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Så säger Herren: Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den,
så ska ni finna ro för era själar. Jer 6:16.
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S:t Johannes
evangelisk-lutherska
församling
Vi tror att Gud har skänkt hela världen glädjebudskapet 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 produkter utan som Guds eget ord. Bibelns ord är
den enda normen för sann kristen lära.
Vi bekänner oss till de lutherska bekännelseskrifterna 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 konferensen, 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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Från redaktionen
Tacksamhet

Tre aktuella händelser har satt spår i det här numret av Bibel och Bekännelse: LBKs sommarläger och kyrkokonferens på Strandgården
nära Halmstad, Stiftelsen Biblicums 50-årsjubileum och vårt eget
församlingsjubileum i augusti.
Samtliga dessa ger här anledning att anknyta till temat för tacksägelsedagen som vi firade för några veckor sedan.
Utan gemenskapen med LBK skulle vi inte ha möjlighet att sända
ut denna tidning till mer än 200 mottagare runtom i Svenskfinland. En
stor del av artiklarna i detta nummer har sitt ursprung i andakter under
sommarlägret. Vi är också tacksamma för gemenskapen med Norge som
vi får ett par glimtar av och som berikat oss med en av våra pastorer.
Stiftelsen Biblicum har haft en stor betydelse för vår församlings
tillkomst. Dess tillkomst och fortgående verksamhet med fast tilltro till
Bibeln som Guds ord har varit en källa till förnyelse och inspiration för
många i våra nejder, som nu är anknutna till vår församling.
Att vår lilla församling ännu får vara med och sprida Guds ord i våra
bygder, dessutom med en medlemskår som har tredubblats under de tio
gångna åren och med fyra förkunnare, är ett underbart bevis på att Gud
är mäktig i de svaga.
I gudstjänstpredikan vid vårt jubileum påmindes vi om vår salighet,
den som ges oss av Guds nåd (Ps 33:12):
Saligt är det folk som har Herren till sin Gud, det folk som han har
utvalt till sin arvedel.
På tacksägelsedagen hade vi orsak att se hur denna nåd flödar in i vår
vardag (2 Kor 9:8):
Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har
nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
Om vi ens kan se en liten glimt av denna nåd, som erbjuder ett
sådant överflöd, borde varje uns av klagan och suckande blåsa bort.
Sådant som avund och missunnsamhet skulle dra iväg som rök för
vinden.
Dessutom skulle varje nödställd som vi kommer i kontakt med, och
varje hjälpbehövande, få uppleva något av Guds barns salighet då vi öser
vidare till henne det överflöd som Gud skänkt oss. Paulus fortsätter med
tanke på insamlingen till de nödidande i Jerusalem (v 11, 13):
Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt, och det väcker tack
samhet till Gud när vi överlämnar gåvan. ... När ni visar er äkthet genom
denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evang
elium.
Denna rikedom grundar sig till ingen del på något vi själva har gjort
eller beslutat oss för. Den grundar sig på att vi har lärt känna Guds ord,
och därigenom Guds rika nåd i Kesus Kristus. Vi har fått se hur han,
som var rik men som blev fattig för vår skull, genom sin fattigdom har
gjort oss rika (2 Kor 8:9). Den rikedomen vill vi ge vidare!
Ola Österbacka
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Blodröda och snövita
Morgonbön på Strandgården av
Anders Einarsson
Tvätta er, gör er rena! Ta bort era
onda gärningar ur min åsyn. Sluta
att göra det som är ont, lär er att göra
det som är gott! Sök det rätta, till
rättavisa förtryckaren, försvara den
faderlöses rätt, stöd änkan i hennes
sak. Kom, låt oss gå till rätta med
varandra, säger Herren. Om än era
synder är blodröda ska de bli snövita,
om än de är röda som scharlakan ska
de bli vita som ull. Om ni är vil
liga och lyssnar ska ni få äta landets
goda. Men om ni vägrar och trotsar
ska ni förtäras av svärd, för Herrens mun har talat. Jes 1:16-20
Texten denna morgon får oss
kanske att hoppa till. Om du
liksom jag var lite sömnig förut så
är du möjligtvis klarvaken nu. Det
är tuffa uppmaningar, men mitt i
allt ett underbart löfte som strålar
och lyser över allt det andra.
I verserna som föregår denna

text ger Gud genom sin profet uttryck för hur han känner inför sitt
folks handlingar. Han säger att
röken från deras offer är avskyvärd
och att han hatar deras nymånader
och högtider. Men allt detta var ju
goda saker och för Israels folk till
och med befallda av Gud, så varför
dessa ord? Jo, folkets hjärtan hade
vänt sig bort från Gud. I versen
före vår text säger han: era händer
är fulla av blod. Sedan kommer
uppmaningen: Tvätta er, gör er
rena! Ta bort era onda gärningar ur
min åsyn. Sluta att göra det som är
ont, lär er att göra det som är gott!
Sök det rätta, tillrättavisa förtrycka
ren, försvara den faderlöses rätt,
stöd änkan i hennes sak. Vad är nu
detta? Jo, det är Guds lag som fortsätter att tala till Israel och till dig
och mig. Vi ska tvätta oss, ta bort
våra onda gärningar och sluta göra
det som är ont. Vi ska lära oss göra
det som är gott. Den faderlöse och
änkan som nämns här tas upp på
några ställen i Mose lag. Där heter

det bl a: Förbannad är den som för
vanskar rätten för främlingen, den
faderlöse och änkan. (5 Mos 27:19)
För oss får de stå för vår nästa som
behöver vår hjälp.
Detta är vår uppgift. Men det
är ännu värre för oss än att vi är
smutsiga. Bibeln lär oss att vi t o
m är döda: ni som var döda genom
era överträdelser och synder skriver
Paulus i Efesierbrevet.
Har ni någon gång försökt att
lägga av med en ovana eller ett
dåligt beteende? Vi vet alla hur
svårt det är. Och även om vi skulle
lyckas rätt bra till det yttre, så
skulle Jesu röst tala till oss liksom
till fariseerna: Ve er, skriftlärda
och fariseer, era hycklare! Ni rengör
utsidan av bägaren och fatet, men
inuti är de fulla av rofferi och
hämningslöshet. (Matt 23:25). Så
varför står denna uppmaning här:
Tvätta er, gör er rena! Ta bort era
onda gärningar ur min åsyn? När
inte ens den bästa gudstjänst kan
ta bort synd, vad kan vi då göra?
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Svaret är: ingenting. Det är just det
Gud vill att vi ska komma fram
till. Han vill få oss att inse att vi
är helt hjälplösa när vi litar på vår
egen kraft och förmåga. Genom att
tala lagen till oss vill han få oss att
vakna upp. Och han har ett fantastiskt erbjudande.
Jesus talar om sig själv som den
Gode herden: När han har fört
ut alla sina får går han före dem,
och fåren följer honom eftersom de
känner hans röst. (Joh 10:4) Det
är samma röst som nu kommer
fram i dessa underbara ord: Kom,
låt oss gå till rätta med varandra,
säger Herren. Om än era synder är
blodröda ska de bli snövita, om än
de är röda som scharlakan ska de bli
vita som ull.
Vem är det som ropar? Vem tar
initiativet här? Det gör den gode
Herden. Jesaja såg honom 700 år
innan han kom till jorden. Han
talar här till den som har försökt
tvätta sig själv ren och göra det
som är gott, men upptäckt hur
svårt, ja hopplöst det är. Men
Herden visar på den rätta vägen
och lovar: om era synder är blodröda
ska de bli snövita, om de är röda som
scharlakan ska de bli vita som ull.
Låt oss ta ett exempel. Efter
denna sommar känns det avlägset,
men för bara några månader sedan
fick även vi som bor i söder uppleva något som ni från nordligare
breddgrader är mer vana vid framåt
vårkanten, något av det ljusaste
jag tror man kan uppleva här på
jorden: vårsolen som skiner när det
fallit nysnö. Utan solglasögon är
det nästan omöjligt att se något i
det intensiva ljuset. Låt oss jämföra
det med vårt inre. Vad hittar vi där
om vi rannsakar oss och prövar
oss i ljuset av Guds lag? Vi ser en
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insida i behov av en riktig vårstädning där ljuset avslöjar alla synder.
Men Ordet lovar: de ska bli snövita
. . . vita som ull.
Låt oss gå till förklaringsberget.
Där berättas det om hur Jesus förvandlades inför dem: hans ansikte
lyste som solen, och hans kläder blev
vita som ljuset. (Matt 17:2) Evangelisten Markus berättar: Hans kläder
blev skinande vita, så vita som ingen
tygberedare på jorden kan bleka
några kläder.
Sådana kläder utlovas nu åt oss.
Men hur ska det gå till? Om ni
är villiga och lyssnar säger Jesaja. I
Galaterbrevet läser vi: Alla ni som
blivit döpta till Kristus har iklätt er
Kristus.
I dopet tvättar Gud bort alla
våra synder. När vi i tro lyssnar till
hans uppmaning Kom, låt oss gå
till rätta med varandra blir denna
klädedräkt, Kristi fullkomliga rättfärdighet, vår. Den täcker över allt
som blir fel och allt som vi skäms
och har dåligt samvete över. Visst
kan det kännas trevligt att vara
välklädd och ha nya snygga kläder
på sig? Att bli iklädd Jesus är tusen
gånger bättre! Det är kläder som
aldrig kommer att slitas ut! De
kanske verkar omoderna i mångas
ögon men garanterar inträde till en
härlig fest som aldrig tar slut. Jag
talar om den himmelska härligheten.
Vi minns från Jesu liknelse
mannen som var på ett kungligt
bröllop utan bröllopskläder. Han
blev utkastad. Men den som blivit
klädd i Jesu Kristi rättfärdighet ska
Gud aldrig visa bort utan bjuda
in att fira en härlig fest i evighet. I Johannes evangelium säger
Jesus till dig: Alla som Fadern ger
mig kommer till mig, och den som

kommer till mig ska jag aldrig visa
bort.
Sista versen i vår text slutar med
en kraftig lagpredikan för att vi ska
hålla oss vakna och hålla oss nära
vår bäste vän Jesus.
Därför ska vi lyssna när Herren
kallar: Kom, låt oss gå till rätta med
varandra. Texten lovar: Om ni
är villiga och lyssnar ska ni få äta
landets goda. Men om ni vägrar och
trotsar ska ni förtäras av svärd, för
Herrens mun har talat. Det sistnämnda är inget vi vill råka ut för.
Men det sker bara om vi avvisar
hans underbara löfte. Det sker inte
för att dina synder är så svåra att
de inte går att tvätta bort, det har
Gud lovat oss. Den trösten får vi
ta med oss från Jesaja denna morgonstund. De blodröda synderna
har blivit snövita. Vi får stå med
skinande rena kläder, inte för att vi
lyckats så bra med att bättra på utsidan, utan för att Jesus har kallat
oss till sina barn och gjort oss rena
genom att dö för oss.
Nu när vi har talat en del om
vita och rentvättade kläder vill jag
avsluta med att läsa ur Uppenbarelseboken om vad Johannes fick se
i sin syn:
Därefter såg jag, och se: en stor
skara som ingen kunde räkna, av
alla folk och stammar och länder och
språk. De stod inför tronen och inför
Lammet, klädda i vita kläder och
med palmblad i sina händer, och de
ropade med stark röst: ”Frälsningen
tillhör vår Gud, som sitter på tronen,
och Lammet!” (Upp 7:9-10)
Du ska en gång vara den som
står framför tronen och lovsjunger
Lammet i ren och ogrumlad glädje,
klädd i vita kläder!
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Rättfärdighetens friska flöde

Aftonbön på Strandgården av
Øyvind Edvardsen
Jag hatar era fester, jag föraktar dem,
jag tål inte era högtider. För även om
ni offrar både brännoffer och matof
fer åt mig har jag ingen glädje i dem,
jag vill inte se era gemenskapsoffer
av gödkalvar. Ta bort dina sångers
buller ifrån mig, jag vill inte höra
ditt strängaspel. Men låt rätten flöda
fram som vatten och rättfärdigheten
som en ständigt rinnande ström.
(Amos 5:21-24)
Det är bra med traditioner och
goda vanor. De hjälper oss att hålla
fast vid något som är kärt och gott
och viktigt för oss. Traditioner och
goda vanor hjälper oss att fortsätta
även i svåra tider. De kan vara en
fast ram att hålla fast vid under
livets gång. En sådan tradition är
söndagens gudstjänst, eller varför
inte också LBKs återkommande
sommarkonferens. En god tradition att hålla fast vid, en god vana
att följa. Ni har lärt er att gå i

kyrkan, att uppsöka samlingar där
trossyskon möts, antingen i vuxen
ålder eller också har ni lärt er det
från barnsben. Vilken välsignelse
det är att få in sådana goda vanor
som liten.
I Ordspråksboken finns en vers
som talar om detta. Där står det i
kap 22: Vänj den unge vid den väg
han ska vandra, så viker han inte
av från den när han blir gammal.
Det behagar Gud att vi ger de små
goda vanor, som att fira gudstjänst
regelbundet, vara tillsammans med
trossyskon annars också och efter
förmåga tjäna Gud med någon
gåva i hans kyrka. Det kan vara
pengar eller andra gåvor som ges,
krafter som offras, tid som spenderas, öron som lyssnar, ord som
talar, böner som ropar. Allt i Herrens tjänst.
”När ska vi i kyrkan, pappa”
frågar min treårige son om det är
någon söndag vi inte firat gudstjänst i vår församling. Frågan
brukar komma måndag eller tisdag
när det gått över en vecka sedan

förra gången de var i kyrkan. Det
är en bra fråga att ställa av ett litet
barn. Han har redan lärt sig en
god vana för resten av livet. Tillsammans med sin lillasyster firar
han egen gudstjänst i vardagsrummet med stolar nerlagda på golvet
fungerande som kyrkbänkar. Med
psalmbok i handen nynnar han
på liturgiska melodier och knäpper händerna för bön. Traditioner
och goda vanor är bra. Vanan att
gå i kyrkan är bland det bästa som
finns, för där får vi möta Jesus.
Guds egen Son som steg ner
till jorden i Människosonen Jesus
Kristus. Han som blev en av oss
och levde under samma förhållanden som vi. Han som vandrade
tillsammans med syndiga människor och såg hur deras syndiga
liv var. Han som var fullkomlig
i vårt ställe och uppfyllde Guds
heliga lag för oss, som betalade
priset för våra synder och sonade
straffet för dem. Han som offrade
sig själv och utgöt sitt blod för oss.
Jesus Kristus, han som led och dog
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för oss för att sedan efter tre dagar i
graven uppstå igen som segerherre
över synden, döden och djävulen. Guds egen Son, Jesus Kristus
vår Frälsare. Honom möter vi i
kyrkan.
Vi möter honom i liturgin, i
psalmerna, i predikan. Kanske var
det också där vi mötte honom för
första gången när vi som nyfödda
döptes i Jesu namn och blev Guds
barn. Senare i livet får vi möta
honom igen i nattvarden där han
ger oss av sig själv, sin kropp och
sitt blod offrat för oss. Vi får syndernas förlåtelse och förnyad kraft
att leva som Guds barn, som rättfärdigförklarade Kristi lärjungar i
världen. Gudstjänsten tar inte slut i
kyrkan, det är åtminstone inte meningen att den ska det. Söndagens
gudstjänst ger oss kraft att fortsätta
leva som kristna i världen så att
hela vårt liv blir till Guds tjänst.
I kyrkan är det primärt Gud som
tjänar oss, i resten av veckan är det
primärt vi som tjänar Gud genom
att tjäna våra medmänniskor i våra
olika kallelser i livet. Gud är med
oss hela tiden och ger oss förlåtelse
och nåd varje dag genom sitt Ord.
Söndagskristen. Lägerkristen.
Finns det ens sådana ord? Förstår
ni vad jag menar? Det är lätt att
vara kristen tillsammans med andra
kristna. Det är lätt att vara kristen
när vi får göra ett konkret arbete
för Guds rike. Profeten Amos
talar om faran att falla i detta
dike under vår livsvandring här
på jorden. Faran att vi blir sådana
vars hjärtan är i världen, medan vi
till det yttre ger ett sken av kristet
liv genom att gå i kyrkan, resa på
läger, vistas bland andra kristna
Välkommen till våra
gudstjänster:
Lepplax bykyrka: Normalt varje
söndag kl 13. Undantag: ingen
gudstjänst 30.9 och 2.12; 21.10
kl 18. Annons månatligen i ÖT.
Vasa, Settlementcentrum, Villag 1:
Normalt första och tredje
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eller arbeta i och för kyrkan. Detta
hyckleri fördömer profeten Amos i
vår text. Namnkristna som inte har
Jesus i sina hjärtan eller endast har
honom i sina hjärtan på söndagar
eller när de är tillsammans med
andra kristna.
Det Gud bryr sig om är våra
hjärtan och själar. Det som betyder något för Gud är var vi har
vårt hjärta. Han vet allt om vad
vi har för förutsättningar att tjäna
honom i livet. Falsk kristendom,
ett sken av helighet, det är inte
något som behagar Gud och
honom kan vi heller inte lura. Så
om vi gör kristna saker för att vi
genom det tror att vi har allt klart
med Gud så har vi missuppfattat.
Det han vill ha är våra hjärtan.
Sedan kan vi göra kristna saker.
Och det är också vad de flesta av
oss gör. Vi har vants vid den väg
vi ska vandra och tjänar Herren i
uppriktig glädje över den rättfärdighet som Jesus Kristus vunnit
åt oss på korset. Men vi ska inte
bedöma andra, för det är Guds
sak att döma hycklare. Varningen
från Amos ger anledning att stanna
upp och rannsaka oss innan vi går
vidare med förnyad kraft och tillit,
med kärlek från Gud att leva av
och ge vidare i vår vardag.
Gud har inte gett någon i uppdrag att läsa andra människors
tankar eller se in i deras hjärtan. Vi
kan det heller inte. Det har Gud
behållit för sig själv. Vi ska därför
inte ta ifrån någon tryggheten i
den tradition och goda vana de
har att gå i kyrkan på söndagar
och resa på läger. Vi får heller inte
låta någon ta från oss den tryggheten. Om den unge har lärt sig

att vandra på den goda vägen, vad
är väl bättre än det? Då vandrar
han där oberoende av livssituation och dagsform och medkristna
som nyfiket undrar om nu herr
pastorn eller herr eller fru lekman
verkligen är helhjärtad idag också.
Gudstjänsten får inte börja med att
bedöma någons uppriktighet: hur
känns det idag då, har du Jesus i
ditt hjärta i dag? utan: välkommen
tillbaka! Jesus är här idag också för
att ge sig själv åt dig än en gång.
Sitt ner på din fasta bänk. Ta emot
som du brukar. Guds nåd är varje
morgon ny!
Jesus är helhjärtad. Han gick
in med hela hjärtat. Och är du
hans barn så vet du det och det gör
Gud också och då har också Gud
ditt hjärta. Börjar du tvivla kan du
påminna dig om ditt dop och titta
på korset. Där har du din säkerhet. Och där ska också alla andras
säkerhet ligga. Utanför dig själv.
Hos Kristus. I hans rättfärdighet.
Amen.
Vi tackar dig vår käre Herre och
Gud för att du köpt oss fria ifrån
synden, döden och djävulens makt
genom din Son Jesus Kristus och hans
rättfärdighet som blivit vår. Tack för
att du lärt oss goda vanor. Tack för
att vi får fira gudstjänst regelbundet
i vår kyrka, för att vi får samlas på
läger med våra trossyskon och för att
vi får utföra ett arbete i din kyrka.
Bevara oss från döda gärningar och
död tro, och bevara oss från dem som
vill döda tryggheten i våra goda tra
ditioner. Välsigna oss med din nåd så
att våra liv flödar över av din rätt
färdighet. Amen.

söndagen i månaden kl 11.
Undantag: 30.9 gudstjänst, men
ingen gudstjänst 7.10. Även
21.10. Allhelgonagudstjänst
3.11. Annons i Vaasan Ikkuna.

Följ oss på Youtube, Instagram
och Facebook (ikoner längst till
höger på menybalken):

Följ direktsändningar, se:
sanktjohannes.info/media/stjdirekt.

Inspelningar från StJ, LBK och
LBK Norge i sökbar databas:
sanktjohannes.info/oratio

Inspelningar läggs ut efteråt.

https://sanktjohannes.info
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Biblicum 50 år
För ett drygt halvsekel sedan utmärkte sig två teologer under flera
decennier i sin kamp mot avfallet i
Svenska kyrkan. Den ene var domprosten i Växjö, G A Danell, som
hade efterträtt Axel B Svensson
som redaktör för tidskriften Nya
Väktaren. Den andre var teol dr
David Hedegård som i flera decennier ensam hade gett ut tidskriften
För Biblisk tro.
Dessa män tog initiativet till
ett möte i domprostgården i Växjö
den 8 oktober 1968. Hedegård
hade till mötet utarbetat en promemoria. Enligt denna föreslogs
”en institution som meddelar bibelkunskap på olika nivåer och till
olika kategorier av människor, i
första hand till teologie studerande,
lärare och lärarkandidater, ungdomsledare, söndagsskollärare etc.”
Sju stiftande medlemmar utgjorde stiftelsens första styrelse. G
A Danell var ordförande och Hedegård vice ordförande.
Den 4 juli 1969 kallades teol lic
Seth Erlandsson till studierektor
och föreståndare. Han doktorerade
i maj 1970 och trädde sedan in i
full tjänst. Från nr 6/1970 blev han
fast medarbetare i För Biblisk tro,
som samma år officiellt blivit stiftelsens språkrör. Snart började en
rik bokproduktion, där startskottet

utgjordes av ”Det står skrivet”, ett
svar på biskopsmötets bibelkommissions betänkande ”Bibelsyn och
bibelbruk”.
Tidskriften För Biblisk tro kämpade ständigt en kamp mot avfall
från tron. För att belysa detta ges
här ett citat från nr 6/1970, där
Hedegård skriver under Redaktionellt:
”Någon av Tidskriftens läsare
tycker, att den är ”alltför negativ”.
Han önskar, att den vore mer ”positiv”. Till detta ville vi säga, att vår
strävan är att både meddela information om Skriften och dess lära
och att belysa den andliga situationen i vår tid utifrån Skriften, inte
minst att belysa det avfall från tron
som möter på de mest skilda håll i
den kristna världen i vår tid. Skriften själv bekämpar varje förvanskning av sanningen, och en stor del
av Jesu och apostlarnas undervisning består därför av vederläggning
av falska läror. Vi har även i detta
fall bara att följa Jesu och apostlarnas föreskrifter och exempel. Det
har med rätta sagts, att den som
säger ja till sanningen också måste
säga nej till osanningen. Vår tidskrift vill göra bådadera.”
David Hedegård avled i oktober
1971. Han skulle några veckor
senare ha fyllt 80 år. Det var me-

ningen att man skulle ha överlämnat en festskrift på hans födelsedag, men den utgavs nu postumt
med titeln ”Ditt ord är sanning”.
Hans efterträdare som redaktör
för tidskriften var given: Seth Erlandsson hade redan under en tid
varit en nära medarbetare och det
var också den avlidnes önskan att
tidskriftens namn skulle ändras till
”Biblicum – tidskrift för biblisk
tro och forskning”. Så skedde från
första numret 1972.
Erlandsson inledde en rik produktion av skrifter. Till en början
gavs en småskriftserie ut, ”Bibel
och vetenskap”.
Den 30 juni –12 juli 1969 höll
stiftelsen sin första bibelkurs på
Hjelmserydstiftelsen. Under 1971
togs de första kontakterna med
professor Siegbert Becker från Wisconsinsynoden. Hans föreläsningar
under en lång rad kurser både i
Sverige och Norge kom att betyda
oerhört mycket. Han gav också
impulserna till de fria församlingar
som 1974 konstituerades som
Lutherska Bekännelsekyrkan.
Biblicums forskningsbibliotek,
som hade vuxit kraftigt, kunde i
mars 1972 flytta till egna utrymmen på Södra Rudbecksgatan 6
i Uppsala. Biblicums invigningsoch tacksägelsehögtid hölls 14–15

Professor Becker var en outtröttlig
och mycket uppskattad föreläsare.
Hans många föredrag i samband
med kurser i Biblicums regi simul
tantolkades av Seth Erlandsson. De
finns inspelade och kan tankas ner
från Biblicum.se/Undervisning/Bib
licumföredrag.
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oktober. Programmet inleddes på
universitetet med en föreläsning av
Stiftelsens hedersordförande, teol
dr Hugo Odeberg. Hans ämne var
”Att rannsaka Skrifterna”. Efter att
föreståndaren hållit en föreläsning
över ämnet ”Herrens lidande tjä-

Festskrift

nare” tågade man till det nya huset
där invigningstalet hölls av G A
Danell.
1980 togs en tillbyggnad i bruk,
vilken gjorde det möjligt att hålla
offentliga föreläsningar och längre
kurser. 1998 såldes fastigheten

Nr 3/2018 av tidskriften ges ut i form av en
festskrift och kommer också att säljas separat. I
festskriften, som är en bok på 216 sidor, ingår 20
artiklar från olika skeden och av olika författare.
Skriften utgör ett tvärsnitt av det allra viktigaste som tidskriften Biblicum har tagit fram
genom åren. Dess första kapitel, Om Biblicum,
innehåller ett par avsnitt som presenterar Biblicums programförklaring och vad teologistudier är
och bör vara.
Det andra kapitlet behandlar Bibelns kanon
och grundtext, alltså de centrala frågorna om Bibelns trovärdighet. Det tredje kapitlet behandlar
bibeltolkning. Det fjärde kapitlet tar upp Bibelns
centrum: frälsningen i Kristus. Där ingår självfallet undervisning om den frälsande nåden och den
objektiva rättfärdiggörelsen, men också frågan
om det är samma tro i GT som i NT. Slutligen
kommer ett femte kapitel med rubriken Biblisk
tro och apologi. Här ingår frågan om utvecklingsläran och de sex skapelsedagarna. Det sista

Stöd Stiftelsen Biblicum
genom gåvor och förbön!
Eurobetalning: IBAN
SE34 6000 0000 0003
0532 0718, BIC/SWIFT:
HANDSESS

Böcker från
Biblicums förlag
Gå till Biblicums webbutik för
att söka i ett stort utbud av bibeltrogen litteratur och biblar.
https://forlag.biblicum.se
Även från Logos förlag som har
ett kommissionslager.

i Uppsala eftersom kostnaderna
för underhållet blev övermäktiga och biblioteket flyttades till
Ljungby i lokaliteter som uthyrdes av Markusförsamlingen på
Hantverkargatan 8.
Ola Österbacka

avsnittet är en
uppbygglig framställning om hur
den helige Ande
tröstar kyrkan.
Eftersom
kostnaderna
för utskick av
denna bok till
prenumeranterna gräver
ett djupt hål i
tidskriftens ekonomi har
några församlingar beslutat köpa in ett antal av
böckerna som evangelisation till bibliotek, skolor
och andra som troligen inte annars nås som prenumeranter eller köper boken själva. Boken har
goda förutsättningar att få status av ett standardverk för biblisk tro.
Ola Österbacka

Stiftelsen Biblicum 50 år
Kursdag 6/10 i Vännäs och 20/10 i Ljungby
6/10 på Missionsgården Fridhem,
Lägervägen 4, 911 34 Vännäs
13.00 Är profeten Sakarjas bok svår att förstå?
Teol dr Seth Erlandsson
14.00 ”Om ni förblir i mitt ord ...” (Joh 8:31)
Pastor Egil Edvardsen, Stavanger
Kaﬀeuppehåll
16.00 Människan i centrum för Guds skapelse
Pastor Stefan Hedqvist, Hortlax
17.00 Biblicum 50 år i ord och bild
Ingvar Adriansson och Ola Österbacka
18.00 Samkväm, minnen och tal
Logi: Fridhem, vandrarhemspriser.
Anm. för logi och samkväm senast 15 sept.
ingvar.adriansson@biblicum.se, 070 393 8127
Information: biblicum.se, www.fridhem.info

20/10 på Biblicum och i Markuskyrkan,
Hantverkargatan 8, S-341 36 Ljungby
14.00 Sakarjabokens rika innehåll
Teol dr Seth Erlandsson
15.00 Introduktion av bibelutställning
Lärare Berthold Nilsson
15.30 Kaﬀeuppehåll
Öppet hus, bibelutställning
17.00 HERREN ”ska stå med sina fötter på
Olivberget” och andra profetior
Seth Erlandsson
18.00 Biblicum 50 år i ord och bild
Ingvar Adriansson
Kontakt och information: ingvar.adriansson
@biblicum.se, 070 393 8127
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Bibelns röda tråd
Lutherska Bekännelsekyrkans 32:e kyrkokonferens och familjeläger, 8-12 augusti på Strandgården i Villshärad
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till under
visning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfär
dighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad
för varje god gärning. (2 Tim 3:16,17)
Bibeln är en märklig, underbar bok, fylld av fascinerande människoöden, stora historiska händelser och
vacker poesi. Ändå är Bibeln en sammanhållen helhet,
en återgivning av Guds frälsningshistoria med en enda
himmelsk författare – Gud den helige Ande – om än
nedtecknad av en mängd mänskliga författare. Därför
har Bibeln också en röd tråd som visar på Guds makt
och kärlek. Vid årets sommarläger på Strandgården
fick deltagarna bl a höra om
• Syndafallet och det efterföljande första löftet om en
Frälsare från synden
• Guds förbund med Abraham som skapade ett löftets folk som väntade på Messias
• Mose lag och offertjänsten som var en förebild för
Jesus Kristus och hans slutliga offer
• Enkla människor som Gud använt för att utföra
sin frälsningsplan, samt
• Profetior i Gamla testamentet och deras uppfyllelse
i Nya testamentet, särskilt de messianska profetior
som Jesus uppfyller.
Föredragen tog främst upp Guds handlande genom
historien. Vi fick höra om hur Herren har agerat
från första början (i Edens lustgård) och kommer att
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fortsätta agera till tidens slut (den yttersta dagen).
Andakterna och söndagens predikan handlade främst
om livet som kristen. Där fick vi höra om Guds vilja
med våra liv och hur han vill att vi ska tänka, tala och
handla.
Ett stort glädjeämne var de många barnen som
deltog på lägret och medverkade vid musikgudstjänsten. Det fanns tre barngrupper som alla, på sin egen
nivå, fick lära sig om Guds frälsningsplan och den
röda tråden genom människans historia. Vi fick njuta
av barnkörens skönsång och av glada skratt och tillrop
under hela lägret. Även många av de vuxna har välsignats med musikalitet och både vuxenkören, ungdomskören, blåsorkestern och några solister förgyllde våra
dagar på Strandgården.
För många innebar årets läger en stor omställning.
Kyrkan har anordnat sitt sommarläger på Hjälmargården nästan varje år sedan början av 00-talet. En del
av de yngre talade om lägret som Hjälmargårdslägret, trots att vi befann oss vid havet i Halland istället
för vid sjön Hjälmaren i Södermanland. Den nya
miljön innebar salta bad och höga vågor. Istället för
en modern konferensanläggning med bekväma stolar
samlades vi i en vacker kyrkobyggnad med hårda träbänkar. Av samtalen (och en snabb handuppräckning)
att döma finns det många som vill komma tillbaka
till Strandgården nästa år, och ungefär lika många
som vill återvända till Hjälmargården. Oavsett var vi
samlas kan vi glädja oss åt Bibelns uppmuntrande ord.
Peter Öman

Det saliga i att lyssna
Kvällsandakt på Strandgården av
Bjarte Edvardsen

Aposteln Jakob talar i vår text om
att glömma bort. Han talar om
en person som tittar på sig själv i
spegeln, men som sedan går bort
och rentav glömmer bort hur han
såg ut. Med den här liknelsen vill
Jakob förmana oss att inte endast
läsa och lyssna till Guds Ord, utan
att även låta evangeliet bära frukt
i våra egna liv. Paulus skriver i Romarbrevet: [frambär] era kroppar
som ett levande och heligt offer som
behagar Gud – er andliga gudstjänst
(...) låt er förvandlas genom förnyel
sen av ert sinne. (Rom 12:1–2)
Jakob förmanar oss att inte
endast höra Ordet, men även
göra Ordet. Vad menar han? Det
händer när vi är ”söndagskristna”,
vi är ”kristna” endast på söndagar,
men resten av veckan fortsätter vi
att leva precis som förut och som
alla andra. Vi drar oss för att dela
evangelium med våra medmänniskor och är inte så frikostiga med
att hjälpa dem som är i behov med
våra ägodelar och vår tid. Ordet
som vi har hört får därmed inte
bära frukt i våra liv. Vi tittar i spegeln varje söndag, men resten av
veckan glömmer vi bort vilka vi
egentligen är.

© DEPOSITPHOTOS

Var ordets görare, inte bara dess
hörare, annars bedrar ni er själva.
Om någon är ordets hörare men inte
dess görare liknar han en man som
ser sitt ansikte i en spegel. När han
har sett sig själv och gått sin väg
glömmer han genast hur han såg ut.
Den som däremot blickar in i frihe
tens fullkomliga lag och blir kvar i
den, inte som en glömsk hörare utan
som en verklig görare, han blir salig i
det han gör. (Jak 1:22–25)
Var Ordets görare, uppmanar
aposteln Jakob. Han ger oss inga
konkreta förslag på hur vi ska vara
det utan lägger helt enkelt fram en
princip: Gör vad Bibeln säger. När
Bibeln uppmanar dig till att göra
något, så gör det!
Det hände vid ett tillfälle att
en laglärd kom fram för att pröva
Jesus. Han ville veta vad han skulle
göra för att få evigt liv. Jesus frågade honom vad som står skrivet
i lagen. Då svarade han helt korrekt: Du ska älska Herren din Gud
av hela ditt hjärta och av hela din
själ och av hela din kraft och av
hela ditt förstånd, och din nästa som
dig själv. Här sammanfattar den
laglärde de tio budorden. Vi har
brutit mot samtliga bud och vi har
inte levt fullkomliga liv. Den dåliga
nyheten är att vi inte förtjänar
annat än döden som straff. Men
den goda nyheten är att Jesus levde
ett fullkomligt liv i vårt ställe och
tog straffet på sig för oss. Eftersom
Jesus levt ett fullkomligt liv i vårt
ställe så behöver vi inte lägga någonting till hans verk. Och även
om vi försökte skulle vi inte kunna
förbättra det. Jesu verk är redan

perfekt, det är fullbordat. Och det
bästa av allt är att Jesu liv och död
tillräknas oss som en gåva.
Så varför uppmanas vi då i den
här texten att vara Ordets görare?
Som pånyttfödda människor vill
vi av tacksamhet tjäna Gud och
våra medmänniskor. Nu får vi
med glädje blicka in i frihetens
fullkomliga lag och bli kvar i den,
som Jakob uttrycker det. Det
finns en viktig koppling mellan
att vara Ordets hörare och Ordets
görare. Genom evangeliet som vi
hör verkar den helige Ande i oss
en vilja att göra det som Gud uppmanar oss till genom Ordet. När
Anden helgar oss genom evangeliet blir en positiv följd av det att
buden i lagen inte längre känns
tunga. Då frågar vi inte längre:
”Vad måste jag göra?” utan ”Vad
får jag göra?”
Du får vara en Ordets görare.
Du får tjäna Gud och dina medmänniskor i din vardag. Du får
blicka in i frihetens fullkomliga lag
och bli kvar i den.
Hur kan vi då vara Ordets
görare och tjäna Gud och våra
medmänniskor i våra liv? Du som
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sitter här idag har fått många olika
gåvor från Gud. Vi skulle kunna
räkna upp en hel rad med gåvor
och förmågor som Gud skänkt vår
lilla kyrka, men jag vill i kväll tala
särskilt om den allra största och
viktigaste gåvan, nämligen evangelium. Gud har gett dig den goda
nyheten om frälsningen genom
Jesus Kristus. Han har gett dig den
för att du ska ha evigt liv, men inte
för att du ska ha den för dig själv.
Det är inte endast för dig som Jesus
levde och dog, utan han gjorde det
även för dina vänner, dina klasskompisar, dina kollegor och dina
grannar. Gud ger oss möjligheter
varje dag att sprida evangeliet till
andra.
Den vanligaste invändningen
mot att vittna om Jesus är förmodligen den här: ”Men om jag börjar
berätta om Jesus för mina vänner
och de avvisar honom kan det ju
hända att de avvisar mig också.
Eftersom det blir för påtagligt hur
olika vi är blir det helt enkelt för
jobbigt att fortsätta umgås.”

Ja, det är sant. Vi måste erkänna
att det tyvärr kan hända. Men vi
måste fråga oss själva en väldigt allvarsam fråga: hur kan vi stå ut med
tanken på att våra otroende vänner
och grannar är på väg mot evig död
medan vi är på väg mot evigt liv?
Hur kan vi inte sprida evangelium
med tanke på helvetet? Vi ska inte
predika himmel och helvete för de
utomstående – utan läran om att
det finns något sådant som ett helvete bör främst ge oss ett allvarsamt
perspektiv på hur vi ska förhålla
oss till andra människor. Alla människor är på väg mot evigheten,
vare sig de tror på Jesus eller inte.
Läran om himlen och helvetet slår
undan alla argument att det skulle
vara okej att vara tyst. Vi vill inte
bara ha våra vänner en begränsad
tid här på jorden utan vi vill ha
dem för evigt i himlen. Och det vill
också Jesus.
Det behöver inte vara avancerat
eller storslaget att vittna om sin
tro. Och det är sant att Gud inte
har gett alla den här gåvan i lika

stort mått. Det finns de som har
en särskild fallenhet för att vara
frimodiga. Men vad vi alla kan göra
är att börja tänka på de personer
som står oss närmast, de som redan
har ett förtroende för oss. Hur kan
vi berätta om Jesus för dem? Kan
vi göra bibelverser synliga i våra
hem? I sociala medier? Kan vi ge
kristna böcker i julklapp eller födelsedagspresent? Kan du bjuda in
en vän till nästa gudstjänst? Eller
till nästa ungdomsläger? Det här är
exempel på enkla saker vi kan göra.
Listan kan göras längre. Du kan
helt säkert komma på andra sätt att
vittna om din tro om du väl börjar
tänka efter.
Det trösterika är att vi aldrig är
ensamma i den här uppgiften. Jesus
som vi vill berätta om är alltid med
oss. Jesus har inte bara levt och
dött för oss – som om inte det vore
nog – utan han är med oss varje
dag i våra liv. Han ger oss kraft och
styrka genom sitt Ord. Han gör oss
till Ordets hörare och han gör oss
till Ordets görare. Amen.

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes 40 år
1978. Efter vägledning och undervisning av dr Siegbert Becker, USA, och dr Seth Erlandsson, Sverige,
blev en grupp som tidigare hade tillhört Norsk Luthersk Lekmannamisjon överbevisad av Guds ord om att
utträde ur Den norske Kirke var det rätta. För genom
att fortsätta stå kvar som medlemmar skulle man bli
medskyldig till obiblisk lära och praxis som ständigt
fick allt större plats inom folkkyrkan.
Den 6 juni 1978 blev så Den Lutherske Forsamling i
Avaldsnes konstituerad. Från starten hade den 41 medlemmar varav 24 nattvardsberättigade. Ole Brandal
kallades till församlingens förste pastor och man
började veckovis hålla gudstjänster och bibelstudier
hemma i Brandals hus. Senare höll man till i olika lokaler fram till 1999, då församlingen köpte den nuvarande kyrkbyggnaden på Visnesveien 75 i Avaldsnes.
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2018. Söndagen den 3 juni firades 40-årsjubileet. Man
hade besök av en grupp från den amerikanska systerkyrkan Evangelical Lutheran Synod (ELS) som var
på rundresa i ”gamlelandet”. Pastor Tor Jakob Welde
ledde gudstjänsten och höll en predikan om den rike
mannen och Lasarus. Gästerna från ELS bidrog med
vacker fyrstämmig körsång, ”Skriv dig Jesus på mitt
hjärta” både på norska och engelska. Pastor Egil Edvardsen höll ett föredrag, ”Får jag vara viss om min
frälsning?” och man åt marsipankaka och andra godsaker. En dag fylld av glädje och tacksamhet över Herrens stora nåd och godhet mot oss genom alla dessa år.
Tor Jakob Welde

Abort är inget att fira
Så skriver Tor Jakob Welde i norska
Bibel och Bekännelse nr 2 2018
med anledning av att den norska
lagen om fri (”självbestämd”) abort
nyligen fyllde 40 år:
Mer än en halv miljon människo
foster har dödats dessa år. Det
motsvarar ungefär invånarantalet
i Bergen, Haugesund, Stavanger
och Kristiansand tillsammans.
Nyligen sändes också offentliga
gratulationer och lyckönskningar
till Irland där en folkomröstning
visade att en majoritet var för att
ta bort en lag från 1983 som sa att
ofödda barn och deras mödrar har
lika stor rätt att leva. Många jublar
över att man nu också i Irland ska
få ”valet” och ”friheten” att göra
abort. Samtidigt vet vi att Kyrkans
nödhjälp och andra organisationer
jobbar för att säkra ”trygga aborter” i den tredje världen. Och en
färsk undersökning (”Being Christian in Western Europe”) tyder på
att omkring hälften av de ”aktiva
kristna” (!) stöder abort i många
eller de flesta fall.
”Alla ska få ha kontroll över sin
egen kropp” heter det. Och det
låter i början helt rimligt. Men
det är vilseledande och bedrägligt
språkbruk, för abort berör ju två
kroppar, två människoliv, två individer. Men den ena av de två ska

liksom inte räknas med. Barnet
i livmodern har blivit fredlöst de
första månaderna av sin existens.
Det är ”uppseendeväckande att
en blåsippa bakom soptunnan har
starkare rättsskydd än ett foster”
som den norske journalisten Niels
Chr. Geelmuyden har kommenterat.
Att människolivet börjar vid
befruktningen är ett biologiskt
faktum. Alla arvsanlag är på plats
ända från början och efter bara
tre veckor börjar hjärtat slå. Vi vet
idag mycket mer än tidigare om
fostrets förunderliga utveckling.
Vi har alla varit pyttesmå. Jag har
vuxit och utvecklats mycket sedan
dess. Jag föddes, lärde mig krypa,
gå och prata, blev tonåring och
vuxen. Men det handlar bara om
olika livsstadier eller utvecklingsfaser. Redan som foster i livmodern
är man en levande människa som
borde ha rätt till beskydd här i
landet. Detta borde egentligen folk
i Norge kunna bli eniga om.
Så pytteliten var också vår
Herre Jesus! Han blev avlad av
den helige Ande. Den evige Guds
Son blev en människa i jungfru
Marias livmoder. Han blev alltså
inte människa först några månader
in i graviditeten eller vid födelsen
utan redan vid befruktningen var
han sann Gud och sann människa i

en person. Men hade det varit idag
skulle den unga Maria kanske ha
blivit uppmuntrad att göra abort.
Det är nu inte kyrkans uppgift
att bestämma hurdana statens lagar
ska vara. Det ansvaret har landets
politiker, folkets valda representanter. Likväl är det kyrkans uppgift
att tala om för alla som vill höra
vad Gud säger om liv och död,
rätt och fel. Abort strider mot
femte budet, ”Du ska inte mörda”.
Både moderns och fostrets liv ska
värnas, båda ska visas omtanke och
omsorg i en sårbar situation.
Samtidigt som vi bör fortsätta
att framhålla att abort är något förfärligt galet är det mycket viktigt
att tala om att det finns förlåtelse
också för den synden. Kom till mig,
alla ni som arbetar och är tyngda av
bördor, så ska jag ge er vila, säger
Frälsaren. I hans namn ska omvändelse och förlåtelse för synderna
förkunnas för kvinnor och män
i alla länder. Att Gud har visat
mänskligheten en sådan kärlek
att han har blivit människa och
gett sin Son till försoning för våra
synder ger oss alla stort värde. Ung
eller gammal, liten eller stor, sjuk
eller frisk, var och en är värdefull
för Honom. Må Gud förbarma sig
över oss, väcka oss och ge oss mod
att stå upp för rätt till liv och människovärde.

Böcker från Logos förlag
I år har två nya böcker utkommit
på Logos förlag:
Hans Ahlskog:
I frihetens gränsland
– om att ta ut svängarna på den
smala vägen (15 €)
Richard E. Lauersdorf:
Hjälp mig, Herre
– trösteord när en älskad
människa är nära döden (5 €)

https://sanktjohannes.info/logos-forlag/
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S:t Johannes ev-luth församling firade 10-årsjubileum
Söndagen den 5 augusti 2018 firades S:t Johannes ev-luth församlings 10-årsjubileum på Alskathemmet utanför Vasa.
I gudstjänsten var David Åkerlund liturg och Øyvind Edvardsen predikant. Temat för gudstjänsten var Besökelsetider.
Det lilla kapellet var fullsatt.
Som text för predikan hade Øyvind valt dagens psaltartext från Ps 33 och som ämne Gud bevarar sitt folk. Texten var
mycket lämplig för en festdag som denna.
Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Det är endast
på grund av hans barmhärtighet och trofasthet som församlingen överhuvudtaget finns kvar på kyrkokartan och dessutom
kan konstatera en fin numerär tillväxt under dessa första tio år.
Gud har utvalt oss till barnaskap hos sig i himlen. Det är
Guds beslut. Vår konkreta säkerhet vilar i Kristus och i hans
verk för oss, där han betalat priset för alla våra synder, hållit
lagen, sonat straffet, gått i döden och uppstått igen som segerherre.
Det är genom trohet till Guds ord vi förblir Guds barn och
det är genom Ordet Gud bevarar oss som sina barn. Uppmaningen på vägen vidare som församling är att vi alltid håller oss
till Guds ord, söker vår Herre i Ordet och inte föraktar Ordet.
Efter laxsoppa, plättar och sylt fortsatte programmet med
historik av Ola Österbacka, hälsningar och andakt av Hans Ahlskog.
Hans hade som tema Bygga och försvara. Jeremia hade fått
Guds uppdrag (Jer 1:9f ):
Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk
och riken för att rycka upp och bryt, förgöra och fördärva, bygga
upp och plantera.
Nehemja berättar om hur Guds folk gjorde när de byggde
upp Jerusalems fallna mur: med ena handen höll de mursleven
och med den andra svärdet. Så behöver vi också i dag riva ner
”tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om
Gud”.
När vi förkunnar evangelium om Kristi död och uppståndelse från de döda, för vår skull, då bygger vi upp Guds församling, den osynliga kyrkan. Den helige Ande väcker tro, var och
när det behagar honom och som redskap använder han de ord
som förkunnas av enkla kristna, t ex i S:t Johannes ev-luth församling.
Vi behöver också som Paulus skriver i 2 Kor 10:3ff försvara
vår tro:
För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt.
Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att
bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som
reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig
fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad så snart
er lydnad blivit fullständig.
Inspelningar från dagen finns på sanktjohannes.info/media/
inspelningar.
Ola Österbacka
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Gudstjänsten leddes av David Åkerlund och som kantor
fungerade Hans Ahlskog. Predikant var Øyvind Edvardsen. En liten sånggrupp sjöng under ledning av Helga
Dahlskog.
Hela gudstjänsten kan följas (oredigerad) som video på
Youtube och inspelning av predikan finns både som video
och ljudfil.
Efter mat och historik gavs tillfälle att framföra hälsningar. Pastor Juhani Viitala från SLT talade och överlämnade blommor. En hälsning från LBK upplästes.

Efter att programmet
avslutats inbjöds till
utelekar i det vackra
sommarvädret.
Alla åldrar deltog i
aktiviteter av olika
slag. Några vågade
ta ett dopp nere vid
bryggan.
Som avslutning på
dagen grillades hamburgare.

Friluftsgudstjänst i Lepplax

Mia Ahlskog

Under en följd av år har en friluftsgudstjänst ordnats en julisöndag. Tack vare att regnet höll sig borta
kunde en sådan hållas denna sommar. Det var den 22
juli som Hans och Mia Ahlskog inbjöd till sin natursköna gårdsplan i Lepplax.
David Åkerlund ledde gudstjänsten och ca 35 personer deltog.

Prästinstallation i norr
Den 8:e juli samlades medlemmar från LBK:s två
nordligaste församlingar för att fira gudstjänst till
Herrens ära och lovprisa Gud för att S:t Jakobs
församling i Öjebyn åter har en egen Ordets tjänare. Stefan Hedkvist installerades i sin tjänst som
kyrkoherde med handpåläggning, textläsning och
förbön och både gästerna från Immanuelsförsamlingen i Umeå och församlingens egna medlemmar samlades efteråt för kyrklunch och tårta.
Vid installationen medverkade Umeåförsamlingens ordförande Richard Lindmark, teol stud Bjarte
Edvardsen och officiant var Peter Öman. Den nytillträdda pastorn fick höra apostelns uppmaning
från 2 Tim 4:2, predika ordet, träd fram i tid och
otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tåla
mod och all undervisning. Församlingen å sin sida
fick höra Jesu egna ord om hur den bör se på sin
pastor: Den som tar emot er tar emot mig, och den
som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig
(Matt 10:40).
Peter Öman

Evangelisera
med bokspridning!

Glöm inte heller den värdefulla trosläran Hoppets
bekännelse. Den är utmärkt att ge åt konfirmander
eller vem som helst som funderar på de stora frågorna i livet. Ta kontakt om du vill dela ut av den,
så får du den gratis för ändamålet.

Känner du dig som ett svagt vittne för Kristi evange
lium? Du kan evangelisera med hjälp av goda böcker!

Hör av dig till Logos förlag / Ola Österbacka eller
via David Åkerlund som är vårt ombud för bokspridning i Jakobstadsnejden. Ring 050 339 6383
resp 040 580 3795, eller mejla till fornamn.efternamn@sanktjohannes.info.

Vår nyaste bokserie, böcker som tröstar i sorg och
inför de svåra frågorna när en kär människa ligger
inför döden, är utmärkta gåvoböcker i särskilda
situationer när det annars kan vara svårt att finna
ord. De här böckerna kostar bara 5 € och du får
fem för 20 € – priset av en liten blombukett.
Stiftelsen Biblicum har alldeles nyss gett ut en festskrift med de mest centrala artiklarna från tidskriften under 50 år. Av denna bok har vi köpt in ett
antal för gratisspridning. Se sidan 9! Boken kostar
endast 10 € för 216 sidor. Köp åt dina vänner och
familjebekanta! En mycket värdefull gåva i stället
för blommor till värdinnan vid besök!

Hjälp mig, Herre

Du kan också evangelisera med vår tidning som
vi alltid låter trycka i ett antal extra exemplar. Vid
våra gudstjänster kan du förse dig med tidningar att
lägga ut på läkarmottagningar eller ge åt grannar.

sanktjohannes.info/
logos-forlag
eller
forlag.biblicum.se

25 korta andakter för
den som måste söka
sig en väg framåt när
en älskad människa är
nära döden.
5 € – 5 ex för 20 €.
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Guds villkorslösa förlåtelse
– för vem?
Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och
bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. (Ps 51:19)
Innan vi förkunnar Guds förlåtelse för syndare
måste Gud övertyga dem om deras synder. Först
av allt behöver vi komma ihåg att Gud har ett
verktyg för att övertyga syndare. Det verktyget
är lagen. Lagen är den gudomliga läran genom
vilken Gud talar om vad han begär av oss, det vill
säga fullkomlig uppfyllelse av hans bud. Lagen
säger oss vad Gud vill att vi ska göra och vad vi
inte ska göra. Den talar om för oss hur vi motsvarar de bud Gud har gett oss. Den talar om för oss
att vi alla har syndat och misslyckas med att göra
det Gud begär av oss. Slutligen talar Guds lag
också om för oss vad vi förtjänar för vår olydnad.
Vi förtjänar att komma till helvetet.
När lagen utför sitt arbete blir vi ”nedbrutna”.
David begick äktenskapsbrott med en annan
mans fru. Han såg till att hennes man blev dödad
när han inte längre kunde dölja sin synd. Gud
sände profeten Natan för att få David att ångra
sig. Lagen utförde sitt verk. David försökte inte
längre dölja sin synd. Han försökte inte skylla den
på någon annan. Han sa inte: ”Jag är Israels kung.
Ni kan inte tala om för mig att jag har gjort något
fel.” David sa helt enkelt: ”Jag har syndat.” Gud
övertygade honom om hans synd och David bekände den.

När David bekände sin synd sa Natan till
honom: ”Herren har förlåtit din synd” (2 Sam
12:13). Det verktyg Gud har gett oss för att tillkännage förlåtelse är evangeliet. Det förkunnar
Guds förlåtelse för våra synder. Det är nyckeln
till himmelriket. I denna vers ur Psaltaren säger
David att Gud faktiskt har förlåtit hans synd och
att han genom tro har försäkran om evigt liv.
Till dig som tror har Gud gett fullmakt att förkunna Guds förlåtelse för ångerfulla syndare.
Vilken glädje Gud ger dem som du kommer till
med budskapet: ”Dina synder är förlåtna”
(Matt 9:2).
Jesus räddar syndare. Gå och ge de trösteorden
till den som är tyngd av synd under vandringen
på jorden.
Du som sörjer, kom och se: Jesus räddar syndare.
Kom nu alla, kom till mig, ni som har betryckta
själar.
Det är bara jag som kan till Guds barn förvandla
trälar.
Tro om än ni inte ser: Jesus räddar syndare
Meditations 180815

