp 24, 28, 58, 135 
Härliggörelse 92 
Härlighet, Guds, 21, 24, 28 f, 37 f, 

55 f, 148f 
Högmod 19,40 
Högsta Väsen 9 

Idoldyrkan 119 f 
Inkarnation 9,17,30,48 f, 120, 131 
Inspiration 18 f, 57 ff, 72 
Instiftelse, Dopets, 75 
Instiftelse, Nattvardens, 82, 95 
Instiftelseord, Dopets, 27 f, 76 

Instiftelseord, Nattvardens, 82 
Israel 21 f, 138 f 

Judar, judendom 21 f, 30, 138 f 

Kallelse, den jordiska, 101 f, 127 f 
Kallelse, till barnaskap, 89 f, 125 
Kamp, Guds folks, 19 f, 104, 113, 

117ff 
Katolicitet 65 
Konsekration 82 f 
Konung, Kristus, 54 ff 
Kunskap, om Gud, 18 f, 105 f, 112 

f, 117 f 
Kyrka, Kristi, 63 ff, 69 ff, 103 f 
Kärlek, Guds, 25 f, 109, 145 f 
Kärlek, människors, 100 ff, 109 
Kätteri 19 f 
Kött, köttslighet 42 

Lag, Guds, 11 f, 16,90,94,99 f, 
107f 

Lag, människors, 99 f 
Lamm, Guds Lamm, 31, 54, 81, 
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Lidande, en kristens, 103 f 
Lidande, Kristi, 53 f, 131 f 
Liv 36, 43, 126 f, 129 
Lovsång 150 
Lycka 127 
Läror, Kyrkans, 19,65, 109 
Lön, för goda gärningar, 143 f 
Lön, vid domen, 143 f 
Lösen, lösepenning 54 

Makt, Guds, 24, 37 f, 124 
Mammonsdyrkan 117 
Medborgarskap 109 f 
Medel, salighetens, se Nådemedel 
Medmänniska 102 
Messias 18, 21 f, 30 f, 45 ff, 51 f, 57 f 
Mission 102 f, 137 ff 
Monoteism 27 
Moralsystem 106 ff 
Mottagande, av Kristus, 145 f 
Människoblivande, se Inkarnation 
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Mänsklighet, Kristi, 28 f, 48 ff 

Namn, Frälsarens, 46 f 
Nattvard, se Herrens Heliga Natt-

vard 
Natur, Kristi gudomliga, 48 ff 
Natur, Kristi mänskliga, 48 ff 
Natur, människans, 41 ff 
Natur, skapelsen, 9 ff 
Norm, förläran, 19, 65 
Nya Testamentet 21 f, 53 f 
Nycklarnas ämbete 96 ff 
Nyfikenhet, andlig, 118 
Nåd 25,55,111,143 f 
Nådemedel 18, 69 ff, 88 f, 111 
Nådens ordning 89 ff 
Nästa, vår nästa, 102 

Offer, i Gamla Testamentet, 52, 81 
Offer, Kristi, 53 f, 81, 131 f, 151 
Okunnighet 13 f, 117 f 
Olydnad mot överheten 100 
Omskärelse 79 
Omvändelse 13, 43, 71, 90 f 
Ont, det onda, 11 f, 42 f, 106 ff, 

119 f, 147 f 
Ord, se Guds Ord 
Osynlighet, Kyrkans, 69 ff 
Otro 30 ff, 45,142,145 

Panteism 10, 33 
Polyteism 27 
Profeter 16 ff, 21 f, 45 f, 51 f, 58, 72 
Prästämbete 66 ff 
Pånyttfödelse 42, 55, 75 ff, 87 f, 91 

Realpresens, i Nattvarden, 83 f 
Religioner 9 f, 27, 41, 105 f 
Rike, Guds, 54 ff, 79 f, 135, 147 ff 
Rum, i skapelsen, 34, 147 f 
Rätt 11 f, 106 ff 
Rättfärdiggörelse, människans, 

76 f, 91, 131, 142 
Rättfärdighet 24 f, 40, 53 f, 64 f 
Rättvisa, Guds, 24 f, 141 f 

Sakrament 63, 69 ff, 77 f, 82 ff 
Salighet 148 ff 
Samfund, de heligas, 63 ff 
Samvete 11 f, 107 f 
Sann Gud, Kristus, 48 ff 
Sanning 23 f, 108, 111 
Sann människa, Kristus, 48 ff 
Seger, Kristi, 121 f, 131 f, 151 
Seger, Kyrkans, 121 f 
Skapelse 10, 33 ff, 57 f, 99, 105 ff 
Skriften, se Bibeln och Guds Ord 
Skriftermål, se Avlösning 
Skuld 42, 53 f 
Skådande av Gud 43 f, 150 f 
Stad, Guds, 110, 127 f, 135,149, 

151 
Straff, eviga, 141 ff 
Svaghet 117 f 
Svärmeandar, svärmeri 19,71 ff 
Synd 40 ff, 45, 101, 106 ff 
Syndabekännelse 90,93 ff 
Syndafördärv 42,131 f 
Säkerhet, falsk, 118, 137 f 
Sökande av Gud 9,13, 106, 124 

Tacksägelse 150 
Tecken på Kristi återkomst, se 

Återkomst 
Tid, tider 34, 123 ff 
Tjänst, inbördes, 37, 66 ff, 114 f, 

143 f 
Treenighet 27 ff, 57, 61 f, 76, 113, 

141, 151 
Tro 18, 35, 58, 63 f, 77, 87 ff, 94 f, 

112 f, 145 f 
Trohet i kallelsen 101 f 
Trygghet 135,149 

Under 24, 37 f, 51 f 
Uppbrott, från livet, 133 f 
Uppehållelse 10, 37 f, 43 
Uppenbarelse 9 ff, 15 ff, 21 ff, 27 ff, 

57 ff, 105 ff 
Upphöjelse, Kristi, 49, 54 
Upplysning, i Nådens ordning, 90 
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Ånger 90 f, 94 
Återkomst, Kristi, 135 ff 
Återlösare 54 
Återställelse 147 f 

Äktenskap 100 f 
Ämbeten, Kristi, 51 ff 
Ämbeten, Kyrkans, 66 ff, 71 ff 
Änglar 39 ff, 150 f 
Ära 119,126 
Åra, Guds, 33, 38, 44, 50, 141, 150 
Ärelystnad 40 

Ödmjukhet 37, 104 
Överstepräst 52 f 
Övning 104 

Uppräknande, av synder, 97 f 
Upprättelse, människans, 36, 48, 

101 f 
Uppståndelse 24,31,45,49 f, 131 f 
Utveckling, utvecklingslära 35 

Vaksamhet 121,135 f 
Vapen, andliga, 19 f, 67 f, 121 f 
Vidskepelse 119 
Vittnesbörd 102 f, 115 f 

. Vrede, Guds, 12, 53 
Vuxna 79 f, 100 f 
Världen 9 ff, 33 ff, 99 f, 102, 105 ff, 

123 f 
Världsligt regemente 99 f 
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Brukade förkortningar m m 

Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter: 

AB Augsburgska bekännelsen 
ABA Augsburgska bekännelsens apologi 
KF Konkordieformeln 
LK Martin Luthers lilla katekes 
OPM Om Påvens makt och överhöghet 
SA Schmalkaldiska artiklarna 
SK Martin Luthers stora katekes 

Förteckning över brukade upplagor och översättningar: 

Bibelöversättning för Gamla Testamentet: Svenska Bibelsällska
pets varsamma språkliga revision av 1917 års översättning. 

Bibelöversättning för Nya Testamentet: Bibelkommissionens 
utgåva 1981. 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter, utgivna av Samfundet Pro 
Fide et Christianismo, Stockholm 1957. 
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Studieplan till Skapelse och Frälsning 

1. Allmänna anvisningar 

Så långt det är möjligt bör varje cirkeldeltagare för varje gång ha 
läst igenom det material som skall behandlas vid sammankoms
ten. Både ledaren och deltagarna får på det sättet större möjlighe
ter att vid sammankomsten ägna sig åt en friare behandling av 
dagens avsnitt, t ex genom komplettering med annat material än 
studiehandbokens och genom samtal över de uppställda friare 
frågorna eller andra frågor som deltagarna själva ställer. 

Efter överläggning kan man inom cirkeln bestämma hur lång 
tid man för varje gång vill anslå till genomgång av huvudfrågorna 
resp det friare samtalet. 

2. Fördelning på sammankomster 

A. Vid sammankomst om två timmar 

Ett kapitel genomgås vid varje sammankomst. 
Eftersom denna uppläggning kräver 24-25 sammankomster 

kan det i många fall vara lämpligt att fördela studierna på två 
studiesäsonger. 

B. Vid sammankomst om tre timmar 

Ett kapitel genomgås vid varje sammankomst. I detta fall kan två 
timmar anslås till genomgång av dagens material, ev kompletterat 
med annat material, för vilket deltagarna kan få ansvar enligt i 
cirkeln uppgjord plan. Den tredje timmen användes för samtal 
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enligt "friare frågor" m m. 
Även i detta fall kan en uppdelning på två studiesäsonger vara 

tänkbar. 

c. Vid sammankomst om tre timmar 

(Alternativ form av B) 
Två kapitel genomgås vid varje sammankomst. Under de båda 

första timmarna genomgås lämpligen huvudfrågorna i de båda 
kapitlen, varpå den tredje timmen användes för "friare frågor" 
mm. 

ANM. Denna uppläggning på endast tolv sammankomster för 
genomgång av hela studieboken får anses vara ganska krävande. 
Den kan tillrådas endast då tiden verkligen är begränsad och man 
kan räkna med mera erfarna deltagare. 
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Första sammankomsten (s 9 -14) 
Kan vi veta något om Gud? 

Arbetsfrågar 

1. På vilka sätt skiljer sig den särskilda uppenbarelsen från den 
allmänna? 

2. Hur förhåller sig Ordet och Kristus till varandra i den särskilda 
uppenbarelsen? 

3. På vilka punkter står kristendomen närmare de främmande 
religionerna än de ateistiska åskådningarna? 

4. Vilka sidor i skapelsen synes för olika kristna som de största? 
5. Vilka är de faktorer som begränsar samvetets förmåga att up

penbara något om Gud? 

Friare frågor 

1. Vad lägger olika åskådningar in i begreppet "ett högsta 
väsen"? 

2. Vilka inslag av "panteism" kan man finna i moderna åskåd
ningar? 

3. Finns det i vårt århundrades historia någonting som illustrerar 
det Skriften säger om att överträdarna har "fyllt sitt mått"? 
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Andra sammankomsten (s 15-20) 
Gud har uppenbarat sig i sitt Ord 

Arbetsfrågar 

1. I vilka etapper har Guds ord kommit till oss? 
2. På vilka olika sätt kommer Ordets mänskliga sida till synes? 
3. Vad innebär inspirationsläran i fråga om Bibelns författare? 
4. Jämför Jesus Kristus och Skriften i fråga om gudomligt-mänsk

ligt! 
5. Vad innebär det att Ordet, förutom att det är en kunskapskälla, 

också är ett nådemedel? 

Friare frågor 

1. Vad innebär det rent allmänt att orden - talade, hörda, skrivna 
eller tryckta - är ett medium? 

2. Hur kan, resp bör man bete sig, när religiösa ledare presente
rar syner, drömmar eller uppenbarelser? 

3. Sök precisera förnuftets verkliga uppgifter i fråga om Guds 
Ord! 

162 



Tredje sammankomsten (s 21-26) 
Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus 

Arbetsfrågor 

1. På vilka sätt hänger uppenbarelsen i Jesus Kristus samman 
med uppenbarelsen i Ordet? 

2. Vad innebär utsagan att Jesus Kristus är ORDET? 
3. Sök finna exempel på sådana drag hos Messias-Kristus som 

redan profeterna har nämnt! 
4. Vilka ytterligare exempel finns det på att Gamla Testamentet 

handlar om Kristus? 
5. Vilka egenskaper hos Gud kan vi se uppenbarade genom Jesus 

Kristus? 

Friare frågor 

1. Hur kan tidsbestämningarna "förr" och "nu" hjälpa oss att se 
Guds uppenbarelse i Skriften och i Kristus? 

2. Gör en jämförelse mellan egenskaperna sanning-makt-rättfär
dighet-helighet-barmhärtighet sådana de finns hos Gud, resp 
hos människor! 

3. Hur kan vår mänskliga uppfattning av vad "kärlek" är tänkas 
leda oss vilse i fråga om Guds kärlek? 
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Fjärde sammankomsten (s 27 -32) 
Gud har uppenbarat sig 

som den Treenige Guden 

Arbetsfrågar 

1. På vilka grunder har kristendomen anklagats för polyteism? 
2. Vilka tydliga belägg finns det i Nya Testamentet för treenig

hetsläran? 
3. På vilket sätt görs det i Skriften en åtskillnad mellan förhållan

det inom gudomsväsendet och den mot världen riktade gu
domsverksamheten ? 

4. Hur kan Kristi gudomliga anspråk förenas med den oansenliga 
ställning i det yttre som kännetecknade "Jesus av Nasaret"? 

5. Vad är det för skillnad på att betrakta Guds tankar utifrån och 
att betrakta dem inifrån? 

Friare frågor 

1. Ta fram exempel ur Nya Testamentet på Jesu gudomliga an
språk! 

2. Har de invändningar judarna gjorde mot Jesu anspråk någon 
slagkraft bland människor idag? 

3. Kunde Jesus ha uppträtt annorlunda mot sina fiender? 
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Femte sammankomsten (s 33-38) 
Gud är Skaparen och Uppehållaren 

Arbetsfrågor 

1. Vilka olika betydelser har ordet" skapa"? 
2. Vilken betydelse har begreppen "tid" och "rum" för vår upp

fattning om världen? 
3. Vilka olika tolkningar har man givit åt "de sex skapelseda

garna"? 
4. Vilken betydelse har tron för vår förståelse av skapelsen? 
5. På vilka olika sätt kan man se på de "under" som bryter det 

ordinarie mönstret i skapelsen? 

Friare frågor 

1. Vilken är skillnaden mellan den ursprungliga skapelsen och 
det skapande som alltjämt pågår? 

2. Vad innebär uppehållelsen av det skapade? 
3. Vilken är människans roll i Guds skapade värld? 
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Sjätt~. sammankomsten (s 39 -44) 
Anglarna och syndafallet 

Arbetsfrågar 

1. Vilken är skillnaden mellan änglar och människor? 
2. Vad innebar syndafallet? 
3. Vad kännetecknar människornas läge efter fallet i deras förhål

lande till det goda och det onda? 
4. På vilket sätt skiljer sig kristendomens lära om döden från 

andra religioners? 
5. Vilka uppgifter har de goda änglarna? 

Friare frågor 

1. Vilka följder får en alternativ syn på syndafallet, t ex såsom 
"kulturens födelsestund"? 

2. Vilka belägg kan man finna i t ex modern litteratur på att 
kristendomens förnekare själva följer läran om syndaför
därvet? 

3. Vilka förklaringar kan man finna till att Gud tillåter det onda 
intill en viss gräns? 
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Sjunde sammankomsten (s 45-50) 
Jesus Kristus och Frälsningen 

Arbetsfrågar 

1. I vilka olika former gestaltar sig döden ur kristen synpunkt? 
2. Hur fortskrider löftena i Gamla Testamentet om en Frälsare? 
3. Vad säger Frälsarens olika namn oss om hans person och verk? 
4. Varför måste människornas Frälsare vara sann Gud och sann 

människa? 
5. Vad innebär Kristi förnedring, resp hans upphöjelse? 

Friare frågor 

1. Sök att geografiskt och historiskt visa att "tiden var fullbor
dad" när Jesu födelse inträffade! 

2. Sök att i gestalter och bilder i Gamla Testamentet finna olika 
förebilder till Jesus Kristus! 

3. Vilka följder får det, när det mänskliga, resp det gudomliga 
hos Jesus Kristus överbetonas på det andras bekostnad? 
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Attonde sammankomsten (s 51-56) 
Jesus Kristus - Profet, Överstepräst och 

Konung 

Arbetsfrågar 

1. Vilka uppgifter åvilade profeterna, resp översteprästerna i 
Gamla Testamentet? 

2. Hur har Jesus utövat det profetiska ämbetet omedelbart, resp 
medelbart? 

3. På vilket sätt avviker Jesus såsom överstepräst från överste
prästerna i Gamla Testamentet? 

4. Vad är innebörden när Frälsaren kallas Försonare, resp Förlos
sare? 

5. Vad är innebörden i beteckningarna Maktens, Nådens, resp 
Härlighetens rike? 

Friare frågor 

1. Sök nämna sådana profeter, resp kungar i Gamla Testamentet 
som kan anses ha varit förebilder till Jesus Kristus! 

2. Om Jesu översteprästerliga offer har utförts" en gång för alla" , 
varför fortsätter vi då att läsa om de tidigare offren? 

3. Vilket av Jesu Kristi tre ämbeten talar tydligast till människor 
idag? 
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Nionde sammankomsten (s 57 -62) 
Den Helige Ande - Hjälparen och 

Tröstaren 

Arbetsfrågor 

1. Hur förklarar våra bekännelseskrifter Andens person inom 
Gudomen? 

2. På vilka sätt har Anden varit verksam på Gamla Testamentets 
tid? 

3. Hur har Anden verkat på de profeter, apostlar och evangelister 
som har givit oss Bibelns böcker? 

4. Hur kan man visa att Guds Ande har verkat på Nya Testamen
tets tid redan före första Pingstdagen? 

5. På vilket sätt verkar den Helige Ande i samband med en 
människas tro på Kristus? 

Friare frågor 

1. Vad händer, om man vill gå förbi apostlarnas och evangelister
nas ord och hålla sig till "vad Herren Jesus själv har talat"? 

2. På vilket sätt kan det mänskliga-gudomliga i Ordet jämföras 
med det mänskliga-gudomliga hos Jesus Kristus? 

3. Vilka synes de största svårigheterna vara just nu när det gäller 
att förstå Andens verk? 

169 



Tionde sammankomsten (s 63 - 68) 
Kyrkan - Frälsningens ort 

Arbetsfrågar 

1. Av vilken anledning kan Kyrkan kallas "de heligas samfund"? 
2. Hur kan Kyrkan kallas en, när det finns så många samfund? 
3. På vilka sätt kan det visas att Kyrkan verkligen är apostolisk? 
4. Vilka är skillnaderna mellan det särskilda och det allmänna 

prästadömet? 
5. Vilka är de vapen Kyrkan får bruka, resp inte får bruka, för sin 

kamp? 

Friare frågor 

1. Man brukar säga att Kyrkan grundades på första Pingstdagen. 
Sök motivera en annan datering, t ex redan från Fallets dag! 

2. På vilka sätt kan man om Kyrkan bruka beteckningen "ka
tolsk"? 

3. Vilka argument kan man anföra för en yttre, formell kyrkotill
hörighet, utan dop, resp utan tro? 
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Elfte sammankomsten (s 69 -74) 
Salighetens medel 

Arbetsfrågor 

1. Vad är det som gör att Kristi kyrka är osynlig? 
2. Vad har detta för följder i fråga om sanna och falska kristna? 
3. Sök finna de viktigaste bestämningarna för Kyrkans salighets

medel! 
4. Vilka heliga handlingar kan kallas sakrament (två indel

ningar)? 
5. Varför är vi - i motsats till profeter och apostlar - bundna vid 

regeln "Inte utöver vad skrivet är"? 

Friare frågor 

1. Hur bör Kyrkan förhålla sig till de namnkristna och de uppen
bart ogudaktiga? 

2. Är det lättare eller svårare idag än tidigare att visa "var Kyrkan 
.. fl? ar . 

3. Är det en fördel eller nackdel att driva tesen "Anden verkar 
fritt, utan yttre medel"? 
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Tolfte sammankomsten (s 75-80) 
Det Heliga Dopet 

Arbetsfrågar 

1. Vilka följder får det för tron och det kristna livet, om man lär 
att Dopet är Guds nådeshandling eller att det är människans 
bekännelse? 

2. Vilka ting är nödvändiga för en rätt dophandling, och varför är 
de detta? 

3. Vad innebär de olika formuleringarna om att döpas "i Jesu 
Kristi namn" och att döpas "i Faderns och Sonens och den 
Helige Andes namn"? 

4. Vad innebär det att Dopet är ett "sakrament"? 
5. På vilka olika sätt har man tolkat "Nya Testamentets tystnad 

om barndop"? 

Friare frågor 

1. Hur kan man bemöta anklagelsen att Dopet innehåller magiska 
tankar? 

2. Vad ligger i uppgiften hos kyrkofäderna att man hade mottagit 
barndopet "från apostlarnas tid"? 

3. Hur kan barndöpande och icke-barndöpande samfund möjli
gen mötas i en gemensam förståelse av Dopet? 
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Trettonde sammankomsten (s 81-86) 
Den Heliga Nattvarden 

Arbetsfrågor 

1. Vad har Nattvardens olika namn att säga om dess innebörd? 
2. Vilka förbindelser finns det mellan Nattvarden idag, "salen i 

övre våningen" och altaret i Jerusalems tempel? 
3. Vad innebär det att Nattvarden är ett sakrament? 
4. På vilka sätt har ordet "är" i instiftelseorden blivit tolkade? 
5. Vilket är det inbördes förhållandet Dop - Nattvard - Avlös

ning? 

Friare frågor 

1. Hur kan man bemöta invändningen att Nattvarden var en 
inrättning "för de enkla och primitiva församlingarna i ur
kyrkan"? 

2. Hur kan man, rätt eller fel, se på "beredelsen" inför sin natt
vardsgång? 

3. Vad kan sägas om de ibland framställda förslagen att byta ut 
Nattvardens bröd och vin mot andra ting? 
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Fjortonde sammankomsten (s 87-92) 
Tron och Syndernas förlåtelse 

Arbetsfrågar 

1. På vilka sätt är Ordet och Dopet lika, resp olika som nåde
medel? 

2. Hur kan både dop och tro anges som nödvändiga för salig
heten? 

3. Vilka moment brukar räknas till "nådens ordning"? 
4. Vilken är skillnaden mellan nya födelsen och rättfärdiggö

relsen? 
5. Vilken fortsättning behöver omvändelsen och tron få för att 

människan skall nå slutlig frälsning? 

Friare frågor 

1. När principen är att "dopet är nödvändigt för saligheten", 
vilka undantag kan då tänkas? 

2. Hur kan man med bibliska argument bemöta påståendet att 
"ett litet barn kan ju inte tro"? 

3. Vilken skada kan de föreställningar tänkas göra som innebär 
att det kristna livet framför allt består i "erfarenhet" och "and
liga upplevelser"? 
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Femtonde sammankomsten (s 93-98) 
Avläsningen eller Bikten 

Arbetsfrågar 

1. Hur har" det allmänna skriftermålet" kommit att uppstå? 
2. Vari består Avlösningen eller Bikten? 
3. Hur kan Bikten hänga samman med såväl Dop som Nattvard? 
4. Vilken är trons plats i Biktens sammanhang? 
5. Vad säger sund själavård om det ibland föreslagna tvånget att 

"uppräkna alla synder" vid sin bikt? 

Friare frågor 

1. Hur kan ryktena ha uppkommit att Bikten är avskaffad? 
2. Sök närmare utveckla innebörden i orden om att "falla ur 

skeppet" och "komma upp på skeppet igen"! 
3. Hur kan man svara dem som menar att Bikten så lätt miss

brukas? 

175 



Sextonde sammankomsten (s 99-104) 
De kristna i världen 

Arbetsfrågor 

1. Vilket är ansvarsområdet för det världsliga, resp det andliga 
regementet? 

2. Vad innebär" en god världslig överhet"? 
3. Sök visa varför den jordiska kallelsen är ett så viktigt sätt för de 

kristna att utföra sin tjänst i världen! 
4. På vilka områden kan de kristna tjäna även världen utanför sin 

vanliga jordiska kallelse? 
5. Vad kan lidandet ha för betydelse för de kristnas tjänande i 

världen? 

Friare frågor 

1. Sök finna exempel på tillfällen då det kan vara en kristen plikt 
att visa olydnad mot den världsliga överheten! 

2. Varför kan hemmet och familjen betraktas som en värld i 
miniatyr? 

3. Sök med olika argument bemöta påståendet att de människor 
vi hjälper måste vara "värda" vår kärlek! 
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Sjuttonde sammankomsten (s 105 -11 O) 
Världen utanfär Kyrkan 

Arbetsfrågor 

1. Hur ställer sig kristendomen till gudsuppenbarelsen i andra 
religioner? 

2. Vilken väsentlig skillnad finns det i moraluppfattning mellan 
sådana religiösa människor, som är icke-kristna, och verkliga 
ateister? 

3. I vilken betydelse är begreppet "lag" gemensamt, resp icke 
gemensamt, för kristna och icke-kristna? 

4. Ange några skäl varför kristendomen måste erkänna berätti
gandet av olika religiösa och filosofiska moralsystem! 

5. På vilka väsentliga punkter skiljer sig kristen och icke-kristen 
etik i uppfattning om vad människokärlek är? 

Friare frågor 

1. Hur kan man riktigare uttrycka innehållet i påståendet att 
"kristendomen är den högsta religionsformen"? 

2. Vilket erkännande kan man från kristet håll ge åt "den natur
liga etiken"? 

3. Försök finna områden inom etiken, där kristet inflytande kan 
tänkas ha nått in i icke-kristna och ateistiska tankesystem! 
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Artonde sammankomsten (slll -116) 
Gudsfolket - ett folk på väg 

Arbetsfrågor 

1. Vilken grundläggande betydelse har Dopet för Gudsfolkets 
ställning? 

2. Vad är det som gör att Dopet förbinder Gudsfolket med övriga 
nådemedel? 

3. Vilka olika sidor kan man urskilja hos tron? 
4. Vilka olika sidor av bönen är av betydelse för Gudsfolkets liv 

och ~änst? 
5. Vilka är de naturligaste uttrycksformerna för det kristna vitt

nesbördet inför omvärlden? 

Friare frågor 

1. Sök finna exempel på trons betydelse också för vardagens 
förhållanden mellan människor! 

2. Varför är det så nödvändigt att sanningarna om" gudsfruktan" 
och "Treenigheten" verkligen betonas? 

3. Föreslå vilka råd man bör ge kristna ungdomar som planerar 
att "vittna om sin tro"! 
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Nittonde sammankomsten (s 117 -122) 
Gudsfolket - ett folk i kamp 

Arbetsfrågar 

1. Vilka faktorer är det som särskilt gör Gudsfolket till ett folk i 
kamp? 

2. Vilka exempel från modern tid kan anföras på avguderi? 
3. Vilken roll kan ideer och åskådningar spela i fråga om avgu

deri? 
4. Vilken är skillnaden mellan antikrister och Antikrist? 
5. Vilka är de främsta vapnen i kampen mot falska gudar? 

Friare frågor 

1. På vilka till synes oskyldiga vägar kan vidskepelse breda ut sig 
även i våra dagar? 

2. Hur kan bristen på kunskap bli en andlig fiende? 
3. Hur kan uppmaningen "Pröva allt ... " få ett resultat helt 

motsatt det ursprungligen tänkta? 

179 



Tjugonde sammankomsten (s 123 -128) 
Människans tider 

Arbetsfrågor 

1. Sök beskriva situationer och livsområden, där tidsbegreppet 
spelar en viktig roll! 

2. Vad har begreppet "tid" betytt i frälsningshistorien? 
3. Vad har "tid" att betyda i fråga om den enskilda människans 

frälsning? 
4. Sök visa att "tid" och "evighet" inte är ett absolut motsatspar! 
5. Hur kan man förklara den kristna inställningen till att dö eller 

att leva vidare: att "slitas åt båda hållen"? 

Friare frågor 

1. Ge exempel på hur människor kan försöka förlänga sina liv! 
2. Hur förhåller sig livets "längd" och livets "lycka" till varandra i 

modernt tänkande? 
3. Vad ligger i ordet "Din nåd är bättre än liv" (Ps 63:4)? 
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Tjugoförsta sammankomsten 
(s 129-134) 
Liv och Död 

Arbetsfrågor 

1. Hur bör människans förvaltning fungera i fråga om hennes 
jordiska liv (kropp, själ, tid, gåvor)? 

2. Hur skiljer sig kristendomen från andra religioner i fråga om 
synen på döden? 

3. Vilka konsekvenser får det för vår åskådning, om vi ser på den 
kroppsliga döden som en "skilsmässa"? 

4. Hur kan läran om Kristi seger över döden försvaras, när fak
tiskt även de på Kristus troende måste dö? 

5. Vad ligger i begreppen "dödens när" och "dödens hur"? 

Friare frågor 

1. Vilka slutsatser måste man dra, om man ser på döden som ett 
"prov"? 

2. Vad kan människors önskningar i fråga om sin sista tid avslöja 
om deras syn på liv och död? 

3. Hur bör man för människor i vår tid formulera den bibliska 
uppmaningen "Beställ om ditt hus . . ."? 
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Tjugoandra sammankomsten 
(8135-140) 

Kristi återkomst 

Arbetsfrågor 

1. På vilket sätt är de kristnas hopp och trygghet förbundna med 
"Riket" och "Staden"? 

2. Vilka tecken på Kristi återkomst har blivit allt tydligare under 
senare tider? 

3. Hur skall man bedöma de försök som har gjorts att räkna fram 
året för Kristi återkomst? 

4. Vilka tecken på Kristi återkomst är de mest avgörande? 
5. Vilken betydelse kan den kristna världsmissionen få för dessa 

teckens uppfyllelse? 

Friare frågor 

1. Vilka följder kunde det tänkas få, om vi i förväg kände den 
exakta tiden för Kristi återkomst? 

2. Hurdant kan Kyrkans läge tänkas bli, när ändens tid närmar 
sig? 

3. Hur kan den situation tänkas uppkomma, då Antikrist "sätter 
sig i Guds tempel och föreger sig vara Gud"? 
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Tjugotredje sammankomsten 
(s 141-146) 

Den yttersta domen 

Arbetsfrågar 

1. Hur kan det stämma, att det skall komma en dom över" alla" 
och att de som tror på Kristus ändå inte skall komma under 
någon dom? 

2. Vad ligger bakom orden om att "böcker" skall öppnas vid 
domen? 

3. På vilka olika sätt talas det i Skriften om "lön"? 
4. Varför blir det fel, om man anlägger sociala och ekonomiska 

synpunkter på Jesu liknelse om arbetarna i vingården och 
deras lika lön? 

5. Vad är det för skillnad mellan "dödsriket" och "helvetet"? 

Friare frågor 

1. Vilka följder skulle det få, om man ur den kristna läran för
sökte stryka punkten om en yttersta dom? 

2. Hur kan den invändningen bemötas, att "det kan väl inte bli 
någon dom, när Gud är kärleken"? 

3. Hur kan man säga att läran om domen understryker vad 
Evangelium är? 
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Tjugofjärde sammankomsten 
(s 147-152) 

Den eviga saligheten 

Arbetsfrågar 

1. Hur kan det bli rätt eller fel, när man talar om "återställelse"? 
2. Sök finna exempel i Skriften som visar vad det innebär att stå 

inför den himmelska härligheten! 
3. Varför höll Jesus avsiktligt tillbaka lärjungarnas anspråk i fråga 

om den himmelska härligheten? 
4. Sök finna några huvudpunkter i Skriftens framställning av den 

eviga saligheten! 
5. Vad är det högsta och största i saligheten? 

Friare frågor 

1. Varför är Skriften så måttfull när den beskriver den eviga 
saligheten? 

2. Vilka faror kan det finnas i religiös poesi, om den målar ut t ex 
"staden" eller "härligheten"? 

3. Hur bör det kristna budskapet framställas, så att "hoppet" och 
"härligheten" verkligen kommer med men ändå inte tillåtes 
dominera? 
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