Gratia
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«Om nåden inte är gratis, är det ingen nåd»
Augustinus
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Advent - nytt kirkeår
Matt 21:9 «Hosianna Davids sønn! Velsignet er han som kommer i
Herrens navn! Hosianna i det høyeste!»
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Advent er ventetiden før jul som varsler Herrens komme. Første søndag i
advent markerer vår begynnelse på kirkeåret.
I gudstjenestene og i kristne hjem i adventstiden bruker vi gjerne en
lysestake med fire lys. For hver søndag i advent tenner vi et nytt lys i staken
og synger et adventsvers. Høytidens liturgiske farge er lilla, som også er
botens farge. Vår oppmerksomhet vendes mot julehøytiden. Når vi feirer
vår frelser Jesu komme, er liturgiens farge hvit. Hans fødsel er også en
påminnelse om at han en gang skal komme igjen for å hente sine.(2 Tess2:1)
Da Jesus palmesøndag red inn til Jerusalem på et esel, fikk han høre dette
ropet: «Hosianna», som kan oversettes med: «Vær hilset» og «gi frelse».
Noen kapitler senere forteller Matteus om Jesu lidelse, død og oppstandelse.
Her samles julens og påskens glade budskap om frelse og håp. Jesus Kristus
er Messias. Jesus ble ved inntoget til Jerusalem kalt Davids sønn. Guds sønn
som kom i Herrens navn. Han kom med sin frelse for deg og meg. Velsignet
være han, Hosianna i det Høyeste!
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.
Tekst: Sigurd Muri 1963
Melodi: Emmy Köhler 1898

(Nå tennes tusen julelys)

Den lutherske menighet,

Gunnar A. Hjorthaug

Knapstad
Mprest Asbjörn Hjorthaug
asbj.hjorthaug@gmail.com
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I väntans tider - Kristi ankomst
«Vakna upp, så rösten ljuder,
Som dig ur sömnen uppstå bjuder,
Jerusalem, du helga stad.
Visa jungfrur, eder skara
I midnattstid må redo vara
Att eder Brudgum hälsa glad,
Ty se han kommer snart.
Låt lampan brinna klart.
Hosianna! Sin brud från kval
I sorgens dal
Han hämta vill till glädjens sal.»

Så är de troendes beredelse inför Kristi ankomst inte
någon tung och dyster väntan, utan en salig vandring
tillsammans med Brudgummen under den längre
eller kortare tid som återstår innan han i synligt
majestät kommer för att döma levande och döda och
hämta hem sin saliga Brud. Amen.
«Sion väktarropet hörer,
Stor fröjd sig i dess hjärta rörer,
Ty uppfyllt bliver nu dess hopp.
Konungen i klarhet präktig,
I nåden rik, i kraften mäktig
Nu nalkas, Sions ljus går opp.
Ja, kom o Jesu kär,
Du efterlängtad är.
Hosianna! Uppå ditt ord
Från denna jord
Vi gå till himlens nattvardsbord.»

I Uppenbarelseboken 3 säger Herren till
församlingens ängel i Filadelfia: «Jag kommer snart.
Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.»
Detta är Guds sanna och vissa ord. Vi vet att Kristus
en dag kommer åter för att döma levande och döda,
men vi vet inte när han kommer. Därför är det viktigt
att alltid vara redo att möta och ta emot honom. Vi
lever i en väntans och vakans tid, ett nödvändigt och
saligt vakande och väntande. «I dag, om ni får höra hans
röst, så förhärda inte era hjärtan.» I dag är det ännu
nådens tid, i morgon kanske vi ska stå inför
Domaren. Vi vet inte dagen och stunden. Därför:
Vakna! Vaka! Vänta!
Vi har den kända liknelsen om tärnorna som väntar
på brudgummen, men liknelsen räcker i en mening
inte riktigt till, den åskådliggör bara den ena sidan av
vår väntan. Vår Brudgum, som vi väntar från
himmelen, han är redan här och nu hos oss och
fröjdar oss. «Där två eller tre är församlade i mitt namn,
där är jag mitt ibland er.» «Saliga är de tjänare som Herren
finner vakande när han kommer, ja han ska låta dem ligga
till bords och själv komma och betjäna dem» – något för
hans åhörare totalt orimligt utlovar Jesus åt sina
lärjungar. Men detta åtnjuter vi i en mening redan nu
under väntans timmar, dagar och år. Han är när oss
alla dagar och bespisar oss med sitt goda. Vi får
redan här på jorden njuta en försmak av himmelen.
Han dukar för oss ett bord i våra ovänners åsyn, han
låter vår bägare flöda över. Nådens bröd och
välsignelsens kalk räckes oss söndag efter söndag «för
er utgiven, för er utgjutet, till syndernas förlåtelse». Om han
redan nu, före bröllopet, ger oss en sådan fröjd och
glädje, vad kan vi då inte vänta sedan, i bröllopssalen!

Åke Malander

Christus Pantocrator (Cathedral of Cefalù, c. 1130)Andreas Wahra

Dette er et av de eldste Jesus-motivene i billedkunsten. Jesus
troner majestetisk. En nettside i kunsthistorie forklarer det
slik: Motivet framstiller Kristus som skaper, frelser og
dommer, i en todelt drakt, tunika og kappe. Over høyre
skulder har han et bånd, en levning fra det romerske hoffet.
Kristus har glorie. Høyre hånd er løftet i en velsignelsesgest der
de tre reiste fingrene symboliserer treenigheten mellom de to
kryssede fingrene som symboliserer døden på korset og hans to
naturer. Boken han holder symboliserer de fire evangeliene og
Guds lov, som han styrer etter. Glorien har korsform, og
monogrammet IC XC står for de første og siste bokstavene i
«Jesus Kristus.»(Knut Lundby i Hedalen stavkirke 2012).

«Ej mänskligt öga sett
Den fröjd du oss berett.
Hosianna! Din härlighet,
din trofasthet
Ske pris och lov i evighet.»
3

Tröst under livets mörkaste dagar
kapitulera; det återstår bara
den totala överlåtelsen inför
Gud, inför livets källa.

Detta är några verser ur en psalm av
framlidne biskopen i Växjö Elis
Malmeström. Han skrev den 1936 efter att
han mist sin älskade hustru som dött i en svår
sjukdom. Mer behöver väl knappast sägas om
situationen; psalmen talar för sig själv.

Men se, här öppnas något:
«Gud, för dig är allting klart.»
Det som är dolt för mig är
det inte för dig, det som är
mörkt för mig är det inte för
dig. «Och i dunklet ser du mig».
Tänk, jag är inte bortglömd,
som det kunde kännas. Mitt öga behöver läkas och
öppnas så att jag ser att du är med i allt som händer
med mig och runt mig.

Gud, för dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig
och i dunklet ser du mig.
Läk mitt öga, att jag ser
hur du är i det som sker.
Där jag bäst behöver dig
är du allra närmast mig.

«Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig.»
När jag inte längre har
någon kraft att trosvisst
stå upp i prövningens
tunga stund, då får jag
inneslutas i din frid, Guds
frid som övergår allt
förstånd. Utan dig, o
Gud, finns inget liv, utan
dig ingen kraft, utan dig
inget hopp, utan dig
ingen nåd! Men «all din
nåd är öppen famn och ditt
namn en ljuvlig hamn.»

När min tanke tvivelstrött,
obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid
– inneslut den i din frid.
All din nåd är öppen famn
och ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad du vill är helighet,
men du är barmhärtighet.
Som människa kan jag, särskilt
nu mitt under en dödlig
pandemi, bli ställd inför vad vi
kan kalla livets eller tillvarons
gåtfullhet. Somliga drabbas
hårdare av tillvarons ondska
än andra, kanske jag själv.
Varför får vi inte veta. Vi kan
alla drabbas av hårda slag,
olyckor, sjukdomar, dödsfall,
familjetragedier och liknande.
Jag står där och förstår inte:
varför, vart bär det hän? Det
blir som ett famlande i
mörker, livet har blivit
fördunklat. Det kan gå så
långt att jag inte förmår se
Augustins dåp år 387Biskop i Hippo. Malt av
någon utväg, till slut orkar
Benozzo Gozzoli(1464-1465) - Wikimedia Commons
jag inte mer. Jag måste
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Alltsedan den dag du
genom dopet födde mig
på nytt och tog mig upp
som ditt barn, står din
famn öppen, en ljuvlig
hamn för varje prövad,
anfäktad och misslyckad
kristen. Med min helighet
har det aldrig blivit något,
men det finns En som
har fullgjort allt som
brister hos mig, därför
vågar jag även under
mörkaste dagar sjunga:
«Men du är barmhärtighet.»
Ty sådan är Gud, vår Gud,
alltid och för evigt. Han
ledsagar oss intill döden.
(Psaltaren 48)
Åke Malander

Bibelöversättningar
Några reflektioner runt sex teser

Inte ens den mest gedigna och trogna översättning
kan bli så mycket annorlunda än de biblar vi redan
har. Svagheten och bristen idag är inte bristen på en
läsbar bibel, utan att så många inte tror Ordet de
möter när de öppnar och läser sin bibel.

I Ofullkomligt försök. Varje bibelöversättning
utgör ett ofullkomligt försök att överföra och återge
Guds Ord på sin tids och sitt lands språk.
Bibelns värld och bibelns språk är helt olika vår värld
och våra språk. Vi läser och vi
vet hur det ska översättas, och
vi uppfattar det efter bästa
förstånd. Frågan är dock om
bibelns människor tänkte och
uppfattade bibelns utsagor på
samma sätt som vi
västerlänningar gör 2-3000 år
senare. Vi får aldrig den
hundraprocentiga precisionen i
våra översättningar. Vi får nöja
oss med vad vi har.

Liberalteologisk eller
konservativ bibelsyn.
Tendensen i en
bibelöversättning har större
betydelse för användbarheten
än ett större eller mindre antal
dåligt (eller rentav «felaktigt»)
översatta textställen.
Med «tendensen» avses (i brist
på bättre ord) i första hand
huruvida översättningen
genomsyras av en
liberalteologisk eller av en
konservativ bibelsyn och vidare
om stilen är lite stackato eller om den å andra sida är
alltför pratig, eller kanske väl högtidlig eller väl
vardaglig i stil och ordval. Enstaka mindre lyckade
ställen kan finnas i alla biblar, men dessa kan man
rätta till.

II Guds Ord. Varje
bibelöversättning förmedlar
dock till läsaren/åhöraren Guds Ord, det levande
och kraftiga nådemedlet – mer eller mindre lyckat,
med större eller mindre klarhet.
En översättning må ha sina brister, men Ordet är
likväl så enkelt och klart att den förmedlar det Eviga
Livets Ord. Vi behöver inte oroa oss: Guds Ord bär
inte bojor, vi ska tro dess ord och löften.

VI Bibeln - det Eviga Livets Ord.
Den färdiga produkten (den konkreta översättningen
som vi kan hålla i vår hand och läsa och granska)
betyder mer för bedömningen än dess
tillkomsthistoria.
När vi brukar vår bibel är det ju det vi läser sida upp
och sida ner som betyder något för oss, snarare än
hur det gick till när vår översättning en gång
utarbetades. Den bibel som generationer av
engelsktalande lutheraner har läst och älskat, den s.k.
King James Version från år 1611, är väl ingen
«luthersk» bibel om man ser till dess upphovsmän,
som nog mera lutade åt Zwinglis nattvardssyn än åt
Luthers. Men läser vi däri så står där, lika lutherskt
som i våra biblar, «detta är min kropp, detta är mitt
blod». Lutherska kristna diskuterar inte detta utan
tror orden som de står.

III ”Den rätta” bibeln. Kyrkan bör inte stadfästa
någon viss översättning – men däremot granska olika
översättningar och ge råd, varningar och
rekommendationer. (Och därvid undervisa om de
problem som föreligger.)
Kyrkan kan inte binda sig vid en översättning som
om den vore «den rätta» bibeln. Att olika
översättningar är i bruk stimulerar ju dessutom till ett
noggrannare bibelstudium.
IV Vi har inte brist på en läsbar bibel. Den långa
översättningstraditionen med ett fast etablerat
bibelspråk (eller kristet språkbruk) i kombination
med bibelforskningens landvinningar inom
textkritiken och på det filologiskt-exegetiska området
har fört oss fram dithän att numera endast marginella
förbättringar kan åstadkommas, enstaka
detaljexegeser, stilistiska vinster, utrensande av
föråldrade ord och uttryck som kan missförstås av
nutida generationer.

Summa: Att läsa och jämföra olika biblar kan vara
nyttigt och lärorikt, men glöm aldrig det viktigaste.
Det du läser är inte ett tomt ord som inte angår dig,
det är det Eviga Livets Ord.
Åke Malander
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Om nåden inte är gratis
År 1997 utkom Gratia med sitt allra första
nummer. Den hade då på första sidan en artikel
som kanske var något av en viljeinriktning för
denna nya kyrkotidning. Artikeln hade just
rubriken: «Om nåden inte är gratis så är den
ingen nåd». Eftersom detta rör vår kyrkas
huvudartikel, den artikel med vilken kyrkan står
och faller, så är den naturligtvis lika aktuell idag
som för 23 år sedan.

dock, människan måste ju å sin sida inse och ångra
sina synder och visa botfärdighet. Hon ska
åtminstone inte stå emot när Gud kallar. Ja den
botfärdige syndaren bör på ett rätt sätt bereda sig till
nådens mottagande. Sådana och liknande tankar vill
gärna dyka upp även bland allvarligt sinnade kristna
som bekänner sig till nåden allena.
Men, min käre vän, har du besinnat vad detta
innebär? Då vore den fria nåden inte längre fri. Då
har man ställt upp ett villkor som människan måste
uppfylla. Nu är det dock så, att det viktiga ordet eller
begreppet nåd, Guds nåd, den saliggörande nåden,
betyder och innebär Guds välbehag mot syndaren,
mot alla människor, för Kristi skull – inte till någon
del är beroende av något förhållningssätt hos
människan. Därför innebär varje försök att lägga
över någon aldrig så liten del av ansvaret för
saligheten på människan själv ett inskränkande av
den fria nåden. Nåden allena har då blivit nåd efter
förtjänst.
Men om om nåden inte är fri, absolut fri, hur ska då
den arme syndaren, den av lagen förkrossade våga
förtrösta på Jesus Kristus – om det trots allt finns ett
villkor med. «Om nåden inte är gratis, så är det ingen
nåd.» Citatet kommer från kyrkofadern Augustinus.
Ett annat känt ord av honom är: «Du o Gud, har
skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess
det finner frid i dig».

Som en påminnelse om att Gratia har till uppgift att
framföra samma tidlösa budskap nu som då, vill jag
här återge artikeln i oförändrat skick, bortsett från
smärre språkliga justeringar.
Vad ska jag göra för att bli frälst? Den frågan
gäller vår tillvaros allra djupaste mening. Hur ska vi
människor med alla våra brister, med all vår
ofullkomlighet finna frid med Gud, vår Skapare? Vad
ska jag/vi göra? Vilka gärningar erfordras, vad
förbjuds? Hur ska man förhålla sig?
Gud själv säger i sitt uppenbarade Ord, den Heliga
Skrift, att människan rättfärdiggöres genom tron
allena, utan några gärningar. Vad menas? Utan lagens
gärningar, utan att fullgöra vad som krävs? Det måste
betyda att någon annan fullgör det i vårt ställe,
eftersom Guds heliga lag inte har någon som helst
prutmån, (”inte en prick av Lagen ska förlora sin
giltighet”). Och se, Guds Ord betygar att detta var
också vad som skedde, Joh. 3:16. Gud älskade
världen, hela världen, alla människor och utgav sin
Enfödde Son – utgav honom som vår
ställföreträdare. Däri ligger både att Gud gav Kristus
som en gåva till oss människor, «han fullgjorde vad vi
borde och blev vår rättfärdighet», och att Gud
prisgav honom till korset, till att bära straffet för våra
synder och överträdelser, ja «han var genomborrad
för våra missgärningars skull».

Den som tror på Jesus ska leva, om han än dör
Kära läsare! Idag sveper en dödlig epidemi över hela
världen. Även om vi som kristna inte är av världen, så
lever och bor vi dock i världen. Samtidigt som vi ber
att Gud måtte avvända detta onda från oss, måste vi
med öppna ögon inse att det gäller även oss; någon
eller några av oss kanske måste hastigt bryta upp och
lämna detta jordiska. Vilken fråga ska du då ställa dig
inför det stundande uppbrottet? Har jag djupt och
allvarligt ångrat mina synder, har jag varit och är jag
uppriktigt botfärdig? Du inser nog att svaret alltid
måste bli ett Nej! Eller ska du fråga dig: Räcker det
Jesus har gjort även för mig, och vill han verkligen
frälsa också mig? Alldeles oavsett vad du känner och
upplever, så är svaret på dessa två frågor ett obetingat
Ja! Tro och förlita dig på detta du också, och var redo
att, om det behövs, saligt flytta från din jordiska
församling till den himmelska gudstjänsten. Jesus sa:
«Den som tror på mig ska leva, om han än dör.»

Joh.3:16 «..var och en som tror på honom ..»
Den enda grund och orsak som finns till att en
människa blir salig och kommer till himmelen: Guds
eviga kärlek och vad Kristus har fullgjort i vårt ställe.
Här står ett för alla människor fullbordat faktum och
även hur detta ska bli mig personligen till nytta: «för
att var och en som tror på honom…» Ja, «vi hävder
att människan rättfärdiggöres genom tron, utan
laggärningar» (Rom 3).

Åke Malander

Guds välbehag för Kristi skull
Javisst, tänker mången from kristen, rättfärdiggörelse
genom egna gärningar det är ju ”katolskt”. Men,
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Bachs kantater
Hva er en kantate? En kantate består av
flere sanger som er satt sammen til en
enhet. Det kan være både korsanger og
solosanger.

Bach var opptatt av å
forkynne evangeliet gjennom
sine kantater. På hans tid ble
de alltid sunget etter at
evangeliet ble lest. Deretter kom kantaten som en
liten preken i sang. Så ble evangeliet lest igjen og
presten holdt dagens preken.
Bach var lutheraner
Hvorfor skal vi høre Bachs kantater i dag?
Bach var lutheraner. Selv hadde han Luthers samlede
verker i sitt hjem. Han kjente godt til den lutherske
lære. Den lutherske lære kommer tydelig frem i hans
kantatetekster. Han hadde også en meget stor
interesse for den lutherske salme og bruker den
rikelig i sin kirkemusikk. Han formår med sin musikk
å formidle evangeliet som ingen annen komponist
kan gjøre. Derfor vil en luthersk kristen ha stort
utbytte av å lytte til hans musikk. Noen kan synes
musikken fra denne tid virker noe uvant. Da kan det
være lurt å starte med de enkle korsangene som han
alltid avslutter kantatene med. Vi synger salmer på
samme måte i kirken – selv om vi ikke gjør det
flerstemt!
Utvalgte kantater for hele kirkeåret
På Den Evangelisk-Luthersk Frikirke i Danmark sin
kirkes hjemmeside, ligger et dokument med forslag
til kantater for hver søn- og helligdag i kirkeåret. Der
er en kort introduksjon til søndagens kantate, med
mulighet for å lese mer om kantaten.

Johann Sebastian Bach (61) i 1746 av Elias Gottlob Haussmann,
Leipzig, Germany. (Wikipedia)

Kantater for gudstjenesten
Johann Sebastian Bach (1685-1750) skrev mange
kantater som ble sunget under gudstjenesten. Han
skrev en ny kantate for hver søn- og helligdag i året.
Det gjorde han i fem år på rad. Det vil si at han har
laget over tre hundre kantater som skulle synges i
kirken, et hundre av dem er gått tapt, men vi har
omtrent to hundre kirkekantater av ham tilbake som
synges verden over.

Se denne link: https://www.vivit.dk/bachkantater/
index.htm
På denne side er det også linker til tekster på norsk
og til musikk.
Musikken er hentet fra Youtube.
Sigmund Hjorthaug

Bach har søndagens evangelium som utgangspunkt
når han lager sine kantater. Det kan være en salme
som berører dag han kan bruke bibeltekster eller
tekster som noen har skrevet for ham.
Evangelietekstene er de samme som vi har etter 1.
tekstrekke.
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Kantate nr. 140 av Bach
Dette er kanskje den aller beste kantate Bach har
skrevet. Det er Kantate nr 140, Wachet auf rufft uns die
Stimme.

Søndag før domssøndag

«Kom snart, Herre Jesus!»
En kristen har begge ben solid plantet på jorden.
Men hans hjerte er i himmelen. Dit lenges han, ikke
minst når han lider trengsel i denne verden.
Himmellengselen var sterk i den første kristne tid.
De sa: «Kom snart, Herre Jesus og hent din brud!».
Himmellengsel er et sunnhetstegn i den levende
kristne menighet. Der man blir kun opptatt av dette
liv, er der fare på ferde.

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV140Nor1.htm
Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=hR5ImpCyrdY
Flere kommentarer til denne kantate finner du ved å
trykke på Oversigt over alle kirkerårets kantater
og spole frem til Søndag før Domssøndagen, s.51, BWV
140

Kor 1.
Våkn nå opp, hør ropet gjaller,
hør vekteren på høyden kaller,
våkn opp, Guds by Jerusalem!
Midnattstimen kalles stunden
og ropet har den alt i munnen:
hvor er de kloke jomfruer?
Stå opp, hold lampen klar,
møt brudgommen, vær snar!
Halleluja!
I hellig skrud,
du Kristi brud,
stå opp og møt din Herre Gud!
Resitativ tenor
Han er deg nær, din brudgom kjær!
Kom, Sions døtre, kom her frem,
din brudgom iler fra det høye
mot deres moderhjem.
Han kommer snar,
så lett og hurtig som unge hjorten
springer lekende mot fjell,
han bringer bryllupsmåltid selv.
Våkn opp med lystig sinn
gå brudgommen i møte.
Der! Se der! Han er alt til stede!

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Blake_Wise_And_Foolish_Virgins_1826.jpg

Søndagens kantate handler om himmel
lengsel og himlens fryd. Bruden (som er billede på
den troende menighet) spør brudgommen (Kristus)
– full av lengsel: «Når kommer du?» Han svarer: «Jeg
kommer! Jeg åpner for deg den himmelske sal. Jeg
kommer kjæreste sjel!»
Når endelig brud og brudgom forenes i det
himmelske bryllup, synges der en jublende duett. Min
elskede er min, og jeg er hans! (Høis 2,16)
Kantaten er basert på Lignelsen om de ti brudepiker
(Matt 25,1-13) og salmen «Sions vekter hever
røsten» (1599) av Philipp Nicolai.

Sigmund Hjorthaug
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Hva Bibelen forkynner om Gud
Bibelen forteller om Gud og hans egenskaper.
Han åpenbarer seg gjennom det han har talt til oss og
vist oss i gjerning gjennom sine sendebud og hans
sønn, Jesus Kristus. Her blir vi kjent med hans
allmakt som vår far, jordens skaper og herre. Vi får
høre hans budskap i lov og evangelium. Vi får høre
om hans hellighet, rettferdighet, vrede mot synd og
dom. Dette er hans kjærlighet og nåde til oss for Jesu
Kristi skyld. «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblandt
oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Joh. 1:14. «For så
høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha
et evig liv.» Joh. 3:16

Gud åpenbarer seg gjennom sitt ord, Bibelen og sine
sakrament, dåpen og nattverden. Gjennom disse
Guds gaver i den kristne kirke underviser Den
Hellige Ånd oss og gir oss troens gave. Troens
nådegave på Jesus Kristus og evangeliet om ham.
«Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen
kommer til Faderen uten ved meg» Joh.14:6
«Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne
Gud, og han du har utsendt: Jesus Kristus» Joh.17:3
Guds lov i samvittigheten og evangeliet.
Vi kan lese om Guds vilje, hvordan vi skal leve og
være mot Ham og våre medmennesker i de ti bud.
Budene viser at vår hellige og kjærlige Gud ikke tåler
synd. Han vil at vi ikke skal synde verken mot Ham
eller mot våre medmennesker.

Den éne Gud er også treenig.
Det finnes bare en sann Gud, den hellige og treenige.
«Du skal ikke ha andre guder enn meg.» 2 Mos. 20:3. «Hør
Israel! Herren er vår Gud, HERREN er én». 5 Mos.6:4.
Gud er treenig. En Gud og samtidig tre sideordnede
personer. 2 Kor.13:13. Slik står det i den
Athanasianske trosbekjennelse: «Således er Faderen
Gud, Sønnen Gud, den Hellige Ånd Gud; og dog er der ikke
tre guder, men en Gud.» De tre personer i guddommen
er altså: Gud Fader Skaperen, Guds Sønn
Gjenløseren/Frelseren og den Hellige Ånd
Trøsteren/Helliggjøreren som forklarer evangeliet
for oss og bringer oss til tro på Kristus.
Gud er ingen skapt person, men er fra evighet til
evighet. Han er allmektig og allvitende. Dette tror vi
for Guds eget hellige ord forteller det slik. I
misjonsbefalingen lyder det: «Gå derfor ut og gjør alle
folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den
Hellige Ånds navn» Joh. 28:19

Gud ønsker ikke drap, løgn tyveri eller begjær.
Vanskelig er det for oss når ulykker eller stor sykdom
rammer våre kjente og kjære. Det melder seg fort
ubesvarte spørsmål om hvor ble det av Guds omsorg
og allmakt?
Et av svarene til trøst
er at Gud er tilstede
sammen med de
sørgende. «Om jeg enn
skulle vandre i
dødskyggens dal, frykter
jeg ikke noe ondt. For du
er med meg. Din kjepp og
din stav de trøster meg.»
Salme 23:4
Flere eksempler i
Bibelen viser at Gud
hindrer ondskap og at
han enkelte ganger
vender onde gjerninger Michelangelo Buonarroti [Public
domain], via Wikimedia Commons:
til det gode. «Dere
En del av Michelangelos kjente
tenkte å gjøre ondt mot
maleri av skapelsen av himmelen og
meg, men Gud tenkte det
jorden. Slik fremstilte han Gud.
til det gode.»
1Mosb.50:20
Alle har kjennskap til hvordan det er rett å leve. Gud
har lagt ned lovens krav i menneskene. «De viser med
dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres.» Rom. 2:15
Stilt overfor Guds lov og bud må vi erkjenne at vi i
egen kraft er fortapt. Gud kom selv med redningen
til vår lykke og salighet: «Ham som ikke visste av synd,
har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds
rettferdighet» 2. Kor.5:21
Gunnar A. Hjorthaug

Gud har skapt alt, opprettholder og styrer alt.
«I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi
ser har sitt opphav i det usynlige.» Hebr.11:3
«Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der.» Salme
33:9 «Du lar gresset spire fram for feet og vekster til nytte for
mennesket.» Salme 104:14
Gjennom skaperverket og naturen ser vi Gud som
skaper, livgiver og opprettholder. Gjennom vår egen
historie og erfaring kan vi få se egenskaper hos Gud.
«Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans
guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og
erkjenne hans gjerninger. Derfor har de ingen unskyldning».
Rom. 1:20 « Fra Himmelen sendte han dere regn og grøde i
rett tid, han har gitt dere føde og fylt hjertene med glede.»
Ap.gj. 14:17
Vårt møte med skaperverket, naturen eller erfaringer
i vårt eget liv er en ufullstendig åpenbaring av Gud.
Dette gir ingen frelse.
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Jesus är Konungen
”Ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Far, Fridsfurste” (Jes. 9:6).
Om barnet som blir oss fött heter det, att ”på
hans axlar vilar herradömet” (Jes. 9:6). Så späda
Hans skuldror är där Han ligger i krubban! Men
på dessa skuldror är det ändå som kungariket ska
vila. Barnet i krubban är en Konung, ja, alla
konungars Konung, Konung i det rike som förblir,
när alla andra riken försvinner, Konung i
himmelriket. Han var lika späd som vi alla var som
nyfödda, och Han förblev i allt
oss lik, synden undantagen. Men
Han är samtidigt Gud. Det är
detta som ger julbudskapet djupoch evighetskaraktär. Vem kan
fatta detta? Vem kan till fullo
förstå att spädbarnet som ligger
där är den Allsmäktige Guden,
den Evige, konungars Konung?
Inte många tror det ens. Jesaja
säger: ”Vem trodde vår
predikan? för vem blev Herrens
arm (d.v.s. makt eller kraft)
uppenbarad? Som en späd planta
sköt Han upp inför Honom,
som ett rotskott ur torr
jord.” (Jes. 53:1–2)

Det var för att upprätta sitt Rike,
vilket inte är av denna värld, som
Han föddes bland oss. Segern
vann Han på korset. Det var för
försoningsverket på Golgata Han
föddes. Korsets hotfulla skugga
vilade redan över stallet i
Betlehem. Han föddes hit till oss
för att dö vår död. Jesus säger
själv: ”Människosonen har inte kommit för att bli
betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen
för många” (Mark. 10:45). De späda skuldrorna
skulle bära tvärbjälken längs smärtornas väg upp
mot Golgata för att herraväldet skulle kunna vila
på dem. Men då blev också segern fullständig.
Han tog alla våra synder på sig, och istället får vi
ikläda oss Hans
rättfärdighet så att vi kan
träda fram inför Gud
rena och heliga.

O, saliga byte! Detta är
evangelium. Ormen, som
är satan vår anklagare, har
krossats! Evangeliet är ett
budskap och en inbjudan
att komma till Gud och
bli salig, att ta emot
syndaförlåtelsen, friden
och den himmelska
kärleken i Jesu namn. Det
är ett erbjudande från
Gud till dig och till mig,
till alla människor på vår
Jesusbarnets storhet märks på de
jord. Det har gått ut över
namn Gud gav Honom genom
hela världen och gäller till
profeten Jesaja: ”Under,
den dag Jesus kommer
Rådgivare, Mäktig Gud, Evig
åter på himlens skyar.
William Charles Thomas Dobson (1817-1898) - The
Far, Fridsfurste” (Jes. 9:6). Att
Jesus är Konungen och
Child Jesus Going Down with His Parents to
det späda barnet i krubban är
Hans rike heter
Nazareth - T03448 - Tate via Wickimedia Commonds
Väldig Gud, är det som kallas
Syndernas förlåtelse.
inkarnationens mysterium,
Där får du för Jesu
Guds människoblivandes
Kristi skull leva. Är du
mysterium, eller, om vi så vill: Julens mysterium.
kristen lever du i nådaståndet, där du hela tiden är
Jesus Kristus är på en och samma gång människa
omsluten av Guds förlåtande kärlek. Och där
och Gud. Han är den sanna människan, den enda
syndernas förlåtelse är, där är också liv och
människa som varit fullkomlig, helt utan synd.
salighet. Det är underbart och saligt att vara
Men att Han är sann människa innebär också att
medborgare i riket Syndernas förlåtelse. Paulus
Han är en verklig människa, att Han, precis som
skriver: ”Så finns nu ingen fördömelse för dem
alla andra människor, föddes ur en moders sköte
som är i Kristus Jesus” (Rom. 8:1). Amen.
som ett värnlöst barn. Han har alltså fötts till
jorden, så som miljarder barn har fötts. Han ligger
Lars Borgström
i lindor, Han dricker ur en moders bröst, Han
kvider och jollrar.
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Korset og nådemidlene
En logo eller et symbol er ofte et kjennetegn for
en organisasjon som forteller hva den står for. Et
av de eldste symbolene for de kristne har vært
fisken. Bekjente en seg som kristen, utsatte en
seg for livsfare. Ved å tegne en fisk i sanden,
kunne en varsle at det var flere kristne i
nærheten. Fisk på gresk er Ichthys, bokstavene
danner forbokstavene i ordene Jesus Kristus
Guds Sønn Frelser. "Du er Messias, den levende
Guds Sønn." Matt 16,16
Det viktigste kristne symbolet i dag er korset. Det
tok en tid før det ble tatt i bruk, for korset var
forbannelsens tre, brukt ved dødsstraff. Men etter
hvert ble korset en kristen bekjennelse. I dåpen
tegner vi det hellige korsets tegn på barnets panne og
bryst til vitnesbyrd om at de skal tro på den
korsfestede. Vi bruker korstegnet i gudstjenesten når
velsignelsen leses og løfter fram det Gud gav oss i
dåpen, om at han er med sine barn alle dager til
verdens ende. Paulus sier om korset i 1Kor 1,18: «For
ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for
oss som blir frelst, er det Guds kraft.» Korset forkynner
evangeliet. Evangeliet sier Paulus i Romerbrevet «er en
Guds kraft til frelse for hver den som tror. Hver den som tror
på Jesus Kristus har evig liv, men den som ikke tror går
fortapt.» Vår frelse avhenger av korsets evangelium.
Derfor må det holdes rent: «For jeg hadde bestemt at jeg
ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham
korsfestet.» 1 Kor 2,2 Derfor må det forkynnes igjen
og igjen til vern mot all fare og falsk lære:
«Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har
fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede?»
Gal 3,1. Det er ingen annen vei til frelse enn
gjennom Jesus Kristus og ham korsfestet.
I 1981 fikk ELBK det symbolet vi har i dag. Sirkelen
rundt korset står for evigheten. Det er ingen
begynnelse og ingen slutt. «Velsignet er Herren, Israels
Gud, fra evighet til evighet!» Sal 106,48. I
middelalderkirker finner vi malt slike innvielseskors i
rødt eller sort, ofte tolv kors. Kirken var bygd på
apostlenes lære og grunnvoll: «Bymuren hadde tolv
grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn, det var
navnene til Lammets tolv apostler.» Åp 21,14 Korsene
minnet alle om at dette var et hellig hus, innviet med
bønn og Guds ord. Vi vil også at vår kirke skal være
forpliktet på Guds hellige ord. I vårt symbol er

korset, evangeliet, det sentrale. Vi
er forpliktet på å gå ut i hele
verden med evangeliet.
Bibelen har de greske bokstavene
Alfa og Omega, den første og siste
bokstaven i det greske alfabet. Jesus
Kristus er den første og den siste, for han er evig. «Jeg
er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og
enden.» Åp 22,13. Vi bekjenner oss til Bibelen som
Guds levende ord, Skriften alene. «Dere er bygd opp på
apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som
hjørnesteinen.» Ef 2,20 Alfa og Omega minner oss på
at Kristus er Skriftens kjerne og stjerne.
Dåpen. Da Jesus ble døpt i Jordan kom Den hellige
Ånd som en due og det lød en stemme fra himmelen:
«Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» Luk
3,22. Vi mottok den Hellige Ånd i dåpen. Vi ble et
Guds barn i kraft av evangeliet. Det er Gud som
handler. Jeg er et Guds barn fordi Gud tok meg i sin
favn og gav meg troen i dåpsgave.
Nattverden. I logoen er det en nattverdskalk med
vin og en disk med brød. Det er Den hellige nattverd
vi som troende, inviteres til. Gud holder troen oppe
ved å møte oss ved nattverdbordet hvor han gir oss
seg selv, sitt hellige legeme og blod, til syndenes
forlatelse. Her samles vi i fellesskap med hverandre
med Gud selv til stede.
Nøklene. Nederst til høyre er det to korslagte
nøkler. Peter fikk nøklene av Jesus: «Jeg vil gi deg
himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være
bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i
himmelen.» Matt 16,19. Den ene nøkkelen er Loven
som dømmer oss og gjør oss skyldige for Gud. Vi
bekjenner og ber «Gud vær meg synder nådig». Den
andre nøkkelen er evangeliet. Gud erklærer meg ren
og rettferdig ved troen på Jesus Kristus. Han gir meg
syndenes forlatelse og tar imot meg som sitt barn.
Nøklene er gitt til Guds menighet. Men noen må
forvalte nådemidlene, ord og sakrament, noen må
forkynne. Derfor har Gud opprettet et embete, der
menigheten kaller en prest som kan betjene
menigheten og være hyrde for flokken. Slik viser og
forkynner vår logo om hva Den evangelisk lutherske
Bekjennelseskirke lærer og bekjenner.
Asbjørn Hjorthaug
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Vuggen var en krybbe
«Men engelen sa til dem:
Frykt ikke! Se, jeg forkynner
dere en stor glede, en glede
for hele folket: 11 I dag er det
født dere en frelser i Davids
by; han er Messias, Herren.
12 Og dette skal dere ha til
tegn: Dere skal finne et barn
som er svøpt og ligger i en
krybbe.» Luk. 2:10-12
1 En krybbe var vuggen
som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus, på leiet av strå.
2 Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel,
Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.
3 Fra krybben til korset
gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!
Vers 1: Agnes Landmark
Vers 2-3 Eivind Skeie
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