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O
ch det hände vid den tiden att från 
kejsar Augustus utgick ett påbud 
att hela världen skul le skattskri-
vas. Detta var den första skatt-

skrivningen, och den höl ls när Quirinius styrde i 
Syrien. Al la gick då för att skattskriva sig, var 
och en til l sin stad. 
Så reste också Josef från staden Nasaret i 
Galileen upp til l Judeen, til l Davids stad som 
kal las Betlehem, eftersom han var av Davids 
hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig 
til lsammans med Maria, sin trolovade som var 
havande. 
Medan de befann sig där var tiden inne för hen-
ne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. 
Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. 
I samma trakt fanns några herdar som låg ute 
och vaktade sin hjord om natten. Då stod en 
Herrens ängel framför dem och Herrens härlig-
het lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. 
Men ängeln sade: ”Var inte rädda! Jag bär bud 

til l er om en stor glädje för hela folket: I dag har 
en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är 
Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: 
Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och 
ligger i en krubba.” 
Och plötsligt var där til lsammans med ängeln en 
stor himmelsk här som prisade Gud: 

”Ära åt Gud i höjden, 
och frid på jorden 
bland människor 
som han älskar.”

När änglarna hade lämnat dem 
och återvänt til l himlen, sade her-
darna til l varandra: ”Vi måste gå in til l Betlehem 
och se det som har hänt och som Herren låtit oss 
veta!” De skyndade i väg och fann Maria och 
Josef och barnet som låg i krubban. När de hade 
sett det, berättade de vad som var sagt til l dem om 
detta barn. Al la som hörde det förundrades över 
vad herdarna berättade för dem. Men Maria be-
varade och begrundade al lt detta i sitt hjärta.

Luk. 2:1-19

nom de profeter som funnits ti-
digare. Särskilt ser vi detta under 
de heliga advents- och fastetider-
na under kyrkoåret. Kristi mira-
kulösa tillblivelse och födelse av 
jungfru Maria, platsen för Hans 
födelse i Betlehem, sättet på vil-
ket Han styrde, Hans underverk, 
Hans lidande, Hans ställföreträ-
dande offerdöd, Hans uppstån-
delse från de döda, Hans styrelse 
över Kyrkan och Hans förestå-
ende återkomst var alltsammans 
förutsagt av Gud genom Gamla 
testamentets profeter. 

Gudstjänsten sker i enlighet 
med de heliga Skrifterna. Liturgin 
som vi följer vecka för vecka är 
hämtad direkt från Bibeln. Vi hit-

Jesus rider in 
i Jerusalem – 
Gudstjänst

När de närmade sig Jerusalem 
och kom till Betfage vid Oliv-
berget, sände Jesus i väg två 
lärjungar och sade till dem: 
”Gå in i byn där framför er. 
Där ska ni genast finna en 
åsna som står bunden med 
ett föl bredvid sig. Ta loss dem 
och led dem till mig. Och om 
någon säger något till er, ska 
ni svara: Herren behöver dem. 
Och han ska strax skicka i 
väg dem.” Detta hände för att 
det som var sagt genom profe-
ten skulle uppfyllas:

Säg till dottern Sion:
Se, din kung kommer 
till dig, ödmjuk och ri-
dande på en åsna, på 
en arbetsåsnas föl.

Lärjungarna gav sig i väg och 
gjorde som Jesus hade befallt 
dem. De hämtade åsnan och 
fölet och lade sina mantlar på 
dem, och han satt upp. Den 
stora folkmassan bredde ut 
sina mantlar på vägen, andra 
skar kvistar från träden och 
strödde på vägen. Och folket, 
både de som gick före honom 
och de som följde efter, ropade: 
Hosianna, Davids son! Väl-
signad är Han som kommer 
i Herrens namn. Hosianna i 
höjden!

Matt. 21:1-9

och sitt blod, utgiven och utgjutet 
för oss till syndernas förlåtelse. 
Det är passande att denna hän-
delse har en sådan framträdande 
plats i Kyrkans tillbedjan, efter-
som den visar oss vad tillbedjan 
handlar om.  

Jag använder ordet tillbedjan, 
men det är endast en del av vad 
som händer när Kyrkan kommer 
samman i Kristi namn. Vad som 
sker bland oss varje söndag kan 
bättre beskrivas som gudstjänst. 
Låt oss med utgångspunkt i da-
gens evangelium betrakta fyra 
väsentliga kännetecken som hör 
till gudstjänsten. För det första är 
det Herren Jesus som leder den. 
För det andra är den i överens-
stämmelse med den heliga Skrift. 
För det tredje är det Jesus som tjä-
nar i gudstjänsten. För det fjärde 
är Jesu gudstjänst källan till vår 
tillbedjan som Guds folk. 

Herren Jesus leder gudstjäns-
ten. Det var Jesus som bestämde 
sig för att bege sig till Jerusalem. 
Han visste vad som där vänta-
de Honom. Han visste att hosi-
anna-ropen inom några få dagar 
skulle förbytas i rop som ”kors-
fäst Honom! Korsfäst Honom!” 
Men Han vände ändå stegen mot 
Jerusalem eftersom Han var ar-
vinge till Davids tron och det var 
där, i den heliga staden, som Han 
skulle göra anspråk på sin tron.   

Jesus leder gudstjänsten. När 
Han och Hans lärjungar kom till 
Betfage, inte långt från Jerusalem, 
sade Jesus åt dem att gå in i den 
lilla staden och där ska ni finna 
en åsna och ett föl bundet vid sig. 
Jesus gav klara instruktioner som 
de hade att följa. Han bestämde. 

Om någon skulle fråga dem var-
för de tog djuren, skulle de säga 
att Herren behövde dem och det 
skulle vara tillräckligt. Jesus be-
stämmer – inte prästen, inte den 
kyrkliga hierarkin, inte myllret 
av entusiastiska följeslagare, inte 
samhällets religiösa sökare, in-
te församlingstillväxtexperterna 
som gjort sina undersökningar 
om kyrkomarknaden för att ve-
ta exakt vad som gör människor 
involverade – utan Jesus Kristus, 
Kyrkans Herre. Han är chefen. 
Han styr gudstjänsten från bör-
jan till slut. 

För det andra är gudstjänsten 
i enlighet med den heliga Skrift. 
Herren Jesus kommer inte med ett 
helt nytt budskap eller ett nytt sätt 
att tillbe. Han uppfyller vad som 
står skrivet i den heliga Skrift. 
Hur ofta hänvisar inte Jesus till 
det skrivna Gudsordet! Hur ofta 
pekar inte Nya testamentets för-
fattare tillbaka till det skrivna 
Gudsordet! Vad som står skrivet 
i Bibeln bestämmer för all fram-
tid hur vi ska tillbe. St. Matteus 
hänvisar till vad som står skrivet 
i profeten Sakarjas bok:                              

Fröjda dig stort, dotter Sion!
Jubla, dotter Jerusalem!
Se, din kung kommer till dig,
rättfärdig och segerrik är Han.
Han kommer ödmjuk,
ridande på en åsna,
på en åsninnas föl.

Bibeln är inte en samling berät-
telser som religiösa människor 
har satt ihop för att uttrycka sin 
tro och sitt hopp. Bibeln är det 
skrivna Gudsordet. Allting Jesus 
gjorde var förutsagt av Gud ge-

tar inte på den allteftersom. Vi till-
ber såsom Kyrkan alltid tillbett, 
lyssnar till samma ord, sjunger 
samma psalmer, leds av den he-
liga Skrift.  

För det tredje är det Kristus 
som tjänar i gudstjänsten. Be-
trakta profetens ord som uppfyll-
des i Kristus: ”Se, din kung kom-
mer till dig.” Dessa ord riktas till 
Sions dotter, d.v.s. till de kristna, 
till dem som bär Guds namn i 
det heliga dopet (döpt i den tre-
enige Gudens namn, övers. anm.). 
Kristus kommer till sin Kyrka. 

Han kommer inte till moskén. 
Han kommer inte till parlamen-
tet. Han kommer inte till Wall 
street. Han kommer inte till FN. 

Han kommer till Sions dotter. Han 
kommer till sin Kyrka. ”Din kung 
kommer till dig.” Han är din efter-
som Han utger sig för dig. Du gör 
Honom inte till din kung. Han gör 
sig själv till din kung. Han kom-
mer till dig. Du ger dig inte iväg 
och för Honom till dig. Han inbju-
der sig själv. Du drar Honom inte 
till dig genom din vilja.

Av naturen är vår vilja bunden 
av djävulen till att tro demonis-
ka lögner, den är fångad av det 
syndfulla köttets begär och hopp-
löst förälskad i en döende världs 
ytliga vishet. Det är inte vi som 
för Jesus till oss. Jesus kommer på 
eget initiativ. Han kommer på det 
sätt som Gud bestämmer. Han är 

Denna redogörelse av vår Herres 
triumfartade intåg i Jerusalem 
är evangeliets budskap både för-
sta söndagen i advent och palm-
söndagen i kyrkans historiska 
evangeliebok. Den innehåller 
också ett avsnitt som används i 
den vanliga söndagsliturgin, som 
vi sjunger under Sanctus, precis 
före det att vi firar Kristi ankomst 
till oss i Hans kropps och blods 
sakrament. Han som kom till sin 
kyrka ödmjuk, sittande på en ås-
na kommer nu till oss i sin kropp 
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saktmodig. Han är ödmjuk. Han 
kommer under ett fattigt yttre. 
Han kommer på ett sätt som vi 
kan ta emot Honom på. 

Om Han skulle komma med 
sin konungslighet synlig skulle 
vi försöka springa iväg och göm-
ma oss. Om Han kom och visa-
de sin enväldiga makt skulle vi 
försöka gömma våra fel, svaghe-
ter och synder i ett desperat men 
lönlöst försök att undvika domen. 
Han kommer såsom Han måste 
komma ifall Han ska göra vad 
som måste göras. Han kommer 
såsom det är skrivet i den heliga 
Skrift. Det är därför Han kom-
mer i ödmjukhet och saktmodig-
het, Han kommer som en ödmjuk 
kung, ridande på en åsna, på en 
åsninnas föl. 

Han kommer för att frälsa oss. 
En Frälsare frälser. Du kan inte 
göra en frälsare till en Frälsare. 
Om du skulle kunna göra en så-
dan sak skulle du inte behöva en 
Frälsare, eller hur? Men det är vad 
du behöver! Och det är därför du 
behöver gudstjänsten där Herren 
Jesus kommer till dig på det sätt 
som Han bestämmer. Han be-
stämmer att Han ska komma på 
ett saktmodigt och ödmjukt sätt 
eftersom det är så Han tar bort 
din synd.

Att skrämma dig skulle inte ta 
bort dina synder. Att muta dig, 
att lura dig, att avleda dig, att un-
derhålla dig eller att hänföra dig 
med någonting nytt och spän-
nande skulle inte göra dig något 

gott. Men Han kommer för att gö-
ra dig väl. Han kommer för att ta 
bort din synd.

På det sättet är Herrens guds-
tjänst källan till vår tillbedjan 
som Guds folk. Och därför är det 
olyckligt att vi tagit ordet ”till-
bedjan” (worship) för att beskriva 
vad som sker en söndagsmorgon 
när Guds folk samlas. Det är inte 
det att vi inte samlas för att tillbe. 
Det gör vi! Det är snarare det att 
den tillbedjan som vi deltar i är 
frukten av gudstjänsten som vi 
fått ta emot från vår nådige Kung. 

Lyssna till skarans tillbedjan 
för att förstå att det är på det sät-
tet. De ropar till Honom:          

Hosianna, Davids son! 
Välsignad är Han som kommer 
i Herrens namn. 
Hosianna i höjden!

Hosianna betyder ”Fräls oss!” 
Den högsta formen av tillbed-
jan är att ropa på Jesus om fräls-
ning. Jesus är Davids Son. Det gör 
Honom till Kristus, Kungen, syn-
dares Frälsare. Därför ropar vi till 
Honom att frälsa oss i full vetskap 
om att det är därför Han kom-
mit. Vi ber Honom inte att handla 
emot sin vilja och göra det på vårt 
sätt. Vi omfamnar Hans vilja för 
oss och vi vet att det är Hans go-
da och nådiga vilja att komma till 
oss där vi är och rädda oss från 
våra synders hotande faror.

Människor, som tror att det 
främsta syftet med att vi sam-
las på söndagen är vår tillbed-
jan, kanske håller sig borta, där-
för att de inte anser sig värdiga. 
De har kanske gått ut och druckit 
sig fulla. De har gjort något sexu-
ellt omoraliskt. De har sagt elaka 
saker – t.o.m. ljugit – och skadat 
människor som fortfarande är 
sårade. De har gjort alla sorters 
saker som gör dem ovärdiga att 
komma inför Guds närvaro. Så 
de kommer inte. De kommer in-
te till kyrkan. Och sedan, efter 
en tid, kommer de inte till kyr-
kan eftersom de inte kommit till 
kyrkan och det är en synd som 
de inte vill erkänna som synd, så 
de förblir borta och inbillar sig att 
de kan finna Gud på egen hand. 
Vilket de naturligtvis inte kan. 

Men jag har något att säga dig. 
Söndagens samling har inte till-
bedjan som främsta syfte. Det 
kommer i andra hand. Det främ-
sta syftet är att din Kung kommer 
till dig. Han känner till din synd. 
Han känner till varje synd som 
du någonsin begått. Han kän-
ner till dina synder bättre än du 
själv. Om du har ljugit, fifflat, bru-
tit ett löfte, åtrått en annan mans 
hustru, hatat din broder, förak-
tat dina medarbetare och spri-
dit illasinnat skvaller som ska-
dat din medmänniska – tror du 
inte att din Gud känner till det? 
Ingenting är dolt för Hans ögon.  

Se Honom nu där Han vill att 
du ska se Honom. Se Honom där 
Han kommer till dig ödmjuk, 
sakt modig, rättfärdig och för  
med sig frälsning. Se Honom när 
Han rider på sin åsna. Se Honom 
några dagar senare när Han lyf-
ter sitt kors. Se Honom när Han 
lider och dör för dig. Den synd 
som håller dig borta från Gud är 
den synd som Han bar på korset. 
Det finns ingen synd så stor att 
Han inte kan förlåta. Han har re-
dan burit syndens tyngd. Och här 
är Han, i sin Kyrka. Han kommer 
till dottern Sion, Han kommer för 
att frälsa henne.  

Han kommer idag i sin kropp 
och sitt blod. Den heliga måltiden 
är för dem som känner sina syn-
der och inte kan bära deras börda. 
Denna måltid är inte någonting 
som vi gör. Kom ihåg vem det är 
som bestämmer. Jesus säger: 

Tag och ät. Tag och drick. Detta är 
min kropp, utgiven för er. Detta 
är mitt blod, utgjutet för er.

Då måste det vara vad Han sä-
ger det vara och eftersom det är 
vad Han säger det vara, är det 
vår frälsning. Därför sjunger vi: 

”Välsignad är Han som kommer i 
Herrens namn. Hosianna i höjden!” 
Kristi sanna gudstjänst väcker 
sann tillbedjan i våra hjärtan och 
Gud tar nådigt emot vårt pris.

Amen

Jenny Lind (1820–1887) föddes 
i Klarakvarteren i Stockholm 
utom äktenskapet och blev av 
sin mor utsatt för grov miss-
handel, både fysiskt och psy-
kiskt. Fadern var alkoholise-
rad och redan som fyraåring 
blev hon bortackorderad till 
sin mormor, fru Tengmark, 
som var en varmt kristen och 
gav henne mycket kärlek och 
uppmuntran.

Nio år gammal var Jenny till-
fälligt inackorderad i ”Borger-
skapets Enkehus”, som då låg 
på samma tomt som varuhu-
set NK gör i dag. Där satt Jenny 
i ett fönster och sjöng visor för 
sin katt, när en förbipasse-
rande tjänsteflicka noterade 
hennes fantastiska sångröst. 
Flickans arbetsgivare, som var 

dansös på Operan, lyckades – 
trots Jennys mors hårda mot-
stånd – ordna en provsjung-
ning vid Kungliga Teatern.

När teaterchefen såg den 
unga flickan invände han, 

”Det här är ingen barnkam-
mare – det är kungens teater!” 
men blev snart rörd till tårar 
när han hörde Jenny sjunga.

1830 skrevs Jenny in på tea-
terskolan på statens bekostnad. 
Hon bodde nu åter hemma hos 
sin mor, Anna Maria Fellborg, 
i Sollentuna och blev på nytt 
misshandlad. Jenny lyckades 
fly till Kungliga Teaterns elev-
bostäder, där hon fick en fri-
stad. Inte förrän Anna Maria 
gifte sig 1835 med Jennys far, 
Niclas Lind, kunde Jenny åter-
vända hem.

Ett nytt avtal med teatern in-
gicks, och en tid av lugn och 
avspänning mellan Jenny och 
modern inleddes.

Operapremiären skedde då 
Jenny var 17 år, med rollen 
som Agathe i Carl Maria von 
Webers Friskytten. Bland åhö-
rarna fanns Fredrika Bremer, 
som senare skulle bli hennes 
personliga vän. Bremer kom-
menterade debuten i en eng-
elskspråkig tidning i översval-
lande ordalag.

Jenny Lind uppfattade sin 
sångtalang som Guds särskil-
da gåva, som hon var skyldig 
att återgälda genom att göra 
sitt allra yttersta som konstnär. 
Hon ville med sitt eget livs ex-
empel bidra till att höja ope-
rans och scenkonstens anseen-

Vår 
svenska 
näktergal

var både superstjärna och 
varmt kristen

Jenny Lind såg det som en moralisk, kristen plikt 
att generöst dela med sig av sina ekonomiska till-
gångar och genom hela sin sångarkarriär donerade 
hon ständigt pengar till välgörande ändamål.
Hon var en internationellt erkänd sångerska, och när hon anlände till Amerika för en lång 
turné mottogs hon på kajen i New York av 30 000 personer.

200-års-jubileum!

Rolf
Preus

Gdańsk: Entry into Jerusalem
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de. Hon led av att se det som 
hon uppfattade som ett mora-
liskt förfall inom teatervärlden.

Jennys fromhet var präglad 
av den pietistiska väckelsen, 
som hon senare skulle knyta 
ännu tätare band till.

År 1841 begav sig Jenny till 
Paris för att träna sin röst hos 
den spanskfödde sångpedago-
gen Manuel Patricio Rodriguez 
Garcia, som var den mest kom-
petente i Europa vid denna tid. 
Året dessförinnan hade hon 
utnämnts till hovsångerska av 

kung Carl XIV Johan, men in-
såg att hon behövde utvecklas 
vidare.

Åter i Stockholm 1842 firade 
hon nya triumfer på opera-
scenen och vid konserter, och 
publiken och kritikerna lade 
märke till den utveckling hon 
genomgått. Under flera år för-
de hon en kringresande, turne-
rande tillvaro och gästspelade 
på operascener och konsert-
estrader runt om i Europa.

Av särskild betydelse blev 
vänskapen med kompositö-

ren Felix Mendelssohn, en 
vänskap som hos Felix över-
gick i en regelrätt förälskel-
se. Denna gång var den dess-
utom besvarad; Mendelssohn 
har beskrivits som Jenny 
Linds enda verkligt stora ro-
mans. Men det förblev en kär-
lek på ett platonskt plan, fram-
för allt ett nära musikaliskt 
samarbete. Bland annat skrev 
Mendelssohn sopranpartiet i 
sitt oratorium ”Elias” för Jenny.

Kontakten upphörde plöts-
ligt när Mendelssohn hastigt 
avled 1847, endast 38 år gam-
mal.

I England fick Jenny upple-
va några av sina största fram-
gångar, både på operascenen 
och på konsertestraden. Det 
engelska kungahuset med 
drottning Victoria i spetsen 
var entusiastiska. Ändå växte 
det successivt fram ett beslut 
inom henne att lämna opera-
scenen för gott och under res-
ten av sin sångkarriär enbart 
ge konserter.

Jenny träffade Claudius 
Harris, en elegant kapten i 
den indiska armén, och för-
lovade sig hastigt och plane-
rade ett snabbt giftermål. Den 
unge militären var en över-
tygad kristen, men visade sig 
ställa krav på att hon inte skul-
le sjunga mer offentligt. Han 
ville också ha inflytande över 
hennes förmögenhet.

Jenny flydde då till Paris 
och fick hjälp av hovrättsrådet 
Henrik Munthe att bryta det 
hotande äktenskapskontrak-
tet. Munthe förblev hennes 
rådgivare, förvaltare och ”pap-
pa” under större delen av livet. 
Henrik Munthe bodde som-
martid på Beateberg, Värmdö, 
där Jenny tillbringade många 
somrar.

Efter en serie konserter i 
Tyskland kom Jenny åter till 
Stockholm. Hon lämnade nu 
operascenen för gott, och den 
25 augusti 1850 gav hon sin 

avskedskonsert i Sverige i S:ta 
Clara kyrka.

Hon knöt nu också allt täta-
re kontakter med företrädare 
för den nyevangeliska väckel-
sen, och framför allt med Carl 
Olof Rosenius, lekmannapre-
dikanten som senare blev en 
förgrundsgestalt i den inom-
kyrkliga Evangeliska foster-
landsstiftelsen (EFS). Jenny 
gick under denna tid regel-
bundet och hörde Rosenius 
predika i Betlehemskyrkan på 
Beridarebansgatan, och han 
blev också hennes själasörjare.

Jennys avhopp från ope-
rascenen sågs med oblida 
ögon av pressen och den all-
männa opinionen, som dess-
utom – helt felaktigt! – gav 
Rosenius skulden för Jennys 
beslut. Rosenius hånades i en 
teaterpjäs, Läsarprästen, där 
man bland annat sjöng: ”Jenny 
Lind bland stadens lisor sjung-
er andeliga visor.”

Jenny var en hängiven filan-
trop. Ända från de första gan-
ska blygsamma gager hon fick 
i Sverige efter sin debut, och 
genom hela sin internationel-
la sångarkarriär, skänkte hon 
ständigt pengar överallt där 
hon framträdde till olika väl-
görande ändamål. Det gick till 
skolor, sjukhus och olika ideel-
la verksamheter; ibland bistod 
hon enskilda personer som be-
fann sig i ekonomisk knipa.

Hon såg det som en moralisk, 
kristen plikt att generöst dela 
med sig av sina ekonomiska 
tillgångar. Hon stöttade bland 
annat Diakonistyrelsen, som 
Rosenius var med att grunda, 

under många år. Jenny hade 
en nära kontakt med trubadu-
ren Oskar Ahnfelt, som res-
te land och rike runt med sin 
luta. Utgivningen av tio sång-
häften med Ahnfelts sånger fi-
nansierades helt av Jenny Lind.

Kungliga Musikaliska aka-
demin låg henne varmt om 
hjärtat och hon donerade 

grundplåten till Jenny Lind-
stipendiet, som fortfarande 
delas ut varje år till lovande 
sångarbegåvningar.

Under denna tid i Stockholm 
blev Jenny erbjuden ett kon-

trakt med en amerikansk före-
tagare i underhållningsbran-
schen, Phineas Taylor Barnum. 
Han föreslog henne en ettårig 
konsertturné i USA med 140 
konserter och utlovade ett arv-
ode på ettusen amerikanska 
dollar för varje konsert. Jenny 
kunde förstås inte motstå detta 
erbjudande.

Titelbladet till Ahnfelts ”Andeliga sånger”:

ANDELIGA SÅNGER
med accompagnement

af
Pianoforte eller Guitarre,

dels componerade, dels samlade
samt
Fru

Jenny Lind-Goldschmidt
vördsammast tillegnade

af
Oscar Ahnfelt

Eduard Magnus: Jenny Lind
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Jens
Lunnergård

Det blev ett mycket intensivt 
år för Jenny, med otaliga bejub-
lade konserter längs hela den 
amerikanska östkusten. Hon 
mottogs på kajen i New York 
som en superstjärna av 30 000 
personer. Den första konserten 
hölls i New York för sextusen 
brandmän. Den europeiska 

”Jenny Lind-febern” drabbade 
även USA med full kraft.

Året i Amerika medförde 
också en avgörande föränd-
ring i Jennys privatliv. Den nio 
år yngre tyske pianisten Otto 
Goldschmidt, som hon tidiga-
re träffat i Tyskland, blev hen-
nes ackompanjatör. Deras vän-
skap fördjupades till kärlek 
och de beslutade fortsätta livet 
tillsammans.

Julafton, vilket skimmer ligger 
inte över det ordet, vilken för-
väntan vilar inte över den da-
gen? Det är tända ljus och fröjd 
och glädje för ung och gammal, 

Julens barn blir oss 
fött, jungfruns son 
blir oss given

barnens ögon glittrar ikapp med 
ljusen och även vi vuxna utstrå-
lar en glad förväntan. Men tittar 
vi ut så blir vi varse att vi befin-
ner oss i midvintermörkrets all-

ra mörkaste dagar, och ser vi oss 
omkring ut i världen så märker 
vi en pessimistisk anda; de fles-
ta finner världsläget rätt mörkt 
och dystert. Detta sista för väl 
tankarna till det profetord som 
vi ska läsa imorgon, julepisteln 
ur Jesaja 9.

Nu är dock inte meningen 
att vi här ska gå igenom och 
göra en hel utläggning av den. 
Men låt oss stanna en liten 
stund i en kort meditation över 
dessa märkliga ord. Det dystra 
världsläget är tydligen ingen-
ting nytt, det var alltså en reali-
tet redan på profetens tid. ”Det 
folk som vandrar i mörkret ska se 
ett stort ljus, över dem som bor i 
dödsskuggans land ska ljuset strå-
la fram.” 

Otto var av judisk börd och 
Jennys krav inför bröllopet 
var att han övergick till den 
evangelisk-lutherska läran. De 
gifte sig i all enkelhet i ett pri-
vat hem i Boston den 5 febru-
ari 1852. Paret återvände till 
Europa och bosatte sig 1858 
i England. De fick tre barn: 
Walther, Jenny och Ernst.

Jenny fortsatte ytterligare ett 
antal år att ge konserter, om 
än i begränsad omfattning. 
Hon avled i sitt hem i Malvern 
1887, i komplikationerna av en 
cancersjukdom. Hennes grav 
finns där, och en minnespla-
kett över henne är uppsatt i 

”Poets’ Corner” i Westminster 
Abbey i London. Texten lyder: 

”I know that my redeemer liveth” – 
Jag vet att min förlossare lever 
(Job 19:25).

I år firar vi 200-årsminnet 
av Sveriges första kvinna som 
gjort internationell sångarkar-
riär. En unik kombination av 
en enastående sångarbegåv-
ning i förening med en djup 
tro och filantropi.

Vilka är de som vandrar i 
mörkret, och var är det så dys-
tert att det kan kallas döds-
skuggans land? Vilket folk och 
vilken värld talas det om? Har 
detta månne bäring även på 
oss? Mörker och död känne-
tecknar väl hela vår värld. ”Se, 
mörker övertäcker jorden och töck-
en folken”, säger profeten Jesaja i 
ett senare kapitel. I den världen 
är det som vi ska bo och leva 
och tillbringa vårt jordeliv. 

Det finns här på jorden 
många olika folkslag, som kan 
beskrivas utifrån vissa synliga 
kriterier, men det finns även ett 
folk av ett helt annorlunda slag: 
de troende utgör också ett folk, 
Guds folk, ett folk med osynli-
ga gränser, ett folk som visserli-
gen bor och verkar här i världen 
men ändå hör till ett rike som 
inte är av denna världen. Så 
kan vi kristna betraktas som ett 
folk som vandrar genom denna 
mörka, gudsfrånvända värld – 
men med ett löfte och ett hopp! 
Ett stort ljus strålar fram, en stor 
glädje utmålas med starka jor-
diska bilder. 

Dessa bilder kunde nog för 
min föräldrageneration kän-
nas levande under de mörka 
krigsåren, då man fick genom-
leva, inte nio månaders coro-
narestriktioner, utan sex långa 
vintrar med avspärrningar och 
ransoneringar och mörklägg-
ningar och annat, ja där kän-
des det nog på många håll som 
en plågares stav och blod och 
krigslarm.

Guds folk känner dock här 
igen ett helt annat slag av ”bör-
dornas ok och skuldrornas gis-
sel” än krig och ockupation 
och yttre trångmål, nämligen 
synden, som är orsaken till allt 
detta elände i världen och som 
dessutom förmörkar och fördys-
trar våra egna liv och berövar 
oss frimodigheten inför Gud. 

Men i den situationen, under 
”syndens dagliga plåga”, får vi 
löftet om ljus och glädje. Herren 

Sebaot ska själv gripa in; syn-
dens stav, dess makt, ska brytas, 
så att vi kan få fröjd och gläd-
je inför Gud. Detta stora, totalt 
omvälvande ska ske därför 
att: ”Ett barn blir oss fött, 
en son blir oss given.” 

Han beskrivs med 
förunderliga namn. Han 
heter ”Under”, och han är i 
sin person undret över 
alla under: den evige, 
omätlige Guden har i 
tiden stigit ner från 
himmelen och blivit 
människa, vår bro-
der av vårt kött och 
blod och ligger lindad 
som ett barn i krubban. 

Han heter ”Rådgivare”. Den 
som hör honom till vandrar in-
te i blindo; genom sitt Ord, som 
han talat genom sina profeter, 
evangelister och apostlar, leder 
han sitt folk på livets väg genom 
tidens mörker och kval. 

Han heter ”Mäktig Gud, Evig 
Fader”. När otrons makter brös-
tar opp sig med hela sin vapen-
arsenal av lögn och våld och 
svek och förföljelser och trakas-
serier och annat mera, så kan 
vi mitt i den sorg och bedrövel-
se det ändå väcker i oss likväl 
le inombords och sjunga med 
Lutherpsalmen: 

Vi ändå ingen fruktan har,
Vi vet, hur det skall sluta!

Han heter ”Fridsfurste”. ”Frid 
på jorden” sjöng änglarna i jul-
natten med anledning av Jesu 
födelse. Och frid lämnar han åt 
de sina, inte en sådan frid som 
världen ger, utan Guds frid, som 
ingen av oss kan fatta och begri-
pa, för den övergår allt förstånd. 
I världen lider vi betryck men vi 
är likväl vid gott mod, han har 
övervunnit världen – en seger 
oss till godo. 

Det är inte ett segrande med 
våld och vapenmakt som på 
denna världens härskares vis. 
Nej, ”Det skall stödjas och befäs-
tas med rätt och rättfärdighet från 

Åke
Malander

nu och till evig tid.” Den gudom-
liga rättens omutliga krav rikta-
des, hör och häpna, inte mot oss, 
vilket hade varit helt efter rätt 
och billigt, utan istället mot det 
barn som blev oss fött, den son 
som blev oss given. 

Och just därför, till följd av att 
han gjort allt till fyllest i vårt 
ställe, så har en evig och full-
komlig rättfärdighet frambragts 

– för att tillräknas oss. 
Han fullgjorde
Vad vi borde
Och blev vår rättfärdighet.

Då har den stora glädje som 
ängeln förkunnade blivit även 
vår stora glädje, ty fastän vi här 
vandrar i mörker och dödsskug-
ga, så vandrar vi i ljus och gläd-
je, inte bara i signad juletid, ut-
an från nu och till evig tid. Ty se: 
Herren Sebaots nitälskan har 
gjort detta – genom julens barn 
som blev oss fött, genom jung-
fruns son som blev oss given.

Amen

Artikeln har tidigare 
publicerats i  
Världen idag.

Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som 
bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk 
som du inte gett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds 
under skördetiden, som man jublar när man delar byte. För du ska 
bryta deras bördors ok, deras skuldrors käpp och deras plågares 
stav, som på Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm och 
varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För 
ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar her-
radömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig 
Far, Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut 
över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med 
rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse 
ska göra detta.  Jes. 9:2-7
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Epistel: 1 Kor. 9:24 – 10:5

Vet ni inte att av alla löparna 
som springer på en tävlingsba-
na är det bara en som får pri-
set? Spring så att ni vinner det. 
Men alla som tävlar underkas-
tar sig i allt hård träning – de 
för att vinna en segerkrans som 
vissnar, vi för att vinna en som 
aldrig vissnar. Jag löper alltså 
inte utan att ha målet i sikte. 
Jag boxas inte likt en som slår i 
tomma luften. I stället slår jag 
min kropp och tvingar den till 
lydnad, för att jag inte själv på 
något sätt skall komma till kor-
ta vid provet, när jag predikar 
för andra.
Bröder, jag vill ni skall veta att 
alla våra fäder var under moln-
skyn och att alla gick genom 
havet. Alla blev i molnskyn och 
i havet döpta till Mose. Alla åt 
samma andliga mat och alla 
drack samma andliga dryck. 
De drack ur en andlig klippa 
som följde dem, och den klip-
pan var Kristus. Men de flesta 
av dem hade Gud inte behag 
till. De föll och låg kringspridda 
i öknen.

Söndagens namn ”Septuage si
ma” säger oss att det är omkring 
sjuttio dagar till Påsk och vi går 
nu in i förfastan.

”Så skall de sista bli 
de första och de första 

skall bli de sista” 
Med det allvarsordet avslu-
tar Jesus dagens evangelium. 
I Matt. 8:11-12 säger Jesus, att 

”många skall komma från öster 
och väster och ligga till bords med 
Abraham och Isak och Jakob i him-
melriket. Men rikets barn skall 
kastas ut i mörkret utanför. Där 
skall man gråta och skära tänder”. 

Och i dagens episteltext var-
nar aposteln för avfall med 
hänvisning till vad som sked-
de under Israels ökenvand-
ring. ”Det som hände dem har 
blivit ett varnande exempel för 
oss, för att inte vi liksom de skall 
ha begär till det onda ... Det som 
hände dem tjänar som exem-
pel och skrevs ner för att varna 
oss som har världens slut inpå 
oss. Därför skall den som menar 
sig stå, se till att han inte faller.”  
(1 Kor. 10:6, 11-12).

Livet som kristen liknar 
Paulus vid den hårdaste kamp 
på tävlingsbanan, om hård 
träning och om strama tyg-
lar – ”för att jag själv inte på nå-

got sätt skall komma till korta vid 
provet, när jag predikar för andra” 
(1 Kor. 9:27). 

Man kan höra till Herrens 
folk, leva av samma andli-
ga mat och släcka sin törst ur 
klippan Kristus, och ändå gå 
förlorad! Så gick det för de 
flesta av ökenvandrarna. De 
föll och låg kringspridda där i 
öknen. De nådde aldrig målet! 
Och detta skall tjäna oss till ett 
varnande exempel, så att inte 
samma öde drabbar oss. Den 
som menar sig stå må se till att 
han inte faller.

Den här episteltexten läser 
vi alltså på söndagen Septua-
gesima, där ämnet är ”Guds 
oförskyllda (oförtjänta) nåd”. Och 
evangelietexten slutar med 
detta: ”Så skall de sista bli de för-
sta och de första skall bli de sista.”

Det är alldeles tydligt av 
Guds Ord att här döljer sig en 
hemlighet, att detta med Guds 
oförskyllda nåd är någonting 

Guds oförskyllda 
nåd – Arbetarna i 
vingården

som går de första förbi, fast 
de först och främst borde fat-
ta detta och ta det till sig. De 
andra, de sista, blir i stället de 
första att leva av oförskylld 
nåd. ”Rikets barn skall kastas ut 
i mörkret utanför”, till gråt och 
tandagnisslan. Då, när Jesus 
predikade, gällde det Guds 
egendomsfolk likaväl som i 
orden om ökenvandrarna som 
föll och blev liggande. De var 
de första, men de blev de sista.

Nu gäller det oss som vill 
räknas till Nya förbundets 
Israel, till Guds egendomsfolk 
i Nya testamentets tid. Till oss 
riktas varningarna, för oss 
predikar Kristus om Guds 
oförskyllda nåd. Hör du till de 
sista som av oförskylld nåd får 
ligga till bords med Abraham, 
Isak och Jakob i Guds rike, el-
ler till de första, de som räk-
nas till Guds folk, men som en 
gång skall kastas ut i gråt och 
tandagnisslan, därför att den 
oförtjänta nåden inte passade 
dig? 

”Ingen är som icke kallas, 
Ingen han borttappa vill 

...” LH 271:1
Ty himmelriket är likt en hus-
bonde som tidigt på morgonen 
gick ut för att leja arbetare till 
sin vingård.

Vingården är Guds rike, 
himmelriket. Gud kallar arbe-
tare till sin vingård. Tidigt på 
morgonen går han ut, tidigt i 
livet, i späd barndom möter vi 
hans kallelse och genom do-
pets heliga sakrament tas vi in 
i Herrens vingård till att älska, 
lyda och tjäna Honom.

Men han kallar inte bara en 
gång i livet. Gång på gång åter-
kommer han. Han kallar un-
der hela livstiden. Husbonden 
gick ut vid 3-6-9:e timmen, ja 
ända till 11:e timmen gick 
hans kallelse ut – i ungdoms-

åren, vid konfirmationstiden, 
i vuxen ålder och under ål-
derdomen. Outtröttligt och 
enträget kallar Herren till sitt 
rike. ”Hela dagen har jag uträckt 
mina händer ...”, bekänner han 
(Jes. 65:2). Och Paulus betygar: 

”Gud vill att alla människor skall 
bli frälsta och komma till kunskap 
om sanningen.” (1 Tim. 2:3 f).

Och Herren gör ingen skill-
nad. Han menar det lika all-
varligt med alla. Här finns in-
te ett spår av den villfarelsen, 
att Guds kallelser är allvarligt 
menade bara när det gäller de 
utvalda. Nej, Herren vill verk-
ligen allas eviga lycka och sa-
lighet. Och han nöjer sig inte 
med en kallelse. Han återkom-
mer gång på gång. Måste han 
ohörd gå sin väg, så återvän-
der han. Utmärkt väl är detta 
tolkat i sången ”Se, Jesus står 
vid hjärtats dörr ...” (LH 760).

Vad blir då resultatet? Hur 
tas kallelsen emot? Mycket oli-
ka.

Det var inte alla sysslolösa 
på torget, som genast gick till 
arbetet i vingården. Många av-
böjde, slog ifrån sig och stod 
kvar. Det fanns kanske an-
nat som var mera lockande – 
kamrater, ogudaktiga nöjen, 
världsligt sällskapsliv i fest 
och glädje. Det fanns jordis-
ka förhållanden som var vik-
tigare för stunden, ett arbete, 
karriären, egendomen, ma-

Evangelium: Matt. 20:1–16.

Ty himmelriket är likt en husbon-
de som tidigt på morgonen gick 
ut för att leja arbetare till sin vin-
gård. Han kom överens med dem 
om en dagslön på en denar och 
skickade dem till sin vingård. Vid 
tredje timmen gick han ut och 
fick se andra stå arbetslösa på 
torget. Han sade till dem: Gå ni 
också till min vingård! Jag skall 
ge er en rättvis lön. Och de gick. 
Vid sjätte och vid nionde timmen 
gick han ut igen och gjorde lika-
dant. Också vid elfte timmen gick 
han ut och fann några andra stå 
där, och han sade till dem: Var-
för står ni här hela dagen arbets-
lösa? De svarade honom: Därför 
att ingen har lejt oss. Han sade 
då till dem: Gå till min vingård, 
ni också. 
På kvällen sade vingårdens herre 
till sin förvaltare: Kalla på arbe-
tarna och ge dem deras lön. Men 
börja med de sista och sluta med 
de första. De som hade blivit lej-
da vid elfte timmen kom då fram 
och fick var sin denar. När sedan 
de första kom, trodde de att de 
skulle få mer, men också de fick 
en denar. När de fick den, kla-
gade de på husbonden och sade: 
De där som kom sist har gjort 
en timme, och du har jämställt 
dem med oss, som har stått ut 
med dagens slit och hetta. Han 
svarade en av dem: Min vän, jag 
gör dig ingen orätt. Kom du inte 
överens med mig om en denar? Ta 
det som är ditt och gå. Men åt 
den siste vill jag ge lika mycket 
som åt dig. Får jag inte göra som 
jag vill med det som är mitt? Eller 
ser du med onda ögon på att jag 
är så god? Så skall de sista bli de 
första och de första bli de sista.
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Alldeles oförtjänt har Herren 
gjort detta, och så får vi i vår 
dagliga uppgift älska, lyda och 
tjäna honom och ha honom för 
ögonen. All förtjänst är uteslu-
ten. Allt är bara nåd.

Den tredje sak i texten som 
talar om nåd i stället för för-
tjänst är lönen. Arbetarna 
fick sin dagspenning, och 
dags  penningen står här för 
Herrens välsignelse i tiden, 
men framför allt är lönen den 
eviga saligheten. Och det är en 
nådelön!

Men arbetarna i vingården 
hade andra tankar än husbon-
den om lönen. De hade glömt 
hela sammanhanget och bör-
jat räkna och jämföra och tän-
ka på egen förtjänst där ingen 
förtjänst fanns utan bara nåd. 
Och så blev de trälar. Deras 
tjänst blev inte tacksamhet 
och glädje utan tung plikt, och 
därmed inlämnade de sin an-
sökan om avsked från Guds 
rike. Nu ville de inte ha nåd, 
utan bli behandlade efter för-
tjänst. Och det fick de: 
”Ta det som är ditt och gå. Ska 

du med onda ögon se på att jag är 
så god?” Jag har anlagt vingår-
den. Dit har jag kallat dig helt 
oförtjänt. Från syndens och 
meningslöshetens marknads-
torg har jag hämtat dig och gett 
dig en plats i min vingård. På 
allt sätt har jag låtit mig vårda 
om dig. Du har dagligen syn-
dat och förgått dig. Du har va-

kan eller maken – Jag ber dig: 
ta emot min ursäkt. En annan 
gång kanske ... .
”Kan du giva ditt hjärta för ti-

digt åt Gud?” frågar en sång-
författare, och fortsätter: ”Tror 
du ungdom och vår icke passar 
för Gud, Icke lovsångens jublande 
röst?” (LH 757).

Det är en oskattbar förmån 
att få vara i Guds vingård ge-
nom barna- och ungdomsåren 
och att sedan upp genom åren 
få vara innesluten i Guds ri-
kes gemenskap. Ingen jordisk 
lycka, inga jordiska framgång-
ar kan uppväga detta, att få 
vandra genom livet med Jesus 
som följeslagare.

I vingården
Men vad menas då med att gå 
och arbeta i Guds vingård? 
Är det att vara präst eller pre-
dikant? Att arbeta för missio-
nens sak, att vittna, stå direkt i 
Guds rikes tjänst – är det detta 
som menas med att vara vin-
gårdsarbetare?

Ja, så kan det ju vara. Då har 
man en kallelse till en särskild 
tjänst i Guds rike. Men själva 
grundmeningen i detta med 
att arbeta i Guds vingård, det 
är att vara en sann kristen. Då 
är man en arbetare i vingår-
den, då tjänar man Gud i sin 
dagliga kallelse. Men det är 
inte en tjänst där man belönas 
efter den insats man gjort. För 
i Guds vingård råder en annan 
grundlag än i jordiska sam-
manhang.

Här räknas utbildning och 
kvalifikationer, tjänsteår, po-
äng och lönegrader, och det är 
stor skillnad mellan männis-
kor. Men i Guds rike är det på 
annat sätt. Här är all förtjänst 
utesluten. Och lönen är en nå-
delön, en Guds gåva, något all-
deles oförtjänt, utan förskyllan.

De första och sista i texten 
fick samma lön, oavsett hur 
länge de varit i vingården, 
därför att allt var oförskyllt. 
Det var nåd!

Den oförskyllda nåden
För det första: Gud har anlagt 
vingården. Vi har ingen del i 
det. Genom Ordet och Anden 
är den planterad. Genom 
Ordet och Anden underhåller 
Gud den.

Kristus är den sanna vin-
stocken och alla sanna kristna 
är som levande grenar i ho-
nom: 

Jag är den sanna vinstocken, 
och min Fader är vingårds-
mannen. Varje gren i mig som 
inte bär frukt skär han bort, 
och varje gren som bär frukt 
rensar han, för att den skall bä-
ra mer frukt ... . Förbli i mig, så 
förblir jag i er. Liksom grenen 
inte kan bära frukt av sig själv, 
utan endast om den förblir i 
vinstocken, så kan inte heller ni 
det, om ni inte förblir i mig. Jag 
är vinstocken, ni är grenarna. 
Om någon förblir i mig och jag 
i honom, bär han rik frukt, ty 
utan mig kan ni ingenting gö-
ra. Om någon inte förblir i mig, 

kastas han ut som en gren och 
torkar bort, och man samlar 
ihop sådana grenar och kastar 
dem i elden, och de bränns upp.  
(Joh. 15:1-2, 4-6).

Här talas inte i något som 
helst avseende om förtjänst. Det 
är bara nåd, ett Herrens verk. 
Nåden är Guds livgivande sol-
sken över vingården. Under 
Guds nådeshimmel växer druv-
klasarna, sköna, kristliga dyg-
der: tro, kärlek, hopp, ödmjuk-
het, tålamod, bön, gudsfruktan, 
tacksägelse och lovsånger.

Och vingårdens Herre har 
en skära som han tuktar gre-
narna med. Det växer ut vild-
skott här och där, som skym-
mer nådesolen och hotar att 
kväva de fruktbärande grenar-
na. Det är högmod, avund, bit-
terhet, ond lust och begärelse 
och mera sådant, som Paulus 
skriver om i Gal. 5:19 ff. Sådant 
ont skär vingårdsmannen bort. 
Hans skära heter lagen, som 
avslöjar och bestraffar synden, 
och korset, som Herren mäter 
ut åt var och en efter behov.

Så vårdar och ansar Gud sin 
vingård. Och detta av bara nåd 
utan all mänsklig förtjänst. Allt 
är det Herrens verk. Han ensam 
är den som underhåller, vårdar 
och sköter vingården, som be-
skyddar och bevarar – och där-
för är all mänsklig förtjänst ute-
sluten. Att människor blir saliga 
är ensamt Guds förtjänst. Han 
har berett alltsammans.

För det andra: Att all mänsk-
lig förtjänst är utesluten och att 
endast nåden gäller, ser vi av 
kallelsen till vingården. 

Gud har frälst oss och kallat 
oss med en helig kallelse, inte 
på grund av det som vi har ut-
rättat, utan i kraft av sitt beslut 
och sin nåd, som han har gett 
oss i Kristus Jesus från evighet.  
(2 Tim. 1:9).

Det var inget speciellt med 
dem som stod sysslolösa på 
torget, som gjorde att de blev 
kallade. Husbonden bad inte 
om en meritförteckning och 
det gjordes inga lämplighets-
test. Han kallade dem alla från 
tidig morgon till sen kväll – 
helt oförtjänt, av nåd, ville han 
ge dem en uppgift i sin vin-
gård.

Herren vill inte att någon 
människa skall stå fåfäng på 
världens marknadstorg och gå 
utan mål och mening genom 
livet. Torget betecknar här li-
vet i ogudaktighet, borta från 
Herren, där djävulen råder i 
syndens mörker. Från detta 
kallar Herren till sitt underba-
ra ljus.

Hela världen är i den ondes 
våld (1 Joh. 5:19). Den som 
vill vara världens vän blir 
Guds fiende. (Jak. 4:4). Om 
någon älskar världen, finns 
inte Faderns kärlek i honom. 
(1 Joh. 2:15).

Om ni vore av världen, skulle 
världen älska er som sina egna. 
Men ni är inte av världen, ut-
an jag har utvalt er och tagit er 
ur världen. Därför hatar värl-
den er ... (Joh. 15:19). Ni har 
inte utvalt mig, utan jag har 
utvalt er och bestämt om er att 
ni skall gå ut och bära frukt. 
(Joh. 15:16). 
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Den som önskar sprida denna tidning kan gratis beställa 
ett antal via tel. eller e-post så långt lagret räcker.

rit ovillig och vresig till att tjä-
na mig, men snar till synd. Du 
har varit försumlig i tjänsten, 
du har funderat på att lämna 
vingården, men jag har kall-
lat, dragit och fört tillbaka. Jag 
har helat och förlåtit – skall du 
då börja tala om lön efter för-
tjänst, när jag vill handla med 
dig i nåd?!

Nej, Gud bevare oss för så-
dan dårskap. Är det av nåd så 
är det inte av gärningar, an-
nars vore nåden inte nåd. 

Salig för intet, frälst utav nåd  
efter Guds fasta evighetsråd:  
Utan förskyllan fick syndare  
Nåd och förlåtelse.

LH 403:1 

Se här skälet till att vi i gläd-
je och tacksamhet villigt får 
älska, lyda och tjäna Herren. 
Han har helt oförtjänt välvt sin 
nåds och barmhärtighets him-
mel över oss i Kristus Jesus. Så 
låt oss då ära och upphöja ho-
nom, ”ty hans nåd är väldig över 
oss, och Herrens sanning varar i 
evighet” (Ps. 117:2).

”Får jag inte göra som 
jag vill med det som är 

mitt?”
Gud är allsmäktig. Han är 
himmelens och jordens Herre. 
Han är suverän. Han har rätt 
att handla precis som han vill, 
utan att vi i något avseende 
har rätt att ifrågasätta hans 

Ur predikosamlingen 
”nådens eVangelium”
över söndagen 
Septuagesima av

Ingemar
Andersson

handlande. Om än de första 
vingårdsarbetarna ansåg sig 
utsatta för en skriande orätt-
visa, så handlar Herren ändå 
som han vill med det som är 
hans. 

Och i Guds rike gäller nåden. 
Om än vingårdens Herre en-
ligt världslig måttstock hand-
lade orättfärdigt vad gäller 
lönen, så är Gud fullkomligt 
rättfärdig i sitt handlande. När 
han benådar och rättfärdiggör 
syndare, så sker det på rättsli-
ga grunder. Han negligerar in-
te lagens krav och domar, men 
han sände sin Son att fullgöra 
vad vi aldrig kunnat komma 
ut med, en fullkomlig lagupp-

fyllelse. Och den fördömelse 
som vilade över oss på grund 
av våra synder, gick Jesus in 
under och led syndens straff i 
vårt ställe. Så är all rättfärdig-
het uppfylld, och därför be-
nådar Herren oss syndare för 
Jesu skull. Det är nåd, oför-
skylld nåd.

Alla har syndat och saknar 
härligheten från Gud, och de 
står som rättfärdiga utan att 
ha förtjänat det, av hans nåd, 
därför att Kristus Jesus har fri-
köpt dem. (Rom. 3:23-24).

Nu har det skett – och världen står 
Från all sin synd otalig 
Så frälst, att blott med tron man går 
Till Lammets sår, 
Är man på stunden salig.  LH 62:3

Amen

Vid den tiden
Hur många gånger har du läst 
eller hört julevangeliet. Har 
det kanske blivit enbart en tra-
dition. Det är förstås en vack-
er berättelse som går att höra 
många gånger, särskilt ihop 
med allt annat trevligt vid ju-
len. Men vi har anledning att 
begrunda berättelsen mycket 
djupare, precis som det står 
att Maria gjorde. Hon till och 
med ”bevarade och begrundade 
allt detta i sitt hjärta”.

Vi kan stanna upp redan vid 
de här första orden i evang-
elisten Lukas andra kapitel. 

”Vid den tiden”, är i sig talande. 
Det var alltså en bestämd tid-
punkt och den var bestämd av 
evighet och hade förutspåtts 
sedan långa tider. Vi har löf-
tet redan i Bibelns första bok. 
Jag tänker på orden från Guds 
mun i Första Mosebok, kap 
3: ”Jag skall sätta fiendskap mel-
lan dig (ormen/satan) och kvin-
nan och mellan din avkomma 
och hennes avkomma. Han skall 
krossa ditt huvud och du skall 
hugga honom i hälen.” Vem är 

”Han”, i orden ovan? Det är ju 
samma person som det berät-
tas om i Lukasevangeliet. Han 
var utlovad, och här har vi en 
mängd löften som förnyades 
ett flertal gånger under gam-
la förbundets tid, det vi läser 
om i Gamla testamentet. Nu 
var den bestämda tiden inne. 
Den tid som Gud bestämt. Vi 
sätts in i ett historiskt sam-
manhang. Och så händer nå-
got som har fått sådana oer-
hörda följder. Syndafallet fick 
enorma följder. Porten till pa-
radiset stängdes och vi, män-
niskosläktet, skildes från Gud. 

Men hör, här är vi räddning-
en på spåren. Vad var det som 
hände vid den här bestämda 
tiden? Gud själv blev män-
niska och kom till vår jord ge-
nom Sonen, Jesus, världens 
Frälsare. För oss var det omöj-
ligt att ställa till rätta det som 
gått förlorat genom syndafal-
let. Men det som var omöjligt 
för oss, det gjorde Gud. Vad 
skulle det nu bli av detta barn? 
Vad var hans ärende? Jo, Han 
skulle ge dig och mig och värl-
den liv. Vi sjunger i psalmen: 

O Jesu Krist, som mandom tog 
Att liv åt världen giva.
Vad var då anledningen till 

att Gud handlade på ett så un-
derbart sätt? Vi fortsätter att 
sjunga: 

Din kärlek blott dig därtill drog,
Vårt hopp du ville bliva.
Du såg vår synd och stora nöd:
Oss förestod en evig död, 
Och helvetet låg öppet.
Visst behöver vi få klart för 

oss att vi har att göra med en 
helig och rättfärdig Gud, för 
att något förstå sammanhang-
en här. Sanningens Ande mås-
te överbevisa världen (oss) om 
synd (Joh 16:8). Så var det här 
enda sättet att rädda oss från 
en evig död. Gud blev en av 
oss för att försona världen med 
sig själv (2 Kor 5:19). Det går 
alltså en linje från Betlehem 
till Golgata. Därför kan vi 
sjunga: 

Ack, jag häpnar, när jag tänker
På en sådan kärlek – ja, 

När jag undrande betraktar 
Betlehem och Golgata, 
När jag skådar hela kedjan 
Utav frestelser och nöd 
Från din födelse i stallet
Till din marterfulla död.
Är det så vi bör fira jul? Tänka 

på Golgata? Ja – det är så det 
kan bli en god jul. Jesus har 
gjort allt för dig och mig för att 
vi inte skulle bli borta ifrån ho-
nom. Han led dödens alla kval 
för att föra oss från döden. Så 
öppnade Han för mig och alla 
vägen till Guds fröjdesal. Läs 
gärna hela Lina Sandells sång 
nr 66 i Lova Herren! Då kan 
detta bli det största glädjeäm-
net under julen för dig. Då kan 
julens gamla berättelse bli som 
ny för dig, trots att du hört det 
så många gånger. Och du får 
en grund att bygga ditt hopp 
på, där du kan vara trygg och 
säker varje stund. Ängelns 
budskap om en stor glädje för 
hela folket gäller dig vare sig 
du firar jul i ensamhet eller 
tillsammans med familj eller 
vänner.

Därför ber vi den här julen: 
Lär mig tacka, lär mig lova!
Tacka för att Frälsaren kom 

till vår jord. ”Låt oss nu gå till 
Betlehem och se det som har hänt 
och som Herren har låtit oss få 
veta.”

Amen

Åke
Nilsson

Och det hände vid den tiden. 
Luk 2:1

Lutherska Församlingen  
direktsänder sedan flera år  
tillbaka gudstjänster via Internet  
ett par gånger i månaden. 

Gudstjänsterna äger rum
söndagar kl. 11.00.

Se församlingens hemsida:
www.lutherskaforsamlingen.se

LH: Sångboken ”loVa Herren”
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Runt om på vår jord i tempel 
och kyrkor, i kapell och böne-
hus, i slott och koja har i jule-
tid lovsången om Guds ära och 
frid på jorden ljudit. Guds sto-
ra kärleksgärning till världens 
frälsning, att Gud har blivit 
människa och fötts i ett stall i 
Betlehem, är änglarnas gläd-
jebud till ”hela folket”. Guds 
löfte genom profeten Jesaja – 
Immanuel, Gud med oss – har 
gått i uppfyllelse. Fridsfursten 
har kommit, och Gud har be-
slutat att genom Jesus skapa 
frid mellan himmel och jord 
och genom honom ”försona allt 
med sig, sedan han skapat frid 
i kraft av blodet på hans kors”  
(Kol. 1:19-20). 

Så är korset oupplösligt för-
enat med julens Fridsfurste. 

Fridsfursten 
och korset

Därför sänder jag till er profe-
ter, visa män och skriftlärda. 
Somliga av dem skall ni döda 
och korsfästa, andra skall 
ni gissla i era synagogor och 
förfölja från stad till stad. Så 
kommer över er allt rättfärdigt 
blod som är utgjutet på jorden, 
från den rättfärdige Abels blod 
till Sakarias, Barakias sons, 
blod, honom som ni mördade 
mellan templet och altaret. 
Amen säger jag er: Allt detta 
skall komma över det här släk-
tet.
Jerusalem, Jerusalem, du som 
mördar profeterna och stenar 
dem som är sända till dig. Hur 
ofta har jag inte velat samla 
dina barn, så som hönan 
samlar sina kycklingar under 
vingarna, men ni ville inte. Se, 
ert hus kommer att stå öde. 
Ty jag säger er: Härefter skall 
ni inte se mig, förrän ni säger: 
Välsignad är han som kom-
mer i Herrens namn.

Matt. 23:34-39

Om detta påminns vi i tex-
terna på Annandag Jul. Jesus 
måste 

Strida, Lida 
Dödens smärta, 
Att vårt hjärta 
Frid må vinna 
Och en öppnad himmel finna. 

Han måste bli en ”smärtornas 
man” (Jes. 53:2), gå lidandets 
väg, krönas med törnekrona, 
hånas, bespottas och till sist 
spikas fast på förbannelsens 
kors – av dem som han kom-
mit för att frälsa undan förtap-
pelsen. Han kom till sitt eget, 
och hans egna tog inte emot 
honom. Han ville samla syn-
dare till sig, som hönan sam-
lar kycklingarna under sina 
vingar, men de ville inte. De 
förkastade den frälsning han 
bjöd dem. Så som de förut för-
följt och dödat Guds sände-

bud, så gjorde de också med 
Jesus, och så drog de domen 
över sig. ”Hans blod må komma 
över oss och över våra barn”, ro-
pade de i sin vrede till Pilatus. 
Och det blev som de önskade. 
”Se, ert hus kommer att stå öde.”

Den fiendskap Jesus möt-
te drabbar också i större eller 
mindre grad alla hans efter-
följare. Jesus talar om profeter, 
visa och skriftlärda som skall 
bli förföljda från stad till stad, 
gisslade, stenade, korsfästa 
och dödade. Stefanus blev den 
förste martyren i Nya testa-
mentets tid. Hans frimodiga 
bekännelse av Kristus gjorde 
åhörarna så ursinniga, att de 
skar tänder av ilska, stormade 
emot honom och stenade ho-
nom till döds. Men Stefanus 
såg himmelen öppen och Jesus 
stående på Guds högra si-
da, redo att ta emot det första 
blodsvittnet.
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Men Stefanus var inte den 
förste martyren. Den förste var 
den rättfärdige Abel. I tron bar 
han fram ett tackoffer till Gud, 
ett offer som Gud såg med väl-
behag till, men som Kain inte 
kunde tåla. Han mördade sin 
bror i vrede. Och så har det 
fortsatt genom historien. Jesus 
sammanfattar hela Gamla tes-
tamentet, då han talar om ”allt 
rättfärdigt blod som är utgjutet 
på jorden, från den rättfärdige 
Abels blod till Sakarias, Barakias 
sons, blod”. Sakarias är nämnd i 
Andra Krönikeboken, den bok 
som kommer sist i judarnas 
GT. Han var präst, predikade 
i Guds Andes kraft mot avfal-
let och blev därför stenad till 
döds (2 Krön. 24:18-22). 

Och så har det fortsatt un-
der Nya testamentets tid. Elva 
av de tolv apostlarna led mar-
tyrdöden. Från skådespelen på 
Roms arenor, där kristna kas-
tades för vilddjuren, har ge-
nom hela historien Guds ords 
bekännare förföljts, hatats och 
mördats. Och vi har i denna 
yttersta tid fått många rappor-
ter om förföljelser och mord på 

kristna i länder som Irak och 
Syrien. 

Varhelst Guds ord har pre-
dikats och tron på Kristus 
bekänts, har djävulen ge-
nom sina trogna tjänare rasat 
emot budskapet. Den ogud-
aktiga världen vill inte höra 
vare sig lag eller evangelium. 
Jerusalems invånare ville inte 
vända om från sin olycksväg. 
Den gudomliga kärleken vil-
le rädda dessa skrymtare och 
mördare undan domen, men 
de ville inte. Och så är det än i 
dag. Den naturliga människan 
vill inte. Det är bara Gud som 
genom Ordets predikan om-
vänder och föder på nytt, så att 
av ovilliga blir villiga, av för-
följare blir bekännare. 

Men det är farligt att vända 
Guds ord ryggen och förkas-
ta nåden när den bjuds. En 
dag blir det försent: ”Härefter 
skall ni inte se mig, förrän ni sä-
ger: Välsignad är han som kom-
mer i Herrens namn."  Så går 
det för var och en som inte tar 
emot Frälsaren. Han förblir 
dold, men på den yttersta da-
gen skall till sin förfäran och 
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dom alla förföljare och förne-
kare tvingas bekänna att Jesus 
Kristus är Herren (Fil. 2:11).

 Alla kristna blir inte martyrer 
som Stefanus, men alla kristna 
får sitt kors att bära i Kristi 
efterföljd. Sångförfattarinnan 
såg pilgrimerna vandra ge-
nom världen, där 

alla buro kors – ej lika tunga, 
Litet kors den spädes skuldror bar. 
Härdad kämpe bar med nöd det 

tyngsta, 
Svaga kvinnans ej det minsta var 

(LH 210:3)

Men sist såg hon 
hela pilgrimsskaran var i himlen, 
Vilken tavla för min häpna syn.

Hur bekännare också blir 
över vinnare läser vi om i Upp. 
12:11: ”De övervann honom ge-
nom Lammets blod och genom sitt 
vittnesbörds ord. De älskade inte 
sitt liv så högt att de drog sig un-
dan döden.”     

Amen

T a n k a r  e f ter ett 
årtiondes präst t jänst
Prästvigning och 
tjänstgöring som 
militär kaplan

Den 14 mars 2010 firades en sär-
skild gudstjänst på eftermidda-
gen i Trinity Lutheran Church 
i New Haven, Missouri (USA). 
Det var prästvigning och instal-

lationsgudstjänst. Det är med 
värme jag tänker tillbaka på den 
dagen. Många vänner, som följt 
mig längs hållpunkterna i livet, 
närvarade. En särskild festmid-
dag serverades i kyrkan. Själva 
gudstjänsten – fastän det mesta 
nu framstår lite vagt – var min-
nesvärd för mig, liksom predi-

kan. Predikanten, som var min 
f.d. gymnasielärare, basketträ-
nare och vän, betonade starkt att 
prästens uppgift är att förkunna 
Kristi rättfärdighet för syndfulla 
människor (Fil. 3:7–11).    

Efter denna händelse kastar vi 
oss hastigt vidare, först till Italien 
och sedan till Irak en månad se-
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nare. Den första nattvardsguds-
tjänsten jag celebrerade var fak-
tiskt en privat kommunion för 
en soldat som inte hade fått till-
fälle att träffa en präst med sam-
ma lutherska bakgrund som han 
själv på månader, om inte ännu 
längre. Året som tjänstgörande 
kaplan tillbringade jag resan-
de med helikopter eller militär-
transporter genom detta urgam-
la, ryktbara land. Jag delade med 
mig av uppmuntrande ord till 
soldaterna, predikade och under-
visade när det var möjligt och er-
bjöd biblisk själavård när tillfäl-
len gavs – ibland under sådana 
omständigheter som man knappt 
tror är möjliga. Jag var också väl-
signad av att ha en liten, trogen 
församling av lutheraner från 
Missourisynoden där jag var sta-
tionerad. Vi träffades varje sön-
dagsmorgon och min församling 
ville använda Missourisynodens 
gamla psalmbok från 1941, som 
jag också hade vuxit upp med. Vi 
sjöng utan ackompanjemang var-
je söndag eftersom elpianot där 
vi befann oss hade gått sönder 
och kunde inte lagas. Jag tror att 
jag utan att överdriva kan säga att 
vi kände oss som hemma denna 
korta timme varje vecka.   

Utmaningar och  
välsignelser  

som kap
lan

Efter att ha återvänt 
till Italien efter un-
gefär ett år, var 

det dags att förflyt-
tas vidare till Stuttgart, 

Tyskland – nu med min ny-
gifta brud i sällskap. Att komma 
tillbaka från krigsplatsen och på-
börja ett ”vardagsliv” i militären 
var som att börja om på nytt med 
en ny anställning. Resandet och 
slitgörat i Irak hade varit utma-
nande, men ändå relativt okom-
plicerat. När jag kom tillbaka till 
garnisonen fanns det en hel del 
nya saker att lära. Särskilt svårt 
var det att lära sig hur man kun-
de ”skapa möjligheter” för att pre-
dika evangeliet. Hur lyckas man 
bli en del av en aktiv och uppta-

gen trupp och väcka intresse för 
något som många anser vara onö-
digt och irrelevant? En sak som 
jag hittade på var ”lunch med 
kaplanen”. Förutom att de bjöds 
på gratis lunch fick soldaterna 
möjlighet att varje månad höra 
vad Bibeln har att säga i ett sär-
skilt ämne, som t.ex. julens histo-
ria, vad som hände under stilla 
veckan, trons soldater, pornogra-
fi o.s.v.       

Det fanns även andra ansvars-
plikter – och ibland utmaningar. 
Fastän man som kaplan har både 
frihet och plikt att förbli sann mot 
sin övertygelse, var det inofficiellt 
inte alltid detta uppskattades. En 
gång var jag schemalagd att hålla 
den inledande bönen vid en cere-
moni och informerade den ansva-
rige att jag gärna gjorde det, men 
att det var min vana och överty-
gelse att be i Jesu namn. Samma 
morgon som ceremonin skul-
le hållas sade denna person till 
mig att jag inte fick be på det sät-
tet. Efter att jag bett om att få av-
stå under sådana förutsättningar 
uppstod en pinsam tystnad un-
der ceremonin. Min befälhavare 
var verkligen inte glad (för att ut-
trycka det milt) och han sade se-
dan till mig att han skulle kun-
na överväga att göra sig av med 
mig. Läget var spänt under några 
veckor.  

Tragiskt nog ägde någon tid 
därefter ett självmord rum, som 
påverkade oss alla. Jag minns det 
hela som en utmanande vecka 
med samtal mängder av timmar 
med soldaterna och familjemed-

lemmar som, förståeligt nog, var 
mycket sorgsna och upprörda. 
Man vet aldrig vad man ska sä-
ga under sådana samtal – eller 
vid andra tillfällen då det hand-
lar om döden. Mänskligt sett så 
finns det inget att säga. Jag kunde 
dock hänvisa de sörjandes blick-
ar till Jesus, den gode Herden. Vi 
kunde be i Hans namn eftersom 
vi har det fasta och säkra löftet att 
Fadern hör oss för Hans skull. Vi 
kunde bära våra egna misslyck-
anden till korset. Det blev faktiskt 
så, att det namn som inte alls ha-
de värdesatts några veckor dess-
förinnan nu var det namn som 
just då behövdes. Jag kan även 
tillägga att min befälhavare fak-
tiskt också fick vissa insikter vid 
det tillfället. Gud ske lov förstod 
han nu att jag var en kaplan som 
gjorde nytta i hans stab.

Under mina tre år i Stuttgart-
om rådet blev jag till en början an-
svarig för den ”lutherska” guds-
tjänsten. Detta var en svår 
uppgift med tanke på att 
den på något sätt skulle inklu-
dera hela lutherdomens olika 
riktningar. När jag fullgjor-
de mina uppgifter att leda 
gudstjänsten var jag tvungen 
att meddela församlingen att 
jag var begränsad när det gällde 
vad jag kunde erbjuda dem som 
kaplan. De veckor jag var uppsatt 
för tjänst erbjöd jag gärna Ordets 
gudstjänst, men tyvärr kunde 
jag inte erbjuda Herrens måltid 
eftersom vi inte delade samma 
tro och bekännelse. De veckor 
som jag var ledig kom någon an-
nan pastor eller kaplan med an-
nan bakgrund och erbjöd öppen 
nattvard – vilket var deras främ-
sta angelägenhet. Trots att detta, 
med tanke på omständigheterna 
inom militären, var en helt accep-
tabel lösning, uppmanade några 
av medlemmarna i församlingen 
garnisonskaplanen att befria mig 
från gudstjänsten – vilket han 
gjorde några veckor senare.  

Gud leder dock saker och ting 
på sitt sätt. Den följande somma-
ren anlände en ny garnisonskap-
lan. Utan att jag visste om det, sa-
de han till sin församling – efter 
att han fått reda på den ”luther-
ska” gudstjänsten och vad som 

hade hänt – att antingen ac-
cepterade de mig som sin kap-

lan eller så skulle de bli utan 
gudstjänst. Drygt ett år efter att 
jag blivit utbytt var jag tillbaka i 
predikstolen.    

Hur leder man en församling 
som känner sig osäker på sin 
nye/återvändande kaplan? Jag 
vet inte vilket det bästa svaret är, 
men en sak är säker, nämligen 
att bön och studerandet av Guds 
ord hör till de bästa alternativen. 
Förutom det så lät jag kyrkoårets 
bibeltexter bestämma mina äm-
nen – så att detta inte skedde som 
mina personliga initiativ. På det 
sättet fick församlingen möta frå-
gor som Guds ord adresserade ge-
nom de ordinarie textläsningarna 
och vi undvek situationen att det 
framstod som att jag som kaplan 
aktivt valde stridsämnen att dis-
kutera. Dessutom kunde vi börja 
med söndagliga bibelstudier efter 
gudstjänsten. Slutligen hade vi 
att ta ställning till eventuell kon-
firmationsläsning. När det gällde 
detta var föräldrar med varieran-
de bakgrund osäkra på huruvi-
da de kunde sända sina barn till 
min konfirmationsklass, d.v.s. till 
en kaplan som inte höll med om 
det riktiga med kvinnlig präst-

vigning. Vad blev lösningen? Jag 
bad föräldrarna att följa med sina 
barn. På det sättet kunde de höra 
vad jag faktiskt lärde ut och se ef-
ter ifall det var från Bibeln eller 
någon annanstans ifrån jag häm-
tade min undervisning och även 

– vilket var mitt mål – själva växa 
i tron. Efter en månad med detta 
konfirmationsarrangemang bör-
jade jag, Gud vare lovad, att mär-
ka att föräldrarna inte längre var 
skeptiskt inställda till sin luther-
ske kaplan, utan uppskattade att 
lära sig katekesen tillsammans 
med sina barn. Ett och ett halvt 
år senare avslutade vi undervis-
ningen med en resa till de olika 
platserna i Tyskland, som hade 
med Luther och reformationen 
att göra. Ungdomarna förhördes 
och sex stycken konfirmerades 
på palmsöndagen.                             

År 2014 omplacerades jag och 
min familj (då bestående av min 
fru och två barn) till norra Bayern 
och jag blev en del av det berykta-
de kavalleriet. Lika svåra som de 
tidigare tre åren varit, lika lugna 
blev de följande två åren. Min be-
fälhavare både förstod och upp-
skattade mitt arbete redan från 
början och garnisonskaplanen 
på det stället bad mig göra det 

Soldater vid trapporna till 
zigguraten i det forntida Ur

som mitt samvete tillät och som 
föreskrevs av mitt kyrkosam-
fund. Därför hade vi bekännelse-
trogna lutherska gudstjänster de 
flesta söndagar. Min tjänst inom 
denna enhet var ganska intensiv. 
Övningar och arbete förde oss 
till Tjeckien, Slovakien, Ungern, 
Polen och Turkiet. Det blev måna-
der som tillbringades med trup-
pen ute ”till fält” i kyla och lera.  

När jag var i garnisonen för-
sökte jag att ta vara på tillfällena 
att undervisa. En framgång jag 
minns med glädje var ett pro-
gram som jag arrangerade, som 
handlade om ”tro och kallel-
se”. Lektionerna handlade om 
Luthers lära om kallelsen, och 
jag introducerade soldaterna till 
sådana fascinerande och inspi-
rerande trons män som J.S. Bach 
och Gustav II Adolf, vilkas tro 
genomsyrade deras liv och på 
olika sätt fortfarande inspirerar. 
Kursen avslutades med en orga-
niserad resa för trettio soldater 
till några av de platser som var 
förknippade med dessa tre män.    

Doktorandstudier
Efter lång tids övervägande sade 
jag upp mig från kaplantjänsten 
2016 för att bedriva vidare teolo-
giska studier om reformationen, 
nu i Norge en bit närmare min 
hustrus hem. Den sommaren slog 
vi oss ner i Oslo med tre småtting-
ar i släptåg. Doktorandprojektet 
växte fram från de böcker jag läst 
och de studier jag företog mig 
som präst. Som ung kaplan, nyex-
aminerad från seminariet, var jag 
från början lite villrådig när det 
gällde vad jag skulle läsa när jag 
nu så att säga skulle klara mig på 
egen hand. Jag kom då att tänka 
på min egen präst, som hade läst 
igenom Luther ś Works som ung 
präst. De 55 volymerna blev nå-
got av en utmanande ansträng-
ning för mig, men jag minns att 
jag tänkte: Om han hade klarat 
det så kunde jag åtminstone för-
söka. Tack vare enveten uthål-
lighet lyckades jag till slut och så 
växte en tanke på ett doktorand-
projekt fram – något som skulle 
handla om Luthers tankar kring 
fortplantning och 1 Mos. 1:28. 

Klawitter leder en fältgudstjänst (korum) när han deltar i en truppövning
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ning som tid och krafter räcker. 
Studierna och det kringflackan-
de livet har gjort att jag inte kun-
nat predika och undervisa mer 
än tillfälligtvis, men jag måste för 
min egen personliga del säga, att 
jag gläder mig i Gud, som kallat 
mig till präst och därmed försäk-
rat mig om Hans vilja för mig. 

Att så i Guds åker
Vi gör klokt i att även se till den 
större bilden. Det är ju trots allt så, 
fastän vi så lätt fångas i den dagli-
ga kampen och livets prövningar, 
att den ofrånkomliga sanningen 
är att alla Adams barn, födda som 
de är till hans avbild, föds för att 
dö. När jag besökte Missouri 2019 
var min gamle präst, mentor och 
vän under hela mitt liv, nära dö-
den. Så märkligt livets hjul ibland 
vänder sig! Det hade alltid varit 
han som undervisat mig, men 
nu var det min tur att dela hop-
pet och förvissningen vi har i vår 
korsfäste och uppståndne Herre 

– vid min prästs bädd. Det blev 
ändå så att även där fick han un-
dervisa mig, nämligen hur man 
dör som ett Guds barn. Vid en av 
de korta stunder vi hade möjlig-
het att besöka honom nämnde 
han att mängder av tankar pas-
serar genom ens medvetande när 
man ligger för döden. Då var det 
en stor hjälp för honom att tänka 
på alla de psalmer som han hade 
memorerat under sin livstid. De 
skänkte trygghet. 

Trots krigsplacering och nästan 
ett decennium som präst blev, nå-
got överraskande, hans begrav-
ning min allra första. Jag har of-
ta lite humoristiskt sagt att Jesus 
gör det enkelt att vara präst. Inte 
så att det är enkelt, men vid döds-
fall, sorg, besvikelser, bekymmer 
eller vad det än handlar om, så 
ligger det en absolut sanning i 
det. I sådana situationer – och för-
hoppningsvis vid alla tillfällen – 
har prästen möjlighet att hänvisa 
öron och hjärtan till Frälsarens 
ord och löften. Det handlar trots 
allt endast om Honom. Jesus för-
ändrar allt, även när vi ställs an-
sikte mot ansikte med den grym-
ma och sorgliga döden. Döden 
blir då endast en sömn. En jord-
fästning blir att så ett uppståndel-

sefrö. Allt handlar om Jesus, och 
endast om Honom.                                       

Att se framåt

Man vet aldrig vad som väntar 
nästkommande dag, ännu min-
dre kommande månad eller år. 
För tio år sedan hade jag knap-
past vågat gissa vilka vändning-
ar det kommande decenniet skul-
le komma att ta. Skandinavien 
fanns inte ens på min horisont, 
ännu mindre att tjäna som präst 
där. Att jag dessutom skulle av-
sluta mitt första decennium som 
präst med att tacka ja till en tjänst 
att undervisa i kyrkohistoria vid 
en högskola i Norge hade varit 
helt obegripligt. När man blickar 
tillbaka på alla höjder och dalar 
ser man hur som helst Guds tro-
fasthet och godhet bakom allt-
sammans. I sin godhet har Han 

– och jag räknar detta som en verk-
lig förmån – sett till att jag fortfa-
rande har möjlighet att förkunna 
Hans ord till andra och viga mitt 
liv åt studiet av Hans ord (och åt 
de människors historia, som sam-
lats kring detta Ord). Efter att ha 
redogjort för min prästtjänst så 
här långt, ser jag fram emot att 
fortsätta tjänsten, på det sätt som 
Gud finner lämpligt under de ti-
der – förhoppningsvis årtionden 

– som väntar.    

Sommaren 2016 godkändes detta 
projekt av Menighetsfakulteten i 
Oslo och den hösten var jag fullt 
sysselsatt med forskning och 
skrivande.    

Två saker är värda att nämna 
när det gäller doktorandstudier. 
För det första hade jag när jag på-
började det hela ingen aning om 
hur krävande det är att arbeta sig 
igenom ett givet ämne i den grad 
som krävs för sådana studier. 
Från att utveckla och presentera 
ett projekt till att fundera ut en 
passande metod för att arbeta 
med ämnet, vidare att förbättra 
sina språkliga färdigheter och 
bli skicklig i forskningsmetoder 

– allt detta var mycket mer omfat-
tande än jag någonsin hade kun-
nat tro. Jag hade inte heller någon 
aning om vilka intressanta plat-
ser och upptäckter som väntade. 
Tack vare min handledares upp-

muntran och särskilt min frus 
stöd blev det möjligt för mig att 
tacka ja till ett forskningsstipen-
dium med studier förlagda till 
Wolfenbüttel och Mainz, där det 
verkligen gick att utveckla mitt 
projekt. Jag fick arbeta sida vid 
sida med människor som vigt si-
na karriärer åt att studera Luther 
och reformationen. Tre år av mitt 
liv fick jag ägna åt att försöka be-
svara en fråga som jag var nyfi-
ken på och som förmodligen ing-
en annan tidigare närmat sig på 
samma sätt. Sådana möjligheter 
är både uppfriskande och spän-
nande. Samtidigt var jag med-
veten om att ifall något sådant 
skulle bära frukt så måste Gud 
välsigna det hela och ge det frukt. 
Det finns tillräckligt många som 
har påbörjat sådana studier men 

– trots hårda ansträngningar – in-
te fått se det hela fullbordas. Tack 

vare Guds nåd lyckades jag för-
svara min avhandling i december 
förra året.           

Ny kyrko
tillhörighet
Flytten till Oslo markerar inte ba-
ra en period i mitt liv som varit 
särskilt välsignad. Tiden i Oslo 
har också inneburit svårigheter 
och till och med kors. Angående 
det senare så innebar flytten till 
Norge den slutliga brytningen 
med det kyrkosamfund som jag 
växte upp i, där jag utbildades 
och även tjänstgjorde som kaplan. 
Grunden till problemet kretsade 
kring en teologisk fråga (slutet 
nattvardsbord), där jag försökte 
försvara vad min kyrka hade lärt 
mig och bekänt, men som, ge-
nom kyrkliga överenskommelser 
och en slapp praxis, man gradvis 
börjat avlägsna sig ifrån. Vad som 
mest av allt bekymrar mig är den 
likgiltighet jag mötte. Efter att i 
åratal försökt att föra fram denna 
fråga i en särskild nämnd; efter 
oräkneliga samtal och e-brev till 
både ansvariga personer och så-
dana som jag trodde var intres-
serade av att försvara vår kyr-
kas lära; efter att till och med ha 
skrivit en offentlig, kritisk artikel 
om saken gav jag upp och skrev 
ut mig från prästlängden – utan 
att vid den tidpunkten veta ifall 
Gud skulle skilja mig från präst-
tjänsten eller inte. Jag minns dock 
att jag tänkte, att Han vet vad 
som är bäst och att om det skul-
le sluta med att jag som familje-
far arbetade som lärare, fiskare 
eller vad som helst men inte som 
präst, så skulle jag gladeligen tjä-
na Honom på det sättet.         

Jag hade naturligtvis önskat 
– och önskar fortfarande – att 
teologisk oenighet skulle lösas 
enligt Guds ord, men en av väl-
signelserna som kom av detta 
är att jag och min familj kom i 
kontakt med ELBK (Evangelisk-
Lutherska Bekännelsekyrkan) och 
LFS (Lutherska Församlingen i 
Stockholmsområdet). Trots svå-
righeterna så välsignade Gud oss 
med en församling i Knapstad, 
där vi kan fira gudstjänst och 
där jag senare (2017) kallades att 
vara hjälppräst – i den utsträck-

Efter försvaret av doktorsavhandlingen, med diplom i handen

Installation som biträdande präst i ELBK-församlingen i Knapstad, i maj 2017

 Klawitter officierar vid jordfästningen av rev. Herman Otten i april 2019

Brandt
Klawitter

Augustanabyggnaden – en del av Herzog August- biblioteket i Wolfenbüttel, Tyskland
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Den Heliga Skrift har en 
fantastisk koppling mellan 
det gamla och det nya för-
bundet, som vi uppbyggs 
och gläds över att se. För 
precis, som det nyfödda 
barnet i det gamla förbun-
det fördes inför Herren för 
att ta emot förbundets teck-
en, och få sitt namn – så bär 
också alla troende föräldrar 
i det nya förbundet sina ny-
födda barn till Kristus i do-
pet, och namnger det. 

På grund av de fruktans-
värda konsekvenserna av 
arvsynden måste vi föras 
till Jesu Kristi dop redan 
som nyfödda. Och detta är 
en stor nåd och gåva från 
Gud, att han har velat ha 
det på det sättet. Dopet är 
ett härligt synligt evange-
lium, ett förbundstecken 
till Kristus, gett oss som re-
ning, tröst och frälsning för 
hela livet, utan vår förtjänst.

Jesus blev till genom den 
Helige Ande i sin mors liv. 
Han blev inte avlad i synd, 
som vi, Adams barn. Och 
han namngavs inte bara 
av sina jordiska föräldrar, 
Maria och Josef, utan av 
Gud, Fadern själv, genom 
en ängels budskap. Det 
var något mycket bestämt 
och mycket speciellt att vår 

Ett namn till 
gagn för dig!

När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick 
han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom 
innan han blev till i sin mors liv.

Luk. 2:21

Herre och Frälsare skulle 
kallas: ”Jesus.” Ty Gud vil-
le, att han skulle vara något 
helt specifikt för dig, näm-
ligen ”Frälsare”. Oss till 
evig nytta.  

Namnet ”Jesus” bety-
der ”Frälsare.” Och nam-
net Jesus är detsamma som 
namnet Joshua i Gamla tes-
tamentet, Mose efterträdare, 
som ledde folket in i det ut-
lovade landet, ”landet med 
mjölk och honung”. För 
med namnet Jesus kommer 
Gud på ett härligt och tyd-
ligt sätt att lära oss om det 
nya förbundets Joshua, som 
leder sitt folk in i Guds rike 
här och sedan in i sitt him-
melska rike på den nya jor-
den. 

Men är det inte konstigt, 
verk  ligen otroligt, att Gud 
skul le ge honom namnet 

”Jesus”? Vårt förblindade 
förnuft och förmörkade sin-
ne fattar inte det? Men före-
ställ dig: himmelens kung, 
Gud själv, kom ner till jor-
den för att kallas och heter: 

”Frälsare”, och detta först 
och främst. Han, som har 
så många andra stora och 
härliga namn! Han, som 
också borde kallas: evighe-
tens fader, underbar rådgi-
vare, fridsfurste (Jes. 9.5). 

Han, profeten som skulle 
komma, herden, kungen 
i Davids hus, överstepräs-
ten, domaren över himmel 
och jord osv. (5 Mos. 18:15; 
Hes. 34:23; Sak. 13: 7; Jer. 30: 
9; Hos. 3,5; Ps. 110,4; Apg. 
10.42). Tänk, han skulle in-
te kallas för något av dessa 
namn inför Herren. Han skul-
le kallas Jesus, för han skulle 
ha namnet ”Frälsare”.

Har du någonsin tänkt på 
det? Har det för vånat dig?

Du vet att Gud kunde 
ha valt någon annan av 
dessa härliga titlar, och de 
hade passat så bra! Men 
Gud valde namnet: Jesus, 

”Frälsaren”. Varför? Därför, 
att det är ett namn som vitt-
nar om barmhärtighet, nåd, 
hjälp, befrielse och fräls-
ning för även den djupast 
fallne. Ett namn som ger 
hopp mitt i det djupaste 
mörkret och ett namn som 
ger vad det säger sig vara 
för var och en som tror det. 
För Gud ville absolut, att 
du skulle ha en ”frälsare” 
i vilken du får äga förloss-
ning, rättfärdighet och bar-
naskap. 

Ty så allvarlig är vår situa-
tion från när vi föds till den 
här världen – att vi först 
och främst och alltid behö-
ver Frälsaren, Jesus. Därför 
gav Gud dig Jesus, som 
din ”Frälsare”. Eftersom 
han ville, att du skulle kän-
na honom som det han av 
hjärtat är, och mest av allt 
ville kännas som frälsare, 
förlossare och befriare. För 
Guds teologi är väldigt en-
kel. Den är inte tunga klo-
ka böcker, stor kunskap i 

”Jesus’ presentation at the temple” 
St. John’s Anglican Church, Ashfield, New South Wales

grekiska eller hebreiska eller 
rätt jordisk kyrkotillhörighet, 
men att du känner Jesus som 
din Frälsare. Det är Guds teo-
logi, som frälser både barn och 
vuxna i alla tider.     

Gläd dig över att känna Jesus 
som din vän och herde, din 
hjälp och tröst i det här livet. 
Njut av hjärtat av det kristna 
samfundet och alla goda krist-
na traditioner. Och gläd dig i 
din Frälsares och Herres, Jesu 
Kristi tjänst. Men fram för allt: 

Ruben
Jensen

gläd dig mest och alltid, att du 
får tro och känna Jesus, som 
Frälsare från synden, djävulen 
och Guds vrede. 

Ja, gläd dig att kunna säga: 
Jag som förtjänat evig pina och 
helvetets fasa för mina syn-
ders skull, jag som var död och 
under syndens och satans ty-
ranni – jag har nu en Frälsare 
ifrån det, alltihop, och han he-
ter: Jesus. I hans frälsning får 
jag nu leva. Och för hans blod 
och sårs skull får jag nu ha all 

min tröst, frid och syndernas 
förlåtelse varje dag.    

Halleluja – ”Herrens namn 
är ett starkt torn, den rättfärdige 
skyndar dit och får skydd.” (Ords. 
18:10). 

Du önskas ett gott och väl-
signat nyår i Jesu namn.

Amen

”Nådens Evangelium” av Ingemar Andersson
Predikosamling över kyrkoårets evangelietexter, 
557 sidor, 295 kr NU 149 kr.
(Predikan på sidan 10 är hämtad från denna 
predikosamling.)

”När tiden var inne” av Lars Borgström
Betraktelser för varje dag i Advents- och Jultid, 
95 sidor, 120 kr NU 99 kr.

”Bibliskt och romersk-katolskt - 
Vari består skillnaderna?” av Lars Borgström 
En avslöjande granskning av romersk-katolska 
läror, 213 sidor, 149 kr NU 99 kr.

Utläggning av Uppenbarelseboken
av Lars Borgström
En kommentar som klart och enkelt förklarar 
vad Jesus Kristus har uppenbarat för Johannes 
på ön Patmos. 515 sidor, 295 kr NU 149 kr.

Amerikas Luther av Lars Borgström
En levnadsskiss över Carl Ferdinand Wilhelm 
Walther, några studier i hans teologi och över-
sättningar av hans texter, 190 sidor, 149 kr.

utgivna av  
Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet
Kan beställas från info@lutherskaforsamlingen.se
Frakt tillkommer!

böcker
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Dop till syndernas 
förlåtelse
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas 
av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: ”Jag be-
höver döpas av dig – och du kommer till mig!” Jesus svarade honom: 
”Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet.” Då lät 
han det ske. 
När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öpp-
nades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva 
och komma över honom. Och en röst från himlen sade: ”Han är min 
älskade Son. I honom har jag min glädje.” 

Matt. 3:13-17

Jesu dop – Jesus vår 
ställföreträdare

Människor kom till Johannes 
och blev döpta, ett dop till syn-
dernas förlåtelse. De omvände 
sig och bekände sina synder 
och fick syndernas förlåtelse. 
Även Jesus kom till Johannes 
för att bli döpt. Men Jesus ha-
de inga synder att bekänna. 
Han hade inget att omvända 
sig ifrån. Varför kom han till 
Johannes? Johannes sa: Det är 
jag som behöver döpas av dig, och 
du kommer till mig. Jesus svara-
de: Låt det ske nu. Ty så bör vi 
uppfylla all rättfärdighet. Jesus 
ödmjukade sig. Han gav upp 
det han hade. Han accepterade 
sin ställning, sin plats, sin upp-
gift. Han tar på sig uppdraget 
att uppfylla alla gamla testa-
mentets profetior. Han står där 
bland syndare för att bli döpt. 
Det är som om drottningen av 
England skulle stå i kö bland 
de hungriga vid sopp-köket. 
Jesus blir där syndabäraren. 
Han blir en av oss. Man kan 
säga att där i Jordan ligger 
världens synder och Jesus tar 
dem på sig på sin kropp och 
bär dem med sig hela vägen 
till Golgata kors. Jordan var 
full av synder. Där låg även di-
na och mina synder. Här lig-
ger allt, ditt begär, din egen-
rättfärdighet, din egoism, din 
avundsjuka, ditt hög mod ... 
Här ligger alla dina svagheter, 
din rädsla, ja helt enkelt allt. 
Jesus blev döpt till människo-
sonen och tar därmed Guds 
vrede på sig. Han bär allt till 
korset och blir Guds lamm Gi
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som borttager världens synder. 
Johannes döparen hade senare 
efter dopet sagt och pekat på 
Jesus: Se Guds lamm som tar 
bort världens synd. Han som 
inte visste av synd, honom gjor-
de Gud till synd i vårt ställe, för 
att vi i honom skulle bli rättfärdi-
ga inför Gud. I sitt dop ser Jesus 
sin egen död. Han är den full-
komlige människosonen som 
kom för att göra oss rättfärdi-
ga och bli vår ställföreträdare. 
Fadern säger: Denne är min Son, 
den Älskade. I honom har jag min 
glädje.

Vårt dop – Jesus vår 
ställföreträdare

Vi firar idag att Jesus blev döpt. 
Samtidigt tänker vi också på 
vårt eget dop. När Jesus döptes 
tänkte han på dig och ditt dop, 
så får du idag tänka både på 
hans dop och ditt eget. När vi 
döptes öppnades himlen och 
Guds röst sa: Detta är min äls-
kade son, min älskade dotter, 
mitt älskade barn. I dig har jag 
min glädje, på samma sätt som 
Fadern sa till sin Son när han 
döptes i Jordan. I hans dop får 
han vårt, medan i vårt dop får 
vi hans. Han fick vår orättfär-
dighet. Vi får hans rättfärdig-
het. Det saliga bytet. Han blev 
vår ställföreträdare. Dopet är 
något vi lever i och en gång 
vill dö i. Då Luther kämpa-
de med sin synd, sa han inte 
att han var döpt, utan är döpt. 
Gudstjänsten börjar i Faderns, 
Sonens och den helige Andes 
namn, bara för att vi är döpta. 
Dopet skapar Kyrkan. Paulus 
skriver: Vet ni inte att vi alla som 
har blivit döpta till Kristus Jesus 
har blivit döpta till hans död? Vi 
är alltså genom dopet till döden 
begravda med honom, för att ock-
så vi skall leva det nya livet, lik-
som Kristus uppväcktes från de 
döda genom Faderns härlighet. 

Andreas
Johansson

Där det inte finns några dop 
finns det heller ingen kyrka 
och heller inga kristna. Gud 
räddade Noa i arken. Han för-
de Israelsfolket genom Röda 
havet och genom Jordan. Han 
förde Kristus genom graven 
och reste honom upp ifrån de 
döda. Och genom dopet har 
han fört oss in i sin levande 
kyrka och gett oss evigt liv. 
Och sedan Gud har blivit vår 
fader i dopet kan vi be: Fader 
vår som är himmelen, helgat var-
de ditt namn … Så är ditt dop en 
garant, i att du står inför Gud 
som hans barn och därför äger 
alla hans välsignelser. Herren 
går med dig, och ber för dig 
varje dag. Han vet om allt och 
vet om att du misslyckas med 
ditt heliga liv. Han vet om att 
du frestas att ge upp ditt krist-
na liv, det du var kallad att le-
va. Men, i och med dopet fick 
du den helige Ande som käm-
par för dig, med dig och i dig 
mot djävulen, världen och ditt 
eget kött. Men glöm aldrig: 

En välsignad Jul och ett 
Gott Nytt År önskar vi 
er alla i Jesu namn!
Vi vill även säga ett 
varmt tack för alla gåvor 
som inkommit under året 
till prästlönefonden och 
församlingens verksamhet 
i övrigt.

När du frestas vill jag svara: 
Jag är döpt i Jesu namn. 

Han är din ställföreträdare, 
det som sades när du döptes 
gäller fortfarande: Du är mitt 
älskade barn. I dig har jag min 
glädje.

Vi avslutar med Luther psal-
men: 

Vår Herre Krist till Jordan gick 
Som Gud, hans Fader ville 
Och av Johannes dopet fick 
För att all rätt uppfylla. 
Så helgade han vattnets flod, 
Att synden där kan sänkas, 
Och uti Kristi sår och blod 
Allt dödens gift fördränkas 
Men nytt liv i oss verkas.

I Jesu namn. Amen.
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Det var tredjedag jul år 1942. 
Från Hoddöya i Namsen fjor-
den lade en liten motorbåt ut 
från land. Kursen pekade mot 
Namsos. På toften i rorhuset 
satt Leif Prestvik, en bredaxlad 
yngling på 26 år. Han var högt 
aktad av alla i bygden. Hans 
skicklighet till sjöss, hans är-
liga, lugna och hjälpsamma 
sätt gjorde att alla tyckte om 
honom. En av hans systrar 
stod vid stranden och vinkade 
till avsked. Motorljudet hör-
des allt svagare och svagare. 
Slutligen hördes alls ingenting 
av det. Bort över en mörk och 
disig fjord gled den lilla båten.

Vad drev Leif till Namsos 
denna mörka kväll? Endast 
det vet vi, att längtan efter att 
träffa troende ungdomar drog 
honom dit. Han behövde hjälp 

”När döden 
med brottsjö 
dig möter”

i sin själsnöd. De sista dagar-
na hade han genomgått en an-
fäktningens och luttringens 
eld. En av förkunnarna som 
han kände skulle tala vid en 
julfest i Namsos denna kväll, 
och Leif gladde sig mycket att 
få träffa honom på nytt.

Leif hade rest över fjorden 
vinter och sommar, natt och 
dag. Om andra höll sig hem-
ma under ovädersdagar, tog 
Leif sig fram. ”Han är hårdför 
och rasande flink på sjön”, sa 
folket.

 Denna kväll låg fjorden 
blank och stilla, men disig och 
mörk. Isflak från Töttdal-sidan 
hade rivits loss och drev in i 
fjorden. Leif satt väl tillrätta 
inne i rorhuset. Med vakna 
sjömansögon räknade han ut 
kursen efter ljusen från strän-

derna. Nu gladde han sig. Han 
ville ut ur anfäktningens mör-
ker. Det skulle bli gott att kom-
ma tillsammans med troende 
vänner. Han skulle väl få ljus 
och hjälp för sin kämpande 
själ under denna färd. Det var 
hans stora hjärte-önskan.

��

Men – Leif kom aldrig fram. 
Ingen har sett honom eller 
hans båt efter denna mörka 
vinterkväll. Det blev hans sista 
resa. Endast några vrakrester 
blev funna. Fjorden var för 
djup och strömdragen för star-
ka för att man skulle finna den 
försvunna båten. Men man 
fann ändå mer än vrakrester 
efter Leif på hans sista färd. 
När Konrad Nygård i februari 
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året därpå fann toften från ror-
huset på Leifs båt, fick den för 
många vittna om dödsstunden 
på den mörka fjorden.

I Törrbergsvika på Oteröya 
hade Leif framlevat sina för-
sta rika barnaår. Äldst av fem 
syskon fick han tidigt lära sig 
hjälpa mor, far och de andra 
där hemma. Fadern seglade 
med egen skuta och var för det 
mesta borta från hemmet.

Tidigt lärde mor sina barn att 
be och att offra. De hade alla 
varsin sparbössa för missio-
nen. Leif hade nyss blivit om-
vänd, då han sjönk med sin 
båt. Några dagar efter olyckan 
kom hans bror till missions-
kontoret i Namsos med Leifs 
sparbössa. I den fanns 169 kro-
nor.

Då Leif var tretton år, flyttade 
familjen till gården Langneset 
på Hoddöya. Han var inte 
gammal, då han köpte sig en 
egen båt. Sjön lockade. Snart 
var han känd som en flink fis-
kare samt pålitlig och trovär-
dig som skjutskarl i trakten. 
Sommartid låg han ofta en-
sam ute på Folla och fiskade. I 
de ljusa sommarnätterna med 
måsskrik och rikligt sejplask 
borta över grynnorna, då rik-
tigt levde han med.

Men Folla var inte alltid så 
lugn, inte ens under sommar-
dagar. Dimman kunde ligga tät 
och farlig. Nordvästkulingen 
från Atlanten kan komma med 
kraftig sjögång. Då gäller det 
att finna leden mellan grynnor 
och brottsjöar. Det kände Leif 
till. Också mången oväders- 
och stormdag tog han sig fram 
i mörker och snötjocka med 
drivis i fjorden. Han var inte 
böjd för att vända om, även om 
det såg nog så stängt ut.

På sina skjutsfärder träffade 
Leif många Guds ords förkun-
nare. I sitt eget hem och på an-
dra platser kom han ofta att 
vara tillsammans med troende 
människor. Guds Ande verka-
de på honom. Länge kämpade 
han dock mot Guds kallande 
röst. Under denna tid besökte 
han ändå flitigt gudstjänster.

Hösten 1942 kände Leif kraf-
tigt Guds klappande på hjärte-
dörren. Han längtade efter frid 
med Gud. Ingen visste hur hårt 
han kämpade inom sig. Den 
hösten låg han också sjuk en tid. 
Det blev ordet från Joh. 11:25-26 
som löste honom och kom med 
ljus och frid. ”Jesus sade: Jag är 
uppståndelsen och livet. Den som 
tror på mig, han skall leva, om han 
än dör; och var och en som lever 
och tror på mig, han skall aldrig 
någonsin dö.” Leif fick nåd att ta 
emot de härliga orden och var 
lycklig. Han fick tro sig salig.

Men glädjen varade blott 
några dagar. Detta var alltför 
stort för att vara sant. Så tänk-
te Leif. Då mötte honom Gud 
med orden: ”Min nåd är dig nog” 
(2 Kor. 12:9). Han fann nu åter 
vila i dessa saliga ord en tid. 
Men en ny oro kom över ho-
nom. Han tyckte sig sakna fri-
modigheten att vittna om sin 
Frälsare. Så kom han åter in i 
svår andlig kamp och mörker. 
En fråga brände natt och dag: 
Kunde han, som var så feg, bli 
salig? – Detta berättade han 
senare i ett förtroligt samtal. 
Hans mor, som lagt märke till 
den oro som tärde sonen, hade 
också försökt tala med honom.

Så kom kvällen till tredje-
dag jul, då Leif Prestvik begav 
sig till Namsos för att få träffa 
troende ungdomar och höra 
Sverre Lindås, som skulle ta-
la vid julfesten. Dagen därpå 
hade Leif lovat hämta resande 
från staden, och då passade 
det bra att vara med vid festen 
i Namsos och övernatta där.

Mor var inte glad åt färden. 
Vädret var disigt, det drev is-
flak på fjorden och denna tid 
på året blev det tidigt mörkt. 
Hon var fylld av ångest ... 

Fjärdedag jul gick och Leif 
lät vänta på sig. Hemma steg 
oron. Man ringde till Namsos 
och farhågorna besannades. 
Leif hade inte varit med på jul-
festen, som han hade tänkt.

Samma dag fann man några 
vrakrester på fjorden. Man för-
stod vad som hänt. Skarpa is-
flak hade skurit sönder båten. I 
mörkret hade Leif inte varsnat 
faran i tid.

En fråga brände i hjärtat hos 
alla i hemmet: Var Leif redo att 
dö? Hur var det med hans tvi-
vel? Hade han klarhet i tros-
frågorna? Hade hans svaga tro 
gått under med honom? Gick 
han förlorad?
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Mor bad om svar, bad om 
visshet. Hon måste få veta om 
hennes son i mörkret, tvivlen, 
synden och döden i kraft av 
Jesu namn ändå gått segran-
de igenom. Och hon fick svar. 
Ett ord från Gud gjorde henne 
stilla: ”Din Fader som ser i det 
fördolda skall vedergälla dig up-
penbarligen.” Herren gav henne 
på ett märkligt sätt vila och ro 
mitt i sorgen och saknaden.

��

Drygt en månad efter olyck-
an körde Konrad Nygård med 
sin motorbåt längs stranden 
av fjorden. En bit av ett brä-
de låg och drev vid en udde. 
Den kan jag ta hem till bräns-
le, tänkte han och stannade 
motorn. Men strömmen var 
strid och förde båten runt ud-
den, så han var tvungen att gå 
i land. I en vik fann han me-
ra drivved, som han kastade i 
båten. Han startade båten på 
nytt, men blev då varse att en 
plankbit var annorlunda än de 
andra. Den liknade sätet från 
ett rorhus, som användes i de 
små båtarna. Sannerligen, det 
stod också skrivet något på 
den! Konrad Nygård sträckte 
sig efter den. Han läste: ”Båten 
gått läck på ett isflak. Jag går 
frälst hem till Gud. Döden är 

min vinning. Vi träffas i him-
len. Vänd om, förrän det blir 
för sent! Hälsningar Leif.”

Medan båten sjönk, hade 
Leif ryckt lös toften och skrivit 
denna sista hälsning till de si-
na. Ja, en hälsning till oss alla 
är det.

Konrad Nygård lade om 
kursen och körde direkt till 
Langneset för att frambära 
Leifs hälsning till hans kä-
ra. Där blev glädjen stor. Mitt 
i sorgen och saknaden lyste 
hoppet om ett evigt återseende 
och om seger i döden. Äntligen 
fick de veta att Leifs svaga tro 
var knuten till en osviklig och 
stark Frälsare. Leif var bärgad 
in i de himmelska boningarna. 
Nu fick han fira julfest hemma 
hos Jesus, sin Frälsare. Mor tog 
toften mellan sina händer och 
lyfte den uppåt i tacksägelse 
mot Gud. 

��
En fin, men något disig maj-
dag stod jag på gårdstunet till 
Langneset och höll plankbiten 
från Leifs båt i mina händer. I 
många år hade jag önskat få se 
den. Ännu var varje bokstav 
synlig. ”Leifs handstil känner 
vi alla”, sa systern. Orden på 
detta enkla bräde blev på ett 
mäktigt sätt ett vittnesbörd om 
hur en människa med en svag 

tro men med en stark Frälsare 
segrat i dödsstunden.

Jag tycker att jag ser för mitt 
inre öga hur allt gick till denna 
olycksnatt. Leif hade kört en 
halv timme. Båten var mellan 
Gåsöya och Brannöya, unge-
fär halvvägs mellan Hoddöya 
och Namsos. Här är fjorden 
mörkare än på andra ställen. 
Det är svårt att få ögonen på 
de lömska isflaken. Här hade 
båten med ett brak törnat mot 
ett isflak. Vattnet forsade in. 
Leif rusade fram och såg ska-
dan. Han hade ingen jolle med. 
Han ropade på hjälp. I gården 
Oterdal på Otteröya hörde 
man ett rop, men förstod inte 
vad det rörde sig om.

Skadan på båten kunde Leif 
inte avhjälpa, och på isen kun-
de han inte rädda sig. Motorn 
stannade, och strömmen för-
de båten bort från flaket. Det 
fanns ingen räddning. – Då lyf-
te Leif blicken mot nådens tron, 
till Segerherren över synd och 
död, till Frälsaren för de arma, 
till honom som tog rövaren 
med sig till paradiset. – Ja, det 
fanns räddning också för Leif. 
Nu såg han frälsningsgrunden 
och fick vila i Guds ord. Som 
ljus i mörker lyste ordet in i 
hans själ. I stället för julfest 
med hans folk i Namsos, blev 
det lovsångsfest hemma hos 
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Gud. – Hans tankar var klara 
till det sista. Där hemma mås-
te de få veta hur det gått för 
mig, tänkte Leif. Så tände han 
elljuset i rorhuset. Det fanns 
ännu ström i batterierna. Med 
raska grepp tog han lös toften, 
grep den grova blyertspennan 
och skrev. Ännu 18 år senare 
ser man att det är en man med 
klar tanke som skrivit häls-
ningen. Det finns inte ett enda 
fel i stavningen. Inte en prick 
eller punkt saknas. Men tiden 
är kort. Båten sjunker tum för 
tum.

Av radernas placering förstår 
jag att meningarna skrivits i 
följande ordning. Först skrev 

Ingemar
Andersson

han: ”Båten gått läck på ett is-
flak. Jag går frälst hem till Gud. 
Hälsningar Leif.” Detta låg ho-
nom mest om hjärtat den stun-
den. Men han fick tid att skriva 
mera och tillfogade: ”Döden är 
min vinning. Vi träffas i him-
len.” ”Döden är min vinning” 
har han skrivit snett över brä-
det och strukit under med två 
tjocka linjer. Sista hälsningen 
bär prägel av brådska, det sis-
ta ordet är något otydligt. Det 
har säkert skrivits i sista stun-
den, innan båten sjönk. Men 
man kan ändå läsa meningen 
nederst: ”Vänd om, förrän det 
blir för sent.”

Namsos

Hoddøya

Gåsøya

Brannøya

Oterøya
Tørrbergsvika

Langneset

��
Till uppståndelsens morgon 
vilar Leif Prestvik ute i den 
djupa fjorden. När basuner-
na ljuder, skall också havet ge 
igen sina döda.

Det mäktiga vittnesbördet 
från Leif är värt att gå ut till 
många. Kanske en och annan, 
som bär på fruktan för döden 
och graven, kommer att läsa 
detta. Då ropar Leifs vittnes-
börd till dig: ”Vänd om, förrän 
det blir försent.” För den som 
hör Herren till är döden en 
vinning. I Honom får livet sin 
rätta mening, ja, också döden.

Leif fick uppleva detta som 
sångaren tolkar så:

Han förer dig frälst över fjorden, 
helt fram till den himmelska strand.
När döden med brottsjö dig möter, 
skall Jesus dra båten i land.

Måtte vi få uppleva detta, du 
och jag, att Jesus drar vår lilla 
livbåt tryggt i land.

Från Ungdomsbladet 1981 
– fritt från norskan av 
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En viktig fråga när vi nu har 
firat jul är: ”Var är judarnas ny-
födde kung?” Var kan jag finna 
honom, judarnas kung, värl-
dens Frälsare? Berättelsen om 
de tre vise männen ger oss 
svar på frågan.

Vise män från Östern kom 
från länderna öster om Israel, 
kanske från landområden i 
Mesopotamien eller gränsom-
råden mellan dagens Irak och 
Iran. Hur kunde dessa, som 
var så långväga ifrån, hitta 
fram till judarnas kung i ett 
stall? Det förklarar de själva. 

”Vi har sett hans stjärna gå upp 
och har kommit för att tillbe ho-
nom.” Detta avslöjar två saker. 
För det första hade de goda 
kunskaper om stjärnor. Vi vet 
att för 2000 år sedan var dessa 
områden i Östern kända för 
sin kunskap om stjärnhim-
len. Denna kunskap var knu-
ten till gudsdyrkan och religi-
on. När så en ny stjärna visade 
sig på himlen blev det regist-
rerat, tolkat och förklarat. Det 
var händelser som fick konse-
kvenser för deras dagliga liv. 

För det andra visar det 
att man kände till Bibeln. I 
dessa områden österut ligger 
Babylon. Vi minns att judarna 
blev tillfångatagna och förda 
dit 5-600 år f.Kr. Här var också 
Daniel med. Han var en klok, 
ung man som blev rådgivare 
till regeringen och räknades 
bland de vise. Men Daniel var 
också en gudfruktig man som 

När Jesus var född i Betlehem 
i Judeen på kung Herodes tid, 
då kom vise män från Östern 
till Jerusalem och frågade: "Var 
är judarnas nyfödde kung? Vi 
har sett hans stjärna gå upp 
och har kommit för att tillbe 
honom." 
När kung Herodes fick höra 
det blev han förskräckt, och 
hela Jerusalem med honom. 
Och han samlade folkets alla 
överstepräster och skriftlärda 
och frågade dem var Mes-
sias skulle födas. De svarade: 
"I Betlehem i Judeen, för så är 
skrivet genom profeten: Du Bet-
lehem i Juda land, du är alls 
inte minst bland Juda furstar, 
för från dig ska utgå en furste 
som ska vara en herde för mitt 
folk Israel." Då kallade Herodes 
i hemlighet till sig de vise män-
nen och frågade noga ut dem 
om tiden då stjärnan hade 
visat sig. Sedan skickade han 
dem till Betlehem och sade: "Gå 
och sök noga efter barnet. När 
ni har funnit det, meddela då 
mig så att också jag kan kom-
ma och tillbe det." De lyssnade 
till kungen och gav sig i väg. 
Och stjärnan som de hade sett 
gå upp gick nu före dem, tills 
den stannade över platsen där 
barnet var. När de såg stjär-
nan fylldes de av mycket stor 
glädje, och de gick in i huset 
och fick se barnet med Maria, 
dess mor. Då föll de ner och 
tillbad honom, och de öppnade 
sina skattkistor och bar fram 
gåvor till honom: guld, rökelse 
och myrra. Och sedan de i en 
dröm blivit varnade för att 
vända tillbaka till Herodes, tog 
de en annan väg hem till sitt 
land. 

Matt. 2:1-12

kunde sin Bibel. Han bekän-
de öppet sin tro på Gud och 
predikade Guds ord. Därmed 
kände man också orden om 
stjärnan som skulle tändas på 
himlen som ett tecken på att 
Messias skulle födas. 
”En stjärna stiger fram 

ur Jakob, en spira höjer sig 
ur Israel.” (4 Mos. 24:17). 

”Spiran ska inte vika från 
Juda, inte härskarstaven 
från hans fötter, förrän han 
som den tillhör kommer och fol-
ken lyder honom.” (1 Mos. 49:10).

Stjärnan var ett tecken om 
att en kung hade fötts. Den 
var också en påminnelse 
om löftet till Adam och 
Eva, Abraham och det judis-
ka folket om att Kristus skul-
le komma. Detta kände också 
de vise männen till. De hade 
inte något val. De ägde tron 
på Jesus Kristus och påbör-
jade därför den långa och 
farofyllda resan. De ville 
så gärna ”hylla honom” som 
var född.

Men hur hittade de vä-
gen? Det står att de följde 
stjärnan. De hamnade då till 
slut i Israel. Men uppenbart 
följde de inte stjärnan hela vä-
gen. Då de kom till Israel an-
vände de ”sunt förnuft” och 
tänkte att en kung föds i hu-
vudstaden, staden Jerusalem, 
i kungens palats. Så kommer 
de till kung Herodes för att 
hitta barnet. De hade glömt 
bort Guds ord genom profeten 

Var är judar-
nas nyfödde 
kung?

Mika: ”Men du, Betlehem Efrata 
som är så liten bland Juda tusen-
den, från dig ska det åt mig kom-
ma en som ska härska över Israel. 
Hans ursprung är före tiden, från 
evighetens dagar.” (Mika 5:2).  
Herodes förstod ingenting och 
kallade till sig den tidens teo-
loger. De kände till Skriften 
och om Messias som skulle fö-
das i Betlehem. I Joh. 7 ser vi 
att detta var välkänt bland fol-
ket: ”Några sa: ´Messias kommer 
väl inte från Galileen? Säger inte 
Skriften att Messias kommer från 
Davids ätt och från Betlehem, byn 
där David bodde?´” Så fick de 
vise männen vägledning till 
att komma på rätt kurs igen. 

Återigen visade sig 

stjärnan och de leddes 
till stallet där barnet Jesus var. 

Stjärnan blev för de vise 
männen en lykta för deras föt-
ter och ett ljus på deras stig 
som det står i Ps. 119: ”Ditt ord 
är mina fötters lykta och ett ljus på 
min stig.” Guds ord och stjär-
nan var kartor och kompas-
ser och ljuset på vägen fram 
till stallet. För att finna Kristus 
måste de lita på Guds ord. För 

Kristus finns i Ordet. I 
samma ögonblick de sat-
te sin lit till sig själva och 
sitt förnuft, tappade de 
målet ur sikte. Men lyck-
ligtvis fick förnuftet vika för 
tron och Guds ord. Genom tå-
lamod och uthållighet över-
vann de alla faror och hittade 
fram till målet, och glädjen var 
stor.

Käre vän, om du söker efter 
Kristus så finner du honom i 
Skriften. Du finner honom där 
Ordet förkunnas sant och rätt 
och där sakramenten förvaltas 
efter Guds ord. Där är kyrkan. 

Då Jesus var åtta dagar gam-
mal kom föräldrarna med ho-

nom till templet. Där i Guds 
hus var gamle Simeon 
som i många år hade 
väntat på Kristus. Då 
Jesusbarnet kom, tog 
han barnet i sina ar-

mar och sa: ”Herre, nu 
låter du din tjänare gå hem 

i frid, så som du har lovat, för 
mina ögon har sett din fräls-

ning som du har berett inför 
alla folk: ett ljus med uppen-
barelse för hedningarna och 
härlighet för ditt folk Israel.” 

(Luk. 2:29-32). Då Jesus var 
12 år kom han bort från sina 
föräldrar i Jerusalem. De sök-

te efter honom överallt i tre 
dagar. De hittade honom i 
templet. Jesus sa: ”Varför 
har ni letat efter mig? Visste 
ni inte att jag måste vara 
hos min Far?” (Luk. 2:49) 
Ja, var finner jag Jesus 

Kristus? Du finner honom i 
Bibeln och i Guds hus. De vise 
männen hade kanske förväntat 
sig att finna Kungarnas kung i 
palatset i all sin glans, men de 
fann honom i ett stall på hö och 
strå. Man skulle kunna tro att 
de blev besvikna. Men nej, de 
blev jublande glada då de fick 
se stjärnan stanna över stallet 
och att de fann Jesus. De föll 
på knä och gav honom sina gå-

vor. Nu var det tron som ha-
de övertaget. Tron ser endast 
Kristus och inte det enkla stal-
let och krubban. ”Tron är en 
övertygelse om det man hoppas, 
en visshet om ting som man inte 
ser.” (Heb. 11:1).

De vise männen visste säkert 
vad kungamakt och rikedom 
innebar, men här fann de den 
största skatten av alla, Jesus 
Kristus världens Frälsare. De 
såg allt med trons blick som 
var förankrad i Guds ord och 
löfte – då var det sant och visst. 
Så är det också för oss. Vi kan 
vara få på gudstjänsten i enkla 
rum och under enkla förhål-
landen. Men om vi verkligen 
fick öppnade ögon så hade vi 
sett att Kristus, Kungarnas 
kung vandrat mellan oss i ord 
och sakrament och gör allt till 
en himmel på jorden. Där ord 
och sakrament brukas rätt, där 
är Kristus själv närvarande. 
Vi har Kungarnas kung bland 
oss och tron gör oss glada och 
rika. Detta vet vi för Ordet sä-
ger: ”För där två eller tre är sam-
lade i mitt namn, där är jag mitt 
ibland dem.” 

Gåvorna de vise männen kom 
med visar oss vem Kristus är. 
Gåvorna var guld – Kristus 
är vår kung, rökelse – Kristus 
är vår Överstepräst som ber 
för oss och är vår advokat in-
för Gud, och rökelse – Kristus 
som led och dog för våra syn-
ders skull – vår ställföreträda-
re. 

Amen

Asbjørn 
Hjorthaug

Franz Xaver Merz: Three Wise Men going to Bethlehem.



Bön
Käre Far i himlen, det är en stor nåd som övergår allt 
förstånd att jag, som är stoft och en fattig syndare, får 
komma till dig och be om allt som tynger mitt hjärta 
och även tacka för allt som gläder mig. Jag vet att det 
endast är för Jesu skull och genom Honom detta är 
möjligt. 

Därför kommer jag i Jesu namn och tackar dig för din 
stora kärlek, att du frälst mig genom din Sons lidande, 
död och segerrika uppståndelse, att du förklarat mig 
och alla människor rättfärdiga genom Honom – låt 
fler inse detta så att de genom tron på dig tar emot din 
frälsning! – att du genom det heliga dopet tagit mig till 
dig som ditt eget barn, att du bevarat mig i tron genom 
att komma till mig på nytt och på nytt i Ordet och den 
heliga nattvarden. Tack för alla dina troende – och alla 
som förkunnar ditt Ord. Tack att du upprätthåller ditt 
rike och helgar och förnyar dina barn genom den helige 
Ande, som är verksam i Ordet och sakramenten. Låt 
endräkt och frid råda bland kristna, förhindra splitt-
ring och osämja.

Tack också för vårt fosterland, som trots många bris-
ter och en oroande utveckling ändå är ett land där fred 
råder och inga människor behöver svälta. Tack också 
att vi slipper att bli förföljda därför att vi tror och för-
tröstar på dig. Jag ber för kungahuset, för riksdag och 
regering och all annan överhet, att du välsignar och ger 
de styrande vishet, hederlighet och ett tjänande sinnelag. 
Jag ber att god lag och ordning ska råda. 

Käre Far, jag vill också be för alla dem som drabbats 
av coronaviruset. Jag ber att du är med dem, att du 
kommer till dem och ger dem hälsan tillbaka – ske din 
vilja. Kom med din frid, öppna allas våra hjärtan så 
att vi tar emot din Son Jesus Kristus som vår Frälsare. 
Jag ber att den kris som coronapandemin skapat ska 
leda människor till dig, inte bara med bön om kroppslig 
hälsa, utan framför allt med bön om frälsning för deras 
odödliga själar.    

Bevara freden, låt inget stort krig bryta ut. Bevara oss 
också från svåra naturkatastrofer. Låt lugnet lägra sig 
i våra länder, där våldsamma upplopp, kravaller och 
plundringar plågat samhällena under det gångna året.  

Jag ber också för alla trossyskon som 
lider förföljelse därför att de är krist-
na. Inte minst ber jag för dem i 
Mellanöstern, som drabbats av is-
lamisternas vrede, och dem i länder 
som lider under kommunistiskt förtryck. Uppfyll 
dem ännu mer med din helige Ande, så att de kan stå 
fasta i tron och bekännelsen mitt i all yttre nöd och fara – 
om så skulle krävas, ända in i döden. 

Jag ber för barnen och ungdomarna i vårt land. Skydda 
dem från den propaganda de utsätts för genom TV, 
Internet, tidningar och i skolvärlden. Stärk de kristna fa-
miljerna. Skydda och välsigna barnen och ungdomarna i 
deras skolgång. Låt de kristna skolorna få fortsätta verka 
i vårt land.

Med oro ser jag hur islam breder ut sig i Sverige och 
andra västländer, där kristendomen tidigare varit 
stark. Jag ber att du förhindrar denna religions 
utbredning – och all annan falsk religion och 
andlig förförelse inom och utom kristenheten. 

Det är många vänner och släktingar, som inte 
tror på dig. Detta är en stor sorg. Käre gode 
Gud, hjälp dem till rätta, visa dem vägen, dra dem 
till dig in i ditt rike, ge dem tro till frälsning. Särskilt 
ber jag för: ________________________. Du 
Frälsare och gode Herde, sök dem och bär dem hem på dina 
axlar.

Om 2021 blir mitt sista år ber jag om beredskap att dö en 
salig död. Och om du skänker mig fler år ber jag att du 
bevarar mig i tron genom denna mörka och farliga värld. 
Skydda mig från djävulen, världen och mitt eget syndfulla 
kött.  Jag är ingenting, du är allt. Ta hand om mig för jag 
är svag och hjälplös. 

Genom din Son, Jesus Kristus, min 
Herre. Amen.

Lars
Borgström


