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  Gratia nisi gratis est, non est gratia
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Jesu himmelferd 
«… fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige 
Faders høyre hånd, 
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.» 

Kristi himmelfartsdag, 40 dager etter oppstandelsen, 
ble Jesus tatt bort fra disiplene og tatt opp til 
himmelen, Guds evige helligdom. Det er 
nærliggende å trekke parallellen til da Jesus var 40 
dager gammel. Da bar de ham inn i helligdommen i 
tempelet. Her ble han lagt inn under loven. På Kristihimmelfartsdag er det 
den triumferende Kristus som forlater den jordiske tilværelsen, 40 dager 
etter oppstandelsen. Han stiger inn i himmelen og inntar Lammets trone. 
Han forsvinner for apostlenes øyne, men trer fram for alle englenes og de 
saliges øyne, han som har utført frelsesplanen og beseiret djevelen, synden 
og døden. Og det ble jubelfest i himmelen: «Gud stiger opp til jubelrop, Herren 
stiger opp mens hornene gjaller.» Sal. 47:6   

Under himmelferden forsvinner ikke Jesu menneskenatur. Det er den 
samme Jesus som er født av jomfru Maria, korsfestet, død og begravet og 
som er stått opp av graven. Nå får Jesus den fulle og hele delaktighet i 
Faderens herlighet. Her sitter han ved Faderens høyre hånd. Han har alle 
Faderens fullmakter. Men hans hender og føtter bærer fortsatt merker etter 
naglene. Hans panne har fremdeles arr etter tornekronen, og såret i hans 
side er tydelig for alle og enhver. Han kan ikke glemme oss. Han har tegnet 
våre navn inn i sine hender. 
Himmelfartsdagen er oppfyllelsen av Jesu bønn på skjærtorsdag, dagen da 
nattverdens sakrament ble innstiftet: «Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den 
herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.» Joh. 17:5.  På himmelfartsdagen 
var disiplene samlet, og de kunne bevitne det som skjedde.  

Vi hørte fra Salme 47 at «Gud stiger opp til jubelrop». Hvordan kan Gud dra 
opp til et sted hvor han allerede er? Jesus er sann Gud og samtidig sant 
menneske. Derfor er det rett å si at Gud stiger opp til himmelen. Jesus 
Kristus har tatt plass på den allmektige Guds trone.  Han er min 
stedfortreder, her står han i mitt sted. I Guds øyne er jeg også opphøyet i og 
med at jeg ved troen er hans barn. Skriften lærer at Gud ser oss i Jesus som 
rene, rettferdige, hellige og syndfrie. Vi er likestilt med den opphøyede Jesus 
Kristus. Da Jesus ble tatt opp til himmelen, står det at «han løftet hendene og 
velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til 
himmelen.» (Luk. 24:50f). Jesus er vår himmelske yppersteprest. (Hebr. 
9:11ff). Han velsigner oss og gir oss løfter om en evighet sammen med ham. 
De oppløftende hender og velsignelsen er evangeliet. Det er fredens 
budskap. Det er ordet om syndenes forlatelse. Det er avløsningen. Han går i 
forbønn for oss, dag og natt. Han minner Faderen om hva det har kostet å 
frelse oss. Han glemmer oss ikke. Han vet hvilke farer vi er utsatt for; 
synden, vårt eget kjøtt, djevelen og verden.  Han ber om at vi ikke skal miste 
troen på Jesus og syndenes forlatelse. Vi har en talsmann i himmelen som 
kjenner våre navn og vet hvordan vi har det. (Hebr. 9:24). Jesus er også her 
hos oss idag. Han har gitt løfte om å være til stede der to eller tre samles i 
hans navn. (Matt. 18:20). Han er nær der ord og sakrament forvaltes og 
brukes. Han har lovet å være med oss alle dager. Nå er han sann Gud og 
sant menneske. Han er nærværende alle steder og til alle tider, takket være at 
han er steget opp til himmelen. Herfra kommer han snart igjen for å hente 
alle som tror. Gi akt på tidens tegn og vær våkne. 

Asbjørn Hjorthaug
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Bibeln första bok kallas på bl.a. engelska 
Genesis. Det är ett grekiskt ord som 
betyder ursprung. I 1 Mos. får vi alltså ta 
del av Bibelns skildring av världens 
skapelse, jordens och de första 
människornas historia, samt inte minst, 
Guds folk Israels tillblivelse. I de två 
första kapitlen, som vi nu ska tala om, 
skildras endast skapelsen.       

Det är en behaglig upplevelse att ta del av Bibelns 
skapelseberättelse. En idyll målas upp. När Gud den 
sjätte skapelsedagen från sin eviga boning av ljus och 
härlighet skådade ned på sitt skapelseverk kunde Han 
konstatera, att det var «mycket gott» (1 Mos. 1:31). 
Ljus och mörker, vattnet under valvet och vattnet 
över valvet, land och hav, grönskan och fruktträden, 
de två stora ljusen solen och månen, havsdjuren och 
fåglarna, boskapsdjuren, kräldjuren och de vilda 
djuren; allt var i fullkomlig harmoni. Ingen 
förgängelse eller död, inga sjukdomar eller defekter 
fanns. Som skapelsens krona hade människan gjorts 
den sjätte dagen. Hon skapades till Guds avbild, till 
att vara Honom lik. Människan var fullkomligt helig 
och god, rättfärdig och oskuldsfull. Hon levde i 
direkt, obruten gemenskap med Gud. Hon sattes att 
råda över allt det härliga i Guds skapelse. 
   Det andliga sinnet läser också skapelseberättelsen 
på ett djupare plan och kan med den fromma 
fantasins hjälp, inspirerad av Bibelns symbolspråk, se 
sanningar som inte utsägs på det bokstavliga planet. 
Inte så att helt godtyckliga tankar inläses i 
bibeltexten, utan istället kan man på 
skapelseberättelsen tillämpa sådant som tydligt och 
klart lärs på andra ställen i Bibeln.  

Kristus och kyrkan 
Så kan t.ex. de «två stora ljusen» på himlavalvet (1 
Mos. 1:16) beteckna Kristus och kyrkan. Kristus är 
«rättfärdighetens sol» som «går 
upp med läkedom under sina vingar» (Mal. 4:2), 
Han är livets centrum för den kristne. Kyrkan är de 
heliga, som tror på Kristus. De äger ingen egen, 
självständig helighet, utan är iklädda Kristi 
rättfärdighet som de liksom lånar från Honom, 
precis som månen inte är någon ljuskälla i egen 
kraft utan endast reflekterar solens ljus.  
    
Den helige Andes livgivande budskap 
Vidare kan man t.ex. begrunda den flod som 
vattnade lustgården (1. Mos. 2:10). Gud lät den flyta 

ut ur Eden och dela sig i fyra 
grenar. Strömmar av vatten 
rann ut och bevattnade 
marken. I nyskapelsen av 
våra hjärtan låter Gud också 
strömmar, eller floder som 
det nog bättre kunde 
översättas (gr. potamoi), av 
levande vatten flyta fram 
(Joh. 4:14). Han gör det för att ge liv åt våra torra, 
döda hjärtan.    
    
Kristus dör för kyrkan 
Det står också att Gud skapade människan «till man 
och kvinna»(1. Mos. 1:27), eller ordagrant «manligt 
och kvinnligt». I sin kärlek såg Gud till att vi 
människor slipper leva ensamma och isolerade, utan 
får leva i gemenskap med varandra. 
Skapelseordningen är grunden för äktenskapet. Jesus 
sade: «Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde 
dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man 
lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två 
ska bli ett kött ? Så är de inte längre två utan ett kött. 
Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte 
skilja åt» (Matt. 19:4-6).  

Här finns mycket att hämta för den som läser om 
Adams och Evas skapelse med kristna ögon. En av 
de mest använda bilderna för kyrkan är Bruden. 
Äktenskapet mellan man och kvinna är en svag 
återspegling av förhållandet mellan Kristus och Hans 
kyrka. T.ex. läser vi i Ef. 5:25 uppmaningen till de 
kristna makarna: «Ni män, älska era hustrur, så som 
Kristus har älskat församlingen och offrat sig för 
den.» När Eva skapas försänks Adam i djup sömn (1 
Mos. 2:21) och Gud tar ett revben ur Hans sida för 
att av detta bygga kvinnan. På liknande sätt föds 
kyrkan ur Kristi sidosår. När Kristus, den «siste 
Adam» (1 Kor. 15:45) gav upp andan och somnade in 
på korset, strömmade det livgivande blodet ur Hans 
sida. Det är detta blod som framskapar kyrkan när 
det tas emot i troende hjärtan. Guds har  
köpt församlingen «med sitt eget blod» (Apg. 20:28). 

Amen. 

    Lars Borgström 
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Pingsten är inte bara «hänryckningens 
tid», den är också bibelöversättningarnas 
högtid, åminnelsen av hur Ordet når ut 
till folk av allehanda tungomål.  
   
Vad hände egentligen på pingstdagen? Utifrån 
artikelrubriken är det en sida jag vill lyfta fram och 
aktualisera. «Alla hör vi dem tala om Guds väldiga 
gärningar på våra egna språk.» Det verkar inte ha 
varit predikan i vanlig bemärkelse utan mera en 
allmän förkunnelse av Guds underbara gärningar, 
men poängen är att människorna, åhörarna fick 
Guds ord på sina egna språk. Apostlarna predikade 
alltså Guds Ord på hedningars språk! Den 
nytestameltliga kyrkans bibelöverssättnings-
verksamhet är härmed påbörjad. De judiska 
skriftlärda hade visserligen ett par århundraden 
tidigare översatt Bibeln (GT) till grekiska. Detta blev 
betydelsefullt, därmed kunde alla, inte  bara judarna 
själva, läsa GT. Innan de nytestamentliga skrifterna 
förelåg hade de unga församlingarna ändå Guds Ord 
genom att GT redan var översatt, och sedan kunde 
man tillfoga evangelisternas och apostlarnas skrifter 
vartefter man fick tillgång till dem för att så 
småningom, vilket naturligtvis tog lång tid, få en 
någorlunda komplett bibel.      

Så långt allt gott och väl – i de östliga, grekisktalande 
kyrkorna! Men i den västra delen av världen, i de 
västliga kyrkorna talade man latin och behövde 
följaktligen få Ordet översatt. Enstaka mer eller 
mindre lyckade delöversättningar fanns under de 
första århundradena men ingen enhetlig och 
komplett latinsk bibel. Men Ordet behövde man ju, 
och år 382 fick en lärd munk, Hieronymus, av påven 
Damasus I i uppdrag att översätta Bibeln, både GT 
och NT, till latin så att kyrkan kunde få en enhetlig 
version av den Heliga Skrift. Hieronymus 
genomförde sitt arbete med nästan vetenskaplig 
noggrannhet och år 405 var översättningen färdig – 
ett storverk! Den blev under hela medeltiden (och 
fram till idag) den allmänt brukade bibeln och kom 
att kallas  kort och gott Vulgata, «den allmänna».  

Med tiden vederfors Vulgata samma öde som 
drabbar alla översättningar, språken utvecklas och 
förändras. Latinet löstes upp och övergick i skilda 
nationalspråk. Till detta kommer att genom 
missionen hade kyrkan snart kommit att omfatta 
även folk och folkslag med helt andra slags språk än 

de som utvecklats ur latinet. 
Hur blev det då till exempel 
för oss germaner? Här, mina 
vänner, kan vi sträcka på oss 
lite grand. Vi fick en 
översättning till vårt språk 
redan innan Vulgata var 
påbörjad. Biskop Wulfila († 381) översatte större 
delen av Bibeln till gotiska. En avskrift från 500-talet 
finns och kan beskådas på Uppsala 
universitetsbibliotek, den s.k. Silverbibeln. Om det 
ska kallas vårt språk kan väl diskuteras, men våra 
germanska förfäder fick i alla fall Ordet på sitt eget 
språk – liksom pingstfirarna i Jerusalem den gången. 
Ett litet smakprov ur Silverbibeln: WarÞ Þan in dagans 
jainans urran gagrefts fram kaisara Agustau gameljan allana 
midjungard. (Þ = ung. th i engelska think.) 

Detta var 1200 år innan Luthers översättning såg 
dagens ljus. Hur var det då före reformationen? Var 
Luther den förste som översatte Bibeln till tyska? Nej 
då, det fanns ett antal översättningar av delar av 
Bibeln, men dessa var någon form av ordagranna 
översättningar från Vulgata, vilket gjorde dem i 
praktiken obrukbara. En väsentlig del av storheten 
och genialiteten i Luthers översättning är att den är 
på tyska språket, tyska sådan den talades och skrevs 
av hans samtida landsmän, så att de kunde säga som 
apostlarnas åhörare: Vi hör och läser Ordet om Guds 
gärningar på vårt eget språk.  
I kyrkligt avseende var Sverige och Tyskland under 
medeltiden rätt så lika, så låt oss nu gå över till vår 
svenska situation, och då ställa oss ett intressant 
spörsmål. För 1190 år sedan, år 830, kom 
benediktinermunken Ansgar till Birka, och för första 
gången förkunnades kristendomen här i vårt land. 
Men, och detta är frågan: Vilken version av 
Gudsordet hade han och använde sig av när han 
predikade, och hur återgav hans tolk det? Något svar 
på detta kan vi naturligtvis aldrig få, det stannar vid 
gissningar, men frågan är principiellt viktig. Här 
ställdes Ansgar inför det dilemma som missionen 
alltid ställs inför. Hur ska Ordet, i mötet med 
människor med främmande språk och främmande 
kultur, överföras till deras språk så att det träffar rätt?  

Hur var det då med bibelordet i vår svenska 
medeltid? Från Ansgar till Gustav Vasa går det 700 
år, och under den perioden fanns det, såvitt vi vet, 
ingen allmänt vedertagen bibelöversättning till 
svenska. Ändå måste vi väl anta att bibelordet 
återgetts på svenska varje gång prästerna eller 
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munkarna predikade om det. (Nej, man predikade 
inte på latin; mässan var på latin, men predikade 
gjorde man på folkspråket.) Betyder det att var och 
en själv måste översätta dagens text? Eller kan det ha 
funnits någon form av översättningstradition? Något 
sådant går i så fall inte att bevisa. Men det finns en 
uppgift att kung Magnus Eriksson (kung 1319-1364) 
skulle ha ägt «en stor bibel på svenska».  

En annan uppgift gäller den heliga Birgitta, där det 
sägs att hon haft tillgång till en bibel som «hon hade 
låtit skriva åt sig på svenska». Vad som egentligen 
ligger i detta vet vi inte, men uppgifterna finns där. 
Även biskop Hans Brask (biskop i Skara 1513-1527) 
säger sig ha läst att Birgitta skulle ha haft en svensk 
bibel. Att det funnits översättningar (ibland kanske 
parafraser)  
av Moseböckerna och en del andra 
gammaltestamentliga skrifter och även av 
Uppenbarelseboken är väl dokumenterat. En av 
handskrifterna inleds med orden: «Här börjar bibeln 
på svenska». Månne det var tänkt att det skulle bli 
hela bibeln. Dessa handskrifter är från sent 1400-tal 
och tidigt 1500-tal. Märkligt är att ingen översättning 
av evangelierna finns med, ej heller något Paulusbrev 
eller ens Psaltaren. Hela denna verksamhet är mer 
eller mindre knuten till Vadstenaklostret och dess 
traditioner. Därifrån stammar även några 
predikosamlingar, de så kallade medeltidspostillorna, 
som också de innehåller mycket bibeltext på svenska.  

När senmedeltiden möter reformationstiden möts 
också översättningstraditionerna, inte bara från 
handskrivna bibeldelar till tryckta biblar utan även 
från kyrkans initiativ till av konungen påbjuden bibel. 
År 1526 gjordes den sista (kända) avskriften av en 
medeltida svensk bibelöversättning, av 
Uppenbarelseboken, och samma år utkom ju Nya 
Testamentet på svenska av trycket, för att sedan 1541 
följas av: «Biblia / Thet är / All then Helga Skrifft / 
på Swensko.  Tryckt j Upsala. 1541», och allt sedan 
dess har vi inte bara en gemensam bibel utan även ett 
gemensamt svenskt bibelspråk. Det är Luther och 
lutherbibeln som är vägledande för reformatorernas 
översättningsarbete, men den medeltida 
översättningstraditionen hade dock skapat en 
betydelsefull svensk grund att stå på. Guds Ord är 
levande och kraftfyllt, själens hälsosamma föda, och 
vi är lika lyckligt lottade som apostlarnas åhörare på 
pingstdagen; vi får höra det på vårt eget språk, på 
levande svenska. För detta bör vi tacka Gud varje 
gång vi öppnar vår bibel. Men när du öppnar din 
bibel, så glöm ej att det är av yttersta vikt att du också 
öppnar ditt hjärta för vad den har att säga dig.   
Låt mig till sist bara helt kort återvända till Ansgar. 
På vägen upp till Birka blev de ju överfallna av 

sjörövare, vikingar och han miste allt han hade med 
sig, bland detta var även bortåt 40 böcker för 
gudstjänstbruk. Är det alltför långsökt att tänka sig 
att han däri även hade predikotexter på folkspråket 
och inte bara på latin? Det spordes blott, det gavs ej 
svar.            
    

Åke Malander 

 

The Gutenberg Bible, digitised by the HUMI Project, Keio 
University, July 2005; © National Library of  Scotland The 
Gutenberg Bible was the first book printed with moveable type. 
Printed in Mainz, Germany, around 1455 by Johannes 
Gutenberg, the inventor of  printing, and Johannes Fust. One 
of  around only 20 complete copies to survive out of  the 
original 180. Two volumes. Also known as The 42-line Bible 
or The Mazarine Bible. A page from the Old Testament from 
the chapter I Maccabees, contains handwritten red rubrics. 
Decorated initial M; historiated initial U (the correct initial 
should be E) depicting King Alexander hitting King Philip of  
Macedony. (Wikimedia Commonds) 
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Det är framför allt i Psaltaren som kyrkan 
av ålder har sett Messias i Jesus av 
Nasaret, vad han gör och framför allt vad 
han lider. Den messianske konungen, och 
i synnerhet hans lidande, är Gamla 
testamentets teologiska mittpunkt.  

Psalm 88 anförs inte i Nya testamentet. I denna 
psalm möter det allra största lidande, ett lidande 
som påminner om Jobs. I kyrkan «St Petrus i 
Hanegället» i Jerusalem finns en håla som visar på 
möjligheten att Jesus just där hölls fången natten till 
Långfredagen. Besökare bereds tillfälle att begrunda 
denna psalm och tänka sig in i Kristi lidande:  

Du har satt mig i understa hålan, i mörkret, i djupet. 
Din vrede vilar tung på mig, du plågar mig med dina 
bränningar. Du har fjärmat mina vänner från mig, 
gjort mig förhatlig för dem. Jag är inspärrad, jag kan 
inte komma ut (v. 7-9).  

Psalm 89 handlar enligt kyrklig tro om Messias och 
hans rike, vilket även kan uttryckas som «Herrens 
löfte till David om ett evigt rike». Psalmen tar sin 
utgångspunkt i Natans profetia till David att hans 
kungaätt skall bestå i alla tider: «Jag skall resa upp din 
ättling efter dig, en som utgår från dig. Jag skall 
upprätta hans rike […] Jag skall vara hans far och 
han skall vara min son» (2 Sam 7:12, 14). Dessa 
löftesord återkommer i psalmen och betygas särskilt i 
orden:  
Ett har jag svurit i min helighet: Jag skall aldrig svika 
David, hans ätt skall vara för evigt, hans tron såsom 
solen inför mig, som månen skall den bestå för evigt 
– trovärdigt är vittnet i skyn (v. 36-38). 
Den oväntade vändningen i psalmen kommer i det 
omedelbart följande:  
Men du, du har du stött bort och förkastat honom. 
Du har handlat i vrede mot din Smorde. Du har 
kastat överända förbundet med din tjänare, du har 
trampat hans krona i stoftet (v. 39-40).  

Vad föranleder denna omsvängning? Den yttre 
orsaken kan vara ett angrepp av en fientlig här (se 2 
Krön 12:1-12). Den inre orsaken är likväl den att den 
Smorde konungen av Davids hus – trots alla löften 
knutna till honom – måste bära Guds vrede, bli gjord 
till smälek och mista sin glans. Tydligare kan den 
lidande konungslige Messias inte beskrivas inom 

ramen för det gamla 
förbundet. 

Psalm 110 är flerfaldigt 
anförd i Nya testamentet och 
har i Lutherbibeln 
överskriften «Kristi trefaldiga 
ämbete». Det konungsliga 
ämbetet finns redan i inledningen: 
Herrens ord kom till min Herre: Sätt dig på min 
högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under 
dina fötter (v. 1).  

Denna vers anförs av Petrus i hans pingstpredikan 
med tanke på Kristi himmelsfärd, då han intar sin 
himmelska tron, ty – som Petrus säger – David for ju 
aldrig upp i himlen (Apg 2:34-35).  

Psalmen anförs också flera gånger i Hebr 7:1-10 för 
att visa att Jesu ämbete som präst är likt Melkisedeks. 
Båda är samtidigt både kung och präst, ingen har ärvt 
sitt ämbete och ingen av dem har någon efterträdare. 
Detta visar att Kristi prästämbete är överordnat 
leviternas, som ju inte fanns till när Abraham gav 
tionde av sitt krigsbyte åt Melkisedek, han som var 
präst av ett helt annat slag än leviterna. 

Den profetiska uppgiften hos Messias lyfter Jesus 
själv fram i Matt 22:42-45, nämligen i hans fråga till 
fariséerna: «Vad anser ni om Messias? Vems son är 
han? De svarade honom ’Davids’. Då sade han: Hur 
kan då David på Andens ingivelse kalla honom Herre 
och säga: 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?» 
David hade ju själv genom att kalla Messias «Herre» 
profeterat om att denne är hans Herre och Gud. 

Psalm 116 beskriver hur den talande – Herrens 
tjänare – har räddats undan döden och alla dess fasor 
och därför brister ut i lovsång över att få vandra inför 
Herren i de levandes land (v. 9). Den som talar firar 
en måltid, lyfter frälsningens bägare och infriar sina 
löften till Gud:  
Jag lyfter frälsningens bägare och åkallar Herrens 
namn. Jag infriar mina löften till Herren inför hela 
hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans heligas 
död. O, Herre, jag är din tjänare, jag är din tjänare, 
din tjänarinnas son, du har lossat mina bojor (Ps 
116:14-16). 
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Psalm 118  är en blandning 
av lovsång och skildring av 
djup nöd. Den ingår i 
gruppen hallel-psalmer, de 
som Jesus och hans 
lärjungar enligt sedvänjan 
sjöng vid påskmåltiden. 
Den som talar i psalmen 
har ropat ut sin nöd inför 
Herren (v. 5). Omringad av 
fiender har han varit hårt 
trängd (v. 10-13), men han 
kan till slut viss om sin 
räddning säga: «Jag skall 
inte dö utan leva och 
förkunna Herrens 
gärningar» (v. 17).  

Plötsligt skymtar ett 
högtidligt följe fram i 
orden: «Öppna för mig 
rättfärdighetens portar! Jag 
vill gå in och tacka Herren. 
Här är Herrens port, de 
rättfärdiga går in genom 
den» (v. 19-20). Tanken går 
till Jesu intåg i Jerusalem, 
särskilt som där också 
ropas: «O, Herre, hosianna, 
o, Herre låt det gå väl! 
Välsignad vare han som 
kommer i Herrens 
namn» (v. 25- 26). Dock, 
mellan de jublande ropen 
kommer det märkliga:  
Stenen som husbyggarna 
ratade har blivit en 
hörnsten. Av Herren blev 
den det. Den är ett under i 
våra ögon (v. 22-23).  

Steget från jublande hänförelse till ropen på 
korsfästelsen var kort. Det gudomliga rådslutet 
vände likväl det fullständiga nederlaget till seger. 
Petrus säger inför Stora Rådet: «Han är stenen som 
ni husbyggare ratade, men som blev till en hörnsten. 
Hos ingen annan finns frälsningen, och det finns inte 
heller något annat namn under himlen, givet år 
människor, genom vilket vi blir frälsta» (Apg 
4:11-12).    

Mats Eskhult 
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Med denne boka har Alf  B. Oftestad fullført eit 
storverk og eit nybrotsarbeid innan diakonien. 
1300 sider på tre bøker godt dokumentert med 
litteratur og noter. Her er mykje kunnskap til 
opplysning og inspirasjon. Viktig stoff, for 
kyrkjehistorie, diakoni, misjon, kristne 
forsamlingar, og for omsorgsdimensjonen i 
samfunnet generelt.  

Diakoni er ein integrert del av alt kristent arbeid, og 
diakonien må gå hand i hand med Ordet og 
forkynninga. Verket tek føre seg diakonien frå 
aposteltida, altså slik vi møter denne i NT, og fylgjer 
diakoniens historie gjennom oldkyrkja, mellomalder, 
reformasjonen, ortodoksien, pietismen, 
opplysningstida og heilt fram til vår tid. Det er 
primært utviklinga i Vesten vi får fylgja med ekstra 
vekt på Norden, men også med glimt til andre 
verdsdelar og misjonen. 

Framstillinga set diakonien inn i eit stort perspektiv 
ved at vi får innføring i premissar som påverkar 
diakonien. Dette gjeld særleg dei viktigaste 
filosofiske, naturvitskaplege og ideologiske 
retningane, og sjølvsagt teologien og den åndeleg 
utviklinga, samt samfunnsutviklinga generelt. Det er 
med det ei framstilling med mykje aktuell kunnskap 
og profil. Totaliteten i framstillinga er imponerande, 
ikkje minst ved forfattaren no er 86 år. 

Dette siste bindet er kanskje særleg aktuelt for det 
kristne arbeidet i dag, og aller mest for 
lekmannsarbeidet. Det har bakgrunn i pietismen som 
vaks fram på 1700-talet, og går gjennom utviklinga 
frå år 1800 og fram til dagens velferdsstat og 
kyrkjesituasjon. Med det får vi fylgja den tida dagens 
misjonsorganisjonar og frikyrkjer har virka i. Norden, 
og spesielt Norge, har her fått ekstra godt med plass. 
Framstillinga er både oversiktleg og detaljert. 

Om eg skal ha ein kritisk merknad, er det at Lars L. 
Læstadius og den læstadianske vekkinga ikkje er 
nemnt. På Nordkalotten har det vore ei vekkingsrøsle 
med store sosiale fylgjer, særleg i forhold til 
alkoholbruk og fattigdom. Sjølv om læstadianismen 
ikkje er organisert som andre vekkingsrørsler, og 
med det ikkje har organisert diakonalt arbeid, har det 
vore ein viktig del av forkynninga og praksisen. Dei 
kristne organisasjonane sitt omfattande diakonale 
arbeid i Nord-Noreg kunne også vore meir omtalt. 
Boka har med viktige spørsmål som forholdet kyrkje 
og stat, og kyrkja sine ordningar, strukturar og 
embete med tanke på diakonien. Her er mykje om 

vekkingane og foreiningane og kva 
desse fekk å seia for diakonien, 
ikkje minst med tanke på den 
omfattande kvinnelege diakonien. 
Uttrykk som at «vekkingane og 
foreiningane førte til fornying av 
diakonien», går stadig att, ikkje minst for Norden. 
Det same gjeld pietismen og misjonen. 

Ein gjengangar er også forholdet mellom 
forkynninga av Guds ord og diakonien, og at der 
diakonien løyser seg frå forsamlinga og forkynninga, 
taper han makt og vert sekulær. Dette er eit moment 
som alle som er opptekne med diakoni, bør merka 
seg. Tilsvarande bør alle som er opptekne med 
misjon for forsamlingsbygging, merka seg den 
positive funksjonen diakonien har hatt gjennom heile 
kyrkjehistoria, når han har stått i eit rett forhold til 
Ordet. Framstillinga er sakleg og nøkter, men ein 
merker samstundes heile vegen forfattaren sin 
teologisk konservative ståstad. Dette kjem aller 
tydelegast til uttrykk mot slutten av denne boka når 
han går gjennom velferdsstaten og diakoniens 
utfordringar i dagens situasjon. Tidlegare talte ein om 
velferdssamfunnet, der familien var 
orienteringspunktet. No talar ein om velferdsstaten, 
der staten er orienteringspunkt og premissleverandør. 
Her er mykje aktuelt stoff  til ettertanke og 
utfordring. Velferdsstaten sluker og omformar 
diakonien, og frå kristent hald tilpassar ein seg lett dei 
sekulære premissane staten legg – av økonomiske 
grunnar. 
Alf  B. Oftestad er førsteamanuensis, og han har 
gjennom eit langt liv undervist i alle sider ved 
diakonien, også med undervisningsoppdrag 
internasjonalt. Han har dessutan vore med og bygd 
opp diakonalt arbeid i kyrkjer i ulike land. Det er 
godt at han langt inn i pensjonisttilværet har fått 
helse og krefter til å fullføra det pionerverket som 
denne framstillinga av diakonien er. Det er å vona at 
mange tek mot verket og let seg utfordra og rettleia 
av det stoffet vi her får del i – ja, av den bodskapen 
vi her vert utfordra av. Takk både til forfattar og 
forlag for dette eineståande historieverket! 
    

Johannes Kleppa 
  

https://www.fbb.nu/artikkel/eit-storverk-om-diakoni/ 
Alf  B. Oftestad 
Kirke Fellesskap Omsorg 
Diakoniens historie IV 
Luther Forlag 2017.Hft. 482 sider. FBB 2018  
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Tekst: Luk 1, 46-56, Marias lovsang 

Da sagde Maria: 
«Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder 
sig over Gud, min frelser! 
Han har set til sin ringe tjenerinde. 
For herefter skal alle slægter prise mig salig, 
thi den Mægtige har gjort store ting mod 
mig. 
Helligt er hans navn, og hans 
barmhjertighed mod dem, der frygter ham, 
varer i slægt efter slægt. 
Han har øvet vældige gerninger med sin 
arm, splittet dem, der er hovmodige i deres 
hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra 
tronen, og han har ophøjet de ringe; sultende 
har han mættet med gode gaver, og rige har 
han sendt tomhændet bort. 
Han har taget sig af  sin tjener Israel og 
husker på sin barmhjertighed 
som han tilsagde vore fædre - mod Abraham 
og hans slægt til evig tid. 
Maria blev hos hende hen ved tre måneder 
og vendte så hjem.» 

Frelsens lovsanger 
Der er flere lovsanger i Det nye testamentet. De 
fleste har vi i begynnelsen av Lukasevangeliet. Vi har 
Sakarias lovsang, vi har Marias lovsang, vi har 
Simeons lovsang:  
Herre, nu lader du din tjener fare herfra i fred for mine øyne 
har sett din frelse. 
Alle disse lovsange har samme tema. De er lovsange 
om frelsen. Det gjelder også englenes lovsang, som vi 
har i juleevangeliet: I dag er det født jer en frelser, han er 
Kristus Herren i Davids stad 

Bakgrunnen for Marias lovsang  
Ikke lenge efter at Maria hadde fått besøg av engelen 
Gabriel, begiver hun seg på vei fra Nasaret til sin 
slektning, Elisabeth, Sakarias’ hustru, som bodde 
oppe i Judas bjergland. Elisabeth var  højt oppe i 
årene, og barnløs. 
Men nu var hun med barn, hun var gravid i sjette 
måned. Gud hadde gjort dette under med henne, at 
hun på tross av sin høje kunne får barn. For intet er 
umuligt for Gud. Den unge Maria kommer så til 
Elisabeth. At Maria skulle ha barn var  et ennå større 
under og en ennå større begivenhet, enn at Elisabeth 
skulle ha barn.  

Maria skulle føde verdens 
Frelser. Maria var blitt med 
barn ved den Hellige Ånd. 
Noe vi bekjenner i vår 
gudstjeneste hver søndag.  
Han  ble undfanget ved 
Helligånden. Det er dette Maria 
Bebudelsesdag, handler om, 
Jesu Kristi unnfangelse ved den Hellige Ånd. Maria 
skulle blive Guds søns mor. Og når Maria kommer til 
Elisabeth, så bryter Elisabeth ut:  

Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frugt.  
Hvordan kan det forundes mig, at min Herres mor kommer 
til meg? Ved Helligånden hadde Elisabeth indset, at 
Maria, hennes slektning, skulle føde Guds søn. Det 
var Herrens mor som nu sto foran henne.  

Elisabeth og Sakarias hørte til de stille i Israel som 
ventet på Messias. De hadde på nytt og nytt lest 
løftene i Det gamle testamentet om Frelseren, Guds 
Søn. som skulle komme og fri dem fra synden, døden 
og djevelens makt. De kjente godt til 1 Mos 3, 15. 
Kvindens afkom skal knuse slangens hode. Det første løfte 
som ble gitt menneskene om Frelseren som skulle 
komme. De kjente godt til Esajas 7, 14, hvor der 
siges til kong Akaz:  
Men Herren vil selv give jer et tegn. Se jomfruen skal blive 
med barn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og nu 
bryter Elisabeth ut i en lovsang: Velsignet er du blant 
kvinner, og velsignet er ditt livs frugt. Men Elisabeth har 
mer at sige til Maria: Salig er hun som trodde, for det som 
er talt til henne af  Herren, skal gå i oppfyldelse. For Maria 
trodde det som var talt til  henne av engelen. 

Maria trodde. Og nu blir Marias tro ytterligere styrket 
i møte med sin slektning Elisabeth. Vi kan si at 
Elisabeth styrket Marias «mot i Gud». Som der står 
om Jonathan i 1. Sam bog  at han med sine ord  
«styrket Davids mot i Gud». Marias forferdelse og 
frygt som hun hadde i møte med engelen Gabriel i 
Nazaret, avløses her oppe i Judas bjergland av jubel 
og lovsang. For  nu svarer Maria Elisabeth med sin 
lovsang:  
Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud min 
frelser. Det er som om disse to, denne aldrende 
kvinne, Elisabeth og den unge Maria, synger i veksel 
med hinanden. Den ene lovsang avløser  den anden.  
Marias lovsang er gennemstrømmet af  Guds ord 
Marias lovsang, som kommer helt spontant, den viser 
at Maria levet i Skrifterne, ikke minst i Salmenes bog 
i Det gamle testamentet. Den måde hun uttrykker 
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seg på, ordene hun bruker, tyder på det. Hun kjente 
godt ordene fra salmene i Salmernes bog og de andre 
lovsange i Det gamle testamentet. Disse ble sunget i 
templet, i synagogen og i hennes eget hjem i Nazaret, 
der hun hadde vokset opp. Og nå kommer disse ord 
frem - som hun har hørt så mange ganger - i hennes 
hjerte og hennes munn. Maria jubler over Guds 
frelse. Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over 
Gud min frelser. Og Maria sier videre: Han har sett til sin 
ringe tjenerinne.  

Når Herren skal bruge nogen til sin gjerning, så ser 
han ikke efter det store og prangende og 
iøjnefallende. Han tar i brug det som er lille og ringe, 
ja «det som ingenting er, for at gjøre til skamme det 
som er noe» Hun sier ikke at Herren har sett til sin 
ydmyge eller fromme tjenerinne. Nei, hun sier ringe. 
Hun har ikke store tanker om seg selv. Hun vet seg å 
være en synder som selv trenger den frelser som hun 
bærer under sitt hjerte. Hun sier, at Gud som er i det 
høje, han som er den mægtige og hellige Gud,  han 
bøjer seg ned til oss, arme syndere. Han forbarmer 
seg over oss: Maria siger: Thi den Mægtige har gjort store 
ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed 
mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt 

Herren siger hos Esajas: I det og høje og hellige bor jeg, og 
hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden. 
Gud er den hellige Gud, han er den mægtige, jordens 
og himmelens skaper. Men han forbarmer seg over 
oss og bøjer seg ned til oss. Gud som er i det høje 
forbarmer seg over oss som er i det lave. Derfor skal 
alle slægter prise Maria salig. Ikke fordi hun er noe 
spesielt, hun er lille og ringe i seg selv. Hun er salig, 
fordi Gud har forbarmet seg over henne, og oss, og 
sendt Frelseren til jord,  
For den hellige Gud, er også en forbarmende Gud. 
Gud har forbarmet seg over Maria, og han forbarmer 
seg over deg og meg. Og hun sier videre: Hans 
barmhjertighet varer i slægt efter slægt.  Guds 
barmhjertighet er en vedvarende barmhjertighet, en 
vedvarende nåde.  Den tar aldri slutt.  

Marias lovsang  og Hannas lovsang 
I Marias lovsang er der en sterk parallell til en annen 
lovsang i Det gamle testamentet, nemlig Hannas 
lovsang. (1 Sam 2) Her hører vi hvordan Hanna 
lovpriser Herren, på samme måte som Maria gjør det 
i sin lovsang. Hanna sier: Mitt hjerte fryder sig over 
Herren. Hanna taler også om Guds hellighet i sin 
lovsang. Hun sier:  Ingen er Hellig som Herren. 
Hos Hanna hadde der også skjedd et under. Hanna 
var barnløs, Herren hadde lukket hennes moderliv. 
Hun var ufrugtbar. Men så blev hun  med barn 
gjennem et Guds under. Der er likhetspunkter 
mellem den oppgave Hanna hadde og den oppgave 

Maria fikk. Hannas sønn skulle gives til templet, han 
skulle bli en frelser for Israels folk, som på den tid 
var sunket dypt, dypt ned. Det var en mørk tid, de 
hadde forlatt Herren og dyrket andre guder, ja de dro 
til og med avgudsdyrkelsen helt inn i Herrens tempel. 
Men så kom Samuel, Hannas sønn, og ble en 
reformator. Samuel ble redskap til en stor vekkelse 
og fornyelse av Guds folk. Hanna måtte give fra seg 
sin sønn for at han skulle bli Israels frelser og 
redningsmann, så Herren igjen kunne dyrkes i Israel. 
Maria måtte give sin sønn, ikke bare til templet, nei 
hun måtte give ham i døden, for at han skulle bli 
verdens frelser. 
Hun måtte ofre sin sønn. For at han skulle bli 
verdens frelser gjennem sin død på korset. Som den 
gamle  Simeon sa til henne da hun kommer med 
Jesusbarnet til templet, 40 dager efter hans fødsel: 
Også din sjæl skal et sverd gjennemstinge. 

Gud dræber og gør levende 
I Hannas lovsang står der noe som er meget sentralt 
og viktig med tanke på hvordan Gud handler med 
oss når han vil frelse oss. Herren dræper og gjør levende. 
Maria sa: han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har 
ophøjet de ringe. Sultende har han mættet med gode gaver, og 
rige har han sendt tomhendet bort.  Det er kun en måde 
Gud kan bringe frelsen til et menneske. Ved at han 
dræber og gør levende. Ingen bliver frelst eller 
kommer til tro på evangeliet uten at Gud først døder 
eller dræber. Og hvordan døder han? Ved at forkynne 
sin hellige lov for oss. Gud gjør to gjerninger med 
oss. Han dreper oss ved loven og han gjør oss 
levende ved evangeliet. Gud må dræbe oss ved loven 
for at vi skal se at vi har behov for evangeliet.  
Evangeliet betyder ingenting for oss, hvis Gud ikke 
har først har dødet oss gjennem sin hellige lov. 
Disse to gjerninger gjør Gud med oss hele livet. 
Gjennom sin lov tar han fra oss alt håp. Alt håp om 
selvforbedring. Han gjør det sådan at vi innser at vi 
går evig fortapt hvis han skulle dømme oss sådan 
som våre synder har fortjent. Han henger oss 
nærmest utover helvedes avgrunn, som Luther sier et 
sted. Så vi må si, med Esajas, Ve meg jeg er fortapt. 
Men så har Gud – hans navn være lovet! – også et 
annet budskap som heter evangeliet. Evangeliet 
handler om at Gud har holdt Jesus over helvedes 
avgrunn, ja fikk smake helvedes gru. Han ble forlatt 
af  Gud. Og dette gjorde Jesus for at du og jeg skulle 
slippe at gå fortapt. Herren døder gjennom sin 
hellige lov, og gjør oss levende gjennem evangeliet. 
Vi mennesker er selvrettferdige av naturen. Vi synes 
ikke vi er verre enn andre mennesker. Vi holder 
liksom vår egenrettferdighet opp som et skjold 
overfor Gud, så han ikke riktig kan trenge gjennom 
til oss. Derfor må Gud forkynne loven for oss. Guds 
sier: Vær hellig, for jeg er hellig. Vær ren. Tenk aldri en 
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ond tanke. Si aldri et ondt ord. Ofre deg fullstendig 
for din neste. Elsk Gud over alle ting og din neste 
som deg selv. Og dersom du ikke gjør alt dette som 
jeg har befalet deg, så vil du gå evig fortapt. Sådan er 
Gud i sin hellighet. Han kan ikke tåle synd. 
Evangeliet gir ikke noe mening for oss dersom vi 
ikke innser at vi er syndere overfor Gud. Det er kun 
den som innser at han er fortapt, som spør efter 
frelse.  
 
La oss ta et billede. Hvis der kommer et menneske 
gående på en fredelig landevei, og jeg kaster til ham 
en redningskrans og roper til ham: «Grib 
redningskransen, så blir du berget!» Da tror jeg denne 
mann ville se forundret på deg, og spørre: «Hva i all 
verden har du gang i? Jeg har da ikke bruk for noen 
redningskrans!»  Men dersom du kaster en 
redningskrans ut i det frådende hav, hvor der er en 
som holder på drukne. Vannet skyller over ham, han 
er redningsløst fortapt. For ham vil en sådan 
redningskrans give mening. Derfor, dersom et 
menneske ikke har innsett at det er fortapt og under 
Guds vrede og dom pga sin synd, så har han heller 
ikke bruk for Jesus og hans stedfortredende død på 
korset. For Herren må døde, før han kan gjøre 
levende. Han fører ned i dødsriget og fører opp 
derfra. Som Maria sier: Han splitter dem der er hovmodige 
i deres hjertes tanker, han styrter de mægtige fra tronen. Gud 
gjør oss fattige, så han kan gjøre oss rige. Han gjør 
oss hungrige, så han kan mette oss med sin nådes 
rikdom. Han gjør det sådan gjennom sin hellige lov 
at vi innser at vi  ikke  har noe å komme med overfor 
Gud. Vi er fattige og ringe, fattige på alt som er godt.  
Sultne metter han med gode gaver. Ja, han metter dem som 
hungrer og tørster efter rettferdighet, med evangeliet 
om Kristi rettferdighet og frelsen  i Ham. 

Han husker på sin barmhjertighed 
Og dette gjør han fordi han, som Maria sier: Han 
husker på sin barmhjertighet. Gud forbarmer seg over 
syndere, over den som ingenting er og ingenting kan. 
Dette gjør han for Jesu skyld, han som kom og blev  
oppfyllelsen av det løfte som ble gitt til Adam og Eva 
i Edens have. Og senere til kong Akaz av profeten 
Esajas: Se jomfruen skal blive med barn, og hun skal give 
ham navnet Immanuel. Gud med os! 

Nu ni måneder før Jesus fødes inn i verden, minnes 
vi om at disse løfter er blevet oppfylt. Derfor feirer vi 
i dag Marias bebudelsesdag og synger sammen med 
henne frelsens lovsang: Min sjæl ophøjer Herren, og min 
ånd fryder seg over Gud min frelser. 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som var er og 
være skal en sann Gud, fra evighed og til evighed. Amen 

Preken 29. mars 2020, Sigmund Hjorthaug 

Pastoralbrev i en coronatid 
Kristna vänner i församlingarna och runt om i 
Norden. Vi har de senaste månaderna upplevt en 
nästan overklig situation. Ett virus har försatt mer än 
halva världen i karantän. Allt som vi har tagit som 
«självklart» är helt plötsligt inte längre självklart. Såväl 
vårt privatliv som hela samhällslivet påverkas, vi lever 
nu under delvis nya villkor.   

När detta sändebrev nu, lätt förändrat, går ut än en 
gång är det för att åter påminna oss om vad denna 
märkliga situation har inneburit och alltjämt innebär 
för oss som kristna och som kristna församlingar. 
Hur ska vi överleva, hur kan vi uppmuntra och stödja 
varandra? Vi kan i nuläget inte upprätthålla vårt 
normala gudstjänstliv. Många i våra församlingar är 
äldre (jag är själv en av dem) och bör undvika 
folksamlingar. Desto viktigare att vi i våra hem 
upprätthåller andaktslivet, med den dagliga 
bibelläsningen, att vi använder någon god 
andaktsbok för dagliga betraktelser, att vi på 
söndagen håller gudstjänst hemma om vi inte kan 
komma till högmässa, och att vi därvid i all enkelhet 
följer ordningen: Vi läser psaltarpsalmen, vi ber 
syndabekännelsen, vi läser trosbekännelsen, vi 
sjunger psalmer, vi läser eller lyssnar på dagens 
predikan och vi ber den allmänna kyrkobönen.  

Men Herrens Heliga Nattvard får vi kanske tills 
vidare klara oss utan, så länge detta 
«undantagstillstånd» råder. Nattvarden är ju inte 
heller nödvändig på samma sätt som Ordet och 
Dopet. Det kan finnas tillfällen då man inte vågar 
vänta med dopet till planerad dopdag, då förrättar 
man nöddop, något sådant finns däremot inte i fråga 
om  nattvarden. Beträffande dopet kan det bli så att 
vi i dessa karantäntider inte kan samlas till en 
dophögtid, men man må fördenskull inte skjuta upp 
dopet i väntan på bättre tillfälle – det lilla barnet 
behöver dopet, behöver den nya födelsens bad.   
Vi lever dock inte bara i coronatider. Vi lever också 
med i kyrkoåret, vilket ger oss anledning att i 
Långfredagens och Påskdagens perspektiv betrakta 
och begrunda det som nu går över världen, det som 
Herren nu låter komma över oss. Det är något trefalt 
över en sådan här pandemi. Det är en straffdom över 
världen. Det är en prövning för kyrkor och 
församlingar. Det är en kallelse till omvändelse för 
varje människa. Det manar och kallar oss till 
självrannsakan, till bot och syndabekännelse – och till 
tro och hopp och ett ljus i mörkret. Ty väl härjar 
döden dessa veckor, men Kristus har stått upp ifrån 
de döda och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset.  
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Därför ligger, till sist, inte fokus på oss, på vilka och 
hurudana vi är, utan våra blickar bör istället riktas 
mot Herren Jesus Kristus, vem Han är och hurudan 
Han är, och vad Han betyder för oss, när vi nu lever 
liksom i dödsskuggans dal, när vi har sett nära och 
kära ryckas bort. Låt oss då besinna vad det innebär 
att Han rycktes bort från de levandes land, att Han blev 
räknad bland förbrytare – han som bar allas vår synd 
och trädde in i vårt ställe. Därför vill jag här lyfta 
fram en liten betraktelse över vår tros ABC, vår 
trygga grund i otrygghetens tid då vi inte vet vad 
som kommer att ske – men vi vet vad som har skett, 
en gång för alla och det gäller även i dessa dystra 
dagar.   
En har dött för alla, därför har vi tröst och hopp    

Efter Lagen måste han dö 
Så ropar och skränar den fientliga hopen mot honom 
där han står inför Pilatus. Enligt judarnas och deras 
ledares sätt att se hade han hädat och gjort sig till 
Guds Son, Guds jämlike och de krävde nu att han 
som Lagen bjuder måste straffas med döden. 
Korsfäst, korsfäst honom!  
«Efter Lagen måste han dö.» Se, så dömer även Gud, 
den helige och rättfärdige honom. Ty döden är 
syndens lön – och på denne man, på Jesus, låg 
världens synd. På honom låg hela mänsklighetens 
samlade syndaskuld. Men hur, på vilket sätt, ska han 
straffas och dö? 

Korsfäst honom! 
Det är vad judarna högljutt begär – och Gud säger ja 
och amen till deras rop.  
Låt oss för det första se: Vilken allvarlig maning och 
varning ligger inte i detta rop.   
En maning till självprövning och vaksamhet! Vi 
möter den förskräckliga fiendskapen hos judarna och 
vi anar människofruktan och högmod hos Pilatus. 
Var kan vi finna sådant idag, i vår tid?  Ja  hur är det 
egentligen med oss själva? Har månne även vi, trots 
att vi är kristna, all denna gudsfrånvändhet inom oss? 
Kära vänner, även om öppet motstånd mot Jesus och 
mot hans lära inte kännetecknar de kristna, så är inte 
vårt hjärta, vår fördärvade natur bättre än den var 
hos judarna och deras ledare eller hos Pilatus och 
Herodes. Alla var från början inte fientliga mot Jesus. 
Man ville till och med  göra honom till kung, och 
man ropade «Hosianna, Davids son». Men man var 
nog inte medveten om hur bedrägligt 
människohjärtat är; nu står man i den stora hopen 
och skriker: bort  med honom, korsfäst, korsfäst! 
Stanna upp ett ögonblick nu, innan du dömer dessa 
människor. Vårt hjärta är inte annorlunda än deras. 
Den som menar sig stå må se till att han inte faller.  

Låt oss för det andra se: Vilken underbar tröst ligger 
inte Guds Amen till detta rop. 
Jesus är Faderns älskade Son. När Pilatus frågade: 
Varifrån kommer du?, hade han kunnat svara: Jag har 
utgått från Fadern och har kommit hit i världen. Så 
honom tillkommer rätteligen ära, fröjd och salighet, 
inte en hädares och missdådares smädliga, kvalfyllda 
död. Men när Pilatus nämner om sin makt att 
korsfästa honom, så svarar Jesus inte: Du har ingen 
makt över mig, utan han säger: «Du hade alls ingen 
makt över mig om den inte vore dig given från ovan». 
Gud har alltså så bestämt. Fadern har till detta rop: 
Korsfäst honom!, sagt sitt Ja och Amen!   
Detta är den stora trösten för oss, som genom våra 
synder och missgärningar förtjänat Guds vrede och 
fördömelse och eviga straff. Ty den synd för vilken 
han enligt Lagen måste dö är en främmande synd, 
det är hela världens synd, det är dina och mina 
synder. Hade Gud, som Pilatus ville, gett Jesus fri, 
befriat den oskyldige, då hade vi, de skyldiga, varit 
evigt förlorade och fördömda, då hade vår synd och 
skuld inför Gud stått kvar. Men nu har Fadern befriat 
oss och låtit det ske att Pilatus «utlämnade honom till 
att korsfästas», så att han blev en förbannelse i vårt 
ställe. «Om det är mig ni söker, så låt dessa gå!»Orden 
har en djupare mening, de är talade till Lagen: När du 
nu låter domen träffa mig, så frikänn dessa! Så 
kommer i stället över oss välsignelsen, så kan inte 
längre Lagens förbannelse träffa oss. Jesus förde de 
ut som den fördömde hädaren, därför kan han nu 
ropa till oss: Kom ni min Faders välsignade. Vredens 
kalk räcktes till honom, till oss räcker han nu 
välsignelsens kalk.  

Se, detta är för oss en stor tröst, när vi måste betänka 
att den epidemi som nu härjar kan drabba även oss 
personligen, att någon av oss kanske får lämna den 
jordiska församlingen för att istället stå inför Guds 
och Lammets tron och fira den himmelska 
gudstjänsten. Herren give oss frimodighet och kraft 
att bära även denna prövning. Amen. 

Med Gud och hans vänskap, Hans Ande och ord Samt 
bröders gemenskap Och nådenes bord De osedda dagar Vi möta 
med tröst, /: Oss följer ju Herden, :/ Vi känna hans röst. 
I stormiga tider, Bland töcken och grus, En skara dock skrider Mot 
himmelens ljus. Dess hopp och dess härlighet Världen ej ser,  /: 
men före går Herren, :/ Med segerns baner.  

Uppsala / Åkerlänna Bönsöndagen i nådens år 2020  
På uppmaning av kyrkostyrelsen 

Åke Malander,  «er broder som i Jesus delar lidandet 

och riket och uthålligheten med er». 

12


