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I begynnelsen skapade Gud himmel och jord (1 Mos 1:1)

Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att 
var och en som tror på honom skall icke förgås utan hava evigt liv. 
(Joh 3:16)

Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han 
tillräknar icke människorna deras synder och han har betrott oss 
med försoningens ord. (2 Kor 5:19)

En kvinna som ”fruktade Gud”, en purpurkrämerska från staden 
Tyatira vid namn Lydia lyssnade till samtalet; och Herren öppnade 
hennes hjärta så att hon aktade på det som Paulus talade. (Apg
16:14)



Ursprunget

1500-talet

• Luther – den rättfärdige skall leva genom tron

1700-talet

• Pietismen – tonvikt på en personlig omvändelse och ett 
helgat liv

• Herrnhutismen  - Jesu försoning, nåden allena, mission 
bland hedningar

• Metodismen – väckelserörelse bland de stora massorna 
med tonvikt på helgelsen (att bli mer lika Kristus)







Sions sånger



Konventikel
plakatet

12/1 1776

Man fick inte 
samlas i privata 
hem till andakt –
med undantag för 
husandakt.

Gällde till 1858



Läsarna

• De som anslöt sig till de olika väckelserörelserna 
kallades ”läsare” (sedan 1761).

• Norrlandsläseriet 
• Gammelläsarna på 1700-talet och början av 1800-talet 

var pietistiskt präglade, framhöll lagen.

• Nyläsarna på 1800-talet betonade evangeliet i stället för 
lagen.

Varför Norrland: Stora avstånd, svårt tillämpa 
konventikelplakatet. Bestämmelser att allmogen i byarna  
skulle samlas till läsning av Guds ord, psalmsång mm, s k 
byaböner, ofta utan prästerlig närvaro. 



George 
Scott

• Kom till Stockholm 
1830, från 1831 
predikade han i strid 
mot 
konventikelplakatet.

• Startade Sveriges 
första nykterhets-
förening.

• Lät bygga Engelska 
kyrkan (Sveriges 
första frikyrka), som 
så småningom blev 
Betlehemskyrkan.

• Startade Pietisten.
• Tvingades lämna 

Sverige 1842.



Nyevangelismen och Carl-Olof 
Rosenius (1816-1868)

Nyevangelismen: 
• Den objektiva försoningen, dvs Jesu 

ställföreträdande lidande för den syndiga 
människan

• Rättfärdiggörelse endast av nåd



Rosenius i korthet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Olof_Rosenius

• Född i Nysätra, Västerbotten
• Son till prästen Anders Rosenius, bördig från Rosvik norr om Piteå
• Skolgång i Piteå, Umeå och Härnösand
• 1838 Började teologistudier i Uppsala med avbröt dem redan 1839
• Kontakt med metodistpredikanten George Scott
• Blev 1840 Scotts assistent i Engelska kyrkan vid Hötorget
• Övertog verksamheten i Engelska kyrkan 1842
• Verkade i Stockholm resten av livet
• En av grundarna till EFS och till Stockholms stadsmission
• Redaktör för Pietisten, Missionstidningen m fl
• Författare av skrifter som kommit ut på fler än 30 språk och i mer än 3 milj

exemplar

Hjalmar Holmquist (kyrkohistoriker): ”Efter reformationen har ingen enskild svensk 
utövat ett så omfattande och djupt inflytande på vårt folks religiösa och delvis 
allmänna fysionomi som Rosenius” 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Olof_Rosenius


Rosenius tidningar



Rosenius skrev
EFS 
”nationalsång”



Carl-Olof och jag



EFS grundas 1856

• År 1852 väcktes idéen av tre teologistudenter i Uppsala. 
• H J Lundborg besökte 1855 Skotska frikyrkan
• Ekonomisk hjälp av Johan Wahlström, delägare i Aftonbladet
• Lundborg samlade den 6/5 1856 16 män i sin lägenhet på Stora Humlegårdsgatan, 

Stockholm
• Den 7/5 1856 grundades formellt ”Fosterländska Stiftelsen för Evangelii

främjande”. Friherre Jonas Alströmer blev EFS förste ordförande.





Ur de första stadgarna

I programmet står det bland annat att »många kristna i landet 
nitälska för ett sant liv i vår evangeliska kyrka« och hade då 
upplevt behov av »någon anstalt«, som kunde utgöra en 
»föreningspunkt« för denna verksamhet.

Stadgarna säger bland annat 

• att man vill använda frivilliga krafter,

• att man vill främja Kristi rikes sak bland kristna bekännare,

• att man vill bara sprida skrifter »i full överensstämmelse 
med den befintliga lärogrunden«, 

• att Stiftelsen skall samverka med »förhandenvarande 
kyrkliga inrättningar«.



Den första tiden

• Styrelsen, 12 ledamöter (två präster, fyra adelsmän, 
sex övriga) och 3 suppleanter.

• Kolportörer (från franskans colporter = bära kring 
halsen). 11 kolportörer fick kolportörsintyg 1856. 
fick tillåtelse att predika fr o m 1868.

• Provinsombud. De skulle lokalt stödja och 
kontrollera de kringresande kolportörerna. Våren 
1857 fanns 57 provinsombud, enbart män. 

• Missionsföreningar bildas- där kolportörerna 
började predika



EFS förlag växer fram

Stiftelsens första skrifter 1856



Budbäraren



Lina Sandell (1832-1903)

• Anställdes av EFS 
1861 för översättar-
och 
författarverksamhet

• Skrev 2000 sånger 
och dikter

• Skrev barnböcker 
med illustrationer

• Redaktör för 
Barnens Vän 1877-
1901

• Stort representerad i 
första Sionstoner
1889



Barnens vän





Missionsinstitutet

• Ett missionsinstitut – för utbildning –
startades 1862 vid Stora 
Surbrunnsgatan i Stockholm. 

• Flyttades 1863 till Johannelund i 
Bromma och blev Johannelunds
missionsinstitut

• Flyttades 1970 till Uppsala och heter 
numera Johannelunds teologiska 
högskola



Missionsdrömmar - Gallafolket



De första Afrikamissionärerna

• 1866 startade 
EFS mission i 
Eritrea.

• Lange,Kjellberg
och Carlsson

• Missionsbrudar

• Massaua

• Kunama



Kunama



Missionen i Kunama 1866-70

• Ersättning för mission hos Gallafolket

• Valdes ut av missionärerna själva på plats i Massaua.

• Extremt svårt klimat

• Mission bland ”hedningar” som inte nåtts av den 
ortodoxa kyrkan

• 19 missionärer sändes till Kunama

• 5 missionärer dog i malaria och andra sjukdomar, 2 
mördades.

• Inga frälsningsframgångar

• ”Turkarna” attackerade Kulluko 1870



Överfallet i Kulluko

Ledde till att missionärerna drog sig tillbaka till Massaua 1870 – men missionen i 
Kunama återupptogs i slutet av 1800-talet med större framgång.



EFS Missionsländer 

• Eritrea

• Indien

• Jubaland / Somalia

• Etiopien

• Tanganyika/Tanzania

• Sudan

•Malawi



Gallaslaven
Nesib som 
blev 
Onesiumus



Blasieholms-
kyrkan 
invigs 1868



Strider om nattvarden, dopet och 
försoningen

P P Waldenström – präst, redaktör för 
Pietisten, provinsombud i EFS - grundade 
Svenska Missionsförbundet

• Nattvard bara genom prästvigda 
präster?

• Barndop eller vuxendop?
• Förening eller församling?
• Del av Svenska kyrkan eller 

frikyrka?

• Subjektiv eller objektiv försoning?

• Vid årsmötet valde EFS den 
inomkyrkliga vägen. 

• Fick till följd att Svenska 
Missionsförbundet bildades 1878. 

• EFS tappade ca 50 % av 
medlemmarna. 

• Missionsförbundet växte sig sedan 
större än EFS. 



Waldenström och försoningsläran

I Pietisten, som Waldenström redigerade efter Rosenius, skrev han 1872 att 
ingen förändring inträdde i Guds hjärta genom syndafallet, att ingen Guds 
vrede kan drabba syndaren och att försoningen inte gick ut på att blidka 
Gud och få honom nådig på nytt. 

Något ställföreträdande lidande var det inte fråga om, utan det var fråga 
om att Gud genom Jesus visade sin stora kärlek till människorna.

Genom Jesus kan människans inställning till Gud ändras, men Jesus
ändrar inte Guds inställning till människan. Detta kallas den subjektiva
försoningen i motsättning till den objektiva, som Luther och
Rosenius höll på. 1877 avfördes Waldenström som provinsombud
inom EFS.



Objektiv försoningslära

Den objektiva eller juridiska försoningsläran, bygger på 
att Guds känsla för rättfärdighet kräver att den som 
bryter mot hans regler får ett straff. Eftersom de 
syndande människorna aldrig klarar av att uppfylla Guds 
krav på rättfärdighet, förtjänar de att straffas, men 
eftersom Gud samtidigt älskar dem vill han inte utdöma 
straffet. Gud är således i konflikt mellan sin egen 
kompromisslösa rättfärdighet och stora kärlek. Lösningen 
på dilemmat blir enligt trinitarisk teologi att Gud själv blir 
människa i Jesus Kristus och tar på sig straffet. 
Antitrinitariska kristna menar att Gud sänder sin 
"enfödde son" (Joh. 3:16), som även är den utlovade 
Messias/Kristus och vår frälsare, att dö i människans 
ställe för att sedan uppstå och på så sätt visa dem att det 
finns ett evigt liv.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttf%C3%A4rdighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Synd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trinitarisk_teologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antitrinitarism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Messias
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4lsning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jesu_uppst%C3%A5ndelse
https://sv.wikipedia.org/wiki/Od%C3%B6dlighet


Subjektiv försoningslära

Den subjektiva försoningsläran formulerades i opposition mot 
den objektiva av Pierre Abélard på 1100-talet.[1] Namnet 
kommer sig av att Gud i den här läran inte är objekt i 
försoningen, utan subjekt[förtydliga], den som handlar och ser till 
att det blir försoning.

I den här läran och enligt den trinitariska teologin blir inte Gud 
människa för att ta på sig ett straff, utan för att bevisa sin 
kärlek till människorna genom att göra sig sårbar, gå ner på 
deras nivå, och ta på sig den behandling de utsatte honom för. 
Det som hindrar människor från att närma sig Gud är inte att 
Gud är vred och vill straffa dem, utan människornas egen 
ovilja att ändra sig.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ab%C3%A9lard
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsoningsl%C3%A4ra#cite_note-nat-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Objekt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subjekt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Inledning_och_sammanhang#F.C3.B6rklara_sammanhanget


1881-1906 

• Söndagsskolorna

• Syföreningarna

• Bistånd på ålderns dar

• Hela Bibeln översatt till gallinja 1899 av Onesiums

• Gallaexpeditionerna – sex stycken

• 1904 kom Carl Cederqvist till Addis Abeba

• Mission i Indien växer – startad 1878.

• Sjömansmissionen – 12 medarbetare 1906 i åtta 
hamnstäder

• Nytt missionsfält: Jubaland (Södra Somalia) 1898



De Ungas Förbund (DUF)

Efraim Rang startade
• De Ungas Tidning 

1900 och 
• De Ungas Förbund 

(DUF) 1902

DUF var EFS utskott 
för barn- och 
ungdomsarbetet. 
1907 hade DUF 
15000 medlemmar



1906-1931
• Bibelstriden 1909 – Bibeltrogna vänner bildas 1911

• Bibelinstitutet på Hagaberg (BI) bildas 1909

• Solglimten för söndagsskolbarn startade 1912

• Juniorföreningarna, 13-17 år, startade 1917/18

• Ekonomisk krasch för bokförlaget 1921

• Distriktsindelning med 14 distrikt

• Nattvardsfrågan aktuell

• DUF:s sångarförbund bildas och blir EFS sångarförbund

• Dörren till Etiopien öppnas på 1920-talet

• Den första formella predikantavskiljningen 1931



Bibeltrogna Vänner 1911
Adolf Kolmodin, EFS missionsföreståndare 1893-1903, 
missionsdirektor 1903-1909.
Professor i exegetik i Uppsala 1903

Två riktningar inom EFS:
• En äldre, bibeltrogen, konfessionell väckelselinje
• En mer moderat, konfessionell kyrkotrogen linje (som 

Kolmodin tillhörde)

Kolmodin menade att man inte kan betrakta GT och NT i 
samma mening som Guds ord.

Opposition mot Kolmodin gm Axel B Svensson, predikant i 
Betlehemskyrkan Stockholm. Startade 1908 ”Nya Väktaren”.

Årsmötet 1909 valde Kolmodins linje.

1910 bildades ”Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Bibeltrogna 
Vänner”.  EFS årsmöte 1911 uteslöt i praktiken dessa ur EFS. 
1911 bildades Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner.



Bibelinstitutet







1931-56

• Krigsår på missionsfälten – Abessinienambulansen

• Missionsfält Tanganyika 1938 – EFS tar hand om 
Berlinmissionens fält under 2:a världskriget

• Den första folkhögskolan 1933 – nuvarande Solvik i 
Frostkåge

• Lägerverksamheten expanderar

• EFS korrespondensinstitut 1943

• Samtal med Sv Kyrkans ledning om bl a 
nattvardsfrågan – slutsats ”bevara kyrklig ordning 
och församlingsgemenskap”. Men EFS styrelse 
skulle inte ingripa mot fri nattvardsutdelning.





EFS folkhögskolor

• Solvik 1933

• Mellansel 1934

• Sundsgården 1938

• Hålland 1938

• Strömbäck 1955

• Hagaberg 1955, tidigare BI

• Hjälmared 1957

• Glimåkra 1959



Juniorerna





Barnläger på Storstrand tidigt 40-tal



Söndagsskolan i EFS Piteå 1952



Barnläger på Storstrand 1955



EFS vid 100-årsjubileet 1956

Ca 47000 medlemmar

770 missionsföreningar

752 gudstjänstlokaler

273 ordinarie predikanter

129 missionärer

1426 medarbetare i Sverige

30155 söndagsskolbarn
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1956-1981

• Från landsbygd till tätort – Ex Hammarby, Sätra, 
Akalla

• 1962 EFS i Mälardalen bildas

• Samtal med Svenska kyrkan om nattvardsfrågan 
1959

• DUF blir EFU

• Tid åt Gud

• Stiftelsens Industrikontakt

• 1965 avskiljdes den första kvinnan som predikant: 
Gunhild Lundberg



1956-1981

• Sjömansmissionen integreras med Sv kyrkans 1971

• Hedegårds översättning av Bibeln 1964

• Provinsombuden avskaffas 1964

• Den första samarbetskyrkan, Sätrakyrkan, 1966

• Johannelund till Uppsala 1970, J-lund blir så 
småningom teologisk högskola

• Bibelsynsdebatten. Stadgemässigt erkännande av den 
fria linjen i nattvardsfrågan 1971/72 – mot en 
kongregationalistisk struktur

• Integrering av EFU, EFSM och EFSS

• Stark musikverksamhet



Musiken i centrum



EFS musikfest i Örebro 1969



Bibelsynsdebatten

• Torsten Nilsson, tillika ledamot av EFS styrelse, menade att de ökade 
kontakterna med universitetet skulle innebära att rörelsen måste reflektera 
över sin bibelsyn och uppmanade EFS styrelse att behandla denna fråga.

• Torsten Nilsson erkände sig själv till en moderat historisk-kritisk 
bibelforskning som en metod att förstå det skrivna ordet och att bibelns 
innehåll skulle tolkas kristologiskt och soteriologiskt, alltså ur 
frälsningsavsikt. Även Birger Olsson var på denna linje.

• En del av EFS styrelse reagerade mot denna bibelsyn och menade att den 
var farlig. Olof Emgård, David Hedegård.

• I oktober 1969 lämnade Torsten Nilsson sina uppdrag i EFS.

• Tolv av styrelsens ledamöter uttalade i november 1969 sitt odelade 
förtroende för Nilsson medan fyra ledamöter reserverade sig till förmån för 
egen skrivning.

• Styrelsemajoriteten menade att enighet rådde om det centrala och att det i 
perifera frågor måste finnas rum för olika uppfattningar.



1981-2000
• Uppgörelsen med framgångteologin

• EFS expedition flyttar till Uppsala 1985

• Ekumenisk psalmbok ersätter Sionstoner

• EFS Scout bildas 1987

• Fler samarbetskyrkor med Svenska kyrkan startas 

• EFS blir en mer integrerad del i Svenska kyrkan 
1990 

• Bokförlaget säljs till Verbum 1992

• EFS expedition till Kyrkans hus 1996

• Färre distrikt, EFS i Mittsverige bildas 1994



Samarbetsbeslutet 1990

• ”EFS och Svenska kyrkan ömsesidigt förnyar sin 
gemenskap i en och samma kyrka med full andlig 
enhet och solidaritet. 

• Svenska kyrkan erkänner fullt ut det arbete EFS 
bedriver som en del av kyrkans arbete. 

• EFS å sin sida bekräftar sin samhörighet med 
Svenska kyrkan.«



EFS ”tillskott” till Svenska Kyrkan

1) uppmuntra och stödja personlig kristen tro,

2) inspirera till andligt samtal och bibelbruk,

3) skapa personligt engagemang för mission såväl 
lokalt som globalt,

4) betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans 
uppdrag och

5) erbjuda strukturer, mötesplatser och former för 
detta.



Praktiska konsekvenser av 
samarbetsavtalet 1990
• Förnyelsegudstjänster

• EFS predikanter – men måste komplettera sin 
utbildning för att inneha församlingstjänster i Sv
Kyrkan.

• 1991-2003 prästvigdes nya pastorer vid EFS 
årskonferens

• Fr o m 2003 sker prästvigning i tjänstgöringsstiftet

• Regionala samarbetsråd med stiften

• Nya samarbetsavtal i samarbetskyrkorna



2000 - 2015
• Ekonomisk kris 2002

• SALT bildas 2005

• Hemsidan startar 2007

• Avtalen mellan EFS och Sv Kyrkan förnyas 2009

• Flyttar ut från Kyrkans Hus

• Det internationella arbetet ”återtas” från Sv Kyrkans mission 
2010

• Lekmannaliv/Ideellt forum

• Namnfrågan

• Svårigheter för samarbetskyrkor

• HBTQ-frågorna

• Integration med kyrkorna på missionsfälten



EFS årskonferens 2015 i Umeå



EFS 1956 och 2014

1956

Ca 47 000 medlemmar

770 missionsföreningar

752 gudstjänstlokaler

273 ordinarie 
predikanter

129 missionärer

1 426 medarbetare i 
Sverige

30 155 söndagsskolbarn

2014

14 257 medlemmar

373 missionsföreningar

16 046 barn o ungdomar 
0-25 år

46 620 deltagare i 
aktiviteter



EFS missionsföreståndare
• W Rudin 1862-69

• K W Almqvist 1869-75

• P N Kallander 1875-76

• J Neander 1876-88

• K J Montelius 1888-93

• A Kolmodin 1893-09

• J Lindgren 1910-22

• E Levander 1927-32

• Nils Dahlberg 1933-
1959

• Einar Thurfjell 1959-69

• Torsten Wiberg 1969-81

• Kurt Åberg 1981-88

• Birger Olsson 1988-92

• Bertil Johansson 1992-
2001

• Anders Sjöberg 2001-
2010

• Stefan Holmström 2009-



Stefan Gelfgren: De osedda dagar
Före 1856

• Väckelsen, den personliga tron, kolportörerna

1856-1911

• EFS bildas, utlandsmissionen, Stockholm, högreståndspräglad, 
splittringen

1911-1940

• Demokratisering, verksamhetsutveckling – ungdom mm

1940-1989

• Tilltagande spretighet. Nattvardsfrågan, bibelsynen, 1000 
blommor från blomma

1989 och framåt

• Fördjupat samarbete med Svenska kyrkan men också en 
motreaktion mot detta i form av närmande till evangelikala
rörelser som OAS.



EFS kännetecken enl Gelfgren

• Spänningen mellan inomkyrkligheten och de 
frikyrkliga dragen. EFS vill vara de troendes frikyrka 
inom Svenska kyrkan.

• Det starka lekmanna- och frivilligarbetet. 
Konfliktrisk i förhållande till de anställda i EFS och i 
samarbetskyrkorna även de som är anställda av 
Svenska kyrkan.

• Spänningen mellan betoningen av den personliga 
tron och folkkyrklighetens mer kulturellt inriktade 
kristendom. EFS som en elit inom kyrkan, 
innerligare, ”bättre” tro, snäv moraluppfattning, 
frälsning framför socialt hjälparbete.



Vad tycker 
Svenska Kyrkan om EFS?

”Bråkigt och egensinnigt” 
Bokstavstroende 
Konservativt 
Vi ser oss som ”mer kristna”

Svenska kyrkan är i stora områden 
tjänstamannastyrd och har då svårt att acceptera 
kritik och initiativförslag från ”starka” lekmän. 

Men samarbetsavtalet förnyades 2009!



Ur EFS stadgar

• EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) är en 
missionsorganisation med syfte att på den 
evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja 
Kristi rikes tillväxt.

• Denna uppgift vill EFS utföra som en självständig 
organisation inom Svenska kyrkan och med frihet 
för anslutna föreningar att utforma arbetet efter 
lokala förhållanden



Inriktningar enligt EFS riktlinjer 
2012

• Personlig kristen tro

• Andligt samtal och bibelbruk

• Engagemang för mission

• Gudsfolket som bärare av kyrkans uppdrag

• Strukturer och mötesplatser



Helhetssyn till grund för EFS missionssyn, 
förkunnelse och verksamhet 
Den helhetssyn som ligger till grund för EFS missionssyn, förkunnelseoch
verksamhet bygger sammanfattningsvis på:

• Bibeln som grund och yttersta norm för arbetet

• Jesus Kristus och budskapet om honom som nyckel till en rätt förståelse

av Bibelns budskap

• en förståelse av Gud som treenig och verkande genom Fadern, Sonen

och Anden.

På samma grund vilar även en etik som är normerad av Bibeln (Rom 12:1-2) 
och samtidigt förankrad i skapelsen (Rom 2:15). I en sådan etik kan Kristi 
efterföljelse ta sig uttryck såväl i ett förvaltarskap för fred, rättvisa och god 
miljö som i ett generöst delande av pengar, tid och andra tillgångar och i ett 
ansvarigt personligt liv (Rom 6:1-14, Ef 5:1 ff, 1 Tim 5:17-19).

Därmed får missionsuppdraget, som har sin grund i Kristi verk för oss, i sin 
karaktär av vittnesbörd (evangelisation) och tjänst (diakoni) sin rättabibliska 
motivering och förankring.

Ur EFS riktlinjer: http://www.efs.nu/wp-content/uploads/2015/10/EFS-riktlinjer-
2015_webb.pdf 

http://www.efs.nu/wp-content/uploads/2015/10/EFS-riktlinjer-2015_webb.pdf


Hur vill vi att EFS skall utvecklas?

• Nära knutet till Svenska kyrkan / Eget samfund?

• Sverige / Internationellt arbete?

• Storstad / Landsbygd?

• ”Klassisk” kristendom / Liberal kristendom?

• Fokus på gudstjänster / fokus på sociala aktiviteter?

• Litteraturspridning igen?

• Musiken i EFS?



Med Gud och hans 
vänskap

Text: Carl-Olof Rosenius

Musik: Oscar Ahnfeldt

EFS ”nationalsång”



Med Gud och hans vänskap

1. Med Gud och hans vänskap,
hans Ande och ord,
samt bröders gemenskap
och nådenes bord,
de osedda dagar
vi möter med tröst.
Oss följer ju Herden,
oss följer ju Herden,
den trofaste Herden,
vi känner hans röst.



Med Gud och hans vänskap

2. 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,
men före går Herren,
men före går Herren
med segerns banér.



Med Gud och hans vänskap

3. Den korsmärkta dräkten
med smädnamn jag tar,
om ingen i släkten
det namnet än har,
och följer med glädje,
ni kämpar, med er,
som tågar till ära,
som tågar till ära,
till ovansklig ära
vid korsets banér
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4. Den molnstod oss höljer
och leder vårt tåg,
den klippa oss följer
med springkällans våg
är Kristus, hans kärlek
och renande blod.
Där lever vårt hjärta,
där lever vårt hjärta,
där fröjdas vårt hjärta,
där livas vårt mod.
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5. Får Satan mig sålla
och synd kräver död,
jag likväl vill hålla
i yttersta nöd
den stora, den eviga
sanningen ren:
Att en dött för alla,
att en dött för alla,
att en dött för alla
och alla i en.
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6. Att mitt i min smärta
för synder och brott
är dock i Guds hjärta
allt fredligt och gott,
och jag är för Gud
nu rättfärdig och ren,
ty en är för alla
rättfärdig för alla,
rättfärdig för alla,
rättfärdig, ja en.
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7. Se här är nu grunden
för lycka och frid
i hårdaste stunden
av kval och av strid.
Om än jag försmäktar
till kropp och till själ,
blott din får jag vara,
blott din får jag vara,
blott din får jag vara,
o Gud, är allt väl.
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8. O Jesus, bliv när oss,
bliv när oss alltfort.
Och sköt oss och bär oss
som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet
skall bringa oss fram.
Lov, pris, tack och ära,
lov, pris, tack och ära,
lov, pris, tack och ära
vår Gud och vårt Lamm!


