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Jesus sade: Jag är vägen,
sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom
genom mig (Joh. 14:6).

Kyrkodagar i Finnåker i sommar
Den 1-3 juli 2022 ordnar Ev.-luth. kyrkan
i Sverige (ELKS) kyrkodagar i Finnåker, där
vi av tradition varit många gånger tidigare.
Området är mycket vackert en kort bit från
sjön Oppäsen med en vacker å som flyter
förbi kursgården, som också har ett vackert
kapell. På lördagen brukar det finnas
möjlighet til bad, kanotturer eller en
skogspromenad i den vackra naturen.
Platsen ligger några mil nordost om
Örebro, ungefär mellan Arboga och
Lindesberg. De flesta deltagarna brukar bo
på en bra förläggning med våningssängar,
men det finns också hotellmöjlighet i
huvudbyggnaden, där vi även äter och har
föredrag i en samlingssal på andra
våningen. Morgon- och aftonbön liksom
söndagens högmässa hålls i kapellet. Det
finns också möjlighet till enskilda samtal
och bikt.
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Om kyrkan
(forts. från nr 8)
Vi har sett att Kristi kyrka är osynlig,
men att den har synliga tecken, vilka är
Guds rena och klara ord och sakramenten.
Sakramenten är instiftade av Kristus själv.
I den lutherska kyrkan räknar vi med tre
sakrament: dopet, bikten (skriftermålet)
och nattvarden. Liksom ordet ger sakramenten Guds nåd och förlåtelse för alla
våra synder.
Förlåtelsen grundar sig endast på Kristi
verk. Som vår ställföreträdare levde han ett
fullkomligt liv och led på korset straffet för
alla våra synder. Detta bukar man kalla
Kristi ställföreträdande verk, som gäller för hela
världen, för varenda människa.
Bibeln säger ju klart och tydligt:
Men när tiden var fullbordad sände Gud sin
Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att
han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att
vi skulle få söners rätt (Gal. 4:4f)
Om någon syndar, har vi en som för vår talan
inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte
bara för våra utan också för hela världens (1 Joh.
2:1f).
Kristus är lagens herre och därför inte
ställd under lagen. Men för vår skull gick
han frivilligt in under lagen och uppfyllde
den i vårt ställe. Därför gäller Kristi
uppfyllelse av lagen varje människa.
Vidare tog Kristus på sig alla våra
synder och led straffet för dem genom sitt
lidande och sin död på korset. Därför är vi
genom Kristus fullkomligt befriade från
alla våra synder. Detta gäller hela världen.
Men alla människor efter syndafallet
står under Guds vrede och förbannelse.
För att vi skall bli frälsta och kunna komma
till himmelen har Kristus utfört sitt verk.
Detta förkunnas nu för oss genom
evangelium, som är det glada budskapet
om Jesus Kristus och frälsningen. Denna
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kommer inte till oss automatiskt utan som
en förkunnelse från Guds mun genom
ordet och sakramenten, nådens medel.
Därför kallar Gud somliga män i kyrkan
till att vara präster som offentligt skall
predika ordet och förvalta sakramenten.
De skall inte komma med egna tankar och
idéer, utan endast predika det som Guds
ord lär. Låt oss sammanfatta nådens lära i
fyra punkter.
1. Guds ord är delat i lag och
evangelium. Lagen är Guds heliga vilja, tio
Guds bud. Den straffar alla våra synder,
men inte för att vi skall gå förlorade utan
för att vi sedan skall vända oss till
evangelium om Kristus. Därigenom får vi
frälsningen som vi tar emot genom tron.
2. Dopet sker i den Treenige Gudens
namn. Endast detta är det kristna dopet.
Dopet ger liksom ordet syndernas förlåtelse
och föder oss på nytt. Dopet gäller varje
människa som döps som ett säkert och visst
löfte för hela livet. Även de små barnen får
syndernas förlåtelse och tro genom dopet.
3. Bikten och avlösningen är en
tillsägelse av syndernas förlåtelse. Först
bekänner vi vår synd och sedan uttalar
prästen Guds förlåtelse för Kristi skull.
4. Den heliga Nattvarden eller Altarets
sakrament är Kristi sanna kropp och blod i
bröd och vin. Kristus säger: Detta är min
kropp, detta är mitt blod. Därför tror och
bekänner vi att det är så. I nattvarden får
vi också syndernas förlåtelse och försäkran
om evigt liv.
Kyrkan har också många andra heliga
handlingar, där bön och lovsång står i
centrum. Men ordet och sakramenten är
så viktiga därför att det är genom dem som
vi får syndernas förlåtelse och kommer till
tro. Genom ordet och sakramenten blir
syndiga människor delaktiga av Guds nåd
och får en försäkran och ett löfte av Gud
själv om evigt liv, vilket fullkomnas i den
himmelska saligheten.

