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Informationsbilaga till nr 1/2022

Det här numret inleder den sjunde årgången av Bibel och Bekännelse, Fin-
landsupplagan. Vi har under alla år sänt ut ett antal tidningar utan förbin-
delse och har fått en del bidrag, som dock inte har räckt att täcka kostna-
derna. Vi har också sänt ut ett fyrtiotal tidningar till äldreboenden och ett 
dussintal till bibliotek i Österbotten.

Nu vill vi göra en utvärdering och vill be dig meddela ditt intresse att ta 
emot tidningen i pappersformat. Det gäller alltså dig som privatperson och 
din familj. Om du vill kan du övergå till att läsa tidningen i pdf-format. Den 
läggs ut någon vecka efter att vi postat tidningen och vi kan, om du vill, 
sända ett e-postmeddelande när nytt nummer finns ute.

Du kan fortfarande be om att få tidningen i pappersformat, och som tidigare 
debiterar vi ingen prenumerationsavgift. På detta sätt kan du, efter att ha läst 
tidningen själv, hjälpa oss att sprida evangeliet till någon annan genom att ge 
tidningen vidare. 

Vill du bidra med en gåva för tryckning och postavgifter (t ex för utskick till 
äldreboenden) är vi förstås tacksamma för varje bidrag, större eller mindre. 
Kostnaderna för att trycka ett nummer är ett par euro/tidning och postnings-
kostnaderna något mindre än så.

På sidan B3 i denna bilaga kan du ange ditt önskemål och välja hur du vill 
meddela oss: (1) genom att klippa ut och posta rutan i ett brev, (2) sända 
e-post eller (3) sända meddelande via telefon. På sidan B4 finns en bankgi-
roblankett för frivillig prenumerationsavgift.
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Goda böcker från Logos förlag och Biblicum

Tre andaktsböcker med 25 korta andak-
ter av Richard E Lauersdorf. Varje andakt 
innehåller ett tröstande ord från Skriften, 
ett lättläst budskap och en stödjande bön. 
Endast 5 €/st. Köp en 5-pack (valfri kombi-
nation) för 20 €!

• Med tårar i våra ögon – trösteord 
från Herren i sorgen över min käras bort-
gång. Med en finstämd känslighet för alla 
känslor som väller över oss när vi sörjer 
visar boken hur Guds kärlek innesluter oss, 
också när vi lämnar kyrkogården med tårar 
i våra ögon.

• Hjälp mig, Herre – trösteord för den 
som måste söka en väg framåt genom 
en störtflod av frågor och känslor när en 
älskad människa är nära döden. Boken 
leder hjärtan som är fulla av smärta till 
tröst i Guds Ord och till vår Frälsares kär-
leksfulla armar. Det är för att Gud känner 
oss och våra tankar som vi kan vädja till 
honom: Hjälp mig, Herre. – Finns även 
som ljudbok.

• Guds barn dör aldrig – ord av tröst 
när jag står inför livets slut. I olika skeden 
av livet kan vi reagera på olika sätt inför 
tanken på döden – med en axelryckning, 
med rynkor i pannan, med stor oro, med 
tårar eller med fruktan och ilska. Vilka 
tankar på döden vi än har just då, kommer 
Gud till oss i sitt Ord för att omsluta oss 
med sina löften, det enda som håller oss 
uppe under den svåraste delen av resan 
genom livet.

I frihetens gränsland
Om att ta ut svängarna på den smala 
vägen. En roman av Hans Ahlskog som 
behandlar djupa lärofrågor och ger en 
saklig och bibliskt förankrad rådgivning om 
det kristna livet på den smala vägen.
Prissänkt: 12 €. 252 s. Kommer inom kort 
som ljudbok!

Jesus är begynnelsen
är titeln på en av de artiklar som ingår 
i en bok med föredrag och prediknin-
gar från S:t Johannes bibelhelger under 
2013. Medverkande: Hans Ahlskog, 
Øyvind Edvardsen, Stefan Hedkvist, Tor 
Jakob Welde och Ola Österbacka.
Pris nu endast 5 €.

Hoppets bekännelse
En troslära för lekmän, skriven av Ola 
Österbacka år. Andra omarbetade 
upplagan 1993. Pris nu: 4 €.

Läs mera på https://sanktjohannes.info/ 
logosforlag/. På https://biblicum.nu finns 
också många andra goda böcker av vilka 
en del finns i lager på Logos förlag, eller 
kan beställas via webbutiken. 

Numera kan våra böcker också köpas från 
Missionsmagasinet i Jakobstad.

Våra böcker presenteras på https://sanktjohannes.
info/logosforlag/.

https://sanktjohannes.info/logosforlag/
https://sanktjohannes.info/logosforlag/
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Meddelande om fortsatt prenumeration

Använd något av följande alternativ:

1. Posta denna kupong till:

Ola Österbacka 
Skolhusgatan 11 A 9 
65100 VASA

2. Skicka ett SMS till nr 050 339 6383

3. Sänd e-post till 

    ola.osterbacka@sanktjohannes.info

Namn för prenumeration:

_________________________________

 Ja tack, sänd mig gärna tidningen 
 också i fortsättningen.

Adress (om den ändrat):

_______________________________________

_______________________________________

 Sänd tidningen till ny prenumerant:

_______________________________________

_______________________________________

Annat önskemål:

_______________________________________

_______________________________________

Upplysningar för inbetalningar
Församlingen har inga offentliga stöd eller 
verksamhetsbidrag från samfund och är därför 
helt beroende av sina medlemmars och andra 
understödjares gåvor. 

För kollekter och gåvor till verksamheten har 
vi fått tillstånd från polismyndigheten i Öster-
botten (se nedan). Sådana inbetalningar riktas 
till Svenska Handelsbanken, HANDFIHH; 
IBAN: FI46 3131 1002 2560 83. Ange gärna 
referensnummer för betalningar:

• 2008 verksamhet
• 3007 diakoni
• 4006 mission
• 6004 kollekt Lepplax
• 7003 kollekt Vasa

För sådana inbetalningar som är utanför in-
samlingstillståndet (medlemsgåvor, fakturor 
för bokinköp och betalning av Bibel och 
Bekännelse) används bankkontot FI18 3131 
1000 2060 07. Som referensnummer kan an-
vändas (om inte annat meddelas i faktura):

• 1009 medlemsgåvor
• 5005 Bibel och Bekännelse

 Vi har numera möjlighet att ta emot betal-
ningar via MobilePay nr 18161. Det kan med 
fördel användas för kollekt när gudstjänster 
streamas eller när du deltar via Zoom. Skanna 
QR-koden här ovan för att öppna din Mobile-
Pay-betalning.

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling r f 
har 14.05.2019 (RA/2019/430) beviljats till stånd 
av polisinrättningen i Österbotten att under 
tiden 01.07.2019–30.6.2024 anordna insamling 
inom Österbottens polisinrättnings område för 
1) avlöning av två pastorer på deltid, 2) hyror för 
samlingsutrymmen, 3) litteraturmission och 4) 
stöd till mission i Bulgarien, vid behov även för 
diakoni. Insamlade medel används kontinuerligt 
under insamlingstiden.
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Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland 
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IBAN BIC

PANKKI   BANKEN

313110-206007

S:t Johannes ev-luth. församling Tidskriften Bibel och bekännelse
(frivillig summa)

5005

Bibel och bekännelse, Finlandsupplaga

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling ger i samråd med Lutherska 
bekännelsekyrkan i Sverige och Norge ut en ”Finlandsupplaga” av 
tidningen Bibel och bekännelse. Den utkommer fyra gånger per år. 
Tidningen sänds till alla som meddelat intresse eller sänt bidrag. Ett antal 
tidningar sänds till bibliotek och äldreboenden.

Vi har ingen fastställd prenumerationsavgift utan den som önskar kan 
med detta inbetalningskort betala en frivillig prenumerationsavgift och 
stöda gratisspridningen. 

Efter att den tryckta tidningen utsänts läggs en pdf-version ut på 
församlingens webbplats sanktjohannes.info. Den som önskar kan få 
e-postmeddelande när pdf-utgåvan har publicerats i stället för att få 
papperstidning. 

OBS! Vid inbetalning ange namn och adress i stället för referens (stryk 
referensnumret) ifall du är ny prenumerant. Annars räcker 
referensnummer 5005.

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling r f har 14.05.2019 (RA/2019/430) beviljats tillstånd av 
polisinrättningen i Österbotten att under tiden 01.07.2019–30.6.2024 anordna insamling inom 
Österbottens polisinrättnings område för 1) avlöning av två pastorer på deltid, 2) hyror för 
samlingsutrymmen, 3) litteraturmission och 4) stöd till mission i Bulgarien, vid behov även för 
diakoni. Insamlade medel används kontinuerligt under insamlingstiden.

FI18 3131 1000 2060 07 HANDFIHH

Vilka är vi?
Vår församling grundades den 1 augusti 
2008. År 2009 ingick vi gemenskap med 
Suomen Lutherilainen Tunnustuskirkko, som 
är medlem i den världsvida gemenskapen 
Confessional Evangelical Lutheran Con-
ference CELC (Konfessionella Evangelisk-
Lutherska Konferensen, KELK). Officiellt blev 
vi anslutna till denna organisation 2014. I 
många frågor har vi ett nära samarbete med 
Lutherska Bekännelsekyrkan LBK, både i Sve-
rige och Norge. 

Vad vill vi?
En kortfattad framställning av vår tro och lära 
finns på s 2. Här kan du läsa den lärogrund 
som antogs när församlingen grundades: 
https://sanktjohannes.info/om-stj/om_stj/ 
larogrund/

Kort kan vi säga, att vi står för den tro som 
den lutherska kyrkan har bekänt sedan re-
formationen. På grund av att folkkyrkan har 
avvikit från denna tro under senare tid har vi 
sett det nödvändigt att upprätta en fristående 

gudstjänstverksamhet med präster som vi 
själva har kallat och insatt. 

Vårt syfte uttrycker vi så här i våra stadgar:

Församlingen ansluter sig till den av Kristi 
kyrka tiderna igenom orubbligt fasthållna san-
ningen att hela Bibeln är alltigenom Guds 
ofelbara ord med oinskränkt auktoritet och 
till den därpå grundade evangelisk-lutherska 
bekännelsen. Dess syfte är att på denna grund 
förvalta ”evangelieförkunnelsens och sakra-
mentsförvaltningens ämbete”, dvs

• verka för att människor, både på vår ort 
och i hela världen, genom Guds ords pre-
dikan måtte omvändas och föras till tro på 
Kristus

• verka för medlemmarnas och andra män-
niskors uppbyggelse och bevarande i tron 
och deras stadfästande i sanningen

• förvalta dopets och nattvardens sakrament

• bekämpa allt slags otro och förnekelse.

Vi har gudstjänst i regel varje söndag i Lepp-
lax bykyrka och minst en gång per månad i 
Vasa, Settlementcentrum, Villagatan 1. Spora-
diskt har vi också gudstjänster i Närpes, Ytter-
mark (Söff). Läs mera på s 15 hur du kan delta 
via webben!

https://sanktjohannes.info/om-stj/om_stj/ larogrund/
https://sanktjohannes.info/om-stj/om_stj/ larogrund/

