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Jesus säger: ”Jag är ljuset som har 
kommit till världen, för att ingen som 
tror på mig skall bli kvar i mörkret.”

joh. 12:46
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Ljuset lyser i mörkret

I mörkret under julhelgen är många ljus av 
olika slag tända. Många människor träffas, 
god mat äts, julsånger av olika slag sjungs och 
det blir kanske, åtminstone till det yttre, lite 
frid och idyll under advent och i samband med 
julhelgen. Skenet från alla ljus ger en känsla 
av värme och att det finns något att vara glad 
över och se fram emot. Men stearinljusen är 
snart utbrunna. Snart släcker vi julgransbelys-
ningen igen och efter en tid plockas också de 
flesta ljusslingor och ljuslyktor bort. 

Vad finns kvar då? Mörker. Det är också 
ett trist faktum att även om många ljus lyser, 
även om människor tänder många ljus för att 
lysa upp varenda liten mörk vrå i adventstid 
och vid jul, så råder ändå mörker i många 
människohjärtan. Alla ljusen kan inte dölja 
detta. Det finns många som är ensamma. Det 
finns de som sörjer för att de har förlorat en av 
sina närmaste under det senaste året och som 
firar jul ensamma för första gången. Det finns 
människor som lider för att familjen har blivit 
upplöst och mor och far firar jul på olika ställ-
en. Det finns barn som lider av att föräldrar 
är alkoholiserade och just under julen måste 
se hur alkoholen förstör glädjen och friden. 
Andra lider av sjukdom, fysisk eller psykisk. 
Det finns människor som bär på stor skuld 
för saker de har gjort. När advents- och jullju-
sen slutar lysa finns det bara mörker kvar hos 
många människor. Och även om det inte finns 
någonting yttre märkbart som gör en män-
niskas liv mörkt, så framgår det av Bibeln att 
varje människa som inte tagit emot Jesus i sitt 
hjärta och liv lever i det djupaste mörker. Är 
det så för dig? 

Det var mörkt också i Betlehem. Också för 
Josef och Maria såg det mörkt ut. De hade 

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, 
skulle nu komma till världen Joh. 1:9.

gett sig iväg på en lång och strapatsfylld resa. 
När de äntligen kom fram fanns det inte mins-
ta krypin för dem att bo i. Och barnet hade 
knappt blivit fött förrän det redan var i livs-
fara. Kung Herodes ville dräpa barnet. Ja, i 
Betlehem var det natt när han som är världens 
Frälsare, Guds egen Son, föddes. Jesus kom 
till en mörk värld. 

Förstår vi detta? Gud stiger ner till en 
becksvart jord, en värld som ligger i mörker, 
en värld där lidande, nöd och terror härskar. 
I stället för mängder av glittrande ljusslingor 
var det kanske på sin höjd en sotig stallykta 
som brann där han föddes. Gud stiger ner till 
en fattig värld. I stället för ljuvliga dofter av 
fina tvålar och parfymer var det nog bara den 
genomträngande stallukten, lukten av oxar 
och åsnor och deras avföring som omgav 
honom. Och fattiga herdar var de första som 
kom för att se den nyfödde. Till en sådan verk-
lighet är det Gud stiger ner. Till en sådan mörk 
och fattig värld är det som världens Frälsare 
kommer. I krubban låg Guds härlighet för-
klädd i fattigdom och förnedring. Ett fattigt 
litet människobarn. Men just det var Guds 
härlighet. Gud blev så fattig att vi lätt kunde 
ha missat att lägga märke till honom. Gud steg 
så långt ner till oss att vi måste böja oss ner på 
knä för att se honom.

Varför blev Gud så fattig? Varför kom han 
till världen i ett stall och dog på ett kors? Var-
för denna fattigdom? Varför denna förnedring 
och detta lidande? För att herdar skulle kunna 
finna honom. Tror ni att herdarna skulle ha 
vågat sig in i ett palats för att få se honom? 
Stallet var ett välkänt ställe för dem. Där hade 
de ofta varit. Där kände de sig hemma. Och 
där var deras Frälsare född. Just där kom Gud 
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till dem. Det är så det måste vara också idag. 
Om någon, du eller jag ska bli frälst, måste 
Gud få komma till oss, inte vi till honom.

Ja, Gud blev fattig för att göra de andligt 
fattiga rika. Han tar vår syndaskuld på sig för 
att ge oss förlåtelse och frälsning. Han lider 
döden på korset för din och min skull. Där-
med är vi fria. Därmed är vi frälsta. Därmed 

har vi hopp och ljus. Och mörkret måste vika, 
inte med hjälp av konstbelysning utan genom 
honom som är världens ljus, HAN som är 
världens Frälsare, Jesus Kristus. ”I honom var 
liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset 
lyser i mörkret, och mörkret har inte övervun-
nit det” (Joh. 1:4–5).

Anders Kling

Export av själavård
Översättning blev en 
språngbräda till många språk!
Maj-Len Henriksson, en äldre ensamstående 
kvinna, bosatt utanför Helsingfors skriver: ”I 
20-årsåldern fick jag mitt första exemplar av 
Rosenius Dagbetraktelser som gåva av min 
mamma. Det blev också min käraste bok för 
decennier framåt.” 1975 började Maj-Len 
översätta Rosenius Betraktelser för var dag 
i året (700 sidor) till engelska i hopp om att 
hans själavårdande undervisning skulle nå fler 
människor och att översättningen skulle bli en 
språngbräda till lokala språk.

”… när jag var färdig 1983 med mina må-
nadshäften på engelska, Day by Day with 
God, behövde jag ett tryckeri och min moster 
gav mig adressen till Gospel Literature Service 
i Bombay och vi bad tills de accepterade att 
trycka 12 månadshäften på engelska.”

Rosenius på indiska språk
”… när vi sedan behövde lokalspråksversio-
ner för Indien visade hon mig Herald of His 
Coming och jag skrev till professor Spurgeon 
och han översatte alla 12 månadsvolymerna 
till tamil och hans vän Mr. Vijaya Raj alla 12 
volymer till malayalam. Dr. Yobu översatte 
alla 12 till telugu och Mr. David 12 volymer 
till hindi. Rosenius budskap gjorde insteg 
även i Indien.” 

Maj-Len flyttade på äldre dagar till en min-
dre lägenhet i Skuru Raseborg för att ha råd 
att kunna fortsätta att stödja Luthersk Litte-
ratur-Missions arbete med att sprida Roseni-
uslitteratur. Behovet av goda översättningar 
är stort. Alla kulturer har behov av själavård.

Jens Lunnergård 
sekreterare i Carl Olof Roseniussällskapet

Vi önskar alla våra läsare en
välsignad jul i Jesu namn!
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Bort från Gud – och tillbaka
Först vill jag kort berätta om min bakgrund, 
som någon möjligen kan känna igen sig i. Det 
jag vill ha fram är den personliga relationen 
till vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.

Jag har vuxit upp i ett kristet hem, gått i 
söndagsskola, blivit konfirmerad, aldrig 
druckit alkohol, rökt eller använt narkoti-
ka. Jag levde ett moraliskt liv mänskligt sett, 
och försökte, så gott jag kunde, att göra som 
mamma och pappa sa. Ändå var jag andligt 
död och Guds Ord talade inte till mig när jag 
läste det. Trots detta kallade jag mig kristen.

Det var först när jag började på universite-
tet som synden började få överhanden och jag 
sakta men säkert vandrade bort från Gud och 
in i ett liv i synd och tomhet. Efter ett år i tom-
het på universitetet mötte jag en person som 
uppmanade mig att läsa Guds Ord på nytt. Jag 
prövade det igen, men förstod ingenting. Men 
medan jag en kväll satt och sökte på Inter-
net efter filmer om det övernaturliga (UFO:n, 
Aliens osv.) kom jag in på ett bibelstudium av 
en amerikansk förkunnare som hette Chuck 
Missler. Honom hörde jag på i sex månader 
och en kväll kom jag i syndanöd och nästa 
dag gick jag på ett möte och evangeliet gick 
äntligen upp för mina ögon. Det var för MIG 
Jesus dog på Golgata, inte bara för alla an-
dra. Evangeliet (1 Kor. 15:1–4) blev för första 
gången personligt, genom den Helige Andes 
nåd och ljus. Jag upplevde med andra ord på-
nyttfödelsen genom evangeliet.

På villovägar igen
De första åren var det glädje och fröjd, allt 
kändes så lätt och härligt. Men efter några år 
kom synden tillbaka – och denna gång som en 

Varför är Carl Olof 
Rosenius lära viktig för mig?

ljusets ängel. Jag kom med i en amerikansk 
sekt. Här fick mitt ”fromma och religiösa 
kött” (Fil. 3) utveckla sig fritt. Jag trodde när-
mast att jag var syndfri, något vi fick lära oss 
att vi med Guds hjälp kunde bli. Men sanning-
en är att vi blev arroganta, stolta, självrättfär-
diga och ovänliga. Vi hade ingen användning 
för Guds nåd längre, för vi var ju födda på 
nytt, andefyllda och inte längre syndare. Vi 
hade dessutom en mentor som påstod att han 
och Fadern var ett. Gud talade direkt till ho-
nom, trodde vi, och vi underkastade oss hans 
lära och instruktioner.

Problemet var bara att vi hade förlorat be-
hovet av nåden i Jesus. Vi hade börjat vid kor-
set på Golgata men som galaterna vänt oss till 
laggärningar (Gal. 3). Vi var med andra ord 
under inflytande av en förförande lögn. 

Lyckligtvis måste jag flytta till Singapore 
och slapp därigenom undan sekten. Min vistel-
se i Singapore provocerade mitt fromma kött 
eftersom jag kom med i en kyrka som betona-
de nåden starkt. Det blev ett problem för mig 
att de använde Guds Ord för att tydligt och 
klart visa att det inte är av laggärningar vi blir 
frälsta, utan genom nåden i Jesus (Ef. 2:8–9). 

När jag flyttade tillbaka till Norge kun-
de denna sanning om nåden inte släppa sitt 
grepp. Men satan ville inte att jag skulle se 
vad jag hade i Jesus. Allt som kunde gå snett 
i mitt liv gick snett. Jag förlorade min hälsa, 
blev fattig, hamnade på en plats utan kristen 
gemenskap och min hustru led oerhört av oli-
ka orsaker. Det upplevdes som att Gud hade 
övergett mig (Ps. 22). Men i denna process 
fick jag användning för nåden igen, trots att 
jag mestadels lyssnade till amerikansk, karis-
matisk förkunnelse där huvudbudskapet var: 



5

”Bekänn dig frisk, rik och andlig, så blir du 
det.” Det fungerade inte överhuvudtaget. Det 
blev bara värre.

Jag kom till den slutsatsen att antingen så 
hade de fel eller så trodde jag inte tillräckligt. 
Bördan som Jesus bar, blev med andra ord 
lagd på mig.

En ny insikt
Jag vill inte skriva mer om mig själv, men detta 
ger en liten bakgrund till varför Rosenius bud-
skap blev till liv, hopp och uppmuntran för en 
sådan som mig, som inte fick till att vara ”en 
vällyckad kristen”. Om jag ska vara helt ärlig 
så har jag aldrig fått till det. Men tack Gud 
för att Jesus är en fullkomlig ställföreträdare! 
Han hade ingen synd, gjorde ingen synd och 
kände ingen synd, men blev gjord till synd av 
Gud för att jag i Honom skulle bli rättfärdig 
inför Gud.

Jag fick genom Guds nåd ett nytt jobb där 
jag fick resa över hela Norge (och även besöka 
Sverige). Jag gjorde det till en vana att alltid 
försöka få kontakt med kristna bröder och 
systrar på den plats jag besökte. Med vissa 
kristna upplevde jag stor samhörighet, med 
andra mindre. Men till min stora förvåning 
var det några evangelisk-lutherska bröder i Sta-
vanger och på Jæren jag fick bäst kontakt med.

I Stavanger mötte jag en broder som jag nu 
sätter större värde på än nästan några andra 
i Kristi kropp. Efter att vi hade bett tillsam-
mans upplevde jag en väldigt stark gudsnär-
varo. Han gav mig några böcker och fick mina 
kontaktuppgifter. Vid ett senare tillfälle bjöd 
han in mig till ett möte på Audnastrand i Lin-
desnes kommun i sydligaste Norge med en 
förkunnare som hette Knut Pedersen. Hans 
predikan skulle komma att förändra min teo-
logi och mitt liv. Han förkunnade utifrån Fil. 3 
om det ”fromma köttet”. Jag blev överbevisad 
om synd, en ny typ av synd, en ”from synd”. 

Jag hade med andra ord blivit fattig, eländig 
och skröplig i mig själv. Efter predikan fick jag 
en bok av en person. Den hette Husandakts-

boken och var skriven av en svensk som jag 
aldrig hade hört talas om. När jag öppnade 
boken och började läsa upplevde jag det som 
om texten nästan var inspirerad av Gud själv 
(även om jag visste att det naturligtvis var en 
felande människa som hade skrivit boken, och 
att den inte var Bibeln). Trots detta var Rose-
nius den första människa som jag verkligen 
upplevde satte ord på vad jag hade upplevt i 
min vandring med Herren under alla dessa år. 
Jag trodde alltid att ju längre jag hade vand-
rat med Herren, desto heligare skulle jag bli, 
bära mer frukt och leda massor av människor 
till Gud. Men realiteten var den motsatta. Jag 
såg mig mer syndig och fann inte någon frukt 
och ledde inte många människor till Jesus. Det 
fina med Rosenius var just att han nog också 
upplevde detta! Han upplevde inte själv, som 
jag kommer ihåg det, att bli mer from och he-
lig, utan mer och mer beroende av en annan 
person utanför sig själv, nämligen Jesus från 
Nasaret. Jesus måste bli hans liv och mitt liv. 
Det liv som jag inte klarar att leva inför Gud, 
det levde Jesus. Den synd som jag skulle straf-
fas för tog Jesus på sig. Han köpte mig fri från 
min synd genom sitt dyrbara blod och gav mig 
Sin rättfärdighet. Detta budskap hamrade Ro-
senius gång på gång in i mitt hjärta. ”Hör, så 
får er själ leva!” (Jes. 55:3).

Blicken på Jesus
Jag upplevde hopp igen. Inte i mig själv, för 
där såg jag ingen större förändring, utan ge-
nom att höra evangeliet om Jesus om och om 
igen. Det var naturligtvis inte utan kamp. 
Men lyckligtvis är Herren Jesus min Herde. 
Han har lovat att ta hand om mig, för jag är 
som ett får som så lätt går vilse. Det som var 
så fint med Rosenius texter var att de hjälpte 
mig att gång på gång rikta blicken på trons 
upphovsman och fullkomnare, och bort från 
”min kristendom”. 

En dag satt jag och hörde på en predikan av 
en förkunnare som hette Øivind Andersen. Då 
upplevde jag att Gud genom sin nåd viskade 
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stilla, men väldigt klart till mig: ”Du har trott 
på dig själv, och inte på Jesus.” I det ögon-
blicket förlorade jag tron på mig själv. Detta 
kan inte förklaras, det måste upplevas. Det är 
något som bara Guds Ande kan undervisa en 
människa om. Samtidigt gick det så tydligt 
upp för mig att det inte är mig själv jag ska 
tro på, min fromhet och min kristendom, utan 
på Jesus! Det är till honom jag ska sätta min 
lit, mitt hopp och min tro. Inte till mig själv, 
min helgelse, min tro och min iver för att tjäna 
Gud. Jag öppnade Husandaktsboken igen och 
fick på nytt se att denna upplevelse inte var 
något nytt, utan något som tydligen var mer 
vanligt förr än vad det är nu. 

För att komma till poängen. Carl Olof Ro-
senius har blivit den viktigaste författaren för 
mig som person, näst efter Bibeln förstås, som 
är författad av den Helige Ande. De insikter 
Rosenius har fått kan man inte lära sig av kött 
och blod, utan måste ges genom den Helige 
Ande (1 Kor. 1). Det är stor skillnad på att 
ha kunskap om Guds Ord och att ha insikt i 
Ordet. Jag har sänt boken till många olika län-
der eftersom den har välsignat mig så mycket 
och jag har ett stort internationellt nätverk. 
Responsen jag får är i regel densamma som 
jag själv bevittnar. Boken har verkligen fokus 
på vad Jesus har fullgjort i vårt ställe. Om man 
älskar Gud och hans Ord, har upplevt den He-
lige Andes ljus som överbevisar om synd, så 
kommer den här boken att vara till vägledning 
och frid för trötta själar. Jag har också träffat 
så många ”slitna” kristna på alla mina resor, 
och jag blir så glad när det går upp för dem att 
det är Jesus som har burit våra bördor, betalat 
vår skuld och köpt oss till sin egendom. Andra 
människor har sänt den här boken på olika 
språk till sina vänner. I dagens kristenhet har 
den ett färskt, aktuellt och välsignat budskap. 

Avvägarna är många
Tyvärr har ”det teologiska giftet från Ameri-
ka” förvirrat många själar, fört till avfall från 
tron och lett många in i evig förtappelse. Med 
detta menar jag mycket av den karismatis-
ka förkunnelsen om självhjälp, ”härlighets-
evangelium”, upplevelseträldom och inte 
minst deras lära om helgelsen. Det gäller gi-
vetvis inte bara den karismatiska förkunnel-
sen. Jag frågar mig vad det i dagens förkunnel-
se har blivit av anklagelserna som Paulus fick 
möta. Om man inte förkunnar evangeliet om 
nåden så fritt som Paulus gjorde kommer man 
aldrig heller att mötas av de anklagelser han 
fick. Rosenius blev också anklagad för samma 
sak och det är för mig ett gott tecken. 

Vänd om och tro på evangeliet! (1 Kor. 
15:1–4). Jag säger inte detta för att döma nå-
gon, men eftersom jag själv har varit bunden 
och mött så många som har blivit ”less på 
tron” på grund av att de inte får till att bli 
sådana som de borde, så uppmanar jag dem 
att inte fylla sig med sådan förkunnelse som 
låter bra och kliar i öronen, men som till slut 
leder själen bort från Jesus och ofta till själv-
förhärligande.

Sammanfattningsvis kan jag på det star-
kaste rekommendera Rosenius, eftersom jag 
ser frukten av hans förkunnelse hos andra 
kristna och att hans texter stämmer överens 
med Guds Ords klara budskap. Personer som 
läser hans texter återfinner sin första kärlek 
och Jesus blir på nytt deras allt (1 Kor. 1:30). 
Om detta inte är gott nog, då har jag inga råd 
att ge.

Daniel Haraldsson Nilsen, Kristiansand, Norge
Översättning och bearbetning: Samuel Holmgren
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Herren leder

Hör här, alla ni som vandrar i mörkret och inte 
vet hur ni ska finna vägen. Era egna vägar och 
meningar leder inte till målet. Där möter er 
endast nöd och elände, endast synd, död och 
förtappelse. Lämna alla egna föresatser och 
förtrösta inte på egna beräkningar. Detta hopp 
bör gå förlorat, för det skänker ingen tröst. 

Men ändå är inte allt förlorat. Ännu finns 
det en väg som leder fram till målet. Det är 
Herrens väg. Den är fri och öppen. Den heter 
Jesus. Han säger själv: ”Jag är vägen” (Joh. 
14:6). Aposteln vittnar också om att Gud har 
berett åt oss en ny och levande väg, så att vi i 
kraft av Jesu blod frimodigt kan gå in i det all-
ra heligaste (Hebr. 10:19). Ja, in på och fram 
på denna väg vill Herren själv leda, för ingen 
kommer till Fadern utan att Fadern drar. 

Hur drar då Fadern? Genom sin Ande. Men 
Anden ska vittna om Jesus. Detta vittnesbörd 
ger han i ordet. Där pekar han på den öppna 
källan till rening från synd och orenhet (Sak. 
13:1). Där bjuder han alla syndare att komma 
till Jesus för att få barmhärtighet och finna 
nåd till hjälp i rätt tid (Hebr. 4:16). Där bedy-
rar han att endast i Jesu namn finns salighet 
och att det under himlen inte finns något an-
nat namn, som givits åt människor, genom vil-
ket vi blir frälsta (Apg. 4:12). Detta är nu den 
enda vägen till salighet för syndare. Därför 
säger också David: ”Han leder mig på rätta 
vägar för sitt namns skull” (Ps. 23:3). 

Göm detta i ditt hjärta, du som håller på att 
förgås i ditt elände. Du ser dig nu förskräckligt 
usel, jämmerlig, fattig, blind och naken. Men 
hör då: Herren lär de ödmjuka – ”de elända” 
– sin väg. Öppna ögonen och se om inte den 
heliga Skrift överallt vittnar om att Jesus har 
kommit i världen för att frälsa syndare – ja, 
det som var förtappat. 

Han (Herren) leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. Ps. 25:9

Är du en stor och förskräckligt usel syndare, 
då gäller ju hans ärende i synnerhet dig. Det 
uppdrag han fick av sin himmelske Fader var 
ju att uppsöka och frälsa det som var förtap-
pat. Därför är det ett ord att lita på och värt 
att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har 
kommit till världen för att frälsa syndare (1 
Tim. 1:15). Han är dörren (Joh. 10:7-9). Han 
är vägen från början till slut för alla förlorade 
söner som vill tillbaka till hemmet – till det 
himmelska fadershuset. Var därför vid gott 
mod, du arma, som har blivit så hemsökt av 
stormar, utan att få någon tröst (Jes. 54:11). 
Förbli endast hos Jesus! 

Men fruktar du att han ska kasta ut dig eller 
driva dig bort från sig, så kan du vara säker 
på att denna tanke är från djävulen, som vill 
mörda din själ. Säg därför frimodigt: Gå bort, 
satan! Du är en lögnare från begynnelsen och 
förblir så ända till slutet. Herrens ord förblir 
för evigt. Det säger mig att Jesus tar emot 
syndare och att den som kommer till honom, 
kastar han inte ut. Detta har också nu i flera 
hundra år visat sig vara en orubblig sanning. 
Tusen och åter tusen frälsta syndare lovsjung-
er redan i evighet Lammet. Liksom han har 
hjälpt andra arma syndare, så hjälper han 
också mig, den eländigaste av dem alla. Gud 
vare pris! Jag håller mig till hans ord. Han lär 
”de elända” sin väg. Detta har jag också re-
dan erfarit många gånger, då jag varit nära att 
förgås i mitt elände. Detsamma ska jag också 
i framtiden få erfara mer och mer. 

För varje dag och varje år som går upptäck-
er jag nya sidor av det bottenlösa elände och 
den styggelse som bor i mitt hjärta. Men för 
varje dag visar mig också livets dyra evan-
gelium till samme hjälpare och Frälsare, som 
burit och borttagit all min synd. Han är vägen, 
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sanningen och livet. Han hjälper ”de elända”. 
Han leder dem rätt och lär dem sin väg. Och 
den vägen bär med säkerhet hem till fadershu-
set med dess många rum (Joh. 14:2). På den 
vägen vill jag förbli och inte veta av något an-
nat, tills också jag får stämma in i den eviga 
jubelsången i det himmelska hemmet.

Bön
Tack och pris, o gode Gud, att du har lovat 
leda oss arma syndare rätt och lärt oss din 
väg! Att jag är eländig och bedrövlig upple-
ver jag varje dag. O, min Herre och min Gud, 

uppfyll ditt löfte även på mig. Lär mig din väg, 
styr mina fötter på fridens väg. Led mig med 
dina ögon! Låt mitt elände ständigt driva mig 
till det renande blodet och rena mig alla dagar 
i det! Låt mig inte komma bort från vägen, 
varken till höger eller vänster sida! Du är tro-
fast. Din trohet ska föra mig fram på den väg 
jag ännu har kvar att vandra, ja, din trofasthet 
ska leda och föra mig ända hem, som du har 
lovat. Amen.

Gustaf Edén (1835–1890)
Ur Rosor bland livets törne

Språkligt bearbetad.

Ifjol tryckte vi Syndernas förlåtelse 
av Rosenius på japanska. Översät-
tare var den fi nska missionären Lea 
Lukka. Den korrekturlästes sedan 
av två japaner. Förlaget som tryckte 
den ville betala för 200 av böckerna 
för att kunna sälja dem. De andra 
delades ut i de lutherska försam-
lingarna i Japan. Lea Lukka har 
nu gått i pension och återvänt till 
Finland. Här följer ett brev av Lea Lukka om 
responsen från de japanska läsarna på boken 
Syndernas förlåtelse av Rosenius.

Allmänt
Många människor har uttryckt sin uppskatt-
ning över bokens utseende, fotona i boken och 
storleken på texten. De har också uppskattat 
översättningen. De säger att det är god japan-
ska som är lätt att läsa och förstå. (Detta beror 
på utgivaren som korrekturläste boken.)

Vad gäller innehållet säger de att det är 
djupt. För en del har innehållet varit svårt att 
ta till sig. Å andra sidan fi nns det sådana som 
har läst boken rakt igenom fl era gånger och 

Syndernas förlåtelse av
Rosenius på japanska

andra som säger att de säkert kom-
mer att läsa om boken.

Några personliga vittnesbörd
Herr Y: I mitt dagliga liv vill jag 
vandra i den frid som kommer från 
Jesus, inte i någon frid jag själv 
måste uppnå. Jag vill komma ihåg 
vad Rosenius skriver om ”falsk 
tro”.

Nåden har en annan grund än din ödmjuk-
het. (Citat från boken).

Det fi nns tillfällen då jag känner att Gud ha-
tar mig och att jag inte längre omges av hans 
nåd på grund av mina synder. Nu har jag lärt 
mig att Guds nåd mot mig gäller oberoende 
av min ödmjukhet. När jag läste boken tänkte 
jag att jag ville ta emot den fullständiga nåden 
av Gud varje dag. Denna bok hjälpte mig att 
förstå syndernas förlåtelse på ett sätt som jag 
aldrig tidigare gjort. Tack så mycket!

Herr I: Jag fann utläggningen om synder-
nas förlåtelse mycket övertygande. Jag fi ck det 
förklarat på ett bra sätt. Jag tycker om att läsa 
böcker av utlänningar!



9

Jag förstod att jag nog inte har haft en läng-
tan efter syndernas förlåtelse på ett rätt sätt. 
Jag kände till liknelsen om den förlorade so-
nen och i mitt huvud hade jag förstått att när 
Gud förlåter synder har det inget med våra 
goda eller dåliga gärningar att göra. Vad jag 
insåg när jag läste Rosenius var att jag tidigare 
hade varit ganska likgiltig inför Guds kärlek. 
Nu blev jag medveten om att syndernas förlå-
telse inte automatiskt faller ner från himmelen 
till alla. Jag behöver be Gud om förlåtelse för 
alla mina synder. Endast då blir det en person-
lig verklighet.

Fru A: Jag blev rörd av budskapet. Jag blev 
förvånad över hur Guds kärlek och förlåtelse 
kom till mitt hjärta.

En känd evangelist, pastor A: Boken var lätt 
att läsa. Den kommer med säkerhet att vara 
till hjälp för kristna att med tillit vandra i tron. 
Jag har redan rekommenderat boken i en kyr-
ka som jag besökte häromdagen.

En känd teolog, pastor H: Denna lilla bok 
är en pärla.

Pastor K: I allmänhet är det mycket svårt 
för kristna att få en verklig känsla av synder-
nas förlåtelse. Men detta ämne är det allra 

viktigaste. Den här boken var lätt att förstå 
och till stor hjälp för mig.

Fru Y: Boken vägleder oss till det grund-
läggande i kristendomen. Jag vill läsa boken 
flera gånger.

Till sist
Jag tänkte att boken inte skulle passa 
icke-kristna, att det skulle vara omöjligt för 
dem att förstå den. Men jag gav den till en av 
mina icke-kristna bekanta, fru F. Det var en 
stor överraskning för mig att senare få höra att 
hon hade läst boken tre gånger, gjort anteck-
ningar från den och försökt förstå innehållet i 
den. När jag såg hur mycket hon längtade ef-
ter att få veta mer om kristendomen, startade 
jag en studiegrupp om boken över internet. Vi 
träffades fem gånger, 90 minuter varje gång 
(innan jag skulle flytta tillbaka till Finland), 
och hon deltog ivrigt varje gång. Nu försöker 
jag hålla kontakt med henne och vara ett stöd 
för henne på annat sätt.

Lea Lukka, Finland
Översättning: Gunilla Staxäng

Nytt i korthet
Rosenius skrifter
Denna gång handlar några av bidragen till tid-
ningen om Rosenius och den betydelse hans 
skrifter ännu idag har för många människor, 
inte bara i Sverige utan i flera andra länder. Ge-
nom hans skrifter har människor fått sina ögon 
öppnade för frälsningen i Jesus. Människor 
som varit betungade över sina synder och själ-
va försökt finna en frälsningsväg har fått se att 
Jesus redan öppnat vägen till himmelen när han 
dog på Golgata kors, att han betalat för våra 
synder och försonat oss med Gud.

Det arbete som Maj-Len Henriksson på-
började har fortsatt. LLM har sedan låtit 

översätta Rosenius skrifter till bland annat 
spanska, portugisiska, slovakiska, ryska, 
lettiska, franska, japanska, kinesiska, tamil, 
telugu, malayalam, singalesiska, farsi, khmer 
och swahili. Andra organisationer har över-
satt till andra språk. Till engelska låter War-
ren Ojala översätta nya artiklar av Rosenius 
(från Samlade Skrifter), vilka artiklar han 
sammanställer till böcker. Just nu håller han 
på med Romarbrevs kommentaren. En förkor-
tad version av den har funnits men han vill att 
hela Romarbrevskommentaren ska finnas på 
engelska.
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En ny bok
Min nåd är dig nog är en bok om infl uenser 
av den rosenianska väckelsen som utgivits av 
Carl Olof Roseniussällskapet. Boken är en 
antologi sammanställd av Jens Lunnergård. 
Här berättar han om både historiska och 
nutida infl uenser. Intressant är den inverkan 
som väckelsen fi ck på fl era personer i kunga-
huset: prinsessan Eugénie, drottning Sophia 
och prins Oscar. Även infl ytandet på kända 

personer som Jenny Lind, Fredrika Bremer 
och August Strindberg. På August Strindbergs 
gravsten står det: ”Var hälsad kors, mitt enda 
hopp!” Att även kungahuset och kända per-
soner kom med i den rosenianska väckelsen 
är det många som inte känner till. Boken är 
inbunden och kostar 130 kr. På sidan 12 fi nns 
en recension om boken, en recension som 
kommit från vårt grannland.

Jörgen och Martin 1 och 2
För två år sedan utgav Luthersk Litteratur-Mission barnboken Jörgen 
och Martin del 1. Den är skriven av Anette Hovén. Berättelserna skrevs 
först för Luthersk Barntidning men Anette har sammanställt alla berät-
telser till två böcker. Nu utger vi bok nummer 2. På sidan här intill fi nns 
även en recension om Jörgen och Martin skriven efter utgivningen av den 
första boken.

Ukraina
Våra tankar går i denna advents- och jultid 
till Ukrainas folk och det svåra lidande som 
drabbar dem. Lidande för dem som är kvar i 
landet och måste söka skydd för bombningar-
na och som inte har vare sig rinnande vatten 
i kranen eller elektricitet. Lidande för dem 
som fl ytt från kriget och lever i ovisshet om 
situa tionen för familj och vänner som är kvar i 
Ukraina. Vi har tidigare annonserat om barn-
böcker på ukrainska men vi påminner än en 
gång om dessa böcker.

En del ukrainare talar ryska. Vi har även 
barnbibeln och bibelberättelser på ryska. 
Barnbibeln kostar 150 kr och Bibelberättel-
serna 70 kr. Gud skapar och återlöser är gratis. 

För vuxna fi nns det ett häfte som heter Je-
sus fann mig. Originalhäftet är tryckt i Norge 
av Stiftelsen På Bibelens grunn. Detta häfte 
skickas gratis mot portokostnad. Även Hus-
andaktsboken av Rosenius är tryckt på ukra-
inska. Båda skrifterna fi nns också på ryska.

Barnbibel

Bibelberättelser

Gud skapar
och återlöser

Jesus fann mig
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Evangelisk litteraturmission – Scriptura
För en tid sedan hörde Roland Gustafsson vid 
Scriptura av sig och frågade om vi har några 
kontakter utomlands som skulle vilja ha böck-
er på engelska. De har nämligen kvar ett stort 
lager av böcker som tryckts för mission fram-
för allt i Afrika. Roland kommer nu att skicka 
ut en del böcker till våra kontakter i Ghana 
och Indien, vilket vi är mycket tacksamma för. 
Både i Ghana och Indien är det många som 
talar och läser engelska.

Spiritual Food
Gunhild Andersson skrev Spiritual Food när 
hon arbetade som missionär i Kenya. Spiritual
Food gavs ut som 12 månadsvolymer och fi nns 
på engelska, swahili, kisii, luo och kipsigis. 
Det är enkla andakter lämpliga för barn och 
ungdomar. Luthersk Litteratur-Mission har 
planerat att trycka den engelska versionen i en 
volym. De tolv böckerna måste skrivas in på 
dator och vi undrar om några av Brevets läsare 
är villiga att åta sig att skriva in en månad.

Gunilla Staxäng

Jörgen och Martin
Att hitta bra kristna barnböcker kan 
vara en utmaning, det vet nog alla 
som försökt. Många nyare s.k. krist-
na böcker, tenderar att dra ned Gud 
på en kompisnivå. Om Gud inte 
presenteras som Bibelns Gud – både 
helig och nådig – bör man ställa sig 
frågan om man ska läsa boken. Det 
är glädjande att det ännu ges ut barnböcker 
som man varmt kan rekommendera.

I den nyutkomna barnboken Jörgen och 
Martin av Anette Hovén, har olika berättel-
ser som tidigare varit publicerade i Luthersk 
Barntidning samlats.

I boken möter vi syskonen Jörgen och Mar-
tin som får vara med om händelser av många 
olika slag. Fokus ligger på olika vardagshän-
delser, som alla får peka mot en kristen lär-
dom. Både lagens bud, bland annat vikten av 
att lyda sina föräldrar och att tala sanning, 
samt evangeliets budskap om oförtjänt nåd 
och förlåtelse kommer tydligt fram. De olika 
berättelserna pekar också på Guds omsorg om 
sina barn, vikten av att vara beredd inför dö-
den samt att ha Jesus i centrum.

Kapitlen är fristående, men har man börjat 
läsa boken, vill man gärna fortsätta att veta mer 
om vad som händer kring Jörgen, Martin, deras 
familj och vänner. 

Bokrecensioner
En god bok att läsa både för egna 

och andras barn och barnbarn. En 
lämplig bok att använda i barn-
verksamhet eller att ge bort till både 
kristna och icke-kristna vänner.

När man läser boken blir man på-
mind om att även enkla vardagshän-
delser kan vara som små predikning-
ar som talar om de stora och eviga 

frågorna. Det är angeläget att vi även i varda-
gen lever i och av Guds Ord. Allt för lätt blir 
Guds Ord något som hör bara till predikan och 
andakt. Men Gud vill att vi alltid ska tänka på 
honom och hans Ord, och handla efter det. Som 
föräldrar har vi ett stort ansvar och ett viktigt 
uppdrag från Gud att undervisa våra barn och 
peka på sanningarna i Guds Ord. Det tydligaste 
vittnesbörd vi kan ge barnen är hur vi själva lever 
våra liv. Vittnar inte våra ord och handlingar i 
vardagen om att vi tar Guds Ord på allvar och 
att vi själva är helt beroende av syndernas förlå-
telse, då är vi ett hinder som skymmer evangeliet.

”Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta 
och ert sinne, och binda dem som ett tecken 
på er hand, och de skall vara som ett band till 
påminnelse på er panna. Ni skall lära era barn 
dem genom att du talar om dem när du sitter i 
ditt hus och när du går på vägen, när du lägger 
dig och när du stiger upp” (5 Mos. 11:18–19).

 

Erica och Olav Öhmark
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Min nåd är dig nog – infl uenser av den 
rosenianska väckelsen
En dag kom den här boken till mig med pos-
ten, tillsammans med en födelsedagshälsning 
och önskan om god läsning från kära vänner.

I Apostlagärningarna 11 läser vi om vilken 
överraskning det blev för judarna då hedning-
arna för första gången tog emot Guds ord. I 
Cesarea fanns en man som genom en ängel 
fi ck veta att han skulle skicka bud till Joppe 
och hämta Simon, som kallades Petrus. ”Han 
skall tala till dig, och genom de orden skall du 
bli frälst, du och hela din familj” (v. 14). När 
Petrus började tala, föll den Helige Ande på 
dem och de prisade Gud och sa: ”Så har Gud 
skänkt också åt hedningarna den omvändelse 
som ger liv” (v. 18).

Detta mäktiga budskap har därefter upp-
repats med samma andliga kraft, till frälsning 
för alla som tror. I synnerhet kan vi väl säga 
att detta kom oss i Skandinavien till del genom 
den rosenianska väckelsen. Boken som Carl 
Olof Roseniussällskapet gett ut, Min nåd är 
dig nog – infl uenser av den rosenianska väck-
elsen, visar på ett fi nt sätt just detta. Här får 
vi en inblick i hur budskapet om Guds heli-
ga lag och evangeliet om Jesu försoning på 
Golgata kors, tränger sig rakt in i den kristna 
trons centrum och tillfredsställer människans 
djupaste behov, nämligen att fi nna ett svar på 
frågan: ”Hur kan jag fi nna en nådig Gud?”

Bara Gud känner Ordets väg bland männ-
iskorna. Men ser vi tillbaka på historien upp-
täcker vi att miljoner av människor i Skandi-
navien och i USA fi ck del i den rosenianska 
väckelsen. Boken som Jens Lunnergård sam-
manställt ger oss en mycket intressant inblick i 
hur några infl ytelserika personer i Sverige blev 
en del av denna väckelse. Här nämns personer 
från både kungahus, kultur- och kyrkoliv. Det 
är glädjande att allt detta nu fi nns nerskrivet 
i en samlad bok. Historierna är så intressanta 
att man gärna kan läsa dem fl era gånger – i 
enrum för sig själv, men också som högläsning 
där fl era är samlade.

Särskilt intres-
sant tycker jag 
det var att läsa 
om hur Ordets 
kraft förmår slå 
sig igenom en 
ateists försvars-
verk. Axel B. 
Svensson är känd 
för sin kamp för 
en hel och ofel-
bar Bibel. Han 
grundade Mis-
sionssällskapet 
Bibeltrogna Vänner 1911 (numera Evangelisk 
Luthersk Mission) och fi ck stort infl ytande i 
svensk kristenhet fram till sin död 1967. Att 
han i sin ungdom lämnade sin barndoms tro 
och hängav sig åt en ateistisk livsåskådning, är 
kanske mindre känt. I boken läser vi om hur 
han på ett bönemöte, under enkla förhållan-
den, fi ck läsa sig frälst genom ett stycke från 
Rosenius dagbetraktelser för den 31 mars: 
”Här fi nns intet undantag: utan vem som helst 
som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. 
Vem som helst, vem som vill, var och en, även 
om dina synder är blodröda – så lyder den sto-
re barmhärtige Herrens egna Ord.”

Boken kan rekommenderas varmt, både att 
läsa för sin egen del, tillsammans med andra, 
eller som gåva till en vän.

Kjell Krüger, Rognan, Norge
Översättning: Samuel Holmgren

Det är inte särskilt många av 1800-talets förkunnare som fortfarande 
finner nya läsare; men på lekmannapredikanten Carl Olof Rosenius stäm-
mer det. Inte heller kan särskilt många uppvisa en sådan bredd bland 
dåtida och sentida läsare som Rosenius. För om dem som tagit och tar 
intryck av Rosenius förkunnelse kan sägas att de bokstavligen kommer 
från både slott och koja.

I boken Min nåd är dig nog har Jens Lunnergård samlat ett antal vitt-
nesbörd som illustrerar bredden av Carl Olof Rosenius påverkan på män-
niskor från hans egen samtid i mitten av 1800-talet fram till vår egen 
tid. De som kommer till tals är naturligt nog framför allt svenskar, men 
Rosenius skrifter finns översatta till en rad språk och hans läsare finns 
också spridda över hela världen.

Vad är det då som gör att människor läst och läser hans texter? Ja, det 
är inte retoriken, inte det fascinerande bildspråket, inte heller de lättill-
gängliga formuleringarna. För så skrev inte Rosenius. Nej, det är snarare 
andan, allvaret, det uppriktiga tilltalet och den varma rösten. Här är en 
person som talar från hjärta till hjärta om vad som ryms inom män-
niskan. Som läsare blir man tagen på allvar och får hjälp att se sig själv i 
Guds ljus. Och det är ingen liten sak.

Det är därför Rosenius fått lyssnare/läsare i snart 200 år. Några av dem 
som tagit intryck möter du alltså i denna bok.

LarsOlov Eriksson
Ordförande i Carl Olof Roseniussällskapet

jens lunnergård (f. 1954) är pensionerad husläka-
re och bosatt i Sollentuna. Han är redaktör för denna 
antologi, medlem i Roseniuskyrkan i Stockholm och 
sekreterare i Carl Olof Roseniussällskapet.
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Gud är outgrundlig, hans helighet och ma-
jestät är förfärande, hans visdom bottenlös 
– han gör vad han vill, och ingen kan säga 
till honom: ”Vad gör du?” Han utväljer och 
förkastar. Han upphöjer och nedböjer. Han är 
HERREN, som verkar allt, men ingen känner 
hans namn.

Han är utan begynnelse – bli stilla inför det, 
och det svindlar för dig och du känner att du 
aldrig kan förstå det till fullo – han har skapat 
allt, också de milliarder himlakroppar, som 
inget observatorium kan få syn på, eftersom de 
inte kan ses här nerifrån – men Herren känner 
dem alla och kallar dem vid namn. Också värl-
dens kryp känner han, liksom varje fågel under 
himmelen, och dina huvudhår har han räknat. 

Ingen människa kan uthärda att se honom 
– och ändå kan varje syndare kalla honom 

Fader och utbrista: ”Abba Fader”. Det är för-
modligen det största av allt – något större kan 
vi knappt föreställa oss, när vi säger ”Abba 
Fader” – han låter sig tilltalas så och lägger 
själv orden i vår mun.

Således kan vi också få lov att komma nära 
honom och ha förtrolig gemenskap med ho-
nom! Genom Jesu blod är det öppen tillgång 
för syndare att få tillgång till det allra heligas-
te, till Guds Majestät. Vi får som hans kära 
barn falla ner för hans fötter och säga: ”Abba 
Fader! Tack att du sände din älskade Son att 
dö och uppstå i vårt ställe och nu skänker oss 
utan vår förskyllan eller värdighet syndernas 
förlåtelse, din egen rättfärdighet, evigt liv och 
salighet.” Det får vi tänka på den här julen!

Abba Fader!

Ordf.
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Luthergården säljer böcker, kort, tavlor med kristna motiv m.m.

Böcker
Abdallah, L.M., Messias 25:- 
(Boken finns även på flera andra språk som arabiska, 
persiska, bosniska, turkiska, engelska, urdu)

Alcron R, Att finna förlåtelse efter en abort 5:-

Alcorn R, Till de oföddas försvar 99:-

Andersen Øivind, Vid källan 180:-

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

Arndt Johan, Andlig skattkammare 125:-

Bergman J, Apmänniskor, har de verkligen funnits? 95:-

Bergman J, Varför tror inte alla på Darwin? 95:-

Bogatzky, Dagliga betraktelser 125:-

Borgström Lars, Bibliskt och romerskt-katolskt  140:-

Borgström Lars, Utläggning av 
Uppenbarelseboken  295:-

Bunyan John, Kristens resa, inbunden  150:-

Bunyan John, Kristinnas resa  190:-

Caragounis, Förstår du vad du läser?  239:-

Ceder E, För hem och vardagsliv  30:-

Confessio fidei, Uppsala mötes beslut 1593  150:-

Dahle Öyvind, Ordets makt  22:-

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

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

Danell, G-A, Jeremia bok  116:-

Danell, G-A, Vår allra heligaste tro  40:-

Edén G, Bönbok  30:- 

Edvardsson L, Kyrka och judendom II  35:-

Erlandsson Seth, Martin Luthers 
befriande upptäckt  39:-

Erlandsson Seth, Red., Rättfärdiggörelsen 
genom tron  149:-

Erlandsson Seth, Vem är han?  169:-

Fjellstedt, Peter, Johannes evangelium med 
förklaring  35:-

Fries, Reformationen, Martin Luther 
– en man sänd av Gud  50:-

Gilbrant T, Illustrerat bibellexikon  1750:-

Giwerholdt M, Se på Jesus  30:-

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

Green/Carkner, 10 osanningar om kristen tro  29:-

Gärdeborn A, Intelligent skapelsetro  249:-

Hallebo H, Kristus vandrar bland oss än  50:- 

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

Hydén A, Nåd för nåd  100:-

Imberg J, Kristna huvudord  60:-

Jesus fann mig  25:-

Julberättelsen i glasmålningar  75:-

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

Lunnergård Jens, Min nåd är dig nog 
(Om väckelsen kring Rosenius)  130:-

Luther M, Detta löfte gäller alla  130:-

Luther M, En liten bok om bönen  75:-

Luther M, Företal till Romarbrevet  20:-

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, Lilla katekesen och den 
kristna läran, 291 sidor  151:-

Luther M, Om en kristen människas frihet  50:-

Luther M, Ord för dagen  199:-

Luther M, Trösteord  75:-

Nichols S, Martin Luther, hans liv, lära och 
inflytande i 500 år  199:-

Nissen H E, Blir jag aldrig bättre?  70:-

Boklista

Julkort
Enkla julkort 5:- (Mängdrabatt ges)

Dubbla julkort 15:-, 18:-, 25:-

Buntar med 10 julkort  30:-

Diverse julprydnader som 
små krubbor och änglar
Domino med magneter, Noas ark  179:-

Mitt lilla bibelmemory  139:-

Kubpussel, Noas ark  219:-

Bibelaktiviteter, från 4 år  95:-
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Nissen H E, Det är fullbordat  99:-

Nissen H E, Ett är nödvändigt  140:-

Nissen H E, Livets segerkrans  120:-

Norborg A, Den fallna människans 
salighetsordning  450:-

Nyberg L-Å, Mose och uttåget  145:-

Odeberg H, Kristus i GT  80:-

Olsson Egon, I Guds hand  139:-

Paleario A, Den korsfäste Kristus  30:-

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

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.)

Rosenius CO, Syndernas förlåtelse  40:-

Rosenius CO, Vägledning till frid  50:-

Röstin S, 52 söndagar  60:-

Röstin S, De sex akterna  149:-

Röstin S, Egendomsfolket  35:-

Röstin S, Ett nådens år  125:-

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

Familjebibeln  199:-

Bibeln för var dag  195:-

Bibeln för de små  190:-

Barnbibeln  198:-

Bibeln i bilder från skapelsen till urkyrkan  150:-

Barnens Bibel, Anne de Vries  180:-

Bibelns skattkammare GT  125:-

Berättelsen om Jesus, klistermärken  49:-

Bibelberättelser, klistermärkesbok  69:-

Noas ark, klistermärkesbok  69:-

Danielsson P, Den oförglömliga julen  99:-

Den första julen, klistermärkesbok  69:-

Det förlorade fåret, klistermärkesbok  69:-

Glädjehopp, andaktsbok för barn  259:-

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:-

Hovén A, Jörgen och Martin 1  150:-

Hovén A, Jörgen och Martin 2  150:-

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

Jackson D o. N, flera böcker om olika 
historiska personer i den kristna kyrkan  65:-

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

Lashbrook, Berättelsen om när Jesus föddes  39:-

Lunde J, Jesus och barnen  80:-

Lindén, Lyckliga Stina, andaktsbok för barn  70:-

Magnusson E, När Jesus föddes  25:-

Molén M, Dinosaurier, apmänniskor och Gud  180:-

Oard M och B, Livet under den stora istiden  150:-

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:-

Taylor P, Dinosaurier och Bibeln  150:-

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

Williamson D, Farornas flod (barn- och ungdomsbok om 
Samuel Kirkland, Mission bland senecaindianerna)  75:-

Williamson D, Riskfyllt uppdrag (barn- och 
ungdomsbok om Erik Lidell, kinamissionär)  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, Jesusbarnet – en bok för de allra 
minsta  59:-

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

Noas ark, Klara, färdiga, hitta, för de allra minsta  99:-

Den första julen, Klara, färdiga, hitta, för de allra minsta  
99:-

Daniel och lejonen, Klara, färdiga, hitta, för de allra 
minsta  99:-

Påskberättelsen, Klara, färdiga, hitta, 
för de allra minsta  99:-
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Tack för din gåva till missionsarbetet! Glöm inte att be för arbetet!

Tack för förbön • Tack för gåvor • Tack för stöd

Välkommen åter, sköna tid,
med bud till jordens folk om frid,
om undret i den helga natt,
om alla gåvors högsta skatt.
 
Du höge gäst från himlens höjd,
din ankomst hälsar vi med fröjd.
Du livets gåva med dig för,
en syndare du salig gör.
 
Lys än, du klara himlaljus,
till stoftets barn i jordens grus!
Lär dem att blicka till dig opp,
ty du är världens enda hopp!
 
Du stjärna ifrån Betlehem,
led varje vilset hjärta hem!
Värm med din kärleks helga brand
och för dem hem till livets land!
 
Vart hjärta ödmjukt böje sig
att tacka och lovprisa dig.
Du, fridens Furste, livets ord,
välsigna julen på vår jord!

Linnea Vikberg

Öppettider:
För närvarande inga fasta öppet-
tider. Ring 070-66 76 293 så öppnar 
vi butiken. Det går också bra att 
beställa från vår hemsida eller skriva 
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93, SE - 911 93 Vännäs, Sverige
Besöksadress: Luthergården, 
Köpmangatan 16, 911 32 Vännäs
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Bengt Lunnergård, LLM:s ordförande. 
Blomåkersvägen 28, 922 62 Tavelsjö, 
tel. 090-601 50

Kassör:
Helena Thurfjell-Andersson, Ljumviken 
4, 913 33 Holmsund

Expeditionspersonal:
Gunilla Staxäng, Strand 93, 911 93 
Vännäs, tel. 070-66 76 293

Gåvor sänds till LLM
Bankgiro: 833-7024 (Sverige)
Swish, nummer 123 150 7060
Svenska Handelsbanken, IBAN: SE64 
6000 0000 0003 1229 5642, SWIFT/
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