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Adoration of the Magi, by Andrea Mantegna (1431- 1506). Public domain via Wikimedia Commons.

G r a t i a
  Gratia nisi gratis est, non est gratia
  «Om nåden inte är gratis, är det ingen nåd»
   Augustinus



�2

GRATIA 
Utgis av: 

Den Evangelisk Lutherske 
Bekjennelseskirke/  
Evangelisk- lutherska 
bekännelsekyrkan 

 
Redaksjonssekretær: 
Gunnar Hjorthaug. 
gunnar.hjorthaug@icloud.com  

Kirkestyret:  
Asbjørn Hjorthaug, formann/ordf. Jan-
Erik Andersson, kasserer/kassör Tlf: 
0431/430165,  
Åke Malander.v.form. 
Nils Svensson. 
Kjell Rydh. sekr. 
Kirkestyrets adr: Rugdeveien 3 
N-1823 Knapstad. Tlf/fax: 69 92 11 32  

Kyrkans sv. bankgironr 5633-5136 Kirkens 
no.bankkontonr. 1135.10.53102  

Menigheter/Församlingar:  
S:t Matteus ev luth förs., Uppsala Kh Åke 
Malander, Åkerlänna 40 S-743 
71Björklinge, 
Tlf  018/ 356235 ake.malander@telia.com  

S:t Johannes ev luth förs., Yxenhult 
Församl. ordförande:Nils Svensson 
Yxenhult 7510 280 40 Skånes-Fagerhult 
Tlf/ 070-5559483  
nils.josef.svensson@gmail.com  

S:t Andreas ev.luth förs., Skellefteå Kh 
Åke Malander, 
Fäbodgatan 34, S-931 56 Skellefteå, 
ake.malander@telia.com  

Den lutherske menighet, Knapstad 
Mprest Asbjörn Hjorthaug Rugdeveien.3 
N-1823 

Advent - et nytt kirkeår 
Rom. 15:12 «Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som 
reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkene sette sitt håp.» 

Advent er ventetiden før jul. Ordet advent betyr: Herrens 
komme. Første søndag i advent, markerer begynnelsen 
på kirkeåret. Den første helt sikre henvisningen er fra 
synoden i Lerida i 524. Advent ble da fastlagt som 
starten på kirkeåret. I 2015 var første søndag i Advent og 
første søndag i nytt kirkeår den 29.november. 

Noen steder i Norge var det tidligere tradisjon at adventstid 
også var fastetid. En skulle forberede seg på julehøytiden og 
være måtehold i matveien slik at det ville bli ekstra glede over 
den fete maten i jula. Hovedretten besto denne perioden 
gjerne av fisk.– 
I dag er den norske tradisjonsretten, lutefisk svært vanlig 
brukt i sammenkomster og vennelag før jul. Men advent kan 
allikevel ikke sies å være preget av måtehold, snarere tvert 
imot. Julebord og sammenkomster bugner av mat og drikke 
og har ført til at adventstiden er mer preget av fråtsing enn av 
faste.  

I gudstjenestene  og i kristne hjem i adventstiden bruker en 
noen enkle symboler og liturgiske farger for å rette 
oppmerksomheten mot julehøytid. Feiring av vår frelser Jesu 
fødsel og påminnelse om at Han skal komme igjen.  

Fargen som brukes oftest i advent er lilla. Dette er 
tradisjonelt også brukt som botens farge. I Den Lutherske 
Bekjennelseskirke i bruker gjerne en lysestake med 4 lys. For 
hver søndag i advent tenner vi et nytt lys i staken og synger et 
vers om advent. For hver søndag øker vi med ett lys. 4. 
søndag i advent er alle fire lysene tent, ventetiden er snart 
omme og julefeiringen kan snart begynne: 

 Nå tenner vi det første lys, 
 alene må det stå. 
 Vi venter på det lille barn, 
 som i en krybbe lå. 

 Nå tenner vi det andre lys, 
 da kan vi bedre se. 
 Vi venter på at Gud, vår Far; 
 vil gi sin sønn hit ned. 

 Nå tenner vi det tredje lys, 
 det er et hellig tall. 
 Vi venter på at kongen vår 
 skal fødes i en stall. 

 Nå tenner vi det fjerde lys, 
 og natten blir til dag. 
 Vi venter på en Frelsermann 
 for alle folkeslag. 

Gunnar Hjorthaug



 

"Er du den som skal komme, eller 
skal vi vente en annen?"  
Matt 11,3 

Bakgrunnen for spørsmålet er at 
døperen Johannes sitter i fengsel. Han 
sender sine disipler til Jesus for å 
spørre om Jesus virkelig er den lovede 
Messias. Messias er et hebraisk ord 
som betyr «den som er salvet til 
konge». I Joh. 1,41 sier Andreas til sin 
bror Simon: "Vi har funnet Messias!" -  

Messias betyr "Den salvede". Her var det ingen 
tvil eller usikkerhet.  I gresk oversettelse er 
Messias lik Kristus. Når vi møter betegnelsen 
Messias i NT så inneholder det løftene om den 
kommende frelseren som var lovet Israels folk 
som igjen skulle opprette Guds Rike. Dette 
hadde mange profeter i GT sagt mye om, og når 
Messias endelig var der ville disse profetier gå i 
oppfyllelse. 

I brevene i NT blir dette ofte brukt som et 
egennavn, gjerne føyet sammen med navnet 
Jesus. Den som får benevningen Messias er blitt 
innviet til sitt embete gjennom salving. I GT får 
vi høre om konger som blir kalt «den salvede». 
Samuel salver Saul til konge ved å helle en 
krukke olje over hans hode og sa: «Nå har Herren 
salvet deg til fyrste over sin eiendom.»  
Men dette ble bilder på det som skulle komme. 
Gud hadde lovet at det skulle komme en som 
skulle frelse sitt folk. 

Første gang dette løftet kom, var ved syndefallet 
i Edens hage. Gud lover her en kamp mellom 
slangens ætt og kvinnens ætt. Det er en kamp 
menneskene vinner. Men seieren koster kamp og 
lidelse(«men du skal ramme dens hæl») 1 Mos 3,15. 
Det nevnes ikke noe om seierens person her, 

men det er kvinnens ætt. 
Løftet gjentas til Abraham. Da 
er slekten bestemt: «I deg skal 
alle slekter på jorden velsignes.» 1 
Mos 12,3. Og i 1 Mos. 49, 10 
knyttes denne seieren over 
Djevelen til Juda stamme (1. 
Mos 49,9f). Her får vi høre at 
løftet om Messias knyttes til en 
person, at dette messiasriket er et fredsrike og at 
frelsen gjelder alle folk. Da Israels folk blir satt 
fri fra Egypt og får pakten på Sinai, bekreftes 
løftene. 

Israel skulle oppdras til å være «et kongerike av 
prester og et hellig folk» som er Guds eiendom. 2 
Mos 19,5-6. Det var derfor de fikk budene og 
den seremonielle lovgivning. Offer og renselse 
skulle øke bevisstheten om deres synder, men det 
peker også framover mot et offer der Gud tilgir 
synder. Hebr. 9, 13 ff  
Så trer alt tydeligere fram. Løftene knyttes nå til 
kong David og hans slekt. 2 Sam 7,12-16 
Her kommer bilde av Messias fram: «Han skal 
bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans 
kongetrone til evig tid.» og «Ditt hus og ditt 
kongedømme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt, og 
din trone skal stå støtt til evig tid.»  Messias kommer 
fra Davids slekt. NT henviser ofte til denne 
profetien. «Han skal være stor og kalles Den høyestes 
Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids 
trone.» Luk 1,32. Les gjerne Salme 110 som handler 
om Messias som den konge som stammer fra David. ( Se 
også Matt 22,41-45). 

Hos profetene inntar den messianske profeti en 
viktig plass. Deres frelsesforkynnelse munner ut i 
forkynnelsen om den kommende forløseren. Når 
den dagen kommer skal Gud reise opp igjen 
«Davids falne hytte» Amos 9,11.Gud skal gi sin 
Ånd til alle mennesker (Joel 3,1f). Herren skal gi 
et tegn ved en ung kvinne, jomfru, som skal bli 
med barn og få en sønn og «hun skal gi ham navnet 
Immanuel» Jes 7,14. Immanuel betyr «Gud med 
oss». 
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«Er du den som skal komme?»



Det varsles om en fredsfyrste som sammenlignes 
med et lys som skinner i mørket. Jes 9,2. 
Den rettferdige kongen er som en kvist som skal 
«skyte opp fra Isais stubbe, 
 og et skudd skal spire fram fra hans røtter» Jes 11,1-2. 
Isai er kong Davids far. 

I profeten Jesaja framstilles Messias som Herrens 
tjener. ( Se jes 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9) 
I kap 52, 13-53,12 får vi høre om Herrens 
lidende tjener i tydelige ord. Her males den 
korsfestede Kristus med bred pensel: « Men han 
ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.  
Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi 
helbredet.» 

I Mika 5,1 får vi høre om Jesu fødeby, Betlehem. 
I Sak 9,9 om Jesus som rider inn i Jerusalem. 
I Salme 22 om Jesu lidelse på korset. Dette er 
bare en liten del av alt det GT har av 
mangfoldige varsler, bilder og profetier om den 
lovede Herrens salvede, Messias. 
 

«Er du den som skal komme?» 
Døperen Johannes var ikke i tvil. Han visste 
hvem Jesus var. Han hadde selv døpt han ved 
Jordans bredd og hørt Guds eget vitnesbyrd fra 
himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i 
ham har jeg min glede.» Matt 3,17 Johannes 
hadde selv bekreftet sin bekjennelse i det han 
peker på Jesus og sier: «Se, Guds lam, som bærer 
bort verdens synd!» Joh 1,29   

Johannes visste som Jesu veirydder at dette var 
hans frelser. Imidlertid var han bekymret for sine 
disipler. De hadde det ikke bra siden deres 
mester nå satt i fengsel. Tvil og bekymringer 
finner fort plass i motgangstider. Johannes ville 
la de bli kjent med Jesus, han som er Veien, 
Sannheten og Livet. Vi mennesker trenger 
bekreftelser. Vi trenger å høre at Gud elsker oss, 
at han tilgir oss alle våre synder. Ikke bare en 
gang, men igjen og igjen må vi ta det til oss. 
Johannes disipler går til Jesus for å få denne 
bekreftelsen og Jesus svarer: «Gå og fortell Johannes 
hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske 
renses, og døve hører, 
 døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig 
er den som ikke faller fra på grunn av meg.» Matt 
11,4-6.  

Johannes og hans disipler kjente til GT og alle 
profetiene om den kommende Messias. Her 
summerer Jesus opp for dem hele oppfyllelsen av 
Guds ord. 

«Evangeliet forkynnes for fattige», det forkynnes for 
slike som meg og deg. Jesu liv og død forkynnes 
for mislykkede, de som ikke får det til med sin 
egen kristen tro og liv.  

Det er dette som åpner døren til den gode julen 
og til den salige julefreden og til den sanne 
juleglede. 

Gud står fast ved sitt løfte som han gav til Israel, 
sitt folk. Han står fast ved sitt løfte om at han vil 
være med alle dager til verdens ende og bevare 
oss fra alt ondt. 
God Jul. 

   Asbjørn Hjorthaug 
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Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci - Baptism of Christ - 
Uffizi . Wikemedia



I Matteus’ evangelium, 22:41ff., frågar 
Jesus fariséerna ”Vad är er mening om 
Messias? Vems son är han?” De 
svarade: ”Davids”. Då sade han: ”Hur 
kan då David, driven av Anden, kalla 
honom herre? Han säger ju: ’Herren 
sade till min herre: Sätt dig på min 
högra sida tills jag har lagt dina 
fiender under dina fötter’. Om nu 
David kallar honom herre, hur kan 
han då vara hans son?” 

Johannes intygar att Jesus Messias är det 
gudomliga Ordet som blivit kött: ”I begynnelsen 
var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet 
var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud”, och 
vidare: ”Ordet blev kött och tog sin boning 
ibland oss, och vi såg hans härlighet, en sådan 
härlighet som kommer till den enfödde Sonen 
från Fadern” (Joh 1:1, 14). Jesu gudomliga 
ursprung ger honom alltså en högre värdighet än 
David som därför kallar honom herre. 
Bibeln lär oss alltså att Jesus Kristus är Guds 
eviga Ord – Sonen, den andra gudspersonen – 
som blev människa, avlad av den helige Ande, 
född av jungfrun Maria. 

Att försvara den kristna tron  
innebär att försvara Bibelns lära om Kristus. Så 
gjorde våra andliga fäder på 300-talet, när Arius 
hade sådan framgång med sin uppfattning att 
Sonen var skapad, och inte född av Fadern i 
evighet. Därför formulerade de den bibliska tron 
i den Nicenska trosbekännelsen så, att det där 
sägs att Sonen är ”Gud av Gud, ljus av ljus, född 
och inte skapat”. 
 Den kristna kyrkan har alltid haft både yttre och 
inre fiender. Den romerska staten förföljde 
kyrkan och var dess yttre fiende.  

Arius tillhörde den yttre kyrkan, 
men lärde falskt och blev på så sätt en 
motståndare till ”den tro som är nedlagt i oss 
och som förmår frälsa våra själar” (Jak 1:21). 

Johannes från Damaskus  
verkade på 700-talet(† 749) i klostret Mar Saba 
utanför Betlehem. Vid den tiden hade Islam 
erövrat hela det område som vi i dag kallar 

Mellanöstern, ja, även 
Nordafrika och Spanien. I sin 
skrift Om villolärorna går 
Johannes även in på Islam. 
Han säger helt riktigt att 
Koranen lär att Gud varken 
har fött eller är född, och att 
Kristus Jesus därmed sägs vara 
en person – som visserligen är 
ensam i sitt slag – men som är 
skapad genom Guds ord och 
ande som han inblåste i Maria (Koranen 4:169; 
21:91). Man kan alltså säga att där vår 
trosbekännelse säger ”född och inte skapad”, så 
säger Islam: skapad och inte född. 
Vår bekännelse grundar sig på aposteln ord: 
”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd 
före hela skapelsen” (Kol 1:15); och Kristus 
säger själv ”Jag och Fadern är ett” (Joh 10:30). 
 Johannes från Damaskus säger i sin skrift Om 
villolärorna att Guds Ord, dvs. Sonen, och Anden 
inte kan skiljas från Gud själv, och därför är 
Ordet och Anden båda Gud lika mycket som 
Fadern är Gud. 
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«Att försvara den kristna tron»

Johannes av Damaskus- Wikimedia Commons -



Theodor Abu Qurra († c. 825),  
biskop i Harran i norra  Mesopotamien, 
Johannes’ andlige lärjunge, var bland de första 
kristna ledarna i området som inte bara skrev på 
grekiska och syriska, utan även på arabiska. Hans 
skrifter behandlar utförligt den kristna tron i en 
tid när de kristna inte hade någon yttre framgång 
alls. De var istället tvingade att inrätta sig under 
den muslimska överheten med alla de 
inskränkningar som det innebar. För Abu Qurra 
var det helt avgörande att försvara läran om 
Kristus inför de muslimska härskarna. I en av 
hans i skrift bevarade debatter frågar Abu Qurra 
sim muslimske motpart: 

– Vem säger du Kristus vara? 
– Guds ande och ord. 
– Är ordet och anden skapade eller inte? 
– Skapade. 
– Hur var då Gud själv beskaffad när han 
skapade dessa? Var han kanske utan ande och 
ord? Vem kan påstå Gud vara utan Ordet och 
utan den helige Ande? 

För Abu Qurra var det inte bara viktigt att lära 
rätt om Kristi person, att han är sann Gud och 
sann människa. Lika viktig för honom var läran 
om korset. Ytterst handlar det om varför Guds 
Son blev människa. Det var inte för att vi skulle 
få en fin bild av hur kärleksfull Gud är. Nej, hans 
lidande på korset var nödvändigt för att försona 

oss med Gud. Guds lag är ett uttryck för vad han 
själv är. Den kräver inget mindre än att 
människan ska vara helig och rättfärdig. Detta 
kunde inte uppnås annat än genom att Guds 
evige Son blev människa och led straffet i vårt 
ställe. Budskapet om försoningen mellan Gud 
och människa är själva evangelium, och den som 
tror det är gjord helig. 

Budskapet om Kristus - først ute på arabisk 
Jesus fick inget svar på sin fråga av fariséerna: 
Vad anser ni om Messias? Men på Pingstdagen 
förkunnades budskapet om Jesus Kristus, Guds 
eviga Ord, som för vår skull blivit människa; och 
det budskapet förkunnades på språk i hela 
världen. När vi idag hör om hur de kristna i 
Mellanöstern lider för sin tro, så kan vi tänka på 
att deras språk – arabiskan – var bland de första 
som fick bära ut budskapet om Kristus (Apg 
2:11). Allt sedan dess har det funnits kristna i 
Mellanöstern. Under de första tre hundra åren 
levde de under förföljelse. Sedan fick de uppleva 
några hundra år av yttre framgång ledda av 
kristna kejsare, sedan åter – och nu mer än 1300 
år – lever de under muslimsk överhet. Den allra 
sista tiden har de fått utstå mycket svår 
förföljelse.Vi bör tacka Gud för dem som på 
arabiska språket har försvarat den kristna tron, 
och vi bör tacka Gud för alla som i martyrtider 
står fast i ”kampen för den tro som en gång för 
alla har blivit överlämnad åt de heliga” (Judas v3)            
Mats Eskhult 
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Antiokia  «Antakya kirke og moske» av Ozan00 - Wikimedia Commons -



Jultiden är glädjens och fröjdens tid. 
Frälsaren har kommit hit till jorden, till 
oss människor. Gud förkunnar oss sin 
FRID, som änglarna sjöng om på 
julnatten. Detta är dock inte det enda vi 
blir påminda om under julens dagar.  

Som lärjungar till Fridsfursten får vi under vår 
jordevandring inte bara möta  frid och glädje. 
Det kommer även lidanden – inte bara allmänna 
lidanden och sorger, som kommer över alla 
människor till följd av synden och syndafallet – 
utan även sådant som  speciellt kommer över de 
kristna för deras tro och bekännelse, för Kristi 
namns skull. 
På juldagen klingar mot himmelen våra lovsånger 
över inkarnationens under, som i den nicenska 
trosbekännelsen möter oss i tre korta ord:  
och blivit människa. Gud har blivit människa, för 
oss människor och för vår salighets skull. Men 
redan dagen efter är det den helige Stefanus dag. 
Änglasången och friden i stallet i Betlehem är 
utbytt mot dråparnas skrän och martyrens blod.  
I år har den dagen som aftonsångstext 1 Petri 4: 
12-19.  Det aposteln här tar upp är en svårlärd 
lektion för oss; vi vill ju naturligtvis gärna ha 
framgång – och så får vi ofta möta motgång!   

”Mina älskade”, så inleds 
textavsnittet. Hör så ljuvligt Gud 
talar till oss och riktigt lockar oss att lyssna och 
lära, även då han talar om anfäktelser och 
lidanden. Ja stundom lägger Gud ett kors på oss, 
och ibland kan det vara ett riktigt tungt kors. Hur 
ska vi förhålla oss till detta, hur ska vi betrakta de 
prövningar som drabbar oss för att vi hör 
Kristus till? Det första att säga är att vi inte ska 
se det som något märkligt och oväntat, 
”förundra er inte” heter det. En eld kallar han 
våra prövningar och lidanden. Eld och glöd 
bränner och ger smärta. Vist kan det vara 

smärtsamt att för sin kristna 
tros skull bli hånad, att för 
sin klara bekännelses skull 
inte vara riktigt väl sedd. 
Det är en prövningseld som 
vår gamla människa och 
vårt förnuft inte gärna vill 
kännas vid. Det är 
emellertid inget märkligt 
eller extraordinärt att korset ibland läggs tyngre 
än eljest på oss, både som enskilda kristna och 
som församling. Det är att betrakta som ett 
naturligt inslag i Guds handlande med oss, för att 
vi ska bli beprövade och stärkta och bättre 
rustade mot våra andliga fiender. ”Guldet luttras 
i elden, och den kristne under sitt kors.” 
Visst kan vi kräva vår rätt utifrån samhällets lagar 
och regler, vi också som alla andra, men vi ska 
inte beklaga oss över att världen är emot den 
som bär Kristi namn. ”Nej, gläd er”, säger Guds 
Ord. Underligt vore det om vi inte finge någon 
del i de prövningar som alltid övergår Kristi 
lärjungar. Den som är helt utan kors är nog 
också utan Kristus. Genom kors och prövningar 
förs vi in i en innerligare gemenskap med vår 
Gode Herde och Frälsare. Får vi lida för hans 
skull får vi också fröjdas med honom när hans 
härlighet uppenbaras, vid hans stora advent. 
”Saliga är ni”, säger ju Jesus i bergspredikan. 

En varning ser dock aposteln vara på sin plats. 
Allt lidande inte för Kristi skull. Vers 15 tar upp 
exempel sådant som även världen förkastar och 
som naturligtvis inte alls ska förekomma bland 
oss kristna, men som till följd av vår svaghet 
ändå av och till förekommer. Ju mer vi blir 
fostrade i korsets skola, desto sällsyntare torde de 
dock bli.  
 Det kors vi nu får bära får vi snart lägga av oss 
och istället gå in i den översvindlande härlighet 
som väntar. Kristus själv gick genom lidande till 
härlighet, och så får hans lärjungar göra. Men för 
varje tung suck och varje bitter tår här väntar en 
jubelsång där. Vers 19 ger oss 
handlingsprogrammet. Medan vi väntar på hans 
härlighet överlämnar vi os i Guds hand och 
arbetar vi vidare i vår jordiska kallelse och i vårt 
kristna kall. Och trots världens oro och vånda 
över krig och terrorism och katastrofer äger vi 
mitt i sorger och prövningar en frid som inte är 
av denna världen, Guds frid som övergår allt 
förstånd.                          Åke Malander 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Julens dubbla budskap 

Wikemedia



Frå himlen han kom  
og berga vår sjel ifrå våde og dom.  
Han steig ned i ætta og vart her vår bror. 
l kjærleik og nåde useieleg stor 
Han gjekk i vår stad og han sona vår dom.  
Frå himlen han kom.  

Der var ikkje rom  
Slik ordet fortel om då frelsaren kom.  
Han gjekk om i byen frå dør og til dør 
Men husa var fulle av gjester frå før. 
Han derfor fekk nei over alt der han kom  
Der var ikkje rom.  

Han går nå som før  
Frå hjarta til hjarta frå dør og til dør.  
Han byd fram si frelsa og spør etter rom 
Men oftast så fåfengt til hjarta han kom. 
For hjarta var fullsett og stengde si dør  
Han går nå som før.  

Til deg og han kom  
Du syndar som gjerne til andre gav rom  
Han banka så ofte, men du stengde att 
Du valde å liva i mørke og natt. 
Og synda og verda dei fylte ditt rom,  
Om han til deg kom.  

Hos Jesus er rom  
Til oss med ei fullkomen frelsa han kom.  
For syndarar alle - for meg og for deg  
Han opna med blodet til Himmelen veg  
Å høyr då du sjel som er skuldig til dom  
Hos Jesus er rom!  

Tekst: Gudmund Hjorthaug. (Ca.1965) 
Melodi: Kom frelsar kom inn 
Bilde: Schnorr von Carolsfeld 
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Hos Jesus er rom 


