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Från redaktionen

Vi firar i år reformationens 500-årsjubileum, eftersom det i höst har gått 
500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser med dramatiska följder. 
Pärmen utgör ett kollage av bilder med anknytning till Martin Luther. 

Det är många kyrkor som firar Luther-jubileum. Överallt i den luth-
erska världen uppmärksammas detta på olika sätt. Men firningen sker 
inte alltid på ett sätt som gör rättvisa åt evangeliets kärna, som Martin 
Luther efter hand kom fram till. Ofta handlar det om personen Luther 
med hans styrkor och svagheter. Att man i Sverige inbjöd den romerske 
påven till Lund och Malmö ett år före den egentliga jubileumsdagen är 
en märklig företeelse. När man försöker tränga in i reformationens kärna 
handlar det ofta om helt andra saker än det centrala: Skriften allena, 
nåden allena, tron allena.

För oss i Finland sammanfaller jubileumsåret med vårt eget lands 
100-årsjubileum. Under större delen av denna tid kan vårt folk karaktä-
riseras som ett överlag gudfruktigt folk. När förhandlingsdelegationerna 
avreste till Moska hösten 1939 samlades stora skaror på järnvägsstatio-
nen i Helsingfors och stämde upp Vår Gud är oss en väldig borg. Presi-
dent Kyösti Kallio manade folket att läsa Bibeln. Den tiden är idag förbi.  
Nu röstar riksdagen frimodigt bort Guds ord.

 Varifrån väntar sig vårt folk hjälp ur den kris som både vårt land 
och vår värld nu befinner sig i? Vårt öde är i våra egna händer, tänker de 
flesta. Nej, inte alls. O land, land, land, hör Herrens ord!

Också den tid när Gud sände Martin Luther var mycket mörk. Islam, 
eller turken som man sade, hotade hela Europa. Kyrkorna var visserligen 
välfyllda men de flesta förstod inte vad som sades. Gudstjänstspråket var 
latin. Kyrkan lade tunga bördor på människor och skrämde dem med 
helvetet utan att förkunna att vi har en Gud som är nådig för Kristi 
skull. Genom Martin Luthers insatser fick folket en Bibel på sitt eget 
språk, och det befriande evangeliet kunde predikas så att folk förstod. 
Inte länge efteråt fick vi också en Bibel på svenska.

Denna tidning kommer i år att uppmärksamma 500-årsminnet i varje 
nummer. Luther kommer att få en hel del utrymme genom citat, predik-
ningar från hans postillor och presentation av hans liv i ord och bild. 

Men det viktigaste är inte personen Martin Luther, utan att folket har 
fått del av den undervisning som skapar tro. Vi får skörda frukterna av 
den kamp som Martin Luther och de andra reformatorerna utstod. Men 
likt dessa har också vi en kamp att utkämpa, en kamp att detta Ord ska 
bevaras rent och oförfalskat. 

I vår församling har Gud gett oss rikliga möjligheter att ta del av detta 
livgivande ord och bekämpa otro och förnekelse. I detta nummer pre-
senterar vi en medarbetare som redan är väl känd i vår församling, men 
som nu får utökade uppgifter genom att vigas till Ordets tjänare. Detta 
kommer att ske den 25 mars i närvaro av representanter för andra kyrkor 
i vår gemenskap. (Läs om detta på s. 14!) Vi berättar också om vår mis-
sionsuppgift i Bulgarien. 

Välkomna till den nya årgången av Bibel och bekännelse!

Ola Österbacka
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S:t Johannes 
evangelisk-lutherska 
församling

Vi tror att gud har skänkt hela världen gläd-
jebudskapet om den försoning som skett i 
kristus. Vi tror att Jesus kristus till sin natur 
är sann gud, att han har blivit människa för 
vår skull, levt ett syndfritt liv, lidit och dött i 
vårt ställe och uppstått från de döda.
genom tron tar vi emot denna försoning, får 
förlåtelse för våra synder och har löfte om 
evigt liv tillsammans med gud. syftet med 
vår församlings existens är att föra vidare 
detta glädjebudskap, och att samlas kring 
predikan, dop och nattvard för att växa i den 
tro vi fått av gud.
Vår tro har en enda grundval, nämligen det 
ord som gud har gett oss i gamla och nya 
testamentets heliga skrifter. det är gud själv 
som har inspirerat de mänskliga författarna 
till Bibelns 66 böcker, och därför ska dessa 
skrifter inte förstås som mänskliga produk-
ter utan som guds eget ord. Bibelns ord är 
den enda normen för sann kristen lära.
Vi bekänner oss till de lutherska bekän-
nelseskrifterna samlade i konkordieboken 
från år 1580, eftersom vi funnit att de helt 
överensstämmer med vår församlings enda 
grundval: Bibeln.
Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla tider, 
där människor har tagit till sig guds ord och 
rättat sig efter det. eftersom vi har förstått 
att vi är stora syndare inför gud behöver vi 
guds ords rena och klara undervisning, där 
förlåtelse och upprättelse skänks åt oss 
genom förkunnelsen av Jesu försoningsverk.
Vi delar tro och kyrkogemenskap med keLk, 
den konfessionella evangelisk-lutherska kon-
ferensen, som består av mer än 20 kyrkor 
runtom i världen. tillsammans är vi omkring 
en halv miljon kristna i denna internationella 
gemenskap, och det är vår önskan att allt 
fler ska dela vår gemenskap, där Frälsaren 
Jesus och syndernas förlåtelse alltid står i 
centrum.
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Jesus tog de tolv åt sidan och sade 
till dem: ”Se, vi går upp till Jeru-
salem, och allt som är skrivet om 
Människosonen genom profeterna 
ska gå i uppfyllelse. Han ska ut-
lämnas åt hedningarna, och de ska 
håna och skymfa honom, spotta 
på honom, gissla honom och döda 
honom. Och på tredje dagen ska han 
uppstå.” Men lärjungarna förstod 
ingenting av detta. Det var fördolt 
för dem, och de fattade inte vad han 
menade. (Luk 18:31–34)

Kristus talar till de tolv apostlarna 
om sitt lidande. Här finner vi de 
ord, som änglarna på påskdagen 
sa till kvinnorna vid graven: ”Kom 
ihåg vad han sade till er, medan han 
ännu var i Galileen: Människosonen 
måste utlämnas i syndiga människors 
händer och bli korsfäst och uppstå på 
tredje dagen.” (Luk. 24:6,7) Herren 
Jesus var ju just nu på vandring 
från Galileen till Jerusalem, där 
han blev gripen och korsfäst.

Om denna förutsägelse säger 
evangelisten hela tre gånger, att 
lärjungarna inte förstod den. De 
trodde nämligen att han talade 
några besynnerliga ord som hade 
en fördold innebörd. Därför ver-
kade det som om de hörde ett 
främmande, obekant språk, som de 
inte förstod ett enda ord av. Och 
därför tänkte de: Denne man gör 
så många under, han uppväcker 
döda, han gör de blinda seende. 
Så kan vi då förstå att Gud är 
med honom. Därför måste han 
med tiden bli en stor härskare, 
och vi, hans tjänare, ska väl också 
bli furstar och stora herrar. För 
vem skulle väl kunna skada en så 
mäktig man, som med ett enda ord 
kan bota och driva döden och all 
plåga på flykten? 

Därför tänkte de: Gud har så 
stor omsorg om honom att han 
inte skulle kunna låta honom 
utstå något lidande. Hans ord som 
verkar tala om lidande och död 

måste ha en helt annan innebörd. 
Så oförståndiga var de kära apost-
larna.

Alla Guds verk är av den 
arten att man inte kan fatta dem 
i förväg, innan de blivit gjorda. 
Däremot förstår man dem när de 
skett. Så säger ju också Johannes 
mer än en gång att Kristi lärjungar 
efteråt förstod vad han sagt dem. 
Alltså hör Guds ord och tron ihop. 
Gud talar inte om andra ting än 
sådana som vida övergår vårt för-
stånd, och som vi alltså inte kan 
fatta och förstå. Därför bör man 
tro hans ord och när man har satt 
tro till dem får man uppleva att de 
är sanna. Då kommer man också 
att förstå dem rätt.

För att nu ta ett exempel lär 
Guds ord de dödas uppståndelse. 
Den läran kan förnuftet inte förstå. 
Därför ser man att de lärda hånar 
oss och håller oss för narrar, därför 
att vi tror på sådant och är överty-
gade om att det finns ett liv efter 

Ordet är något ringa och 
oansenligt för förnuftet
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detta. Lika litet förstår förnuftet 
att Gud blivit människa och född 
hit till världen av en jungfru. 
Det måste alltså bli trott tills vi 
kommer så långt att vi kan se det 
och säga: ”Nu förstår jag, ja, jag ser 
till och med att det som jag förr 
trott på är sant.”

På samma sätt verkar det ganska 
underligt för förnuftet att man 
genom dopet i vatten får Guds 
mildhet och nåd till skänks utan 
all egen förtjänst och att man 
genom avlösningen får synder-
nas förlåtelse. Förnuftet håller 
alltså de kristna för att vara 
dårar, som kan tro något sådant. 
Så tänker nämligen förnuftet: 
Ska Gud bli försonad, så vill 
det något större och bättre till, 
nämligen goda gärningar som 
kostar oss besvär och plåga. Så 
håller man sig till påvens exem-
pel när han i sin predikan hän-
visar människorna till den egna 
förtjänsten. 

Förnuftet vill nämligen inte 
gärna tro att det som hör till salig-
heten kan verkas bara genom dopet 
och tron på Kristus. Man ser ju att 
Ordet är något ringa och oansen-
ligt och att den som frambär det 
är en fattig, bristfull syndare. Det 
verkar orimligt att en människa 
skall bygga sitt liv för all evighet på 
ett sådant ord. Fast man alltså talar 
Guds ord aldrig så klart och tydligt 
går förnuftet ändå inte med på det 
och tror inte heller på det. Därför 
får också det kära evangeliet namn 
om sig att vara en djävulens lära 
som man  förför människor med 
och lär dem att inte göra goda gär-
ningar. På annat sätt kan förnuftet 
inte döma.

Lär er därför att enfaldigt tro 
på Guds ord och säg i era hjärtan: 
”Om jag än inte ser, märker och 
känner att det är så, hör jag ändå 
att Gud säger det. Och han är ju så 
mäktig, att han kan göra det sant. 
I sinom tid ska jag förstå det även 
om jag inte förstår det nu.”

Det ser man också på Skriftens 
exempel. Innan David angriper 

Goliat tror han att han ska slå och 
döda honom. Han säger till Saul: 
”Din tjänare har slagit både lejon 
och björn. Det skall gå den där 
oomskurne filistén så som det gick 
vartenda ett av djuren, för han har 
hånat den levande Gudens här.” 

David sade vidare: ”HERREN 
som räddade mig från lejon och 
björn, han ska också rädda mig från 
den där filistén.” Då sade Saul till 
David: ”Gå, och må HERREN 

vara med dig.” (1 Sam. 17:36, 37)
Och till filistén själv säger han i 

v. 46: ”HERREN ska i dag utlämna 
dig i min hand och jag ska slå ner 
dig och ta huvudet från dig.” 

Dessa ord hörde alla David säga 
men de höll dem för att vara idel 
lögn och hån. Och det är sant att 
om de bara hade varit Davids ord 
och inte Guds ord, så hade de inte 
betytt något. Men nu var de Guds 
ord. David trodde dem innan han 
upplevde deras sanning. Därför 
gick det också så som orden hade 
sagt. Det betydde ingenting att 
det för andra var dårskap och att 
de inte kunde tro att det verkligen 
skulle gå så. 

För förnuftet var det alldeles 
otroligt att David, som i jämförelse 
med Goliat var en småväxt man, 
skulle kunna slå ned och fälla en 
sådan stor och stark jätte med 
en sten. Men David trodde och 
utförde det. Och då kunde man 
ju se och riktigt ta på det, att det 
var sant och inte uppdiktat. Men 
förut, när man bara hade ordet 
som David sade: ”Herren ska ut-

lämna dig i min hand”, då tycktes 
det som en grov lögn, ja, som en 
absolut omöjlig sak. Förnuftet 
räknar ju så som Saul i 1 Sam. 
17: David är en yngling, en herde 
som aldrig varit med i krig och nu 
kommer han här med käpp och 
slunga.

Goliat hånar honom rakt i an-
siktet och säger: ”Tycker du jag 
är en hund eftersom du kommer 
emot mig med käppar?” Jätten 

kommer med sitt harnesk och 
sitt långa spjut. Är det då inte 
löjligt att den lille unge skytten 
David ska göra det som ingen 
man i hela lägret vågat? David 
såg inte detta själv, men han 
trodde att Gud skulle straffa 
fiendens hädelse och hjälpa 
honom. Så skedde också.

Så går det till fortfarande. 
Guds ord och verk anser man 
alltid vara omöjliga innan de 
gått i fullbordan. Ändå gör de 
det och dessutom ganska enkelt. 

Innan det skett krävs det inte att 
man ska inse eller förstå det. Man 
ska bara enkelt tro det. Hur synden 
blir avtvättad i dopet och hur vi 
på den yttersta dagen ska uppstå 
från de döda kommer förnuftet 
aldrig att kunna fatta. Särskilt som 
man ju ser att mången from mans 
kropp blir uppäten av rovdjur eller 
bränd till aska och askan kastad 
i sjön, som det gick med den 
fromme Johan Hus. 

Då tänker förnuftet: ”Var ska 
Herren Gud hitta kroppen?” Men 
Gud säger: ”Jag säger det. Det är 
mitt ord. Det ser inte bara otroligt 
utan helt omöjligt ut. Men tror du 
det så ska det bli verklighet, för jag 
är allsmäktig och kan göra allt av 
ingenting.”

Därför är de stora dårar som vill 
bedöma Herren vår Guds ord och 
verk efter förnuftet. Skulle Gud 
inte kunna göra en död levande för 
att jag inte kan det? Vi ska akta oss 
för  att bedöma Guds ord och kraft 
efter oss själva och vår förmåga. 
Hade vårt förnuft kunnat fatta och 
begripa allt så hade ju Herren, vår 

Lär er därför att enfaldigt tro 
på Guds ord och säg i era 
hjärtan: ”Om jag än inte ser, 
märker och känner att det är 
så, hör jag ändå att Gud säger 
det. Och han är ju så mäktig, 
att han kan göra det sant. 
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Gud, kunnat tiga. Men eftersom 
han har talat, så är det ett tecken 
på att vårt förnuft inte vet eller 
förstår allt, och att Guds ord går 
utöver och emot vårt förnuft, som 
också erfarenheten visar.

När jag tillsäger dig syndernas 
förlåtelse och avlöser dig på Kristi 
befallning hör du ordet. Men när 
du har hört det och är avlöst från 
synden märker du ändå inte att 
Gud och hans änglar ler mot dig. 
Du vet inte av den glädje som 
Herren talar om: änglarna i him-
melen gläder sig över en syndare 
som gör bättring.

På samma sätt har du kvar 
samma hud och kött när du blivit 
döpt som du hade före dopet. 
Skulle då dessa två, avlösningen 
och dopet, inte betyda något? Lär 
dig därför att säga: Gud har gett 

mig dopet. Gud har genom sitt 
ord avlöst mig. Trots att jag inte 
ser och känner det tror jag fullt 
och fast att Gud ler mot mig och 
kallar mig sitt barn, att min Herre 
Kristus kallar mig sin bror och att 
de kära änglarna gläder sig mycket 
över mig. Detta tror och säger jag. 
Jag hyser inga som helst tvivel om 
det. Om andra inte vill tro det 
betyder det inget. Jag vill ändå tro 
det, för Gud kan inte ljuga för mig 
i sitt ord.

Lärjungarna kunde ännu inte 
den konsten för då skulle de inte 
ha sagt emot eller förvånat sig så 
länge. De skulle istället ha dragit 
slutsatsen: som han säger, så blir 
det. Denne man kan inte ljuga. 

Vi ska inte stöta oss på Guds 
ord även om det låter underligt, 
orimligt och omöjligt. Vi ska hålla 

fast vid detta: Har Gud sagt det, så 
måste det också kunna ske. Man 
bör inte fråga om det är möjligt, 
utan bara se efter om Gud har sagt 
det. Har Gud sagt det så är han 
mäktig och sannfärdig så att han 
kan göra det. Därför bör man tro 
det. 

Den som inte vill tro det, han 
smädar Gud i allra högsta grad. För 
sådan synd bör vi akta oss noga så 
att vi inte tvivlar på Guds ord, hur 
orimligt det än låter. För vad Gud 
talar, det är verkligen sant. Så har 
vi Guds ord i dopet, i nattvarden, 
i avlösningen och i predikan. Där 
talar Gud med oss och frikänner 
oss från synden. Detta ska vi tro 
och hålla för sant och inte tvivla på 
det. 

Ur Luthers Huspostilla, Predikan 
på Fastlagssöndagen

Brev till de tre furstarna av Anhalt
Wittenberg den 11 januari 1542

Nåd och frid i Kristus! Högborna Furstar och nådiga Herrar! Ehuru jag icke har lust att vara till 
besvär, måste jag dock bedja Edra Högheter, att om möjligt sända mig något färskt kött, eftersom jag 
måste hjälpa en ung släkting som bor hos oss att komma in i det äkta ståndet. Ty här får man icke 
mycket av den varan, emedan ämbetsmännen och ännu mera hovmännen ätit upp allting så att man 
inte kan få varken höns eller annat färskt kött, utan jag måste tillfredsställa min hunger med korv, 
lever o.dyl.
Jag har aldrig tackat Edra Högheter för grisen, vilket jag nu gör, ehuru jag muntligen uttryckte min 
varma tacksamhet för gåvan. Ty jag har ständigt erfarit Edra Högheters stora vänlighet mot mig ovär-
dige; och om grisen kommit efter förlovningen skulle den blivit sparad för bröllopet och jag skulle 
icke ha besvärat Edra Högheter nu. Men upptag nådigt min anhållan. Bröllopet blir måndagen efter 
Pauli omvändelsedag, d.v.s. den 30 januari.

Härmed anförtror jag Edra Högheter åt Gud.
Edra Högheters villige

Martin Luther
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På 300-talet började det bli vanligt 
att förbereda påskfirandet med 40 
dagars fasta.  Förebilden var Jesu 
fasta i öknen som i sin tur hade sin 
förebild i den 40-åriga ökenvand-
ringen mot löftets land. Fastan 
fick sedan själv en förberedelsetid, 
förfastan som inleds med söndagen 
Septuagesima. Många kyrkor och 
församlingar har under fastetiden 
särskilda gudstjänster eller veckopre-
dikningar. Avsikten med dessa är att 
påminna om den kamp Jesus fick 
utstå för att vår själ skulle räddas 
och få del av en evig frälsning.

Förfastan 
Söndagarna Septuagesima, Sexa-
gesima och Fastlagssöndagen till 
och med tisdagen efter Fastlags-
söndagen bildar alltså förfastan. 
Fastlagssöndagen bär också det lite 
svåruttalade namnet Quinquage-
sima. Söndagarnas latinska namn 
säger hur lång tid det är kvar till 
påsk: Septuagesima 70, Sexagesima 
60 och Quinquagesima 50 dagar.  

Fastlagen
De tre sista dagarna i förfastan, 
Fastlagssöndagen, Blåmåndagen 

(fläskmåndagen) och Fettisdagen, 
kallas fastlagen. Under fastlagen 
förberedde man sig för den kom-
mande fastan genom att festa om 
ordentligt med mat och upptåg av 
olika slag. I Sydeuropa är det kar-
nevalernas tid (carne vale = farväl 
till köttet). I Sverige är fettisdags-
bullen en kvarleva från fastlagsfes-
tandet.

Fastan 
Fastan börjar med Askonsdagen, 
som är onsdagen efter Fastlags-
söndagen. Att fastan börjar mitt i 
veckan förklaras av att den skulle 
bestå av 40 dagar, söndagarna 
oräknade. Fastan är en botgörings-
tid som förberedelse för påsken. 
På första dagen samlade man bot-
görarna och strödde aska på deras 
huvud. Vi har uttrycket att klä 
sig i ”säck och aska” som syftar på 
uppträdandet vid sorg och botgö-
ring, då man bl.a. brukade svepa 
in sig i säckväv och strö aska över 
sig. Säcktyget var grovt och mörkt, 
ofta vävt av getragg. Att bära det 
närmast kroppen var en askes 
jämförlig med bruket av tagelskjor-
tor under västerländsk medeltid. 

Fastan var också en förberedelsetid 
för dem som genomgått konfir-
mandundervisning och skulle 
döpas vid påsk.

Passionstiden 
  Med den femte söndagen i fastan 
introduceras ett nytt tema i fastan. 
Från och med den söndagen hand-
lar texterna om Jesu lidande och 
död. Söndagens egentliga namn 
är Passionssöndagen. Ibland kallas 
hela fastan felaktigt för Passionsti-
den.

Stilla veckan
Den sista veckan i passionstiden 
och därmed också fastan kallas 
Stilla veckan. Namn som Heliga 
veckan och Stora veckan förekom-
mer också. I äldre svensk tradition 
kallas Stilla veckan också dym-
melveckan. Förklaringen var att 
man ringde in till kyrkan med en 
träkläpp som gav en dovare klang 
i klockorna. Det förekom också 
att man klädde klockorna med 
halm för att det skulle bli en mer 
dämpad klockklang.

Ingvar Adriansson

Fastetiden
”Se, vi går upp till Jerusalem.”
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Änkan till borgmästaren 
Conrad Cotta, Ursu-
la Cotta-Schalbe och 
hennes familj mottog 
Luther med stor vänlig-
het och gav honom mat 
och husrum. Umgänget 
med de rika släkting-
arna och välgörarna i 
Eisenach gav honom 
en känsla av stadskultur 
som han inte hade kun-
nat uppleva bland gruv-
folket i Mansfeld. Dessa 
tre skolor inriktade sig 
på ”trivium”: gramma-
tik, retorik och logik.

Martin Luther 
i ord och bild

Barn och ungdomstid

del i

Martin Luther föddes den 10 november 1483 i Eis-
leben som ligger 70 km nordväst om Leipzig.  Han 
döptes följande morgon och fick namnet Martin efter  
Martin av Tours, ett helgon som levde på 300 talet.  

Hans och Margarete

Martin Luther var son till Hans Luder (eller Ludher, 
senare Luther) och Margarete (född Ziegler). Han fick 
en sträng uppfostran där hans mamma inte sparade på 
riset. Senare i livet berättar Luther hur rädd han var 
för Guds dom och straff redan som barn.

När Martin var 1 år flyttade familjen till Mansfeld där 
hans pappa var delägare i flera gruvor. Här började 
Luther sin skolgång för att sedan fortsätta i Magdeburg
och därefter i Eisenach.

I detta hus i Eisleben föddes Martin Luther

Den 2 juli 1505 
var han på väg 
tillbaka till uni-
versitetet i Erfurt 
efter att ha varit 
hemma på be-
sök. Ett åskväder 
drabbade honom 
utanför Erfurt vid  
byn Stotternheim 
och en blixt slog 
ned nära honom. 
Han berättade 
för sin far att han 
blivit så rädd för 
döden och Guds 
dom att han ropat: ”Hjälp! Sankta Anna, jag ska bli 
munk!”Han såg sitt rop som ett löfte som han inte 
kunde bryta. Han lämnade juridikstudierna, sålde sina 
böcker och gick in genom portarna till Augustiner-
klostret i Erfurt den 7 juli 1505.

Ingvar Adriansson

Skolgossar sjunger för att få bröd

År 1501, då han var sjutton år gammal började  Luther 
enligt faderns önskan sina juridikstudier på universi-
tetet i Erfurt, som han senare kallade en ölhall och ett 
horhus.

”Hjälp! Sankta Anna, jag ska bli munk!”
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HERRENS ord kom till mig. Han sade: ”Innan jag 
formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan 
du kom fram ur moderlivet helgade jag dig. Jag satte 
dig till profet för folken.” Men jag svarade:”O, Herre 
Gud! Jag kan inte tala, för jag är för ung.” Då sade 
Herren till mig: ”Säg inte: ”Jag är för ung, utan gå 
vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller 
dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att 
rädda dig, säger Herren.” Och Herren räckte  ut 
sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: ”Se, 
jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig i dag 
över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, 
förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.”  
Jer 1:4–10

Du vet att du måste prata med någon. Och du 
vet vad du måste säga. Du vet vad Gud vill att du 
ska säga. Men det ser inte lätt ut. Du har aldrig 
tidigare behövt säga något sådant. Du känner dig 
bortkommen, nästan som ett barn.

Hjälper det om du vet att Herren visste att du 
skulle vara med om det här innan du var född? 
Han har utrustat dig för det här ögonblicket. Han 
har fört dig till en klar förståelse av detta ord. Han 
har gett dig en ödmjuk ande av ånger och tro på 
Jesus, din Frälsare. 

Hjälper det dig att veta att Herren ska vara 
med dig? Han är förstås överallt, men när du talar 
hans ord lovar han sin speciella närvaro. Han 
kommer inte att överge dig utan han ska styrka 
dig i det ögonblicket.

Hjälper det dig att veta att Herrens ord är 
mäktigt? Det rycker upp och river ner, förstör 
och fördärvar, bygger upp och planterar. Du kan 
räkna med att det gör precis det som Herren vill.

Herre, ge mig frimodighet att troget säga din 
sanning. Amen.

WELS: Today’s Devotion – Speak Your Truth –  
January 28, 2017

Säg det!

Gör under fastetiden en andlig  
vandring till Jerusalem med Jesus! 
Låt de 55 andakterna i Upp till Jerusalem hjälpa dig att på nytt 
tänka igenom vad Jesus gjort för dig.  
Boken är mycket lättläst och själavårdande. 
Den säljs nu för endast 5 € + porto.

Hoppets bekännelse
En gedigen luthersk troslära för ung och gammal.
Säljs styckevis för endast 4 €. Kan också erhållas för  
gratisutdelning. Kom ihåg konfirmanderna!

Beställ från:
Logos förlag, Skolhusgatan 11 A 9, 65100 Vasa. 
Tfn 050 339 6383; e-post: ola.osterbacka@sanktjohannes.info.
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FRåga OCH SvaR

Ditt ord är 
mina fötters 
lykta och ett 
ljus på min 
stig. Ps. 119:105

Hur ska jag kunna be för dem som dödar kristna?
Jesus sa att vi ska älska våra fiender. Hur kan jag älska och be för män-
niskor som dödar kristna i Mellanöstern?

Det är en bra fråga. Vi kan älska och be för sådana människor som du 
nämnde genom att tänka på Guds vilja, Guds rike och Guds hjärta.

BE ATT GUDS VILJA SKA SKE
I tredje bönen i Fader vår ber vi ”Ske din vilja på jorden liksom den sker i 
himlen”. Kom ihåg hur Martin Luther förklarade det i katekesen: ”Guds vilja 
sker när han bryter och förhindrar alla onda planer och avsikter från djävu-
len, världen och vår syndiga natur, som inte tillåter att vi håller hans namn 
heligt och att hans rike kommer.”

En önskan i den här delen av Herrens bön är att Gud ska krossa och göra 
slut på allt motstånd mot hans rike inklusive det motstånd som kommer från 
en del medborgare i hans eget rike. Hämndepsalmer (psalmer som innehåller 
förbannelser eller bön om straff för psalmistens fiender som t ex Psalm 58) 
ger uttryck för en sådan önskan på ett sätt som kan störa en del människor, 
men de uttrycker också den fromma önskan att Gud ska ta makt över ond-
skan och dem som gör det onda. Vi kan ha dessa tankar i minnet och i våra 
böner när vi tänker på det som händer kristna i Mellanöstern.

Men våra böner slutar inte där. Vi ska ju som du påpekar också älska våra 
fiender.

BE ATT GUDS RIKE SKA KOMMA
I andra bönen i Fader vår ber vi att Guds rike ska komma. I Stora katekesen 
ger Martin Luther den här förklaringen till denna önskan: ”Vi ber att Guds 
rike ska vinna bifall och tas emot hos andra människor och med makt gå 
fram genom världen, så att många kommer till nåderiket och genom den 
helige Ande blir delaktiga av återlösningen  och så att vi alla tillsammans för 
evigt förblir i det kungarike som här har börjat.”

Vår önskan i den här delen av Fader vår är att Gud genom sitt mäktiga 
Ord ska nå ut och förändra hjärtat på den som förföljer kristna lika mycket 
som han gjorde med aposteln Paulus. 

Visst är detta en utmaning? Hur ska vi älska våra fiender så mycket att vi 
ber för deras eviga väl? Vi vänder oss till Gud för att få svar.

BE ATT GUDS HJÄRTA SKA VARA VÅRT
Advent och jultiden ger oss ett fönster in i Guds hjärta. Han älskade en värld 
av syndare och fiender så mycket att han gav den sin enfödde Son som Fräl-
sare (Joh 3:16). Tänk på hur Guds Son behandlade människor som dödade 
honom. Han ropade om förlåtelse för dem: Far, förlåt dem, för de vet inte vad 
de gör (Luk 23:34). Jesu hjärta pulserade av kärlek till människor som hade 
för avsikt att skada honom, och därifrån rann det blod som renar människor 
från synd.

Vi som äger denna förlåtelse genom den tro Anden gett oss försöker nu 
återspegla Guds kärlek i våra liv. Det innebär att älska andra så som Gud har 
älskat oss. Det innebär att söka deras eviga väl.

Du kan säkert känna en spänning mellan bönen att Gud ska krossa sina 
fiender och bönen att Gud ska förändra hjärtat på dem som bekämpar 
honom. Men båda dessa tankar kan inrymmas i våra böner.

När vi ber dessa och andra böner och lägger till vårt ”Amen” kan vi vara 
helt vissa om att Gud hör och ger oss det bästa svaret.

Prof. James Pope. Forward in Christ 12/2016
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I ett rundbrev från november 2016 
berättar pastor John Vogt om sin 
senaste resa till Bulgarien. Han 
ansvarar i egenskap av Wisconsin-
synodens (WELS) kontaktperson 
till Östeuropa för stödet till våra 
vänförsamlingar bl.a. i Dunavtsi 
och till pastor Iliyan Itsov för hans 
arbete bland romerna. Projektet 
heter Outreach to Roma (OTR), 
vilket är ett svåröversatt engelskt 
begrepp. 

Roma avser både det antika 
namnet på Rom och romerna (zi-
genare, Roma People eller Romani 
People). Begreppet outreach be-
skriver att nå ut, i kristen mening 
alltså evangelisation. I det här 

fallet handlar det alltså om mission 
bland romerna, främst i Bulgarien. 
I det följande återger vi huvud-
punkterna i Vogts brev.

OTR har blivit något av en Pau-
luslik upplevelse. Pastor/missionär 
Iliyan Itsovs rapport är som en 
modern version av Apostlagär-
ningarna. Evangelisationsmetoden 
påminner om den metod som 
aposteln Paulus använde – en 
resande missionär samlar grupper 
och lämnar dem sedan i lokala 
ledares ansvar.
 Det finns platser som Lystra där 
apostlarna möttes av våld. Mis-
sionär Itsov hade blivit inbjuden 
av vår systerkyrka i Tyskland, 

Evangelisk-Lutherska Frikyrkan 
(ELFK), att försöka samla några 
grupper i Tyskland som ELFK-
pastorer sedan kunde betjäna. 
Itsov möttes av fysiskt våld och 
OTR-bilens däck blev sönder-
skurna. Efter ungefär två måna-
ders evangelisation hade ett par 
familjer blivit intresserade.
 På samma sätt som för Paulus 
har besvikelser uppstått då män-
niskor vänt sig bort. Pastor Itsov 
tillbringade flera veckor i Rumä-
nien  för att registrera en bekän-
nelsetrogen luthersk församling. 
Den teologiskt utbildade man 
som hade inbjudit WELS be-
stämde sig senare för att ansluta 

Zlataritsa
Kotel

Dunavtsi

Stara Zagora

SVARTA
HAVET

(Forna
jugoslaviska)
REPUBLIKEN
MAKEDONIEN

SERBIEN

TURKIET

GREKLAND

RUMÄNIEN

SOFIA

Donau

Mission i Bulgarien

Skiss över de aktuella orterna i Bulgarien. Dunavtsi ligger i 
nordvästra hörnet. Den första av de nya grupperna finns i Zlata-
ritsa. Nya grupper finns i Kotel och Stara Zagora.

Gruppen i Kotel samlas i denna miljö. 
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sig till en annan luthersk gemen-
skap.
 Aposteln Paulus gav inte upp 
och fann städer där evangeliet 
välkomnades. I Bulgarien har 
OTR haft framgång. Itsov reser 
till romska byar och delar evang-
eliet. Han samlar intresserade och 
ger dem en första undervisning i 
Ordet. Med deras hjälp söker han 
efter en lämplig gudstjänstplats 
och håller de första gudstjäns-
terna. Efter ett antal besök med 
gudstjänster och bibelstudier ber 
han gruppen välja en ledare som 
är villig att studera Bibeln grundli-
gare och ta ansvar för gudstjänster 
varje vecka. Han läser då predik-
ningar som Itsov sänder. Itsov un-
dervisar ledaren under sporadiska 
besök och via Internet.
 Tre sådana grupper samlas nu 
i Bulgarien. Varje grupp har sin 
ledare och håller regelbundet 
gudstjänster. Den första gruppen 

finns i byn Zlataritsa. Där har 
Atanas lett en grupp under ett års 
tid. I medeltal deltar 18 personer 
i gudstjänsterna. Två grupper till 
har startats i november. Bogdan 
är ledare i Kotel och Boyko i Stara 
Zagora. I alla dessa har ledaren 
och gruppens medlemmar tagit 
ansvar för att inbjuda andra och 
söker en byggnad för försam-
lingen. Den romska befolkningen 
har starka familje- och släktskaps-
band och det leder ofta till att 
medlemmar tipsar Itsov om andra 
intresserade personer och byar. 
 Med hjälp av OTR:s bil kan ett 
tjugotal personer från byar runt 
omkring hämtas till de gudstjäns-
ter som Bulgariens lutherska kyrka 
ordnar i Dunavtsi.
 Då Itsov är hemma i Dunavtsi 
hjälper han också församlingens 
pastor. För närvarande packas 
så många som 25 personer i ett 
hyrt rum som med våra mått är 

ungefär lika stort som ett ordinärt 
vardagsrum. Men nu är hjälp på 
väg. Itsov har fått ett lån från en 
WELS-medlem som ska göra 
det möjligt för församlingen att 
köpa tomtmark och bygga ett litet 
kapell. Kostnaderna hålls nere 
eftersom nästan allt arbete utförs 
gratis av frivilliga. Den nuvarande 
hyran och gåvor ska användas för 
att korta av på lånet. 

Nyligen skrev pastor Vogt att vin-
tern sänker tempot på arbetet. Två 
av de tre nya grupperna finns i 
bergsområden och kan inte nås för 
tillfället eftersom vägarna är av-
stängda. Detta ger pastor Itsov mer 
tid att arbeta med den församling 
han kan ta sig till, Zlataritsa. Han 
får också tid för översättningspro-
jekt och förberedelse av kapellbyg-
get i Dunavtsi så att det kan påbör-
jas så snart vintern är över.

Församlingen i Dunavtsi samlas till gudstjänst.

Boyko tillsammans med Iliyan i Stara Zagora. Från en gudstjänst i Zlataritsa.
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Med stor sorg har kristna kunnat 
konstatera att bibelkritik ofta 
tränger in i teologiska utbild-
ningsanstalter. Därmed under-
mineras och förstörs det kristna 
budskapet. För att avhjälpa detta 
ödesdigra avfall från Guds ord har 
kristtrogna startat en alternativ, 
bibeltrogen undervisning. Ett 
exempel på detta är t ex Menig-
hetsfakulteten i Oslo. Men efter 
en tid trängde bibelkritik också in 
i denna institution och så har det 
blivit med flera Bibelinstitut som 
skapats för att slå vakt om Bibelns 
auktoritet och ofelbarhet.

När Stiftelsen Biblicum bilda-
des 1968 var dess stiftare med-
vetna om vad som skett i Oslo och 
på andra håll. Därför infördes i 
stadgarna att ledamöterna i stiftel-
sen varje år skriftligen och munt-
ligen ska bekänna sig till Bibeln 
som Guds ofelbara ord och till 
de lutherska bekännelseskrifterna 
som en rätt biblisk bekännelse. 

Här nedan följer en bekännelse 
från en av de nuvarande ledamö-
terna i Biblicums styrelse. Som 
framgår av bekännelsen är det inte 
fråga om en renlärighet som ett 
självändamål, oberoende av Bi-
belns kärna och stjärna. Troheten 
mot Bibeln hör ihop med och är 
en förutsättning för en rätt sjä-

lavård med det rena, villkorslösa 
evangeliet i centrum (SE).

I begynnelsen var Ordet, och Ordet 
var hos Gud, och Ordet var Gud. 
Han var i begynnelsen hos Gud. Allt 
blev till genom honom, och utan 
honom blev ingenting till av det som 
är till. I honom var liv, och livet var 
människornas ljus. Och ljuset lyser i 
mörkret, och mörkret har inte över-
vunnit det. . . Och Ordet blev kött och 
bodde bland oss, och vi såg hans här-
lighet, den härlighet som den Enfödde 
har från Fadern. Och han var full av 
nåd och sanning (Joh 1:1-5, 14).

Jesus, Under, Rådgivare, Mäktig 
Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Jesus som hela Skriften talar om 
är Gudamänniskan som har gett 
mig och hela världen förlåtelse från 
synd genom sitt felfria liv och sin 
oskyldiga död. Jesus visar oss inte 
bara vägen till evigt liv, utan han är 
vägen till evigt liv och ger frid med 
Gud. Han är vår räddning från 
synd, död och helvete.  

Jesus är den som Fadern lovat 
att sända. Han är Kristus, den spe-
cielle som skulle fullständigt upp-
fylla Faderns vilja. Han är Frälsaren 
som tar bort syndens förbannelse. 
Han är Återlösaren som betalar 
priset för att fria oss från satans 

anklagelser. Han är den Gode 
Herden som känner sina får och 
själv sörjer för dem.

Denne Jesus är det som jag så 
desperat behöver. Jag behöver Kris-
tus som uppfyller allt när jag själv 
inte kan åstadkomma något. Jag 
behöver en mäktig Frälsare efter-
som jag själv är kraftlös. Jag behö-
ver en trogen Återlösare eftersom 
jag är andligt svag. Jag behöver 
en kärleksfull Herde eftersom jag 
i mig själv är förlorad och vilsen. 
Jag behöver Jesus den specielle som 
Gud Fadern har sänt för mig.

Vi människor har en naturlig 
gudsmedvetenhet, men det är bara 
genom den Heliga Skrift vi lär 
känna Gud och hans frälsningsplan 
för oss. Det är bara i Den Heliga 
Skrift vi hittar Jesus och hans fräls-
ningsverk. Alltså kommer tron av 
predikan och predikan genom Kristi 
ord (Rom 10:17).

Jag vill med Guds hjälp be-
känna och hålla fast vid Bibelns 
ofelbara och livgivande ord och 
även bekänna mig till de lutherska 
bekännelseskrifterna.

Ledamoten Thomas Erlandsson 
2017-01-16

http://www.biblicum.se/om-bib-
licum/ledamoternas-bekannelser-
till-guds-ord/

Bibeln som guds ofelbara ord 
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”Om du inte går i kyrkan regel-
bundet kommer du till helvetet.”  
”Du kan inte komma till himlen 
om du inte går i kyrkan regelbun-
det.”

Har du hört något liknande på 
sista tiden? Jag tror inte det. Det 
har inte jag heller, för sådana på-
ståenden är fullkomligt felaktiga. 
(Skam över den som sagt det om du 
faktiskt skulle ha hört det!)

Ändå är det oroande när kristna 
använder sådana fingerade påståen-
den som argument för att man inte 
behöver gå i kyrkan för att vara 
kristen. Inställningen är att ”vad vi 
gör under en vecka betyder mer än 
vad vi gör under bara en timme av 
veckan”.

Det är klart att kristna inte 
måste gå i kyrkan för att vara 
kristna! En byggnad eller religiös 
verksamhet gör ingen till kristen. 
Det är tron på en Frälsare som 
levde, dog och uppstod igen för 
att trygga vår frälsning som gör 

kristna. Det är bara  tron på den 
Frälsaren som gör oss till kristna. 
Låt oss komma överens om detta 
och lägga det bakom oss.

Men dras inte tron till denne 
Frälsare som levde, dog och upp-
stod igen för att säkra vår frälsning? 
Hungrar inte trons öron efter att 
fyllas med de goda nyheterna om 
denne Frälsare, om och om igen? 
Trånar inte trons hjärta efter att 
tillsammans med trossyskon bära 
bördor, bygga upp och uppmuntra 
varandra så som Frälsaren vill att 
vi ska göra? Gläder sig inte trons 
händer åt att ge sina bästa gåvor 
tillbaka till Frälsaren? Törstar  inte 
den som är svag i tron efter för-
låtelse? Tillgodoses inte all denna 
längtan av att lyssna på Skriften, 
minnas dopet och få del av Her-
rens nattvard, allt det som händer 
just i kyrkan?

Kristna måste inte gå i kyrkan 
för att vara kristna. Men skulle inte 
kyrkan vara en idealisk plats att 

börja leta på om vi behövde hitta 
en kristen? Kan vi inte vänta oss att 
hitta kristna som gläds åt att vara 
tillsammans överallt där Guds Ord 
förkunnas?

”Att sitta i kyrkan gör inte en 
person kristen mer än att stå i ett 
garage gör en bil,” har det sagts.  
Det är sant, men skulle inte ett 
garage vara en ganska rimlig plats 
att börja leta i om jag letar efter en 
bil?

Du som är kristen, gå till 
kyrkan. Inte för att du måste utan 
för att du får. I Kristus Jesus har 
du blivit fri och i kyrkan (guds-
tjänsten) ger Gud dig frikort till 
sin obegränsade nåd och välsig-
nelse. Ingenstans hittar du dem så 
som i kyrkan.

Jag gladdes när man sade till mig: 
”Vi ska gå till HERRENS hus.”  
(Ps 122:1)

”adb”

Måste vi gå i kyrkan?

Biblicumdag
Pedersöre, Finland 
Lördagen den 11 mars 2017  
kl 11.00 – ca 16.30 
Tema: Misstron mot Bibeln
Föreläsare: teol. dr Seth Erlandsson
Plats: Hotel Polaris, Hotellgränd 3, 
68870 Edsevö

Program: 
11.00  Misstro mot Bibeln – vad ligger 

bakom?
12.00  Lunch

13.15  Hur har Guds uppenbarelse 
dokumenterats?

14.30  Kaffepaus
15.15 ”Vad ska vi göra med dessa 

människor?”
Mötespaket med lunch och kaffe: 16 €
Anmälan senast 7 mars till  
ola.osterbacka@biblicum.se, eller tfn 
+358 50 339 6383.

Kurs i GT-isagogik
i Ljungby, Biblicum, 7–17 augusti med 
prof. John Brug, WELS.

Tidskriften Biblicum
Gedigen bibelunder-
visning på luthersk 
grund.
De flesta ti d igare år-
gångar (från 1972) i 
sökbart arkiv, senare 
tid s krifter som pdf.

Fyra 48-sidiga num-
mer per år för 36 € 
(studerande 25 €) till Finland.  
Prenumerera via webbutiken:  
http://forlag.biblicum.se

Biblicum
•	 kurser	och	föredrag	om	
biblisk	tro

•		tidskrift	för	biblisk	tro	och	
forskning

•		förlag	med	webbutik

www.biblicum.se
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ordinationshögtid 25 mars kl 16.00
En stor högtid äger rum lördagen den 25 mars, då vi planerar 
för en ordination, eller prästvigning. david Åkerlund har svarat 
ja på kallelsen att bli pastor i s:t Johannes evangelisk-lutherska 
församling och är därmed klar att inträda i ordets tjänst, efter 
att ha genomfört många års studier på distans och på kurser 
utomlands.

ordinationsgudstjänsten hålls i Lepplax bykyrka lördagen den 
25 mars kl 16.00. som ordinator fungerar peter Öman, som är 
pastor i LBk och davids handledare. andra gästande pastorer 
är don patterson från weLs, texas, som är davids personlige 
vän och mentor vid hans studier i Usa senaste vår, holger weiß 
från eLFk (tyska bekännelsekyrkan), också davids lärare, samt 
en representant för sLt (finska bekännelsekyrkan).

efter ordinationsgudstjänsten är det kaffeservering. alla är hjärt-
ligt välkomna.

vem är David åkerlund?

Han presenterar sig själv så här:

”Född på Malmska sjukhuset 19.03.1983 på kväl-
len, på det 500:de året efter Luther födelse, stor och 
frisk pojke med blond pannlugg, därav mitt namn 
David, efter herdegossen vars pannlugg blonderats av 
solens hetta. 

Uppvuxen i Larsmo, Näs, det 8:de barnet av 10 
syskon, familjens yngste son.

Utbildad såsom Herren till husbyggare, han av sin 
fosterfar, jag på Optima i Jakobstad, examen 2002. 

Gift sedan 2004 med Marika född Björkskog, Pe-
dersöre, Kållby.”

David var några år engagerad i Föreningen Logos, 
som höll förberedande gudstjänster och bibelstudier 
medan samtal pågick inför bildande av en församling. 
När S:t Johannes bildades 1.8.2008 var han en av de 
sex stiftande medlemmarna. Ända sedan dess har han 
fungerat som styrelsens ordförande.

David har haft ett brinnande intresse att lära sig 
mera om den kristna tron. Han har ofta under sitt 
arbete haft tillfälle att lyssna på predikningar och 
Biblicum-föreläsningar.

Från 2013 gjordes ett studieprogram under led-
ning av LBK:s studieledare Peter Öman. Redan före 
det hade David deltagit i europeiska sommarkurser 
men studieprogrammet ledde till en intensifiering av 
distansstudierna.

Under åren 2015–2016 kallades David att fullgöra 
pastorspraktik både i S:t Johannes och i finska SLT. 
Detta gav ett tufft program, då både studier och prak-
tik skulle fullgöras vid sidan av arbetet, som i det när-
maste skedde på heltid.

Den 15 januari 2017 höll David både nattvards-
mässa och gudstjänst, varefter en examination skedde 
under ledning av Peter Öman, som deltog via video-
förbindelse.

Efter examinationen konstaterade både examina-
torn och den närvarande församlingen att David besit-
ter nödiga kunskaper för att kallas till pastor.

Den 29 januari sammankallades ett extra försam-
lingsmöte, som enhälligt beslöt kalla David till pastor. 
Han svarade jakande på kallelsen. Tillsvidare är kallel-
sen till en oavlönad tjänst men styrelsen avser att inom 
kort reglera pastorernas tjänster till deltidsanställning 
med en liten månadslön. Församlingen har två andra 
pastorer: Øyvind Edvardsen och Ola Österbacka. Den 
sistnämnde är formellt pensionär. 

Vi ber Gud rikt välsigna vår nye pastor och hans 
hustru.

Kontaktuppgifter:
Kvarnbacksgatan 5 B 27
68600 Jakobstad
tfn +358 40 580 3795
e-post: david.akerlund@sanktjohannes.info

http://sanktjohannes.info
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Händelser i systerkyrkor 2017
25 mars Biblicumdag i norrköping
13–16 april skidläger i kåbdalis
25–27 maj Barnläger på hjortsbergagården
28.6–2.7 ceLc- konferens i grimma, tyskland
10–12 juli Ungdomsläger på hjälmargården
12 juli pastoralkonferens på hjälmargården
13–16 juli sommarläger på hjälmargården
21–23 juli sLt sommardagar i sideby, Finland
28–30 juli sommarkonferens i grinde, norge
7–17 augusti isagogikkurs i Ljungby, J Brug
3–5 november allhelgonaläger i Ljungby

Stöd S:t Johannes
ev-lutherska församling!
Bankkonto i handelsbanken:  
iBan: Fi18 3131 1000 2060 07 
Bic: handFihh

ange referensnummer för betalningar:

• 1009 medlemsgåvor
• 2008 verksamhetsbidrag (bl.a. pastorslöner)
• 3007 diakoni
• 4006 mission (Bulgarien)
• 5005 frivilligt bidrag för Bibel och Bekännelse

Lutherord
”Alla borde fly som man 
flyr från själva djävulen när 
sekter och entusiaster leder 
oss bort från Ordet och 
Skriften till människotankar 
. . . För detta leder oss från 
ett berg till kvicksand. Ju 
mer man försöker finna 
fotfäste där desto djupare 
sjunker man, och det är 
omöjligt att undvika att gå 
under. Endast Guds Ord 
är den sanna, orubbliga 
klippan som en människa 
säkert kan lita på.”

Ett förslag
Ta några minuter varje dag till att repetera 
katekesen tillsammans i familjen. Sätt som mål 
att bit för bit lära er sid. 9 – 27 utantill. Det 
blir både till stöd för er tro och en god hjälp 
när ni ska vittna om Kristus. Ett bra sätt att 
fira Luthers reformation 500 år!

Lepplax
Mars 

5 Gudstjänst 12; HHN
11 Biblicum-dag, se skild info
12 Gudstjänst 12; kyrkkaffe
19 Gudstjänst 12
25 Ordination, se skild info
26 Gudstjänst 12; HHN

April

2 Gudstjänst 12; kyrkkaffe 
9 Gudstjänst 12
13 Nattvardsmässa 19
14 Gudstjänst 10, långfredag
16 Gudstjänst 12, påskdag;  
 kyrkkaffe
23 Gudstjänst 12; HHN
30 Gudstjänst 12

Maj

7 Gudstjänst 12; HHN
14 Gudstjänst 12; kyrkkaffe
21 Gudstjänst 12; HHN 
28 Gudstjänst 12

Planerad verksamhet i Lepplax och Vasa 2017
Vasa 
Mars

11 Biblicumdag i Pedersöre, 
  se skild info
19 HHN 10.15, gudstjänst 11; 
 söndagsskola, kyrkkaffe

April

2 Gudstjänst 11
11 Aktpredikan 19
13 Nattvardsmässa 19
17 Gudstjänst 11, annandag 
 påsk; församlingens årsmöte
30 HHN 10.15, gudstjänst 11; 
 söndagsskola

Maj

14 Gudstjänst 11
25 Utfärd
28 HHN 10.15, gudstjänst 11; 
 söndagsskola, kyrkkaffe

Kontrollera programändringar i 
webbkalendern.

Aktuell bok under
reformationens 
jubileumsår:

Luthers 
lilla katekes
med en förklaring för barn
och vuxna av david p. kuske

Säljs hela året för endast 10 €!
Beställ från Logos förlag eller forlag.biblicum.se.

Lutherböcker i Logosmappen:
logosmappen.net/ 

?page_id=141



adopterad av gud
När tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under 

lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi  
skulle få söners rätt. (Gal 4:4,5)

För många år sedan adopterade min fru och 
jag en liten flicka med flera funktionshinder. 
Hon var bara ett och ett halvt år. Hon visste inte 
att hon blev adopterad. Det enda hon förstod 
var att vi tog hand om henne och hon ville vara 
hos oss. Fram till dess hade hon inte haft några 
föräldrar eller ett hem som var hennes. Hon var 
föräldralös. Allt förändrades den dag vi fått adop-
tionen beviljad och kom hem med en ny medlem 
i familjen.

Adoption är också den bild Gud använder 
för att beskriva hur han tar emot syndare i sin 
familj. Han har inga naturliga barn bland Adams 
ättlingar. Vi är alla avlade och födda i synd, utan 
hopp och utan Gud i världen (Ef 2:12). Sådana 
skulle vi ha förblivit för alltid - andligt föräldra-
lösa. Men i sin nåd tog Gud hand om vår adop-
tion. Han betalade adoptionsavgiften med ett 
annat liv, med sin ende naturlige Sons dyrbara 
liv. Jesus ordnade med adoptionspappren för 
hela världen genom att signera dem med sitt eget 
blod. Han förändrade vår status från ”oönskad” 
till ”önskad”, från ”oälskad” till älskad.

En adoption börjar med att någon vill bli för-
älder och ser sig om efter ett barn som behöver 
kärlek. Det är vad som hände med dig. Män-

niskosonen har kommit för att söka upp och frälsa 
det som var förlorat (Luk 19:10). Du var kanske 
för ung för att komma ihåg det, men det finns en 
dag då de med blod signerade adoptionspappren 
blev dina alldeles egna. Det var den dag då du 
döptes och den himmelske Fadern med vatten 
och Ord gav dig sitt namn. Den dagen kallade 
han dig sitt eget barn och ända sedan dess har 
han varit din Far. Det är precis så som Jesus sa: 
Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er (Joh 
15:16).

Känner du dig ensam idag? Finns det mycket 
i ditt hjärta men ingen som har tid att lyssna eller 
visa intresse? Gud bryr sig om. Alltid. Han har 
velat ha dig ända från början. Han har utvalt dig 
att vara hans kära barn. Genom hans nåd har din 
adoption blivit bekräftad och hans hjärta är alltid 
öppet för dig. Vad var det nu du ville säga till 
honom? Han är beredd att lyssna och svara.

Var vid gott mod! Du är Guds barn! 
Hans Son har gett sitt blod för dig.
När du blev döpt i Jesu namn
gav han dig hemortsrätt hos sig.

Ur Meditations
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