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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.
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Jesus kommer
Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, 
ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Matt. 21:5

En enda gång trädde Jesus fram och lät sig 
offentligt hyllas som Messias. Det var sista 
gången han drog upp till Jerusalem, och då 
kom han dit för att lida och dö.

Vid Jesu intåg går en profetia i uppfyllelse: ”Se, 
din konung kommer till dig, rättfärdig och se-
gerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande 
på en åsna, på en åsninnas föl” (Sak. 9:9).

Detta liknar inte något annat kungligt intåg. 
Jesus kommer inte i härlighet och makt och 
inte heller i jordisk prakt. Han kommer öd-
mjuk, som en som lagt sin sak i Herrens hand. 
Att han rider på en åsna, lastdjurets föl, är ett 
tecken på att han kommer för att tjäna, för att 
bära bördor.

Alltsammans är tvärt emot vad man vanligen 
förbinder med en konung. Men just detta av-
slöjar vad slags konung Jesus är. Hans rike är 
inte av den här världen. Han kommer inte för 
att härska, utan för att tjäna och ge sitt liv till 
lösen för många (Matt. 20:28).

Just så skulle han hyllas. De bröt kvistar från 
träden och strödde dem på vägen. Det är se-
gerns symbol. Guds Son kom i denna ringa 
skepnad för att segra.

Till synes var det motsatsen som hände. Det 
såg ut som om ondskan segrade då Jesus dog. 

Jesu fiender såg ut att få det sista och avgöran-
de ordet över honom. Jesus uppträdde som 
den maktlöse, som inte hade något att sätta 
emot det onda.

Men just då ondskan utvecklade sig i sin full-
het, led den nederlag. Just då Jesus dog i van-
makt, segrade han. Detta är Guds svaghet, som 
är starkare än människorna, och Guds dårskap 
som är visare än människorna (1 Kor. 1:25). 

Jesus slog sönder fienden med järnstav och 
krossade honom som man krossar en krukma-
kares lerkärl. Järnstaven var korset på Golgata.

Allmakten ser i människors ögon ut som van-
makt. Men så segrade konungarnas konung, 
och genom denna seger segrar också alla som 
tror på honom!

Øivind Andersen, ur Vid källan 27 november
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Ny andaktsbok – Vid källan

I mina bokhyllor har jag ett antal andaktsböck-
er med dagliga andakter, både små och stora 
andaktsböcker. Bland annat har jag den lilla 
andaktsboken Ved kilden med korta andakter 
av Øivind Andersen (1908 – 1994) på norska. 
Denna andaktsbok tillhör mina absoluta favo-
riter, som jag med speciell behållning läser. 

Min glädje blev stor när jag tidigare i år fick 
höra att boken nu kommit ut på svenska. Øi-
vind Andersen var en norsk teolog och för-
kunnare och har författat flera kristna böcker. 
Han är mycket välkänd i Norges bibeltrogna 
kristenhet. Under många år var han lärare och 
rektor vid Fjellhaugs bibel- och missionsskola 
i Oslo. Øivind Andersen predikade hela Guds 
rådslut och boken Vid källan innehåller en 
klar vägledning och riklig själavård med Kris-
tus i centrum. Han hade ett ovanligt klart ljus 
över Skriften, vilket kommer fram i hans böck-
er och i ljudinspelningar av hans predikningar. 

När det till exempel gäller hans undervisning 
om bönen hänvisar han i andakten den 1 juni 
till Jesu ord: ”När du ber, gå in i din kammare 
och stäng din dörr och be till din Fader i det 
fördolda. Då skall din Fader, som ser i det för-
dolda, belöna dig.” Matt. 6:6.  Han skriver i 
denna andakt bland annat: ”När vi ber ska vi 
gå in i kammaren. Det menas en plats där ing-
en ser oss och där vi är ensamma med Gud … 
Underligt nog betyder kammare (lönnkamma-
re, i norsk översättning) även skattkammare. 
Det är ingen tillfällighet. Bönekammaren är 
en kristens skattkammare … Man måste ta 
sig tid. Den som tar sig tid får också tid, och 
inte bara till att be utan också till mycket an-
nat. Ja, tiden räcker till för den som använder 
sig av bönekammaren. Men dagen blir kort 
och tom för den som försummar den.”  I sina 
andakter om bönen och människans gudsför-

hållande betonar Øivind Andersen också att 
det bara är ett namn som gäller i himmelen, 
nämligen Jesu Kristi namn, alltså att vi i vår 
bön och tro får nalkas Gud i Jesu namn. 

Andersen går i sin andaktsbok igenom hela 
trosläran och väjer inte för svåra och allvarli-
ga bibelställen. De flesta andakter utgår från 
bibelord ur Nya testamentet och Psaltaren. 

Ytterligare ett citat från en annan andakt, 
den 6 maj, riktat till den troende med bekym-
mer och bördor. Andakten utgår från orden: 
”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på 
tunga bördor, så skall jag ge er vila.” Matt. 
11:28. Där läser vi bland annat: ”Att bära 
tunga bördor är något som speciellt präglar en 
människa. Men ändå är det inte alla som inser 
detta. Endast den som är uppriktig och inte 
ursäktar eller bortförklarar sin synd vet vad 
det egentligen är att vara tyngd av bördor som 
är orimliga att bära…” Senare i samma an-
dakt läser vi: ”Men det är också mycket annat 
som vi inte klarar av. Det kan vara sjukdom, li-
dande, besvikelser, motgångar, orättfärdig be-
handling och sådant som gör livet till en enda 
oöverkomlig börda. Jesus ber att du som har 
det så ska komma till honom. Med rätta har 
Jesus blivit karaktäriserad som den som kan 
bära. Han har burit våra synder i sin kropp 
upp på korsets trä och sonat för dem. Han bar 
våra sjukdomar och svagheter, säger Guds ord. 
Jesus har burit allt det som är oöverkomligt 
för oss. Därför tar han bort vår börda och ger 
vila åt den som kommer till honom och tror 
på hans Ord och löften. Har du tackat ja till 
hans inbjudan? ’Kasta din börda på Herren, 
han skall uppehålla dig.’ (Psalt. 55:23).” 

De sista 29 åren av sitt liv var Øivind Andersen 
blind. Han var blind när han författade denna 
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andaktsbok på 1970-talet. Han dikterade och 
hans fru var behjälplig vid själva nedskrivan-
det. Han kunde nästan hela Nya testamentet 
och delar av Gamla testamentet utantill. Jag 
har hört berättas hur hans åhörare med spe-
ciell noggrannhet följde med när han läste bi-
beltexterna inför sina predikningar – för att se 
om han läste rätt, och det gjorde han. 

Min förhoppning är att andaktsboken Vid 
källan skall bli till stor välsignelse för oss 
svensktalande evighetsvandrare i denna sena 
tid. Det är livsviktigt att vi i vår vardag främst 
läser böckernas bok, Bibeln, som är Guds eget 
ord till oss, med bön om Guds Helige Ande. 
Men det är också oerhört viktigt med en Fi-
lippus, en god andaktsbok, som ger oss rätt 
biblisk vägledning. Vid källan rekommende-
ras varmt! 

Vid källan har utgetts av Lars-Erik Wikberg 
på förlaget Biblioteca Laestadiana, Haparan-

da. Den svenska texten har bearbetats av Olof 
Nilsson. Bibelcitaten är från Folkbibeln 1998 
om inget annat anges. Pris: 180 kr.

Boken kan beställas från Luthergården, Box 
39, 911 21 Vännäs, info@llm.nu, tel. 070 – 66 
76 293.

Henric Staxäng

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos 
Gud, och Ordet var Gud … Och Ordet blev 
kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg 
hans härlighet, vi såg liksom en enfödd Sons 
härlighet från sin Fader, och han var full av 
nåd och sanning. Joh. 1:1,14

Jesus som i sin djupaste förnedring, då han, 
bunden, pinad och dödsdömd stod inför 
människors dom, såg upp till kungasätet vid 
Guds högra sida, varifrån han skulle styra och 
döma världen, denne samme Jesus, som linda-
des i Betlehem och i Galileen tog de små upp i 
sin famn, han var i begynnelsen, före rummet 
och tiden och före allt som lever och rör sig 
i rummet och tiden. Det hjärta som slog av 

kärlek till allt levande och allra mest av kärlek 
till människobarnen, vilkas villkor Jesus fick 
dela, det hade av evighet levat och klappat i 
kärlek. ”Ty så älskade Gud världen att han 
utgav sin enfödde Son, på det att var och en 
som tror på honom inte skall förgås utan ha 
evigt liv.”

Genom honom har allt blivit till, de fjärmande 
nebulosorna, hela det myllrande livet, elektri-
citeten i våra kraftledningar, groningsförmå-
gan i våra sädesslag och det lilla outtröttliga 
frågetecknet, som vi kallar människa.

Och allt detta som skapats älskar han med 
Skaparens egen kärlek, men mest älskar han 

Ordet blev kött



5

den lilla oroliga människan, skapad till hans 
avbild. Till den eviges barn var människorna 
ämnade men höll på att sjunka ner till dju-
rens liv genom syndafallets följder. Därför 
”då nu barnen hade blivit delaktiga av kött 
och blod, blev han på ett liknande sätt del-
aktig därav” och måste i allt bli lik bröder-
na, för att han skulle bli barmhärtig och en 
trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud för 
att försona folkets synder – dina och mina.

Och de såg hans härlighet. Som ett stjärn-

skott i natten var de få år han vandrade bland 
människor, men de skall aldrig glömmas, för   rän 
evighetens morgon inbryter och hela skapelsen 
skall genomstrålas av Guds Sons härlighet, som 
han vill dela med sina bröder.

Jesus är min vän den bäste
Vilkens like aldrig är

Skall då jag som med de fleste
Övergiva honom här?

Johannes Johnson, missionär på Madagaskar

Jesus hjälper den sjunkande
Men när Petrus såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade 
han: ”Herre, hjälp mig!” Matt. 14:30 

Här blir Petrus svag i tron. Han förlorar Kristi ord: ”Kom”. Vid det ordet hade han stigit ur 
båten. Vinden som han såg ansatte honom så häftigt, att han inte längre hörde ordet ”Kom!” 
Han tänkte inte längre på ordet utan på vinden som han såg. 

Så blir ögat till skada för hörseln, och de synliga tingen tar bort ordet 
och de osynliga tingen. För så länge Petrus hörde ordet ”Kom” och 
inte såg hur vattnet bar honom, gick han lyckligt på havet, men då 
han började se vinden kunde han inte längre höra ordet ”Kom” och 
började strax sjunka. 

Tron började stark men försvagades genom det hårda vädret. Och 
nu avmålas Petrus så, att vi inte ska bli stolta, om vi också har gjort 
en god början i tron. Vi ska frukta Gud, förtvivla på oss själva och 
våra krafter, anropa honom och be endast om hans nåd. 

Men däremot är det också trösterikt att hjälp ännu finns för Petrus, just då han skall förgås, 
nämligen eftersom han ropar: ”Herre, hjälp mig!” Och då han ropade, dröjde Kristus inte 
länge. Han övergav honom inte utan kom honom till hjälp i samma ögonblick. 

Martin Luther, ur Ord för dagen 16 september
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Av bara nåd
En ung lärare som ville hjälpa eleverna att 
lära sig så mycket som möjligt provade olika 
sätt att väcka lusten hos eleverna att lära sig 
saker. En dag sa läraren till klassen, att alla 
som kom till skolan dagen därpå och kunde 
läxan skulle få komma in i hans hem och var 
och en skulle få en kopp choklad och smaka 
på ett gott bröd. En sådan inbjudan var inte 
vanlig på landsbygden på den tiden.

Som väntat for alla eleverna hem från skolan 
den dagen med ett enda stort mål: De ville 
lära sig sin läxa, så att de nästa dag skulle få 
komma hem till läraren och få choklad och 
ett gott bröd.

Men medan alla for hem med glädje och visste 
att de kunde lära sig läxan, gick där en bland 
dem som inte var glad. Severin hette han. Han 
hade inte så lätt för sig och visste att han inte 
klarade av att lära sig saker utantill. Han gick 
med tunga steg vid tanken på att han skulle 
bli sittande utanför, när alla de andra fick gå 
in i lärarens hus och dricka choklad och äta 
det goda brödet. Då han kom hem, berättade 
han allt för sin mamma och bad henne om 
hjälp. Nu måste han lära sig läxan. Mamman 
lade åt sidan allt arbete och satte sig med sin 
pojke för att hjälpa honom med läxan. Men 
med all sin strävan, så kom de ingen vart. Då 
kvällen kom, var Severin trött men läxan var 
inte inlärd. Tidigt nästa morgon var Severin 
och hans mamma uppe och försökte på nytt, 
men nej, det gick bara inte. Och nu måste han 
gå till skolan den dagen som alla andra utan 
att kunna ett ord.

Severin satte sig längst ner vid det långa bordet 
på skolan. Alla fick redovisa läxan och alla 
kunde den. Nu var det bara Severin kvar. Han 
satt modlös med ansiktet i händerna.

– Nå, Severin, sa läraren, nu får du resa dig. 
Jag tänkte du skulle redovisa lite idag.
– Jag kan inte, svarade Severin.
– Å jo, försök nu! Jag skall hjälpa dig så går 
det nog!

Severin reste sig upp och sa efter de ord som 
läraren sa först, men sedan var det stopp. Alla 
satt tysta. De tyckte synd om Severin.
– Vad skall vi göra med Severin? frågade läraren.
Då reste sig den äldsta flickan och sa: 
– Severin måste få vara med!
– Är alla med på det?
– Ja! ropade alla i kör.

Och så bar det iväg hem till läraren och Seve-
rin fick sitta med vid bordet. I glad tillförsikt 
att de hade lärt sig läxan, drack barnen chok-
lad och åt det goda brödet, alla utom Severin. 
Han satt där utan att ha lärt läxan. Han satt 
där av bara nåd!
------------------------
Överallt i våra hus och hem är det många som 
i andlig mening är lika Severin. Du läser och 
läser och läser igen på livets tunga läxa, men 
du klarar inte att lära den. Du ber, du slutar 
att be, du börjar om igen. Du hör Guds ord, 
du strider mot synden, du försöker få makt 
över den, du tänker att det ska bli allvar med 
dig själv, men allt slutar där du började. Du 
kommer ingen vart. Du lär dig inte läxan!

Käre läsare, liknar du Severin? Då har jag ett 
underbart budskap till dig från levande Gud: 
Du får komma till honom och vara barn i hans 
hus utan att kunna läxan. Det är ett stort Guds 
under, som du ännu inte har fått syn på, att det 
är en annan som har lärt läxan för dig, just 
den läxa du kämpar med och som du inte kla-
rar av att lära dig. Han som blev utgiven till 
oss från Gud, Jesus Kristus, vår Frälsare, han 
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gjorde din läxa till sin och lärde den fullkomligt 
i ditt ställe. På hans gärning och för hans skull 
får du komma med och bli frälst just som du är. 
Himmelriket är ditt! Det är det just nu.

– Severin, kom in, kom nu!

Så blev mig uppenbarat att jag har barnarätt,
ty Gud med mig i Kristus är försonad.
Och jag, som gått och grämt mig och undrat 
på vad sätt
jag dock i domen skulle bliva skonad;
jag, som uti min bättring, min ånger och 
min tro,
min helgelse, min lydnad ej nånsin funnit ro,
jag är ju då i Kristus redan salig. 

(Lina Sandell)

Ja, så är det. Lägg dig så hjälplös du är i hans 
hjälpande nådesarmar med hela ditt syndiga 
liv! Han vill frälsa dig just som du nu är. Det-
ta får du tro! Och då är du frälst!

Ludvig Hope, ur Hjälp till frid

Stort var uppdraget som gavs åt Frälsaren. 
Det släkte som var skapat till Guds avbild 
hade fallit i synd. Det hade vänt Gud ryg-
gen och börjat lyda och tjäna djävulen. Syn-
dens kraft var så stor, att ingen kunde bryta 
dess bojor. Den eviga rättvisans dom var så 
orygglig, att ingen kunde undkomma. För-
bannelse, död och fördömelse var därför al-
las del och lott. Och nu hade Frälsaren fått 
i uppdrag att rädda detta släkte ur denna 
nöd och jämmer och göra oss skickliga till 
att bli delaktiga i de heligas arvslott i ljuset.

För att lösa denna uppgift måste Guds Son 
bli människa, födas under lagen och för 
män  niskan uppfylla alla dess bud samt ta 
på sig dess förbannelse och dom. ”För att 
han skulle friköpa dem som stod under la-
gen, så att vi skulle få söners rätt”, säger vår 
text. Inför ett sådant budskap behöver vi 
be Herren om öppnade ögon, så att vi för-
står dess innebörd och kan läsa orden rätt. 
Om det blir oss givet, så ser vi att det står: 

Gåvan

När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, 
född av kvinna och ställd under lagen, för att 
han skulle friköpa dem som stod under lagen, 
så att vi skulle få söners rätt. Gal. 4:4-5

Gud vare tack för den stora gåvan!
Igenom den är allt väl därovan.
Guds Son, vår broder och borgesman –
Se där Guds kärlek till människan!

Lång hade väntetiden under gamla förbundet 
varit. Årtusenden hade förflutit sedan löftet 
gavs. Och under denna långa tid hade mången 
själ suckat: ”O, att det från Sion kom frälsning 
för Israel och att Herren förlossade sitt fångna 
folk.” Och hoppet kom inte på skam: ”När 
tiden var fullbordad sände Gud sin Son.”

Driven av sitt hjärtas fria kärlek till den fallna 
mänskligheten, sände Fadern sin Son för att fräl-
sa den. Detta gjorde Han innan vi började bedja, 
ångra eller tro. Gud give oss nåd att besinna vad 
detta innebär.



8

”Gud sände sin Son, för att han skulle friköpa 
mig, som stod under lagen, dess dom och för-
bannelse, så att jag skulle bli fri, få syndernas 
förlåtelse och ärva Guds rike.”

Vilka stod under lagen? Det var hela män-
niskosläktet, för så lyder lagens dom: För-
bannad är var och en som inte förblir vid allt 
som är skrivet i lagen. Här är ingen åtskill-
nad, alle sammans är syndare och har ingen-
ting att berömma sig av inför Gud. Men – 
Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, 
då han blev en förbannelse för oss. Och då 
han sålunda med görande och lidande lydnad 
förlossade alla dem som stod under lagen, 
förvärvade han i och med detta åt oss det 
förlorade barnaskapet, syndernas förlåtelse 
och rätt till evigt liv. Vem och vilka har nu 
fått allt detta? Svar: Alla de som stod under 
lagen. Här har vi nu den sanning som kan 
göra en död levande. Ge akt på detta, kära 
själ, du som går ängslig och suckande, för-
dömd av lagen. Guds lag! Du är förlossad, 
friköpt. Gud sände sin Son, för att han, han 
själv skulle med sitt blod friköpa dig och ge 
dig barnaskapet. Då vi betraktar detta måste 
vi mitt i julen sjunga:

Han blev vår broder och ville lida,
Bedrövas, ängslas och gråta, kvida.
Tänk, Kristus blev en förbannelse
Och utstod allas fördömelse!

Det lagen kräver, det alla vakna
Väl hos sig söka men alltid sakna,
Se, det har Kristus för oss fullgjort!
Tänk, när Guds Ande gör detta stort!

Förundra dig inte över att de som ser och tror 
detta även fröjdas. Förundra dig inte heller 
över, att de som i det lilla barnet i krubban ser 
en sådan Frälsare och Förlossare, gläds över 
honom, bekänner hans namn och sjunger om 
seger. Det är underligare att de så ofta suckar 

tungt. Men även det har sin förklaring, om det 
vill vi dock inte orda nu.

Trodde även du, att han, just som du är, förlos-
sat och friköpt dig från lagens förbannelse, så 
att du nu har en öppen fadersfamn och barna-
rätt och det utan någon som helst egen förtjänst 
eller värdighet, visst skulle du bli glad. Men så 
må även du minnas, att förlossningen är lika 
verklig, står fast och gäller dig, om du än inte 
kan fröjdas. Det är som vi sjunger i en sång:

Om du kan fröjdas, spela, sjunga,
Om du kan gråta, tigga, be;
Om du ej kan röra din tunga
För hjärtats oro, sorg och ve;
Så säger Jesus, vännen kär,
Som dig har friköpt från syndens smärta
Och öppnat dig sitt fadershjärta:
Jag älskar bruden som hon är.

Men då nu detta är sant och denna dyra för-
lossning gäller alla, så behöver du ju inte gå 
förlorad. Om du inte förnimmer och känner 
denna förlossning hos och i dig, så behöver 
det ju ej förvåna, för den har ju inte skett i dig 
utan i Kristus, din Frälsare. Skriften säger, att 
Frälsaren i sin död vann åt oss en evig förloss-
ning. Om du nu låter detta gälla och vara nog 
till din frälsning, så att du inte sätter ditt hopp 
till något annat, utan endast har Guds verk i 
Kristus Jesus att hoppas på, så ska även du få 
förnimma hur Guds Ande ska vittna med din 
ande, att du är Guds barn. Att vara så utblot-
tad att man faktiskt inte har något annat att 
hoppas på än endast Jesus, är nämligen att 
vara en troende. Att se sig själv så fördärvad, 
så hård och kall, att man inte ens kan sörja 
över sitt elände och därför känner det så här: 
ska jag bli salig, så får det bli alldeles av nåd, 
gratis för Jesu skull. Ja, det är en benådad själs 
erfarenhet. Se, Frälsaren gjorde frälsningsver-
ket så fullkomligt, så nu blir syndare saliga för 
intet, de blir frälsta av nåd. Och därför:
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Ett litet samtal

Var ej försagd, du av stormen drivna
Och i ditt inre så sönderrivna!
De svaga, darrande Herden bär,
Vad gör det då huru svag du är!

Gud är nu blidkad, vår hulde Fader,
När han dig tröstar, var du då glader
Och tacka Gud för förlikningen
Och vandra troget i sanningen!

Börje Lillsjö
Ur Bibeltrogna Vänners julkalender 1981, lätt 

språkligt bearbetad

Vi satt och såg ut genom kupéfönstret. Det 
var en gråtrist dag med molntäckt himmel. 
Men så glimtade solen fram och lyste upp hela 
landskapet.

– Solen är densamma som förr, sa jag – för att 
börja och få en öppning i samtalet.

Mannen ryckte till.

– Och Gud är också densamme! la jag till.
– Ja-a.
– Och han älskar oss med en evig kärlek och 
sände sin Son för att frälsa oss. Det är stort.
– Ja, kristendomen är bra för dem som be-
höver den, svarade min medresenär – nästan 
lite medlidsamt.
– Vi behöver den alla. Det stora felet är att så 
många inte vill erkänna att de behöver den.
– Ja, ja, men – det är inte bara kristendomen 
som är religion, det måste vi ha klart för oss. 
Andra religioner är lika bra. Det är idealet 
som ger frid.
– Nej, det är bara Jesus som kan frälsa. Det är 
bara korset som ger frid. Det finns inget annat 
som duger till det.
– Ja, så ser du det, men…
– Så är det! Allt annat som bjuds ut är bara 
surrogat. Det liknar degen av sand och vatten 
som vi som barn lagade till och kallade bröd. 
Vi var på det klara med att det inte var ätligt. 

Det var naturligtvis bara lek. Och så är det 
också på det andliga området. Det är mycket 
som ser ut som själaföda, men som inte är det. 
Kristus Jesus är däremot livet, och vi får detta 
liv i evangeliet, när Gud ger oss tro på det.

Samtalet fortsatte på liknande sätt mellan oss, 
men min okände medresenär ville inte höra 
på det örat att livet bara är i den korsfäste. 
Han slingrade sig bort från sanningens ord. 
Kanske har du det som han? Hör då ett ord 
från Bibeln om detta:

”Det finns inte frälsning i någon annan och 
det finns inget annat namn under himmelen 
givet bland människor genom vilket vi kan bli 
frälsta.”

Bara ett namn, och det namnet är – Jesus!

Simon Duun
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Nya böcker
Jörgen och Martin
Luthersk Litteratur-Mission ger ut en kristen 
barnbok av Anette Hovén. Anette Hovén har 
under pseudonym i flera år skrivit berättelser 
i Luthersk Barntidning med titeln Jörgen och 
Martin. Dessa berättelser med sitt kristna 
budskap har nu samlats i bokform. Allt som 
berättas bygger på verkliga händelser. 

 

Blir jag aldrig bättre?
Blir jag aldrig bättre? är en bok av Hans Erik 
Nissen, som också har skrivit bland annat an-
daktsböckerna Ett är nödvändigt och Livets 
segerkrans. Boken har översatts från danska 
av Lise-Lotte Kero.
Vart försvann glädjen i äktenskapet? Varför 
blev det inte som de hade föreställt sig? Och 
hur kom de att bli så ljumma i sin kristna tro? 
I dagboksform får vi följa en man som ställer 
sig dessa frågor om förhållandet till hustrun 
och till Gud. Han får möta sig själv men ock-
så sin Frälsare och detta påverkar allt i hans 
liv – arbetet, fritiden och inte minst relationen 
till hustrun.

Jörgen och Martin kostar 150 kronor och Blir 
jag aldrig bättre? kostar 80 kronor. Böckerna 
ingår också i två bokpaket. Jörgen och Martin 
och barnandaktsboken Jesus och barnen av 

Johan Lunde kostar tillsammans 200 kronor. 
Hans Erik Nissens böcker Blir jag aldrig bätt-
re? och ungdomsboken Christian säljs tillsam-
mans för 120 kronor. De kan beställas från 
Luthersk Litteratur-Mission, Box 39, 911 21 
Vännäs, info@llm.nu, 070 – 66 76 293.

Tröst och frid
En gratisskrift med titeln Tröst och frid av 
Henrik Adolf Appelberg har givits ut av Tros-
blick. H. A. Appelberg, 1825 – 1901, var prost 
i Vasa i Finland. Det är en liten skrift med 31 
andaktsstycken för en månad. Skriften finns 
att få från Luthersk Litteratur-Mission mot 
portokostnad.
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En andakt ur Tröst och frid
Ty av nåden är ni frälsta genom tron – och 
det inte av er själva, Guds gåva är det – inte 
av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 
Ef. 2:8-9

Se på Kristus, som – av Gud och människor 
förbannad – hänger för dig på korset, men 
som också står åter upp från de döda! Det är 
dina synder, din köld och allt det onda i dig, 
som han besegrar. Ja, vänd verkligen din blick 
bort från allt ditt eget och se istället oupphör-
ligt på din Frälsare. Du skall i honom finna 
ditt allt. Han bör ju också alltid vara ditt allt.

Men – invänder du – jag kan inte se bort från 
mig själv. Jag förmår inte se upp till Kristus 
allena. Det är sant. Inte ens detta kan du. Men 
därför har han också sagt: ”Ingen kan komma 
till mig, om inte Fadern, som har sänt mig, 
drar honom” (Joh. 6:44). Det är genom sitt 
ord, som Fadern drar oss. Det är därför till 
Guds ord vi har att ta vår tillflykt. Genom or-

det verkar Guds Ande, så att vi kommer till 
Kristus och tror på honom. Vi har bara att 
lyssna till evangeliets budskap och be, att Gud 
ville öppna våra hjärtan för sin egen röst.

Kristus fullgjorde sin frälsningsgärning före 
allt ditt görande och låtande. Du är därtill 
döpt till Guds barn och upptagen i ett för-
bund, där din trolöshet inte kan göra Guds 
trohet om intet. När nu Gud vill ha äran av 
din frälsning, behåller han den odelad, så att 
även din tro är hans egen gärning. Ty av nåd 
är vi frälsta genom tron, och det inte av oss 
själva. Guds gåva är det, att ingen skall be-
römma sig.

Nytt i korthet
Swahili
Luthersk Litteratur-Mission har låtit översät-
ta Rosenius Dagbetraktelse till swahili. Över-
sättningen är gjord av Judie Mwarabu bosatt 
i Storbritannien. Tanken är att trycka boken i 
fyra delar med tre månader i varje. Vi får hjälp 
med tryckningarna av Soma Biblia i Tanzania. 
Soma Biblia sprider biblar och kristna böcker. 
Vi har där kontakt med en dansk missionär, 
Philip Bach Svendsen. Det är viktigt att ha 
någon i landet som kan hjälpa oss med tryck-
ningarna. Hittills har vi tryckt del ett och två 
i 1 000 respektive 2 000 exemplar. Nu står vi 
i begrepp att trycka del tre och samtidigt göra 
en omtryckning av del ett.

Dagbetraktelsen jan-mars Dagbetraktelsen april-juni
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Japanska
Missionär Lea Lukka har nu översatt Rosenius Syndernas förlåtelse till japanska. Skriften 
håller på att korrekturläsas och ska sedan tryckas i Japan. Vi får be att den blir till välsignelse 
för många japaner. Missionen har haft svårt att nå fram till japanerna, men vi får be att skriften 
blir läst av många. ”Guds ord ska inte återvända fåfängt.” (Jes. 55:11)

Syndernas förlåtelse finns också på engelska, farsi, georgiska och tigrinja. Den svenska uppla-
gan är så gott som slut. På nedanstånde språk finns den att köpa på Luthergården.
  

 

Ryssland
Nu är alla sju böcker i Roseniusserien tryckta i Ryssland. Meningen är att Valerij Volodin, vår 
översättare som översätter direkt från svenska, ska börja översätta Hans Erik Nissens sista 
bok Livets segerkrans till ryska.

Engelska Farsi Tigrinja

Böcker ur Roseniusserien

Spanska
Marcos Berndt är nu klar med översättningen av boken Luther ger vägledning, som är över-
satt från finska till spanska. Han har även satt in Luthers Lilla katekes i den. Marcos avser att 
trycka boken i Argentina och sprida den där och i Spanien. Från början tänkte han trycka den 
i Spanien, men eftersom det är ganska dyrt att trycka där blir det istället i Argentina.



13

Indien
Vi hade lovat att trycka en barnbok för att sprida den i barnfängelserna i Tirupati i Andhra 
Pradesh. På grund av coronapandemin har detta blivit fördröjt. Indien är ett land som 
drabbats hårt av covid 19 och tidvis varit stängt. Det har inneburit ett svårt lidande för 
många indier, då väldigt många förlorat sina arbeten och haft svårt att få mat för dagen. 
David Karunakar har fortsatt sitt arbete med att nå barn och deras föräldrar med Guds 
ord även under pandemin. Han har även delat ut mat till dem.

Indiska barn med föräldrar som lyssnar till Guds ord och får säckar med ris. 

Wilhelm Busch 
och boken Jesus, 
vårt enda hopp
Wilhelm Busch var ungdomspastor i Tysk-
land under nazisttiden. Tusentals lyssnade på 
hans predikningar och han hade omfattande 
själavård, framför allt med unga människor. 
Han sattes i fängelse flera gånger. Jesus, vårt 
enda hopp har tryckts i 47 upplagor i Tysk-
land, i Sverige i två upplagor. Boken kostar 
40 kronor och kan köpas hos Luthersk Litte-
ratur-Mission. Ett utdrag ur boken följer här 
nedan:

Aposteln Paulus hade hamnat i fängelse i Ce-
sarea. Där hade den romerske landshövdingen 
sitt residens. Ny på denna post var en man som 
hette Festus. En dag får nämnde Festus besök 
av den judiske kungen Agrippa och hans fru 
Bernice. De säger: ”Lyssna, Festus, du har en 
mycket intressant fånge som heter Paulus. Vi 

skulle så gärna vilja höra honom tala.” Och 
så ställer man till med en stor show för att 
visa upp den intressante fången Paulus. Alla 
framstående politiker och statsanställda finns 
med. Festus, Agrippa och Bernice tar plats på 
de troner som byggts för deras räkning. De 
är omgivna av romerska legionärsoldater. Ett 
storartat spektakel med pompa och ståt. Och 
så för man in den anklagade, Paulus. 

Men bara några minuter senare är scenen helt 
och hållet förändrad. Nu är inte längre Paulus 
den anklagade utan sällskapet runt honom. 
Och så håller han ett starkt evangeliskt tal som 
klart och tydligt visar vad det här med Jesus 
handlar om. Den här gången talar han inte så 
mycket om deras synder utan målar desto mer 
Guds Son inför deras ögon, han som säger: 
”Om någon är törstig, kom till mig och drick!” 
(Joh. 7:37) 

Ni med er törst och hunger efter liv, med era 
betyngda samveten, med er längtan efter Gud 
och er ångest inför döden, lyssna: ”Kom till 
mig, alla ni som arbetar och är tyngda av 
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bördor, så ska jag ge er vila” (Matt. 11:28). 
Så sa nog Paulus. Så målade han Herren Jesus, 
som han själv hade mött öga mot öga, inför 
deras ögon. 

Och när han är färdig säger landshövdingen 
Festus: ”Du är galen, Paulus! Din stora lär-
dom driver dig till vanvett” (Apg. 26:24). Han 
hade faktiskt inte fattat ett dyft, den där Fes-
tus. Bibeln säger om många hjärtan att de är 
som ister, deras hjärtan är insmorda med fett. 
Allt rinner av, inget fastnar. 

Kanske några av er som läser detta 
också har sådana hjärtan, där allt 
bara rinner av. Så var det med Fes-
tus. Men kung Agrippa är starkt på-
verkad. Och så säger han något som 
skakar om mig ordentligt: ”Det 
fattas inte mycket förrän du har 
överbevisat mig om att jag behöver 
bli en kristen, en Jesu lärjunge.” – 
”Det fattas inte mycket…” Sedan 
går han sin väg. Och så förblir allt 
som det alltid varit… Allt virvlar 
runt i samma krets, samma gamla 
vardag, samma liv – ända fram till 
döden och rakt in i helvetet. Alltid samma 
gamla sång om synd och självrättfärdighet. 
Är det så det ser ut i ditt liv? Då har Jesus dött 
förgäves för dig. Då har han uppstått från de 
döda utan att det förändrar något i ditt liv. Då 
har du ingen förlåtelse, ingen frihet, ingen frid 
med Gud. Det är bara ett steg som fattas: ”Det 
fattas inte mycket förrän jag blir en kristen.” 
Det skakar om mig i grunden när jag tänker 
på det: människor som är religiösa utan att 
vara Guds barn. Människor som är ”kristli-
ga” och likväl går förlorade. Människor som 
är fromma men inte har frid med Gud …

Gå tillsammans med mig till Golgata, till 
kullen utanför Jerusalems portar. Där hänger 
Guds Son på korset. Här, under korset, finns 
den enda platsen i hela världen där en män-

niska kan få förlåtelse för sina synder och där 
livet förvandlas. 

I Lübeck finns det en underbart vacker gam-
mal kyrka, Lübecks domkyrka. Där finns 
det en känd altarmålning av korsfästelsen 
som Hans Memling målade på 1400-talet. 
När denna kyrka stod i ljusan låga år 1942, 
störtade en okänd soldat tillsammans med ett 
par vänner in i kyrkan för att rädda altarmål-
ningen från att brinna upp. Strax efter kriget 
höll jag några föredrag i Lübeck. En dag sa 
föreståndaren för ett konstmuseum till mig: 

”I min källare står den berömda 
altartavlan av Memling. Du kan 
få se den om du vill.” Ett sådant 
tillfälle ville jag naturligtvis inte 
missa utan följde med förestån-
daren och en vän ner i källaren. 
En helt underbar tavla. Soldater 
med lans på hästar, krigsknektar 
som kastade tärning, människor 
av alla de slag, gråtande kvinnor, 
spottande fariséer. Ovanför allt 
detta står de tre korsen. Och då 
upptäcker jag något märkligt: 
Mitt i trängseln under Jesu kors 

finns en tom gräsplätt, ett fritt rum. ”Men 
vad märkligt”, säger jag, ”att det i all denna 
trängsel, detta virrvarr under Jesu kors, finns 
en tom plätt. Vad kan Hans Memling ha tänkt 
när han målade den?” Dessa konstnärer från 
medeltiden ville ju säga något med sina mål-
ningar. Och då förklarar min vän: ”Jag tror att 
han ville säga, att här, under Jesu kors, finns 
en ledig plats. Här får du stå!” 

Jag måste ofta tänka på denna målning: ”Här 
under Jesu kors, jag i förundran står. Du död, 
din makt förlorad är, jag funnit frälsning 
här!” Å, vad jag gläder mig över att det finns 
rum för mig under Jesu, Guds Sons, kors! Och 
det finns rum även för dig! Ska din plats stå 
tom i all evighet?    

Wilhelm Busch, ur boken Jesus, vårt enda hopp
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CD-skivor säljes
Det har nyligen utkommit en ny CD-skiva från Basunen forlag i Norge. Skivan heter Jesu 
kjærlighet och ungdomskören som sjungit in den är Gledesbud från Namsos. Skivan kostar 
175 kronor. Från Finland har vi en CD-skiva med julsånger. Den heter Änglahälsning och 
Betlehems ängar och kostar 175 kronor. Hjerte, løft din gledes vinger från Fossneskoret kostar 
150 kronor. En skiva som vi själva gett ut i samarbete med SLEF i Finland heter När Herren 
är min Herde. Det är en dubbel-CD som kostar 189 kronor. Sångerna sjungs av ungdomskör 
från Svenska lutherska evangeliföreningen i Finland. Det finns ytterligare en skiva från Fin-
land,  Jesus, i din vård mig tag, med Lutherkvintetten. Den kostar 150 kronor. Vi har även två 
CD-skivor med musik. På båda är det organist Christian Ahlskog från Finland som spelar. Den 
ena innehåller improvisationer och heter Prisa honom med koral och kostar 100 kr. Den andra 
heter The Liszt Circle och kostar 160 kronor.
    
   

Böcker med mera
På Luthergården i Vännäs har vi en liten bokhandel där vi har en hel del böcker och biblar, 
både på svenska och på andra språk. Vi har även en del antikvariska böcker samt gratisskrifter 
på olika språk. Gratisskrifterna skickas ut mot portokostnader. I butiken finns även vykort, 
gratulationskort, jul- och påskkort, adventskalendrar, bokmärken, tavlor med kristna motiv, 
kors, små julkrubbor, CD-skivor med sånger, inlästa böcker och predikningar, DVD med 
predikningar, med mera. Vi har en hemsida, www.llm.nu, där man kan se något av det som vi 
säljer. Allt är ännu inte utlagt på hemsidan. Eftersom arbetet med hemsidan sker ideellt tar det 
lite tid att få i ordning allt. 

Från Luthergården
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Tack för din gåva till missionsarbetet! Glöm inte att be för arbetet!
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När mörkret står tätt

När mörkret står tätt omkring gårdar och hus,
Då närmar sig julen med strålande ljus.
Vi sjunger om Jesus, som kom till vår jord.
Om honom vi läser i Bibeln, Guds ord.

Han sändes från himlen, blev fattig som vi,
Att vi skulle rika i evighet bli.
Han gick i vårt ställe, han led och han dog.
Vår synd och vår skuld han på korset borttog.

Nu bjuder han lycka, förlåtelse, frid.
O, lyssna, tag mot, nu är frälsningens tid!
Ja, öppna ditt hjärta och bjud honom in,
Då först blir den verkliga julglädjen din!

Inga-Lisa Persson
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