
Brevet från Litteraturmissionen
ORGAN FÖR LUTHERSK LITTERATUR-MISSION

Nr 1
2020

Fo
to

: T
id

ig
 b

ild
 f

rå
n

 G
re

kl
an

d

För mig sitt liv, sitt dyra blod
Han ville icke spara,

Att för den dom, mig förestod
Jag måtte tryggad vara.

Han blev hos Gud min löftesman,
Uti hans död min synd försvann:

Så är jag frälsad vorden.



2

Se, jag vill göra något nytt 
Jes. 43: 15-21
Nog kan också en kristen gripas av vanmakt 
och tänka: Hur skall det gå med mig, min 
hälsa och framtid, med barnen, med kyrkan 
och med Sverige? Det finns så många oroande 
tecken. Varför? Varför? Det är sådana frågor 
man inte skall bära inom sig – utan man skall 
bära dem fram i bön. När man så låter sin oro 
bli bön, då kan man ta emot Guds svar: ”Jag 
är Herren, eder Helige, Israels Skapare, eder 
konung.”

Det betyder att Han är den som har omsorg 
om oss, skyddar oss och leder oss genom allt.
Men all den oro du inte låtit bli till bön, den 
bär på synd, för med den har du inte låtit Gud
vara den Gud som du väntar allt gott av. Låt 

nu Gud bli din Gud, så att du bär fram denna 
och alla andra synder till honom med bön om 
förlåtelse.

Då får du nåd. Det löftet ligger också i orden: 
”Jag är Herren, eder Helige, Israels Skapare, 
eder konung.” Korset är det synliga tecknet 
på att det är sant.

”Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar 
det sig, märken I det icke? Ja, jag skall göra en
väg i öknen, och strömmar i ödemarken… så 
att mitt folk, min utkorade, kan få dricka. Det
folk som jag har danat åt mig skall förtälja 
mitt lov.”

Christian Braw

Luthersk Litteratur-Missions 
årsmöteshelg

Luthersk Litteratur-Missions årsmöteshelg är planerad till den 20-21 maj. 

OBS! Reservation
På grund av coronaviruset kan tidpunkten för årsmötet komma att ändras. För uppdaterad 
information, var god se vår hemsida: www.llm.nu.

Kallelse
Ombud, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter i Luthersk Litteratur-Mission samt vän-
ner, understödjare och intresserade kallas härmed till ordinarie årsmöte i Mariehems-
kyrkan, Umeå, onsdagen den 20 maj kl. 18.00.
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Kallelsen till Guds rike 
Kallelsen är en inbjudan till det som är färdigt Luk. 14:16-24

Kom, för nu är allt färdigt. Så låter det alltid, 
när Gud kallar genom evangeliet om Jesus 
Kristus. Det handlar uteslutande om vad Han 
har gjort för oss, om den möda och det arbete 
Han har haft för att vi skulle kunna bli inbjud-
na till fest i Guds rike. Det är den gudomliga 
kärlekens kallelse till en trygg och glad gemen-
skap med vår Gud och Skapare. 

Helt oberoende av oss, vår duglighet eller 
oduglighet, fromhet eller ofromhet, tro eller 
otro har festen förberetts och gjorts färdig. 
Det har skett genom att Gud i Kristus blev 
människa, att han bar våra synders börda och 
slutförde försoningsverket på Golgata. Han 
bytte plats med oss, lät domen och rättvisan 
ha sin gång tills allt var betalt och färdigt, så 
att han på korset kunde utropa: Det är full-
bordat! Och att allt som krävdes för att förena 
syndare med Gud var uppfyllt från början till 
slut, så att inget fattades, det blev helt klart på 
den tredje dagen. För när Kristus uppväcktes 
från de döda var det inget annat än Guds mäk-
tiga rop till alla människor: Kom, för nu är 
allt färdigt! Samma kallande och inbjudande 
rop hörs nu varje gång evangelium förkunnas. 

Hade kallelsen till Guds rike på något sätt va-
rit beroende av oss, vår värdighet, lämplighet 
eller förmåga, så hade kallelsen inte låtit så 
här. Då hade det i stället hetat: Kom och var 
med! Inte för att du är fullkomlig, men jag 
ser att du innerst inne har ett gott hjärta och 
menar väl. Och det är det som räknas. Därför 
får du vara med i Guds rike! 

Men så kallar och inbjuder Gud aldrig till sitt 
rike. Han kallar till det som är färdigt och 
fullkomligt, nämligen till en förlåtelse som 
omedelbart och helt renar hela vår varelse 

med kropp och själ från all synd och till en 
rättfärdighet som omedelbart och helt inför 
Gud gäller som om vi i hela vårt liv hade varit 
goda och heliga och hållit alla Guds bud. Allt 
detta skänks oss genom Jesus, som är den som 
har förberett festen och sett till att ingenting 
fattas. 

Det falska evangeliet undviker på olika sätt 
ordet ”allt”. Något måste vi göra själva! Je-
sus ger väl oss en ny start, säger man, men 
något måste du göra själv. Når dig en sådan 
kallelse, så skall du veta att den inte kommer 
från Bibelns Gud, utan från djävulen själv, 
som inte vill se någon enda människa i Guds 
rikes festsal. 

”Om någon förkunnar evangeliet för er an-
norlunda, och inte som ni har fått ta emot det, 
så vare han förbannad!” (Gal. 1:9). Det är Bi-
belns skarpa dom över den förföriska kallel-
sen från Guds fiender. 

”Allt är färdigt” är den öppna dörren till 
Guds rike. Den leder in till livets källa som 
varje kristen dricker av och till den mat och 
dryck som är basfödan i det kristna livet. Vid 
varje nattvardsgång sätter vi oss till bords i 
Guds rike och äter och dricker av det som ”är 
färdigt”, av Kristi offer en gång för alla (Hebr. 
7:27).
”Allt är färdigt” – Så kallas varje människa 
till Guds rike. Alla borde med glädje ta emot 
denna kallelse och komma. Men så sker tyvärr 
inte. 

Staffan Bergman Ur Predikan 2 sönd. eft. 
Trefaldighet

Ansgar

Luther

Rosenius
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Ur Höga Visan
”Jag håller Honom”, jublar nu bruden, ”och 
vill inte överge Honom”. Varför inte? Kanske 
därför att Han ger dig mycken fröjd i ditt hjär-
ta och många gånger ger dig nya krafter här 
på jorden? – ”O nej”, skulle bruden svara, om 
hon var en bland oss. ”Nej, även om Herren 
skulle låta mig lida brist år ut och år in, och 
inte lät mig smaka något av sin stora kärlek, 
så vill jag ändå hålla mig till Honom och inte 
överge Honom, eftersom jag vet, att bara Han 
kan frälsa mig från den eviga döden.”

”Jag håller mig till Honom och vill inte över-
ge Honom.” Varför inte? Kanske därför att 
du hos Honom har det så gott, och att Han 
så mycket förskönar livet för dig? – ”O nej”, 
skulle bruden ge till svar, ”nej, även om Han 
skulle ge mig bara galla att dricka i denna 
värld, så vet jag ändå att bara Han är den som 
kan frälsa mig över evighetens mörka djup 
och genom domens eld. Därför håller jag mig 
till Honom och vill inte överge Honom.”

”Jag håller mig till Honom och vill inte över-
ge Honom.” Varför inte? Kanske därför att 
Han kan hjälpa dig att nå den rättfärdighet 
som gäller inför Gud? ”Ack”, skulle bruden 
svara, ”hjälpa – det räcker inte. Jag kan själv 
ingenting göra för att bli smyckad till det stora 
bröllopet. Bara Han kan och måste påkläda 
mig salighetens kläder, som Gud kommer att 
se. Därför håller jag mig till Honom och vill 
inte överge Honom, och därför lämnar jag 
mig helt i Hans händer.”

”Jag håller mig till Honom och vill inte över-
ge Honom”, jublar bruden, eller rättare sagt 
anden som är i henne, ”tills jag har Honom in 
i min moders hus, i min moders kammare.” 
Vad menas: I min moders hus? Paulus svarar 
i Gal. 4:26. ”Det Jerusalem som är därovan, 
det är fritt, och det är vår moder.” Dit vill hon 

(bruden) föra sin löftesman, dit vill hon av 
Honom föras.

Se älskade! Så har själen genom Herrens nåd 
och styrelse kommit i det tillstånd att den hål-
ler sig fast vid Kristus, inte mer såsom tidigare 
genom känslan av fröjdens rikedom som hon 
då fick mottaga, utan genom känslan av sin 
brist och sitt stora elände. Hon håller sig nu 
fast vid Kristus, inte såsom i början, genom 
sin upplevelse: ”Hos Honom är gott att vara”, 
utan nu genom den grundliga övertygelsen – 
att utan Honom är avgrund, död och fördärv. 
Bruden betraktar Herren inte bara som Trös-
taren, utan också som den evige Frälsaren och 
Nödhjälparen, och bruden hoppas uppnå det 
eviga livet – inte mer såsom förut, på grund 
av sin kärlek till Herren – för bruden vet vad 
för slags verk hon är och stöder sig inte mer 
på sina fromma känslor, utan endast på Kristi 
förtjänst.

Det är alldeles talat ur hjärtats djup. Då bru-
den säger såsom Asaf i den 73:e psalmen säger 
till Herren: ”När jag har Dig, då frågar jag ef-
ter intet på jorden. Om än min kropp och min 
själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas 
klippa och min del evinnerligen.”

Nu, kära bröder och systrar: Må Herren föra 
oss alla så, att känslan av vårt eget intet, blir 
det band som sammanknyter oss med Ho-
nom. Ja, må endast Hans förtjänst och Hans 
kärlek till arma syndare vara den klippa och 
grund som vår frid vilar på.

Ur Salomo och Sulamith – predikningar ur Höga 
Visan av F. Krummacher
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Kerstin Nilsson är missionär i Kenya. Hon ar-
betar med att sprida Biblar och annan kristen 
litteratur i de kristna församlingarna. Sam-
tidigt arbetar hon med att försona de olika 
stammarna. Det har varit många våldsamma 
stamkonflikter även bland de kristna. För att 
försonas har de workshops och arbetar efter 
ett koncept som heter Healing Hearts, Trans-
forming Nations, helande av hjärtan, för-
vandling av nationer. Kerstin skriver följande 
om sitt arbete: 

Som vanligt när jag är ute på olika aktiviteter 
har jag mina boklådor med. Nancy, ledaren 
för ett av teamen, berättade om en plats som 
blivit särskilt hårt drabbad och där de allra 
flesta männen var borta. Hon föreslog att vi 
skulle fara dit och försöka ta med bl.a. Biblar. 
Ett sådant besök gjordes men då var jag på 
semester i Sverige och fick inte möjlighet att 
vara med. Men jag frågade LLM om hjälp att 
köpa Biblar och eventuellt lite annan kristen 
litteratur med förhoppning att kunna fara dit 
vid ett annat tillfälle. Till min glädje blev det 
beviljat och jag köpte in böcker. I juni 2019 
hölls två workshops och många köpte små bi-
belstudieguider och andaktshäften. När vi nu 
i mars återigen skulle ha en workshop sålde 
vi även Biblar men till mycket starkt reduce-
rade priser, en tredjedel eller mindre av offici-
ellt butikspris. Alla de swahilibiblar jag hade 
med såldes liksom några få engelska. Och jag 
kunde ha sålt fler! Men Biblar på det lokala 
stamspråket sabaot hade många redan efter-
som de nyligen kommit ut i reviderad form. 
Andaktshäften och katekeser köptes också av 
många, priset är lågt och motsvarar ca 2 kr.

I mitten av mars skulle vi haft ytterligare en 
workshop i en grannby. Tyvärr fick det skju-
tas upp eftersom coronaviruset nu nått också 
Kenya och myndigheterna avråder från resor 
och folksamlingar. Men vår förhoppning och 
bön är att pandemin ska gå över och vi få en 
ny chans att fara dit.

Det är väldigt roligt att sälja böcker, speciellt 
Biblar. Och när man har möjlighet att sälja 
till reducerade priser som den här gången går 
det extra lätt. Tacka för möjligheten att sälja 
Biblar till dem som har långt till en affär där 
de kan köpa! Och sälja dem billigt!

Be att de Biblar och böcker som såldes blir 
lästa och till välsignelse!

Be att vi får fler möjligheter att fara dit och 
undervisa om fred och sälja Biblar!

Hälsningar Kerstin Nilsson
ELM:s missionär i ELCK

Biblar till folket runt Mt Elgon 
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Information i korthet
Swahili
Tryckningen av andra delen av Rosenius Dagbetraktelse, april – juni, på swahili är nu i gång i 
Tanzania. Vi får denna gång hjälp från Soma Biblia med kontakter med tryckeriet samt distri-
bution av böckerna. Soma Biblia är ett litteratursamarbete mellan LM, Danmark och NLM, 
Norge. Kontaktperson är Philip Bach Svendsen från Danmark. Denna gång trycks boken i 
2000 exemplar för att den ska kunna spridas i ett större område än förra gången. Några böcker 
går även till Kenya, där missionär Kerstin Nilsson sprider dem.

Spanska
Marcos Berndt håller nu på att översätta en bok av Martin Luther från finska. På finska heter 
boken Luther opastaa, vilket betyder ”Luther ger vägledning”. Han planerar att trycka den i 
Argentina eller Spanien och dela ut 500 exemplar i Sydamerika och 500 exemplar i Spanien.

Portugisiska
Hela Rosenius Dagbetraktelse är nu tryckt på portugisiska i tolv volymer, en för varje månad. 
Den delas ut i Brasilien och till portugisisktalande i Paraguay.

Rosenius Dagbetraktelser  på portugisiska.

Pastor Zakkariah i Palakol i Indien önskar 
barnmaterial till den barnundervisning han 
varje sommarlov bedriver med ett antal barn, 
både barn från kristna hem och från hinduisk 
bakgrund. Han och syster Sujatha önskar ock-
så Biblar till sin mission. Men Indien är stängt 
nu på grund av corona, så Biblar och barn-
material får delas ut när landet åter öppnas. 

Vi kommer även att trycka en barnbok med 
bilder av djur och passande bibelord för Da-
vid Karunakars mission. Han bedriver mission 
bland gatubarn och i pojk- och flickfängelser i 
Tirupati och han säger att de indiska barnen är 
mycket förtjusta i böcker med fina färgbilder.

Indien
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Ryssland
Giwerholdts lilla skrift Se på Jesus är nu om-
tryckt i Ryssland. 

Dessutom har nu den andra boken i Rosenius-
serien tryckts. Den består denna gång av tre 
böcker: Gud den underbare, En har dött för 
alla och Guds Ande och ord, en bok på 300 
sidor, som tryckts i 2 000 exemplar och ut-
givits av förlaget Svetotsj. Tryckningen blev 
dock något försenad på grund av restriktio-
ner relaterade till coronaviruset. 

Valerij Volodin fortsätter att översätta de 
två återstående böckerna, Bröders gemen-
skap och Jesus, bli när oss. Dessa kommer 
troligen att tryckas i en volym. Alexander 
Prilutsky från den Ingermanländska kyrkan 
har erbjudit sig att skriva ett kort efterord. 
Där kommer han att omnämna det inflytande 
som Rosenius verk haft på det andliga livet 
för de kristna i Ryssland och kanske i andra 
länder samt uttrycka sin uppskattning över 
kristenhetens nyfödelse i det tidigare kom-
munistlandet. Alexander Andreusjkin skriver 
att de lutherska kristna i S:t Petersburg och 
i hela Ryssland ser fram emot att alla de sju 
Roseniusvolymerna blir tryckta. Han avslu-
tar sitt mail med: ”Alla troende kristna vet: 
epidemier sådana som  coronaviruset kan 
störa planer och försena arbetet, men de kan 
egentligen inte förhindra det kristna livet.” 

Se på Jesus på ryska

Ghana
Joel Asare har nu tryckt traktaten Jesus Name 
above every Name. Den har tryckts på både 
engelska och twi. Skriften består av bibelord.

Japan
Av en finsk missionär, Lea Lukka, utsänd av 
Såningsmannen, Kylväjä, i Finland, har vi fått 
veta att Vägledning till frid av Rosenius tryckts 
två gånger på japanska. Dock är språket lite 
svårt och det skulle behövas en nyöversättning, 
innan man kan trycka den en tredje gång. Lea 
letar en duktig översättare som har kunskap i 
den kristna tron. Hon skulle själv kunna över-
sätta en mindre skrift av Rosenius, Om synder-
nas förlåtelse, från svenska till japanska. Kopi-
or av skriften på svenska har skickats till hen-
ne, då boken är slut på svenska. Vi får hoppas 
att det inte tar för lång tid för försändelsen att 
komma fram nu när det finns få flygplan till 
andra länder och när en del gränser är stängda. 
Bed för missionen i Japan! Enligt Lea är det 
svårt att evangelisera bland japaner. 

Etiopien
En biblisk historia på oromiffa har nu blivit 
tryckt. Den kommer att användas i bland an-
nat söndagsskolor men även vid evangelisa-
tionsarbetet bland muslimer i Arsi. Tryckning-
en har skett genom Etiopienhjälpen. Vi har 
även fått en förfrågan om att stödja tryckning-
en av Luthers Lilla katekes på arsi-oromiffa, 
vilket vi ställer oss positiva till.

Svetotjs direktör Alexander Andreusjkin och chefen 
för tryckeriet Ljudmila Anglinova.
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En liten stund med Jesus
Så börjar en sång av Lina Sandell, men det 
är också namnet på en bok som nyligen gi-
vits ut av SLEF, Svenska Lutherska Evangeli-
föreningen i Finland. För många år sedan 
gav Evangeli    föreningen ut fem häften i olika 
färger med samma namn. De är sedan länge 
så gott som slut, varför SLEF nu har samlat 
alla sångerna i en spiralbok och åter gett ut 
dem. Sångböckerna innehåller flerstämmiga 
väckelsesånger med ackompanjemang. Här 
i norr har dessa sånger sjungits flitigt och vi 
är glada att boken på nytt har tryckts, så att 
nya generationer får ta del av de innehållsrika 
sångerna. LLM säljer boken till ett pris av 195 
kronor.

Messias
Vi planerar att trycka om Messias på persiska, 
eftersom den är nästan slut. Messias kommer 
även att tryckas av oss på svenska. Böckerna 
trycks hos Printing Partners i Tallinn. Det är 
glädjande att trycka i Estland, då chefen för 
tryckeriet själv är kristen.

Hebreiska
LLM skulle vilja översätta Om syndernas för-
låtelse av Rosenius till hebreiska, men vi har 
ännu inte hittat någon översättare. Tanken 
kom efter att ha läst vad Roseniuskännaren 
Flemming Kofod Svendsen skriver om Roseni-
us skrifter översatta till olika språk. Han skri-
ver bland annat att det inte finns någonting av 
Rosenius på hebreiska, vilket gav oss tanken 
att vi borde försöka hitta någon väg att få Om 
syndernas förlåtelse översatt till hebreiska. Är 
det någon av Brevets läsare som känner någon 
kristen som är hebreisktalande och kan svens-
ka, hör gärna av er till oss.

Ny lokal?
LLM behöver en ny lokal för vår verksamhet 
med tillhörande litteraturlager, gärna nära 
Vännäs eller Vännäsby. Vännäs kommun har 
långt framskridna planer på att göra om Vän-
näs centrum och de är därför väldigt intresse-
rade av att köpa tomten där LLM:s fastighet 
är belägen. Att få en liknande lokal där våra 
pengar inte behöver användas till att betala 
hyra är inte lätt. Idag täcker vi omkostnader-
na för den genom att hyra ut bostadsdelen. 
Är det någon som känner till en lämplig lokal 
för LLM? Det är ett böneämne att det skulle 
öppna sig något passande.
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Se på Jesus samt traktaten Ett liv värt att leva
Giwerholdts skrift Se på Jesus, som vi redan nämnt här ovan 
under Ryssland, har tryckts flera gånger på svenska i två ver-
sioner, en med vanlig storlek på texten och en med större stil. Vi 
kommer nu åter att trycka den med större stil, då vi bara har ett 
fåtal exemplar kvar av den. Den lilla boken kostar 30 kronor och 
den stora kommer att kosta 40 kronor. LLM har också i A5-for-
mat tryckt en traktat, Ett liv värt att leva, som finns med här 
nedan. Det är en översättning från engelskan och översättningen 
är gjord av Johannes Nilsson. Traktaten kommer ursprungligen 
från Ghana och är skriven av en okänd författare.

Gunilla Staxäng

En orolig värld
Världen är en mycket orolig plats. Vi ser 
människor som kämpar och strävar efter 
att finna mening och lycka i detta liv. Vissa 
kämpar för att vinna rikedom och ekonomisk 
trygghet. Andra söker tillfredsställelse i sex-
uella njutningar. Andra vill ha mer fritid och 
möjlighet att jobba mindre och istället spen-
dera mer tid på nöjen av olika slag. Trots detta 
är deras inre otillfredsställt. 

Alla nöjen och ägodelar förlorar efter en tid 
sin dragningskraft och alla nya tilltag fyller 
sitt syfte för stunden men mister snart sin 
förmåga att göra oss lyckliga och fylla våra 
djupaste behov. Någonting väsentligt saknas.
Vi har alla vår del av besvikelser i livet. Kanske 
är det psykisk eller fysisk ohälsa som begrän-
sar vårt liv och våra aktiviteter. Eller kanske 
är det våra familjemedlemmar som behöver 
ständig omsorg. 

Vi kan känna oss bundna till ett arbete eller 
yrke, eftersom vi saknar utbildning att söka 

Ett liv värt att leva

det jobb vi önskar. Kanske spenderar vi peng-
ar och skuldsätter oss, med förhoppningen att 
nästa lön kommer att lätta på livets bekym-
mer. Kanske blev inte vårt äktenskap det vi 
hoppades att det skulle bli. Förgäves söker vi 
efter lycka och mening. 

Handlar livet bara om detta? Finns det något 
som är mer meningsfullt och som kan ge en 
djupare tillfredsställelse, något mer bestän-
digt? Vad är sann glädje och var finns den 
sanna glädjen?

Jo, det finns verkligen en lösning på dessa frågor.

Vad är livet?
Livet är en dyrbar tid, tilldelad av Skaparen. 
Bibeln säger att vår livstid är som en skugga 
(1 Krönikeboken 29:15), kortvarig som gräset 
och som en blomma (1 Pet 1:24) som vissnar 
och faller av (Jakobs brev 4:14). Job uttrycker 
det passande: ”Om endast några år ska jag 
vandra på vägen utan återvändo” (Job 16:22).
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Medan vi ännu är unga upplever vi det som att 
vårt liv ska vara i många år. Men när vi åldras 
upplever vi att tiden går fortare. Vi kan inte 
åstadkomma det vi hade hoppats på tidigare. 
Kanske är vi missbelåtna över något som hin-
drar vårt liv och vår livsstil, såsom långvarig 
sjukdom eller försämrade förutsättningar.

Vad är problemet? Vad är det som gör 
oss otillfredsställda?
Livet är en möjlighet men också ett ansvar. Vi 
blir olyckliga när vi gör motsatsen till det goda 
som vi vet att vi borde göra. Synd mot vår nästa 
ger oss obehag och skuld. Synd mot oss själva 
har destruktiva konsekvenser för vår sinnesfrid. 
Vi känner oss ansvariga för våra gärningar.
 
De flesta människor har en slags intuition om 
att livet passar in i ett större sammanhang än 
några få år på jorden. För många betyder det-
ta att de behöver finna en högre andlig makt, 
en högre mening verksam i universum. De 
känner kanske inte vem eller vad det är.

Många gånger är människor missnöjda över 
livet, eftersom de inte kan se det från Guds 
perspektiv. De bryr sig inte om Guds vilja och 
mening med människan, ibland medvetet. 
Många kan inte se den eviga välsignelsen över 
de trogna och önskar hellre ignorera den slut-
liga domen över de onda och gudlösa. (Ro-
marbrevet 6:23).

Det eviga livet är tillgängligt
Jesus säger i Johannesevangeliet 16:24: ”Hit-
tills har ni inte bett om något i mitt namn. 
Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara 
fullkomlig.” Den glädje som Jesus ger en män-
niska som tror på honom försvinner inte så 
lätt från en kristens hjärta.

Vissa perioder tyngs våra hjärtan av frestel-
ser. Men den glädje som är en frukt av den 
Helige Andes närvaro i hjärtat, går djupare 
än dessa. Det kan hända att den inte alltid är 

en bubblande känsla, men det är en enkel tillit 
till Herren som hjälper oss att stå fasta i alla 
prövningar och obesegrade av alla stormar 
som möter oss i livet. 

Men den viktigaste delen i detta budskap är att 
Jesus har förberett en plats i himmelen för den 
som tror på honom. Genom Jesu uppståndelse 
från de döda ska även alla som tror på honom 
uppväckas till ett evigt liv med honom. Jesus 
har besegrat döden och dödens makt som 
ängslar och skrämmer oss människor. Det var 
det uppdrag Jesus kom för att utföra när han 
blev sänd till jorden för att dö för våra synders 
skull och uppväckas för vår rättfärdiggörelses 
skull. Den som tror på Jesus har en evig glädje 
att vänta i himmelen. Denna glädje får den 
som tror på Jesus smaka redan här i livet. Den 
glädjen är djupast sett Jesus själv. Psalmisten 
säger: ”När jag har dig frågar jag inte efter 
något på jorden. Om än min kropp och min 
själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa 
och min del för evigt.” I himmelen finns inga 
sorger och ingen död, ingen sjukdom, ingen 
gråt och ingen plåga. I himmelen finns ingen 
törst längre, ingen lekamlig eller inre törst, 
Jesus själv mättar och släcker vårt innersta 
behov, han som säger: ”Och den som törstar 
må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets 
vatten för intet.” Detta eviga liv finns endast 
tillgängligt genom tron på Jesus. Jesus säger: 
”Jag är vägen och sanningen och livet, ingen 
kommer till Fadern utom genom mig.”

Någon kanske säger till dig att den kristna 
tron är för ”begränsad” för att vara lycko-
sam. De kan tänka att om man inte får göra 
som man vill kan man inte vara lycklig. Men 
smaka och se att Herren är god! Ps. 34:9. Du 
kommer att finna att det är en glädje att få 
tjäna och följa honom som har dött för dig. 
Det kommer att bli tydligt för dig att den män-
niska som lever för sig själv är den människa 
som verkligen är bunden och att den som har 
Kristus som sin Herre är den som är fri.
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Sann lycka handlar inte om att följa trender 
och mode eller att inrätta våra liv för att im-
ponera på andra. Det sättet att leva blir en 
tvingande makt och leder till bundenhet. När 
vi är ödmjuka är vi fria. Fria att vara oss själ-
va. Fria att vila våra sinnen från allt det vi tror 
att andra tänker eller tycker om oss.

Jesus erbjuder ett liv som är värt att leva!
I Matteus 11:28 läser vi: ”Kom till mig, alla ni 
som arbetar och bär på tunga bördor, så skall 
jag ge er vila”. Här erbjuder Guds Son, Jesus 
Kristus, vila för alla som har bördor att bära, 
för dem vilkas livsbörda upplevs tyngre än de 
kan bära, vilkas liv är misslyckade, vilkas liv 
saknar mening.

Kom till Jesus och lämna all din syndabörda, 
dina besvikelser, din ouppfyllda tomhet, din 
frustration. Erkänn din oförmåga att lösa li-
vets problem. Vänd dig från det som du vet är 
synd i ditt liv. Lämna dig helt till Jesus. Lita på 
att han vill gripa din hand och leda dig.

När du inser att du behöver hjälp i ditt liv, kan 
du komma till Jesus och ta emot hans hjälp. 
Så länge du känner dig oberoende och själv-

tillräcklig, kan han inte göra något för dig. 
När du lämnar dig i hans vård, finns det hopp 
för dig.

Jesus Kristus kan fylla den djupaste törsten 
i din själ. Lämna ditt liv och din vilja till ho-
nom. När du ber honom att fylla dig med sitt 
överflöd, kommer livet i all sin fullhet att vara 
ditt. 

”Så älskade Gud världen att han utgav sin en-
födde Son, för att var och en som tror på ho-
nom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”

Bön:
Jesus kom in, Jesus kom in, 
kom in i mitt hjärta Jesus, 
kom in idag, kom in bli kvar,
kom in i mitt hjärta Jesus!

Lägg allt i Guds hand!
Vad som än händer måste vi komma ihåg att Gud alltid har kontrollen. Inte en sparv faller till 
marken utan hans tillåtelse.

ALLTING visar hans härlighet. Vi kanske inte alltid ser eller förstår vad han gör. Men Gud 
som skapade hela universum håller allt i sin hand varje sekund varje dag. Han har kontroll.

Gud är vår Fader och er Fader. Om han är för oss, vem kan då vara emot oss? Frukta inte ho-
nom som kan fördärva kroppen utan frukta honom som kan döma själen i all evighet. Fortsätt 
att bedja! Håll fast vid tron!

Pastor Joel Asare, Kumasi, Ghana
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Sedan förde han dem ut till Betania, och han 
lyfte sina händer och välsignade dem. Och 
medan han välsignade dem, skildes han från 
dem och blev upptagen till himlen. 
Luk. 24:50-51

I fyrtio dagar hade den Korsfäste visat sig för 
sina lärjungar; han hade ätit och druckit med 
dem och talat med dem om Guds rike. Han 
hade lovat att ge dem ännu en gåva, som skul-
le göra det möjligt för dem att fullborda det 
omöjliga verk som han gav dem att utföra. 
Han ville sända till dem vad hans Fader lo-
vat. All den trofasta nåd som han lovat David, 
skulle bli deras egendom (Jes. 55:3).

Så förde han dem ut till Betania. Där lyfte han 
sina händer över dem och välsignade dem. 
Såsom Arons söner skulle lägga Guds namn 
på egendomsfolket, så lade han sitt namn på 
apostlarna (4 Mos. 6:23-27). De var hans. De 
tillhörde honom, de bar hans namn, när de 
gick ut i världen. Han själv skulle bevara sin 
egendom för att kunna ställa fram dem heliga 
och oförvitliga på ”den dagen”, en dag som 
ska komma, när allt är fullbordat.

Så som Herren Gud såg på sitt verk, när han 
fullbordat himlen och jorden, och fann allt-
sammans gott, så att han kunde välsigna det, 
så såg nu Segerfursten på sitt verk, sina åter-
lösta, och välsignade dem. Han såg dem kläd-
da i hans rättfärdighet, utan synd och brist, 
strålande av gudomlig fullkomlighet i kraft 
av försoningsverkets fullbordan. Så lyfte han 
sina händer över dem och välsignade dem. 
Han lade sitt namn på dem.

Och apostlarna tillbad honom. De gick från 
Betania, uppfyllda av stor glädje. De blev kvar 
i Jerusalem, tills Herren bjöd dem att gå; de 

väntade tills han gav dem kraft. Men då gick 
de ut i hela världen. Det gick dem likadant, 
som det gått deras Mästare. Världen ville inte 
veta av dem, ty världen känner inte honom 
som sänt dem. De gisslades i synagogorna, de 
försmäktade i fängelsehålor; men även då vi-
lade Frälsarens välsignelse över dem. De led 
martyrdöden; men välsignelsen kunde ingen 
och intet ta ifrån dem. Deras tro var den seger 
som övervann världen (1 Joh. 5:4). Även i den 
stund som syntes dem mörkast, bar de hans 
namn som välsignat dem. De var hans.

De var alltid i helgedomen, var de än befann 
sig (Luk. 24:53). Jerusalems tempel kunde fal-
la, ty det var byggt av människohänder och 
kunde skändas av människors synd. Men det 
tempel dit Herren Jesus fört de sina nås aldrig 
av ondska eller förgängelse. Det är inte byggt 
av människor. Det finns där ovan, där Kristus 
sitter på Guds högra sida (Kol. 3:1). I tron är 
Jesu vänner redan där, fastän de vandrar här 
nere. Där har de sin skatt, där är deras hjärta. 
Därifrån väntar de sin Herre Jesus Kristus, 
som ska komma tillbaka för att ta dem till sig 
och låta dem vara där han är. De sjunger redan 
här samma sång, som brusar där uppe, visser-
ligen inte så klart och mäktigt som där; men 
det är samma melodi, samma tema.

”Men inte bara för dem ber jag, utan också 
för dem som genom deras ord kommer att tro 
på mig!” (Joh. 17:20). Så bad Överstepräs-
ten, när han gick för att bära fram sitt offer. 
Och när han lyfte sina händer för att välsigna 
de elva, sträckte han sina armar ut över hela 
den värld som han köpt åt Gud med sitt blod. 
Hans välsignelse kommer över oss, som står 
här och ser upp mot skyn, där han tagits bort 
ur vår åsyn. Den är skänkt åt alla hans åter-
lösta.

Kristi himmelsfärdsdag
 Den Uppståndnes välsignelse
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Ty han förblir ännu i dag vår Frälsare. Hans 
verk på korset är fullbordat: intet kan läggas 
till det. Hans offer gäller för evigt. Men nu 
väntar han att alla hans fiender, som han äls-
kat och gett sitt liv för, ska lära känna honom 
såsom Frälsaren. Han ber för de ofruktbara 
fikonträden. Han gräver och göder omkring 
dem, för att de till slut ändå ska bära frukt. 
Han liknar en herde, som förlorat ett får och 
inte finner någon ro bland alla dem han har 
kvar. Han gläds, när han lyckas leda en synd-
are in på den eviga vägen. Då har han funnit 
sitt får. Då lägger han det med glädje på sina 
axlar, han bär det hem.

Han ger åt arma syndare allt vad hans Far har 
lovat. Vem kan säga, vad detta är? Det är vad 
intet öga har sett och intet öra hört och vad 

ingen människas hjärta kunnat tänka (1 Kor. 
2:9). Så stort är det som han har att ge. Nu 
väntar han, tills hans fiender blir vunna. Han 
väntar, tills han får dricka det nya vinet i sin 
Faders hus tillsammans med alla de frälsta. 
Till dess står han i Guds åsyn i vårt ställe och 
ber för oss (Rom. 8:34). Hans bön blir hörd. 
Fadern själv älskar oss. ”Ni av Gud älskade 
bröder”, kunde en apostel säga till några fat-
tiga syndare.

Gud hör Frälsarens, den Uppståndnes, bön. 
Du som vandrar i jordens dalar, vill du bön-
höra din Frälsare? Vill du ha hans namn lagt 
på dig och höra honom till? Eller säger du nej?

Simon Röstin Ur boken Ett nådens år

Vet du om, att du är en återlöst människa? 
Du är döpt till den treenige Gudens namn. 
Han gav dig ett tecken på din panna, den vita 
stenen. Herren förmanar profeten Hesekiel 
i kapitel 9 att gå igenom staden Jerusalem 
och teckna ett tecken på deras pannor som 
suckar och jämrar sig över de styggelser som 
bedrivs i staden. Detta tecken var den hebre-
iska bokstaven som heter tau och som har 
formen av ett kors. Vad annars? En kristen är 
korsmärkt. Även du – visst har du förnummit 
Herrens omsorg om dig och att du står under 
en öppen nådeshimmel, där du genom Guds 
Helige Ande i Ordet gång på gång får möta 
din Frälsare? 

Ett vittnesbörd
Hur ska jag kunna tacka Herren för alla hans 
välgärningar mot mig? Genom att ära Gud 
och den Han har sänt, Jesus Kristus. Det är 
det största tacket, den bästa välgärningen du 
kan gengälda Honom i ditt hjärta, i ditt liv! 
Allt av nåd – ”Din nåd är bättre än liv” – står 
det i Psaltaren 63. Vad ska jag och du med ett 
liv, kort eller långt, ärbart i alla stycken, om vi 
inte har Guds nåd? Amen.

Evald Svensson 
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Böcker
Här nedan är några av de böcker som LLM säljer. Fler böcker, Biblar på olika språk, vykort, 
CD-skivor med mera kan du hitta på vår hemsida: https://www.llm.nu.

Abdallah, L.M., Messias 25:-

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

Andersson C, Vid Guds hjärta (Om CO Rosenius) 125:-

Arndt Johan, Andlig skattkammare 125:-

Arndt J, Om att förnyas efter Guds avbild, Bok I 85:-

Arndt J, Om att efterfölja Kristus, Bok II 100:-

Arndt J, Om den inre människan, Bok III 85:-

Bogatzky, Dagliga betraktelser 125:-

Bunyan John, Kristens resa, inbunden 150:-

Bunyan John, Kristinnas resa 190:-

Dagson Jonas, Steg för steg genom Gamla testamentet 
219:-

Dagson, Jonas, Steg för steg genom Nya testamentet 
285:-

Edén G, Bönbok 30:-

Giertz Bo, Stengrunden, inbunden 200:-

Giertz Bo, Stengrunden, pocket 80:-

Giertz Bo, Tron allena 89:-

Gilbrant, T, Illustrerat bibellexikon 1750:-

Giwerholdt M, Se på Jesus 30:-

Giwerholdt M, Se på Jesus, stor stil 40:-

Hallebo H, Kristus vandrar bland oss än 50:- 

Hallebo H, I dag är Guds tid (dikter) 90:-

Hydén A, Nåd för nåd 100:-

Jesus fann mig 25:-

Krummacher, Kraften av Lammets blod 15:-

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

Lillsjö B, Vid din hand 60:-

Luther M, Detta löfte gäller alla 130:-

Luther M, En liten bok om bönen 75:-

Luther M, Företal till Romarbrevet 10:-

Luther M, Gläd dig du kristen 198:-

Luther M, Herdabrev 39:-

Luther M, Hur man ska be 98:-

Luther M, Kommentar över bergspredikan 149:-

Luther M, Luthers skattkammare 99:-

Luther M, Om en kristen människas frihet 50:-

Luther M, Ord för dagen 199:-

Luther M, Spis och föda 125:-

Maharaj/Hunt, En gurus död 65:-

Nissen HE, Det er fuldbragt (danska) 190:-

Nissen HE, Det är fullbordat. Reflektioner över Jesu sju 
ord på korset 99:-

Nissen HE, Ett är nödvändigt 140:-

Nissen HE, Livets segerkrans 120:-

Norborg, Den fallna människans salighetsordning 400:-

Petri Olaus, Människans skapelse, fall och upprättelse 
40:-

Pieper-Mueller, Kristen dogmatik 299:-

Pontoppidan Erik, Collegium Pastorale 80:-

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

Raatama Johan, Brev och skrivelser 235:-

Raen G, En tid som vår 75:-

Raen Guttorm m.fl., I lys av Ordet (norska) 150:-

Raen G, Lys over livsveien (norska) 80:-

Reichmann S, Världens medelpunkt, häftad, Om Israel 
179:-

Reichmann S, Världens medelpunkt, inbunden, Om 
Israel 198:-

Rexius G, För mig 40:-

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

Risdal D, Begynnelsen, (norska) 138:-

Risdal D, Jesus kommer, (norska) 140:-

Risdal D, Kallelsen 50:-

Risdal D, Levende forkynnelse eller tomme ord, (norska) 
50:-

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

Rosenius CO, Husandakt (tryckt 1989) 80:-

Rosenius CO, Husandakt (tryckt 1993) 150:-

Rosenius CO, Husandakt – Rosenius dagbetraktelser 
(tryckt 2016) 250:-

Rosenius CO, Kommentar över Romarbrevet, tre delar 
(norska) 600:-

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

Rosenius CO, Människans fall och upprättelse 50:-

Rosenius CO, Röda serien 1-7, 350:- (Går även att köpa 
styckevis.)
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Rosenius CO, Vägledning till frid 50:-

Röstin S, 52 söndagar 60:-

Röstin S, Egendomsfolket 50:-

Röstin S, Ett nådens år 125:-

Röstin S, Missionskallet 5:-

Röstin S, Trons värld, inbunden 25:-

Röstin S, Trons värld, häftad 10:-

Stenander A, Böner för fyra veckor, Arla och särla 60:-

Storsjö G, Buddha eller Kristus 159:-

Storsjö G, Ni ska bli som Gud 39:-

Søndergaard T, Den sista reformationen 189:-

Böcker för barn och ungdomar

Berättelsen om Jesus, klistermärken 49:-

Bibelaktiviteter, från 4 år 95:-

Bibelberättelser, klistermärkesbok 69:-

Noas ark, klistermärkesbok 69:-

Det förlorade fåret, klistermärkesbok 69:-

Hagenfors, Jesus föds i Betlehem 40:-

Hagenfors, Josef och Maria 40:-

Hagstrand Ingrid, Pojken i fönstret 50:-

Hallebo H, Slottet Barnatro 159:-

Hjort-Pedersen C, Ta emot det eviga livet 129:-

Hjort-Pedersen C, Träffa rätt 129:-

Jackson D o. N, Ryttaren i natten, Om Martin Luther 
76:-

Jackson D o. N, flera böcker om olika historiska perso-
ner i den kristna kyrkan 76:-

La Pietra M, Tre drömmar i Betlehem, barnbok 15:-

Lindén, Lyckliga Stina, andaktsbok för barn 70:-

Rock Lois + Mayo Diana, Påsken med Jesus 65:-

Molén M, Dinosaurier, apmänniskor och Gud (barnbok 
från 9 år och uppåt) 180:-

Månsson Bodil, Itzak, 59:-

Nesbit Jeff, Jakten på puman 60:-

Nissen HE, Christian. Ungdomsbok 65:-

Persson I-L, Fredrik 70:- 

Persson, I-L, Fredrik på nya äventyr 70:-

Sæverås A, Selamnesh 50:-

Sjaastad E, Ledljus 175:-

St John Patricia, Elaine och regnbågsträdgården 75:-

St John Patricia, Kinza, Berättelse från Marocko 40:-

Stenlund J, Ormjägarna på Sinai 50:-

Triaden, barnbok i tre delar: Under Guds beskydd, 
Lönnkammaren, Vilde Otto 159:-

Williamson D, Farornas flod (om Samuel Kirkland, 
mission bland senecaindianerna) 75:-

Williamson D, Riskfyllt uppdrag (om Erik Lidell, kinamis-
sionär) 75:-

Williamson Karen, En liten flicka blir frisk – en bok för 
de allra minsta 59:-

Williamson Karen, En liten pojkes gåva – en bok för de 
allra minsta 59:-

Williamson Karen, Noa – en bok för de allra minsta 59:-

Tänkvärt
Det är tankeväckande att under en tid då de 
kristna inte hade tillgång till alla kommunika-
tionsmedel, som vår tid gör bruk av – så fick 
alla i provinsen Asien, både judar och greker, 
höra Herrens Ord. (Apg. 19:10)

Det är långt ifrån alla i vårt land som fått höra 
Herrens Ord, trots att vi har ett land fyllt av 

kyrkor, TV-gudstjänster, kampanjer och pla-
kat. Det kan väl inte vara så att de kristna för-
samlar sig om något som sviker vittnesbördet 
och lämnar världen opåverkad?

Red
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