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Luthersk kristen – et vitne?
Les Hebr. 12.1 ” ..en sky av vitner.”

Når etikk og moral drøftes som tema blir ofte kristendom satt
i søkelyset og ikke sjelden karikert.
I massemedia sitt nyhetsbilde hender det nesten daglig at vi kan se
og høre om konflikter/krig eller etiske utfordringer som knyttet
sammen med religiøse sammenhenger og spørsmål.
For oss som lutherske kristne er det utfordrende å forholde seg til
disse ”mediahendelser” med religiøse innslag. I hverdagslivet, i
omgang med andre mennesker blir vi kristne gjerne tause eller
prater bort problemstillingen. Det kan være at vi ikke ønsker å
markere uenighet. Konfrontasjon unngås av frykt for ikke å finne
de rette svar og formuleringer som er dekkende for vår tro og
kirkens lære. Det å komme med en luthersk bekjennelse og et
bibelsk syn er verken lett eller populært.
Som lutherske kristne har vi behov for undervisning,
bibelstudie, samtale med hverandre og øvelse i å komme med
formuleringer med en kristen bekjennelse. Så kunne vi av og til si:
”Som lutherske kristne tror vi og lærer hva….. Bibelen, Guds ord
sier om disse spørsmål.”
Et slikt svar og bekjennelse forutsetter at vi kan referere nettopp til
Guds ord, til vår trosbekjennelse og at vi er litt orientert om hva
De lutherske bekjennelseskriftene forteller: om Bibelen, den kristne
troen og om livet. Hvordan vi som lutherske kristne praktiserer:
dåp og nattverd, praktiserer konfirmasjon, samles i menigheter og
forsamlinger til høymesse om ord og sakrament.
De lutherske bekjennelsesskriftene viser oss til Kristus og Guds
ord i form av lov og evangelium og til budskapet om
”rettferdiggjørelse ved tro”. De gir bibelsk undervisning om vår tro
og levesett som kirke og som kristne.
Å bekjenne troen for en kristen
vil for det første være å vise i handling en kristent livsførsel, holdning og nestekjærlighet. For det andre å kunne referere/
henvise til Guds ord. Her har alle kristne en viktig oppgave. Martin
Luther skrev nettopp sin Lille Katekisme og Store katekisme
(år 1529) for å gi undervisning om dette for barnefamilier,
forkynnere og lærere. Formålet var å undervise den enkelte kristne
og støtte dem i å kunne bekjenne, vitne for andre og peke på
Kristus og evangeliet. Disse bøkene og flere andre
bekjennelsesskrifter ble i år 1580 samlet i Konkordieboken.
I Bibelen og bekjennelseskriftene har vi grunnlaget for den kristne
lære. Her har vi Guds ord og vitnesbyrd fra våre trossøsken og
lærere som våre kirkefedre var. Deres vitnesbyrd og bekjennelser er
en hjelp for oss til å bekjenne troen og slik ta del i ”de helliges”
vitnesbyrd. Som kristne har vi åndelig fellesskap både med de som
har levd før oss og kristne som lever nå.
Paulus om: bønn, vennlighet og være et vitne
Koll. 4.2-6 Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!
Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet
så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for.
Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent.
Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden
godt.
La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan
dere skal svare hver enkelt.

Gunnar Hjorthaug

Evangelierna och tre skolpojkar
kommit över Primus arbete?
Tertius hade ju skrivit en del
utöver Secundus, men också
sådant som inte Primus berättade.

De tre första evangelierna,
Matteus, Markus och Lukas,
brukar kallas de synoptiska
evangelierna (eller bara
”synoptikerna”), detta efter
ett ord som betyder
”samsyn”.

Magistern blir mer och mer
konfunderad. Vem har skrivit av vem? Han kallar
på Tertius och undrar om han har kikat på
Secundus. Tertius blir förargad: skulle han ha
fuskat? Hur kan magistern anklaga honom på så
lösa grunder?

Varje läsare lägger snabbt märke till den
betydande likheten i framställningssätt hos dessa
tre. Många har förundrat sig över detta. Man kan
fråga sig vad detta beror på, och då följer ju
också frågan: Hur har evangelierna kommit till?
Och härvid syftar vi inte på frågan om
inspirationen, utan på den yttre
tillkomsthistorien. Om detta har åtskilligt skrivits.
Ja, frågan om samsyn mellan de tre första
evangelierna har genererat en ändlös mängd
böcker och avhandlingar om hur det torde ha
gått till.

När allt kommer omkring vill nog magistern inte
tro att den duktige Primus, som skrivit så fint,
skulle ha använt sig av Secundus. Visst var hela
uppsatsens disposition väldigt lik. Men kanske
var det Secundus som hade varit lat och gjort en
förkortad version av kamratens arbete.
Magistern klarade inte av det misstänkta fusket.
Han fick aldrig klart för sig vem som skrivit av
vem. Efteråt (men då hade pojkarna redan fått
sommarlov och kunde tillfrågas) grubblade han
över om de möjligen vid studiebesöket hade
träffat någon som berättat livfullt, och som de
var för sig så gott de kunde sökte återge. Men var
det verkligen möjligt att de ofta till och med
berättade i samma ordning som denne eventuelle
okände?

Den vanligaste tanken är att det kortare
Markusevangeliet har legat till grund för de båda
andra. Dessa skulle då, lite förenklat uttryckt, ha
utgått från Markus och sedan lagt till en del eget
material. Den teorin (som ibland kallats ”den
Lachmannska hypotesen”) lanserades redan på
1830-talet och har ofta betraktats som en
närmast självklar sanning. Men även de
skriftlärdas teorier kan ibland brista i logisk
skärpa. I det här fallet avslöjas ihåligheten på ett
humoristiskt sätt av historien om läraren som
anklagade skolgossen för fusk. Den kan finnas i
flera versioner, jag har hittat en fin på svenska.

Syftningen är uppenbar och ironin är underbar.
Magisterns huvudbry speglar svårigheten, ja det
motsägelsefulla i de skriftlärdas många teorier
om evangeliernas uppkomst. Den fornkyrkliga
traditionen, å andra sidan, gör gällande att
evangelierna tillkom i den ordning vi har dem
och att de utgör autentiska vittnesbörd om Jesus
av Nasaret, hans liv, verk och förkunnelse.
Kyrkan idag, vi sena tiders kristna, står inför
dessa två sätt att se på Skriften. Den svaghet som
vidlåder kyrkan idag beror, vill jag hävda, till stor
del på att man sedan mer än hundra år tillbaka
har nästan totalt fallit till föga för en forskning
som bygger på uteslutande inomvärldsliga
förutsättningar, en forskning som inte har någon
plats för ”en så suverän och oberäknelig faktor
som Gud”. Hur kan kyrkan, som tror på Gud
Fader allsmäktig, himmelens och jordens
skapare, slå sig till ro med en sådan forsknings
”resultat”?
Åke Malander

Tre skolpojkar, låt oss kalla dem Primus,
Secundus och Tertius, har alla tre fått i uppgift
att skriva en uppsats om ett studiebesök.
Läraren, magistern, läser först igenom vad
Secundus har skrivit. Sedan läser han Tertius och
blir upprörd. Det verkar som om Tertius – ja,
han brukar vara lat – har snott dispositionen från
Secundus. För att glänsa har han sedan lagt till en
del eget. När magistern sedan läser Primus blir
han ännu mer förvånad. Primus uppsats är ju
mycket bra, men hur kan även den vara så lik
Secundus? Inte kan väl ändå den duktige Primus
ha använt sig av ett utkast från Secundus? Eller
var det Secundus som först fuskade, hade han
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För Gud är allting möjligt
Vi ska, innan vi går in på
själva texten se på en sak som
föreligger i tiden och som
gjorts till ett av de viktigaste
sakerna i vår tid. Det är begreppet jämlikhet. I
dag anses detta vara det viktigaste att etablera
och söka åstadkomma på arbetsplaster och i
samhället som sådant. Men även om man tror
att det går att etablera jämlikhet och att detta
betyder fred, frihet och gemenskap, så bygger
ju allt detta på att man tror att det är i det
yttre som friheten kan förvärvas. Men så är
det inte. Det handlar både i Jesus
undervisning och i all sanning om den inre
människan, vad som gömmer sig där och vad
som styr människan. Fastän vi är olika till det
yttre, så är vi väldigt lika till det inre. Men här
finns något i det inre som gör att fred, frihet,
gemenskap etc inte kan etableras i världen.

Jesus och den rike mannen
18 En man i hög ställning frågade Jesus: "Gode
Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" 19
Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god?
Ingen är god utom en, och det är Gud. 20 Buden
känner du: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du
skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte
vittna falskt, Hedra din far och din mor." 21
Mannen sade: "Allt detta har jag hållit sedan jag var
ung." 22 Jesus hörde det och sade till honom: "Ett
fattas dig ännu. Sälj allt vad du äger och dela ut till
de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen, och kom
sedan och följ mig." 23 När mannen hörde detta, blev
han djupt bedrövad, eftersom han var mycket rik. 24
Jesus såg att han var bedrövad och sade: "Hur svårt
är det inte för dem som är rika att komma in i Guds
rike. 25 Det är lättare för en kamel att komma
igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i
Guds rike." 26 De som hörde detta frågade: "Vem
kan då bli frälst?" 27 Han svarade: "Det som är
omöjligt för människor är möjligt för Gud." Luk
18: 18-27

Självkärleken
Att det så är beror på människan själv. Menar
man att människan i sitt innersta har
godheten, kärleken till andra människor och
generositeten, då borde det ju bara vara att vi
lyfter fram vårt innersta så kan det goda
komma till stånd och bli verklighet. Men nu är
det så att i människan, i hennes innersta
härskar något annat än det rätta, där härskar
nämligen egenkärleken, självkärleken. Det är
något som vi alla har och när det får styra oss,
då innebär det att inget gott får vi själva eller
ger till andra. Utan självkärleken innebär att
jag ska söka få så mycket, tjäna så mycket, få
berömmelse, och att jag aktar mig själv högre

I alla tider har man värderat rikedom som
något mycket viktigt och avgörande. Och i vår
tid är det än mer av det. Det gäller att
förskaffa sig så mycket som möjligt av
rikedom. Då anser man sig vara fri och kunna
göra vad man vill. Fattigdom anses som
slaveri och rikedom som den reella friheten.
Detta är såväl i människors tycke som i
politiska värv och ideologier, det som är
ledande och avgörande. Allt detta bygger på
människans slaveri under synden. Och det
vare sig man är rik eller fattig.

än andra och därför ser ner på alla andra. Det
är i denna form som rikedom anses vara det
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https://en.wikipedia.org/wiki/Matthias_Stom (Wikimedia Communs)

viktigaste. Men då blir det ju endast till att det
ska tjäna mig själv och ingen annan. Och det
är såsom en filosof sa för länge sedan: Det
jag har det har jag tröttnar på, men det jag
inte har längtar jag efter. Ja så är det utifrån
egenkärleken. Den finner inget mål för sin
kärlek, den söker bara göra att den blir större
och större. Och därför ska vi ta i betraktande
här i dag just självkärleken. Ser vi i Guds ord
angående vår inre människa, så ser vi att
något gått snett när det gäller oss människor.
Med syndafallet ser vi att människan blivit
bunden i sig själv, bunden till sin egenkärlek.
I dag är det ju också så att man anser att man

så blir det så att man ska förverkliga sin
egenkärlek. Och den kan bara vara en stunds
generositet då jag får något av en annan, men
ofta knappast mer än så. Egenkärleken går ut
på att jag själv ska gynnas och detta blir också
samhällets och människor lag.
Allt detta är väldigt tydligt när det gäller oss
människor och hur vi lever och verkar. Och
när Jesus säger att vi ska älska vår nästa som
oss själva, då visar han just vad som är
människans stora problem med självkärleken.
Och det kommer vi att se i textorden som vi
lyssnat till från Lukasevangliet. Det finns
också en parallelltext från Mark 10: 17–26

ska förverkliga sig själv och eftersom man
inte har någon insikt om människans realitet,

som också är predikotext 18 söndagen efter
Trinitatis. Och där heter det, av Jesu svar
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https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hofmann (Wikemedia Commons) - Jesus og den rike mann

detta: ”För människor är det omöjligt, men inte för
Gud. För Gud är allting möjligt.” – Nu ska vi ta
fasta på detta, för var del i detta svar har
något synnerligen viktigt att lära oss, inte
minst om människan hur hon är och hur
saligheten, frälsningen är en annan verklighet.
”För människor är det omöjligt”
Jesus samtalade med den rike mannen, som
kallade Mästaren god. Han ställde den viktiga
frågan: ”Vad skall jag göra för att ärva det
eviga livet?” Dvs Vad skall jag göra för att bli

nästa som sig själv. Då säger mannen:
”Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom.”
Det var ett överraskande svar och inget
dåligt besked! Hade man hållit det, så vore väl
saken klar och saligheten ärvd... Men den rike
mannen får höra att det fattas något i denna
så solida fasad. Vad då? Jesus säger att just ett
fattas honom. Och detta ett enda kunde ju bara
vara någon liten detalj som skulle läggas till
och förbättra det hela. Men nej, det är det
hela, som saknas och nu med sitt fulla krav
läggs på hans axlar.

frälst? Jesus erinrar honom om buden, här
den andra tavlan som handlar om att älska sin

Här kanske en och annan tänker att Jesus
hellre skulle ha sagt den rike mannen att sälja
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av lite grand av
kärlek fanns,
sin rikedom,
där fanns
kanske en tiondel,
också hans
eller fjärdedel
hjärta. Det
eller till och med
fanns i kärlek
häften, och så
till pengarna
därmed
och
åtminstone visa
ägodelarna
sin goda vilja, så
och den
skulle inte resultat
kärleken gick
blivit sådant som
framför kärlek
det nu blev av
till nästan.
Jesu kategoriska
Han som
fordran: ”Gå bort
trodde sig vara
och sälj ALLT vad
en lagens
du äger och ge åt de
fullgörare
fattiga…”
visade sig vara
Men nu var inte
en lagens
Jesu avsikt att ge
överträdare
den rike mannen
och utan
ett ”evangeliskt
kärlek. Det
råd” som han
var en
skulle följa för att
förkrossande
bli salig (som
sanning. Det
katolska kyrkan
heter att han
föreställer sig
inför Jesu
denna text), det
fordran ”gick
visar innebörden
bedrövad bort,
av kravet och
för han hade
följden därav. Nej,
många ägodelar”.
Gaudenzio Ferrari - Christ rising from the Tomb Jesus visste med sin
Lagen
Google Art Project (Wikimedia Commons)
gudomliga kunskap
åstadkom den
hur det var ställt med
bedrövelsen,
mannen. Och därför har han ett budskap och
när mannen insåg att han inte klarade av det
en insikt att ge mannen genom sin fordran.
lagens krav som ställdes och därför inte
Han predikar nämligen för honom lagens
kunde ärva saligheten. Så avslöjade lagen för
stränga och absoluta fordran – och detta för
honom att det inte stod rätt till med honom
att skapa hos honom självinsikt om hur det
inför Gud. Och så avslöjar alltid Guds
var ställt i hans hjärta. Jesus visar den rike
mannen var hans kärlek fanns och där hans

kategoriska fordran i lagen (Matt 5: 48), inte
människans förmåga och fria vilja, utan just
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hennes oförmåga, hennes i synden bundna
vilja och att det för henne är omöjligt att med
egen vilja och egna krafter fullgöra det som
behagar Gud. Såsom den rike mannen ”söker
(man) att åstadkomma sin egen rättfärdighet. Och vill
inte böja sig under Guds rättfärdighet”. (Rom 10:
3) Men inför Guds ord blir det alltid avslöjat.
Nu var det inte bara så att den rike mannen
med denna insikt blev bedrövad i sitt hjärta.
Han gjorde emellertid ett stort och avgörande
fel däri, att han med sin bedrövelse i samvetet
gick bort ifrån Jesus. I stället för att ta fasta på
och tro att Jesus verkligen var den gode
Mästaren, och i sin nöd söka hjälpen hos
honom, lämnar han Jesus. Här är den mest
avgörande punkten i denna berättelse. Jesus är
ju den som manar oss att komma till honom,
komma till honom för att han vill ge oss frid
och ro i samvetet, (Matt 11: 28 ff, Joh 6: 37).
Vad kan då vara värre än att med sin
samvetsbörda gå bort från honom? Hade den
rike mannen stannat hos Jesus hade han också
fått höra evangeliet, som Jesus strax utsade,
till de hjälplösas hjälp:

rättfärdighet, när Jesus säger: För människor
är det omöjligt.
Men därmed är väl också allt hopp ute?
”Vem kan då bli frälst?” – Nej, Jesus ger det
verkliga hoppet, och som inte handlar om vad
människan förmår, utan om vad Gud förmår,
han som förmår allt. För Gud är allting
möjligt, säger Jesus. Därmed avses inte bara
att Gud står utanför skapelsens kausalitet och
är oberoende av skapelsens lagar. Han är
också den som gör och förmår allt. Och det
är detta ”För Gud är allting möjligt” som Jesus
tillämpar på människans frälsning och ger
som svar på lärjungarnas fråga: Vem kan då
bli frälst? ”För Gud är allting möjligt” – det
betyder att lärjungarna i sina tvivel på sin
förmåga att bli saliga, i stället ska tro på Guds
förmåga, som är full av nåd, att saliggöra.
Och se nu här att Jesu lärjungar, i det här
fallet, inte gick bort ifrån Jesus, utan de kom till
Jesus med sina tankar och tvivel och han gav
deras oroliga hjärtan tron och friden åter. Så
kärleksfullt handlar Herren Jesus också i dag.
Han ger med dessa ord ”För Gud är allting
möjligt” också till oss detta evangelium, att
Gud vill frälsa och rättfärdiggöra syndaren
med en villkorslös nåd som endast har sin grund
i Kristi ställföreträdande gottgörelse och
Guds nåd och han vill att vi förtröstar därpå.
Låt oss därför trots våra brister, vår tros
svaghet och våra synder, hemliga som
uppenbara, inte fly bort från Jesus, utan i
stället till honom för att få hjälp i rätt tid. Han
ensam frälser dig för sin rika nåds skull.
Amen.

”För Gud är allting möjligt”
Ja, just så var det. Lärjungarna blev också
förfärade. Om det var så att en människa som
den rike mannen, med sitt exemplariska liv
inte kunde ärva saligheten, vem kunde då bli
frälst? Hur skulle man då göra och bete sig?
Visst förstod de att frälsning berodde på
Guds nåd, men berodde det inte också i lika
mån på vad människan med sina gärningar
kunde åstadkomma? Men Jesus lär dem med
exemplet med rikedomen att människan är
alldeles för insnärjd i synden för att själv
kunna frigöra sig. Och det gäller hela

Gunnar Edwardsson

människans situation, hela hennes egen
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