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Detta nummer av tidningen Logos har ett 
genomgående tema: ”Fångad eller fri?”

En aspekt av detta tema är den kyrkli-
ga aspekten. Många kristna har bittert fått erfara 
att de saknar en andlig gemenskap. Kyrkan som 
skall föra ut evangeliets befriande budskap har på 
många orter förvandlats till ett andligt fängelse.

Med anledning av avfallet samlas folk från olika 
bekännelserörelser i Norden till konferens i Vasa 
i mars. Vi behöver utbyta erfarenheter och hämta 
krafter från Ordet för att inte dras med i det kyrk-
liga fängelset. Men vi behöver också samlas för 
att mobilisera våra led till mission och evangelisa-
tion. Guds ord bär inga bojor (2 Tim 2:9). 

I detta nummer presenteras bekännelsefronten 
i Norden på ett åskådligt sätt.

En annan aspekt av temat kan vi se i förkun-
nelsen i de moderna kyrkorna. Man talar 
om kärlek och frihet, om hur vi som kristna 

inte skall döma någon utan hellre välsigna. Man 
har gjort en ny strafflag: det som är fel har blivit 
rätt, och det som enligt Guds ord är sanning är 
numera synd. Man tror sig befria människor från 
deras problem. Men det man gör är att man föser 
människomassorna in i fängelserna. Man stänger 
in dem i deras synder, man låter synden och djä-
vulen härja fritt med dessa fångar. Det är inte att 
undra på att människor mår dåligt.

Den som lever i synd är syndens fånge. Det är 
kyrkans uppgift att föra ut det befriande budska-
pet om Jesus. Vi förstår att det därför är tragiskt 
i dubbel bemärkelse när både kyrkan och männi-
skorna lever i fångenskap.

Martin Luther fick under sin tid se hur dessa 
båda aspekter gick hand i hand: kyrkans fången-
skap och syndens träldom. I en sådan situation 
har lagiskheten alltid en bra grogrund. Så var 
det också på 1500-talet. När reformationen kom 
igång dröjde det inte länge innan ”lagens” pre-
dikanter började träda fram och ställa olika krav. 
Luther gick med kraft till angrepp mot dessa i 
sina Invocavitpredikningar.

Lagiskheten finns också i vår tid. I kristendo-
mens namn ges olika förslag om vad människan 
skall göra för att bli frälst, bli fri från fångenska-
pen. Detta kan bli ett mycket stort projekt. Man 
får i grunden ändra livsstil och levnadssätt, man 

börjar med fromma andliga övningar, man läm-
nar sitt gamla syndaliv och börjar ett nytt liv. Men 
stackars människor, som är så brinnande i sitt nit! 
De inbillar sig kanske att de är kristna, men fak-
tum är att de bara har bytt fängelse, från syndens 
fängelse till lagiskhetens fängelse.

Vi tar i detta nummer upp några saker som 
berör synden och världen ur ett kristet perspektiv. 
Det är inga enkla och entydiga frågor, och vi är 
därför tacksamma för respons och kommentarer. 

Vi är medvetna om att en kristens vandring på 
den smala vägen inte alltid är lätt. Förr talade man 
om de två dikena, syndens lovlighet och egenrätt-
färdighet. Vår bön är att Jesus skulle bevara oss 
på vägen.

Det är bara Jesus Kristus som kan befria män-
niskor från de olika fängelserna. Det är bara Jesus 
som kan föra sitt folk från Kyrkans babyloniska 
fångenskap, det är bara Jesus som kan befria en 
människa från syndens och djävulens våld. Ingen 
människa kan befria sig av egen kraft, ingen av 
oss kan uppfylla lagens krav. Därför har vi ingen 
annan möjlighet än att visa på vad Kristus har 
gjort för oss.

I  Föreningen Logos har vi ett nytt verksamhets-
år framför oss. I verksamheten är den högsta 
ledstjärnan att ”predika Ordet i tid och otid”, 

med de hjälpmedel som vi har möjlighet att an-
vända och med sikte på att nå även sådana som 
hittills inte har haft möjlighet att lyssna till Guds 
ord. 

Föreningen har sett som sin första uppgift att 
göra detta via Internet, men strävar också efter 
att erbjuda undervisning och förkunnelse där ett 
klart Guds ord annars inte finns att tillgå.

ROGER PETTERSSON
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Människor emellan –
bekännelse och förlåtelse

Föredrag vid allhelgonalä-
ger i Silverdalen 1.11.2003 
av Roger Pettersson. Texten 
har förkortats.

Människan är skapad för att 
leva i harmoni med Gud 
och med sina medmänni-

skor. Syndafallet innebar en total kata-
strof i båda dessa relationer. Men Gud 
vill återupprätta harmonin. Detta är 
möjligt tack vare Jesus Kristus. Denna 
harmoni inträder fullkomligt först 
i det tillkommande när den gamla 
människan är avklädd.

Vi förstår utgående från liknelsen 
om den obarmhärtige tjänaren att för-
hållandet mellan en människa och 
Gud också har inverkan på hennes 
förhållande till medmänniskorna. 

Redovisning och förlåtelse
Kungen, vår Fader i himmelen, ville 
ha redovisning av sina tjänare. Han 
vill också ha redovisning av dig och 
mig. Alla skall granskas, ingen slip-
per undan, ty idag är det räkenska-
pens dag. Jag vill påstå att idag har 
Gud kallat dig till räkenskap.

Är vi skyldiga Herren något? Låt 
oss se vad Frälsaren talade till lär-
jungarna i bergspredikan: 

Var alltså fullkomliga, såsom er Fader 
i Himlen är fullkomlig. 
Vi behöver inte stå länge i denna 

granskning innan det är helt klart att 
skulden är skyhög och omöjlig att be-
tala.

Liksom nåden var den enda rädd-
ningen för tjänaren i liknelsen så är 
den vår enda räddning. Herren för-
barmade sig över den skuldtyngde 
tjänaren och gav honom fri och efter-
skänkte hans skuld. 

Samma sak gäller oss. Vi är friköp-
ta, skulden är betald, fången är fri.

Men...
Liknelsen har en fortsättning som 
visar att den frisläppta fången/tjä-
naren hamnade inför sin Herre igen 
och  i sin vrede överlämnade Herren 
honom till fångvaktarna. Detta var en 
stor katastrof. Tjänaren gick miste om 
friheten, han blev dömd. 

Jesus vill säga varningens ord även 
till oss: 

Så skall också min himmelske Fader 
göra med er, om ni inte var och en av 
hjärtat förlåter sin broder.
Har du någon gång funderat över 

orden ”att förlåta av hjärtat”? Har 
du funderat över ditt hjärtas sak, ditt 
hjärtas tillstånd? Paulus säger i Rom. 
10: 

Ty med hjärtat tror man och blir rätt-
färdig.
Det Paulus talar om är den rättfär-

dighet som kommer av tron. Och den-
na rättfärdighet talar inte om Kristus 
som om han skulle vara i himlen el-
ler avgrunden, utan att Ordet är dig 
nära, i din mun och i ditt hjärta, näm-
ligen trons ord som vi predikar.

Själavård och bikt
Människor emellan – bekännelse  och för-
låtelse. Kristna emellan. Hjärtan emel-
lan. Ordet är dig nära i din mun och i 
ditt hjärta. Gud har anförtrott åt oss för-
soningens ord. Vi är sändebud för Kris-
tus. Låt försona er med Gud.

Här vill jag stanna upp en stund. 
Vi behöver betänka vårt ansvar som 
kristna. Vi skall uppmana människor 
att försona sig med Gud. Vi uppmanar 
dem att ta emot Guds nåd så att den 
blir till nytta och inte rinner ut i san-
den. Det är oerhört viktigt att vi inte 
insöver människor i falsk trygghet. 

Matt 18:21–35

Då gick Petrus fram och frågade 
Jesus: ”Herre, hur många gånger skall 
min broder försynda sig mot mig och 
få min förlåtelse? Upp till sju gång-
er?”  Jesus sade till honom:  ”Jag 
säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio 
gånger sju. Därför är himmelriket likt 
en kung som ville ha redovisning av 
sina tjänare. När han började gransk-
ningen, förde man fram till honom 
en som var skyldig tio tusen talenter. 
Eftersom han inte kunde betala, be-
fallde hans herre att han och hans 
hustru och barn och allt vad han 
ägde skulle säljas och skulden be-
talas.  Tjänaren föll ner för honom 
och bad: Ha tålamod med mig, så 
skall jag betala dig alltsammans. Då 
förbarmade sig tjänarens herre över 
honom och gav honom fri och efter-
skänkte hans skuld. 

Men när tjänaren kom ut, träffade 
han en av sina medtjänare, som 

var skyldig honom hundra denarer. 
Han tog fast honom och ville strypa 
honom och sade: Betala, vad du är 
skyldig! Hans medtjänare föll då ner 
och bad honom: Ha tålamod med 
mig, så skall jag betala dig. Men han 
gick inte med på det utan gick och 
lät sätta honom i fängelse, tills han 
hade betalat vad han var skyldig. När 
hans medtjänare såg vad som hände, 
blev de mycket upprörda och gick 
och talade om alltsammans för sin 
herre. Då kallade hans herre honom 
till sig och sade: Du onde tjänare! 
Hela skulden efterskänkte jag dig, 
därför att du bad mig. Borde inte 
du också ha förbarmat dig över din 
medtjänare, liksom jag förbarmade 
mig över dig? Och i sin vrede över-
lämnade hans herre honom till fång-
vaktarna, tills han hade betalt allt vad 
han var skyldig. Så skall också min 
himmelske Fader göra med er, om ni 
inte var och en av hjärtat förlåter sin 
broder.”  
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Bikten
Ett schema utifrån Kuske: Luthers lilla katekes med en förklaring för barn och vuxna

Låt oss ta ett exempel från vardags-
livet. Gud kan öppna en möjlighet för 
dig att gå in i samtal om hjärtats an-
gelägenhet med en arbetskamrat el-
ler nära vän. Det kan också hända att 
vännen blir väckt, känner en kallelse, 
upplever sin syndfullhet m.m. Då be-
höver vi tänka noga efter hur vi gör 
i den situationen. Vi bör betänka vil-
ken vår andel är i det hela och vilken 
andel den helige Ande har i uppväck-
andet. 

Ifall man hamnar i den själavår-
dande rollen så skall man dels vara 
ödmjuk och dels vara trogen. Trohe-
ten gäller tystnadsplikten men också 
att man inte drar sig undan. Det kan 
hända att just du för tillfället är den 
enda person som din vän kan tala om 
dessa saker med.

I ett själavårdande samtal kan man 
komma inför en biktsituation. Det 
kan ske lite obemärkt, det liksom bara 
blir en bikt. Eller så kommer man in-
för frågan: ”Vad skall jag göra?” Jag 
är en syndare. 

Då kan ett förslag vara att man 
uppmanar personen att bikta sig. En 
sak är dock säker: man kan och skall 
inte pressa fram en bikt. Nej, det mås-
te få vara den helige Andes verk.

Bikt, vad är det?
Det är inte så märkligt och formellt 
som det låter. Man kan säga att Bik-
ten består av två delar. Syndabekännel-
sen innebär att vi erkänner vår synd 
och vårt behov av förlåtelse. Avlös-
ningen förmedlar den av Kristus för-
värvade syndernas förlåtelse till oss. 

En biktsituation kan uppstå när en 
icke-troende människa blir överbevi-
sad om sin synd och sin otro. Hon vill 
bekänna den och få den förlåten.

Men det kan också vara fråga om 
en kristen som har fallit i synd och vill 
bekänna synden och få den förlåten. 
Bikten kan i båda dessa fall vara ett 
nådemedel, ett botemedel mot syn-
den. Bikten kan i vartdera fallet ske 
på ett informellt sätt (mer naturligt) 
eller på ett mer formellt sätt (mer som 
en akt). Här råder nog en öppenhet 
vad gäller praxis.

Den kristne och bikten
I den kristnes kampen mot synden 
är bikten av stor betydelse. Aposteln 
Jakob skriver om syndens makt: 

När så begäret har blivit havande fö-
der det synd, och när synden är full-
mogen föder den död.
Död kommer inte från Gud. Gud 

är i stället den som ger liv. Det är Gud 
som ger allt det goda. Han ger för-
låtelse för våra synder, men han ger 
också liv i stället för död. Det är ock-
så Gud som genom den Helige Ande 
ger oss kraft att kämpa mot dessa be-
gär. Jakob ger också råd hur denna 
kamp skall gå till, nämligen att en 
kristen inte skall leva i synden utan 
bekänna den.

Och har han begått synder, skall han 
få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era 
synder för varandra och be för varan-
dra så att ni blir botade. (Jak 5:15–16)
I bikten får den kristne bekänna sin 

synd för en själasörjare. I bikten får 
den kristne också ta emot avlösning-
ens ord, försäkran om att synderna 
är förlåtna i Jesu namn och blod. Vi 
får ta emot avlösningens ord från vår 
själasörjare som från Gud själv i en-
lighet med Jesu ord till Petrus  (Matt 
16:19): 

”Jag skall ge dig himmelrikets nyck-
lar. … allt vad du löser på jorden skall 
vara löst i himlen.”
 Vi får tacka Gud för att det är han 

som utför verket i oss och med oss. Vi 
får tacka Gud för att löftesorden hål-
ler.

Avlösningen är på Guds befallning 
och instiftelse. Det som förkunnas på 
jorden äger giltighet i himlen. Det 
händer något när evangeliets befrian-
de budskap ljuder. När en syndare 

får höra att hans synd är förlåten så 
vrides nyckeln om i himmelen. Bojor-
na öppnas, fången är fri.

Bikten och otron
Till sist skall vi igen stanna inför den 
situation när en icke-troende blir kal-
lad av Gud till omvändelse, blir er-
bjuden förlåtelse och Kristi rättfärdig-
het alldeles gratis. Jag tänker på de 
tio spetälska. Alla tio bad om förbar-
mande (alla tio bekände sin synd), 
alla tio blev botade från sin sjukdom 
(från sin synd), men endast en kom 
tillbaka till Jesus Frälsaren. De övriga 
nio var nöjda med att vara kvitt sjuk-
domen.

Ifall evangelium inte får ingång i 
hjärtat, ifall Jesus inte får rum i hjär-
tat, då händer något mycket otrevligt. 
Det är nämligen så att när evangeli-
um är verksamt och när avlösningen 
förkunnas för en ångrande syndare 
så löses han från sina synder. Han 
blir ren, hans hjärtas hus töms på all 
synd och ogudaktighet. Men om Je-
sus inte får inta detta rengjorda hjär-
terum så kommer djävulen tillbaka 
med sju onda andar som är värre än 
den första.

Ja, då blir vi otacksamma som de 
nio, eller förbittrade som den obarm-
härtige tjänaren. Må Gud ge oss nåd 
att ta emot evangelium och Herren 
Jesus Kristus av hjärtat. 

Med Kristus i hjärtat är det en gläd-
je att få förlåta sina medvandrare.

ROGER PETTERSSON

Erkänna synd
och skuld

för

Höra förlåtelsens
trösterika
budskap

av

1. Gud i hans Ord

2. Pastorn

3. En medkristen

1. Gud

2. Pastorn

3. En medkristen
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Den 13–14 mars kommer 
deltagare och medverkan-
de från olika lutherska kyr-
kor, församlingar och or-
ganisationer i de nordiska 
länderna att mötas i Vasa. 
Vilka är dessa?

För tre år sedan gav sju personer 
ut en bok med namnet ”Vägen 
fram? Lutherska väckelserörelser i 

uppbrott”. I boken ingick för varje land 
en översikt över fria kyrkor och för-
samlingar, väckelserörelser samt or-
ganisationer som har fört eller för 
kyrkokamp. 

En del av författarna till boken 
medverkar under den nordiska kon-
ferensen i Vasa den 13–14 mars. Kon-
ferensen kan betraktas som en upp-
följning av bokens syfte: 

”... att bidra till ett fördjupat studium 
av Guds ord och den lutherska bekännel-
sen, och till att befrämja enheten mellan 
den splittrade rest av bekännelsetrogna 
som finns inom den nordiska lutherdo-
men.”

En del av presentationerna i boken  
är fortfarande giltiga, men för några 
har läget förändrats under dessa tre 
år. Jag vill som en beredning inför 
marskonferensen försöka presentera 
en del av dessa kyrkor och organisa-
tioner med hjälp av en illustration (se 
nästa sida).

Danmark
Det land som vi i Finland sannolikt 
känner till sämst är Danmark. Så är 
också fallet med mina kunskaper. Jag  
gör därför endast en översiktlig sam-
manfattning av den presentation som 
Mikkel Vigilius gjorde för bokens fak-
tadel, med några små utvikningar ut-
ifrån dagsläget, som kan följas på 
webben.

Den evangelisk-lutherske Frikirke är 
den enda rikstäckande lutherska kyr-
kan vid sidan av folkkyrkan. Frikyr-
kan står i gemenskap med Missouri-
synoden och har fört lärosamtal med 
ELBK i Sverige-Norge, som redan ti-
digare ingår i en gemenskap med 
LFS-LFU, och med STLK i Finland. 

Luthersk bekännelse i Norden
(Se sida 7 angående förkortningarna.) 
Frikyrkan har drygt 100 medlemmar.

Friförsamlingar har funnits i Dan-
mark sedan slutet av 1800-talet. De är 
utanför folkkyrkan, men har traditio-
nellt haft ett nära förhållande till den-
na. 

Bland väckelserörelserna är Indre 
Mission den största och har en stark 
bindning till folkkyrkan. Luthersk Mis-
sionsforening (LM) har tagit starkare 
ställning mot avfallet. Sedan slutet av 
1990-talet har ett dussintal nya för-
samlingar bildats, några med nära 
anknytning till LM. Den lilla syster-
föreningen Evangelisk Luthersk Mis-
sionsforening på Bornholm har haft ett 
nära samarbete med MBV i Sverige. 

Man kan inte beröra dansk kyrko-
kamp utan att nämna Menighedsfakul-
tetet i Århus och Dansk Bibel-Institut 
i Köpenhamn. Av dessa är DBI mera 
strikt i sin bibelsyn.

Finland
Under 1920-talet, när Finland fick sin 
religionsfrihetslag, bildades fria luth-
erska församlingar för första gången. 
Kyrkan konstituerades 1929 under 
namnet Suomen Tunnustuksellinen Lu-
terilainen Kirkko (STLK, Finlands 
bekännelsetrogna lutherska kyrka). 
Verksamhet bedrivs i dag i tre för-
samlingar på ett 20-tal orter.

På 1920-talet bildades även Suomen 
Vapaa Evankelis-Luterilainen Seurakun-
taliitto (SVELS, Finlands fria evan-
gelisk-lutherska församlingsförbund) 
under ledning av den kraftfulle pas-
torn i Evangeliföreningen Heino Pä-
tiälä. Han förnekade att Kristi aktiva 
lydnad är en del av den oss tillräkna-
de rättfärdigheten.

LBK har en systerkyrka i Finland, 
som nyligen har konstituerats under 
namnet Suomen Luterilainen Tunnus-
tuskirkko. Den inledde sin verksamhet 
redan 1981 som en avdelning av S:t 
Matteus församling i Uppsala.

Luterilainen Ristin Seurakunta (LRS, 
Korsets Lutherska Församling)  är det 
nuvarande namnet på en liten för-
samling som inledde sin verksamhet 
1999 under namnet Lutherska hem-

församlingen. Teologiskt torde LRS 
stå STLK nära. Det finns även ett par 
andra små fria församlingar. 

Flera organisationer har tillkom-
mit på grund av förflackningen av 
läromedvetenheten i de traditionella 
väckelserörelserna. På svenskt håll 
finns Lutherläsarna, som koncentrerar 
sig på utgivning av Luthertexter, och 
Föreningen Logos i Österbotten med 
evangelisation på Internet som spe-
cialområde samt bibelstudie-, kurs-  
och gudstjänstverksamhet.

På finskt håll, men med även 
svensktalande medlemmar, verkar 
Lutherstiftelsen i Finland (Suomen 
Luthersäätiö) och föreningen Concor-
dia. Lutherstiftelsen ordnar högmäs-
sor på några orter, om möjligt i sam-
verkan med folkkyrkoförsamlingar. 
Concordia bedriver bl.a. kursverk-
samhet, som har haft stor betydelse 
särskilt för teologie studerande i Hel-
singfors. 

Den gamla kamporganisationen 
mot kvinnliga präster, Paulus-syno-
den (Paavalin synodi) framträder inte 
längre med samma kraft som tidiga-
re. Stödföreningen för evangelisk-luth-
ersk gemenskap är en nybildad för-
ening som håller nära kontakt med 
Missionsprovinsen i Sverige.

Den evangeliska rörelsens huvud-
fåra, som är organiserad i Svenska 
Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
(SLEF) och dess motsvarighet på 
finskt håll Suomen Luterilainen Evan-
keliumiyhdistys (SLEY), har ställt sig 
negativ till bildande av fria försam-
lingar. SLEY ordnar dock egna guds-
tjänster med nattvard på flera orter i 
sina egna kyrkor och bönehus.

Inom den femte väckelsen, eller 
nypietismen, har ingen församlings-
bildning ännu skett. Den är organi-
serad i flera föreningar, av vilka den 
största är Suomen Ev.Lut. Kansanlä-
hetys (Finlands ev-luth. folkmission, 
SEKL). 

Inom den laestadianska väckelsen 
finns enskilda personer som deltar 
i en del av de nämnda organisatio-
nerna, men huvudfåran är principi-
ellt folkkyrkotrogen, eftersom man 
betraktar folkkyrkan närmast som en 
världslig takorganisation.
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Luthersk ”kyrkogeografi”Inte heller inom den gammalpie-
tistiska väckelsen (”heränneet”, de 
väckta) har några betydande ändring-
ar skett. Undantaget är en liten fri för-
samlingsorganisation som har bildats 
med verksamhet på flera orter.

Norge
Det finns två gamla lutherska frikyr-
kor i Norge: Den Evangelisk Lutherske 
Frikirke och Det Evangelisk-Lutherske 
Kirkesamfunn (DELK). Den förra har 
ca 22 000 medlemmar. Den har en 
karismatisk prägel. Alldeles nyligen 
har dess kyrkomöte beslutat öppna 
prästämbetet för kvinnor, men beslu-
tet måste ännu bekräftas med 2/3 
majoritet nästa år.

DELK har en pietistisk historia och 
tradition. I dag finns dock en del 
motsättningar mot denna tradition. 
DELK har ca 3 500 medlemmar. 

Både LBK och ELBK har några små 
församlingar i Norge (se Sverige). 

De starkaste krafterna i norskt kyr-
koliv finns i missionsorganisationer-
na Normisjon, Inremisjonsforbundet och 
Norsk Luthersk Misjonssamband. De 
har tusentals föreningar samt tiotals 
folkhögskolor och bibelskolor. Inom 
dessa rörelser har man de senaste 
åren öppnat för fria församlingar.

NLM har ett nära samarbete med 
LM i Danmark, och via missionsarbe-
tet en kontaktyta med MBV i Sverige 
och SLEF/SLEY i Finland.

Stiftelsen På Bibelens Grunn ger 
ut tidningen Bibelsk Tro och består 
främst av konservativa medlemmar i 
NLM, men även andra.

Den lilla lekmannarörelsen Norsk 
Luthersk Lekmannsmisjon söker kon-
takt med andra bibeltrogna rörelser 
för uppbyggelse genom predikantut-
byte.

I dessa rörelser finns ett antal per-
soner som har utträtt ur den norska 
statskyrkan.

For Bibel og Bekjennelse har varit 
en viktig teologrörelse under en lång 
tid.

Strandebarm prosteri är en inofficiell 
benämning på ”Den frie Kirkes Menig-
heter på kirkens Grunn”. Den består av 
ett antal präster i norska kyrkan som 
avsagt sig staten som kyrkostyrelse 
och som till sin egen ”biskop” har valt 
Børre Knudsen (se Logos 2/2003). 

Sverige
Sedan Stiftelsen Biblicum grundades 
1968 i Uppsala med David Hedegård 
och Gustav Adolf Danell som ini-
tiativtagare togs kontakter till den 
tyskättade Wisconsinsynoden i USA 
(WELS). Man inbjöd S. W. Becker 
till några föreläsningsserier, vilka re-
sulterade i att några fria församling-
ar grundades 1973. Året därpå kon-
stituerades Lutherska Bekännelsekyrkan 
(LBK).

Biblicum har kraftfullt verkat för 
bibeltrogen teologisk forskning un-
der ledning av Seth Erlandsson. Nu-
mera är Ljungby dess hemort och säte 
för LBK:s pastorsutbildning.

1987 splittrades LBK i två delar till 
följd av en kyrkotuktsfråga, och snart 
accentuerades splittringen i en läro-
strid om ämbetet och nattvarden. Lä-
rosamtal har på senare år åter ägt rum 
mellan LBK och Evangelisk-Lutherska 
Bekännelsekyrkan (ELBK).

LBK tillhör en sammanslutning 
av 16 lutherska bekännelsekyrkor 
benämnd Konferensen för Evangelisk-
Lutherska Kyrkor. Den största med-
lemskyrkan är WELS.

Redan på 1960-talet konstituerades 
Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Sverige, 
utgörande av en enda församling i 
Stockholm under ledning av Tom G. 

A. Hardt. Efter hans död för några år 
sedan har församlingen avtynat och 
kyrkogemenskapen representeras av 
S:t Petri Församling. En liten kyrka 
som inte tillhör någon av de nämnda 
gemenskaperna är Lutherska Konkor-
diekyrkan bestående av endast en för-
samling.

Den största uppmärksamheten un-
der senare år har Missionsprovinsen 
väckt. Den har sett sig som en sam-
lingsrörelse från låg- till högkyrklig-
het och från alla väderstreck. Den har 
dock haft svårt att samla alla krafter, 
kanske främst på grund av denna 
strävan.

I december valdes tre biskopskan-
didater, vilka tills biskopsvigning kan 
ske betraktas som kontraktsprostar. 
Dessa har av Svenska kyrkans led-
ning hotats med avsättning från präst-
ämbetet när vigningen sker.

Starka bakgrundsrörelser i Mis-
sionsprovinsen är Kyrkliga Förbundet, 
som dock inte är odelat för, samt 
Lutherstiftelsen. Inom dessa har några 
gudstjänstgemenskaper vuxit fram, när-
mast med gammalkyrklig bakgrund.

Den organisation som främst för-
svarar de lågkyrkliga och rosenian-
ska traditionerna är Missionssällska-
pet Bibeltrogna Vänner (MBV). Denna 
organisation har en stor spännvidd 
i fråga om det kyrkliga samarbetet. 

Schematiskt försök att illustrera fria lutherska kyrkor och församlingar samt en del av 
de organisationer som nämns i texten. Se förkortningar på nästa sida. Storleken på 
symbolerna är enbart praktisk och den inbördes placeringen har gjorts på känsla. (OÖ)
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De med kantlinjer försedda symbolerna 
avser kyrkor och församlingar, de öppna öv-
riga organisationer eller församlingsliknande 
föreningar. Missionsprovinsens influensområ-
de har markerats med en gles pricklinje. Ge-
menskap mellan kyrkor har noterats som 
täta pricklinjer.

Det finns en tanke bakom placeringen, 
även om den främst har gjorts på känsla: 
hög- resp. lågkyrklighet och beroende 
av folkkyrkorna resp. fria församlingar 
och kyrkor. Diagrammet kan ses i färg 
på marskonferensens webbplats <http://
www.logosmappen.net/kurser/mars04>.

Förkortningarna är i vissa fall mina egna, där 
jag inte har påträffat officiella.

Danmark

ELFK: Den evangelisk-lutherske Frikirke 
(www.vitit.dk)
ELM: Evangelisk Luthersk Missionsforening 
(www.elm.dk)
IM: Kirkelig Forening for den Indre Mission 
(www.indremission.dk)
LM: Luthersk Missionsforening (www.dlm.dk)
LM-förs: Fria församlingar i anslutning till LM 
(och övriga)

Finland

C: Concordia (www.concordia.fi)
L: Föreningen Logos i Österbotten 
(www.logosmappen.net/logos)
LL: Lutherläsarna
LRS: Luterilainen Ristin Seurakunta (Korsets  
lutherska församling, tidigare Lutherska 
hemförsamlingen;

personal.inet.fi/koti/tforum/index3.htm)
SEKL: Suomen Ev. lut. Kansanlähetys 
(www.sekl.fi)
SF: Stödföreningen för evangelisk-luthersk 
gemenskap
SLEF: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i 
Finland (www.slef.fi)
SLEY: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdis-
tys (www.sley.fi)
SLS: Suomen Luther-säätiö (Luther-stiftelsen i 
Finland, www.luthersaatio.com)
SLTK: Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko 
(personal.eunet.fi/pp/jukkas)
STLK: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen 
Kirkko (Finlands bekännelsetrogna lutherska 
kyrka; www.luterilainen.com)
SVELS: Suomen Vapaa Ev-Lut. Seurakuntaliitto 
(Finlands fria ev-luth. församlingsförbund; 
www.kolumbus.fi/svels)

Norge

BG: På Bibelens Grunn (www.bibelsk-tro.no)
DELF: Den Evangelisk Lutherske Frikirke 
(www.frikirken.no)
DELK: Det Evangelisk-Lutherske Kirkesam-
funn (www.delk.no)
ELBK och LBK, se Sverige
FBB: For Bibel og Bekjennelse (www.fbb.nu)
ImF: Indremisjonsforbundet 
(www.indremisjonsforbundet.no)
MKG: Menigheter på Kirkens Grunn (Stran-
debarm Prosti, www.kirken.com)
NLL: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon 
(www.nll.no)
NLM: Norsk Luthersk Misjonssamband 
(www.nlm.no)
NM: Normisjon (www.normisjon.no)

Sverige

ELBK: Evangelisk Lutherska Bekännelsekyr-
kan (www.elbk.org)
ELS: Evangelisk-Luthersk Samling
FGB: Församlingsgemenskap av Bibeltrogna
GG: Gammalkyrkliga gudstjänstgemenskaper
hk: Olika högkyrkliga koinonior och organisa-
tioner
KF: Kyrkliga Förbundet (www.luthersk-
tro.org)
KUS: Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige 
(www.kus.org)
LBK: Lutherska Bekännelsekyrkan 
(www.lbk.cc)
LFS-LFU: Lutherska Församlingen i 
Stockholms-/Umeåområdet 
(www.lutherskaforsamlingen.org)
LK: Lutherska Konkordiekyrkan 
(home.swipnet.se/konkordiekyrkan)
LS: Lutherstiftelsen
MBV: Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner 
(www.msbv.se)
MPr: Missionsprovinsen
SELF: Silverdalens Evangelisk-Lutherska För-
samling
SSLF: Sydöstra Smålands Lutherska Försam-
ling
TB: Trosblick
UELF: Umeå Evangelisk-Lutherska Församling
VbELF: Vännäsbygdens Evangelisk-Lutherska 
Församling
VELF: Vallberga Evangelisk-Lutherska Försam-
ling

I Finland, Norge och Sverige:

Laest: olika laestadianska rörelser.

De sydliga samarbetsorganisationer-
na, Evangelisk Luthersk Mission sydväst, 
Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige, 
Kristna Ungdomsförbundets Musikfören-
ing och Nordöstra Skånes Missionsfören-
ing, har en mera kyrklig framtoning, 
medan man i Norrland i allmänhet 
slår mera vakt om det bibeltrogna ar-
vet.

En grupp inom MBV som står i 
opposition till allianstendenserna har 
organiserat sig i Föreningen Trosblick.

De fria församlingar, som vuxit 
upp på några orter inom MBV, är av 
olika slag.  Lutherska Församlingen i 
Stockholmsområdet och Lutherska För-
samlingen i Umeåområdet bröt helt med 
moderorganisationen när de grunda-
des i slutet av 1980-talet. Lutherska 
Församlingen i Silverdalen, Umeå och 
Vännäsbygden, liksom den i slutet av 

1990-talet tillkomna församlingen i 
Vallberga, samverkar fortfarande med 
moderorganisationen. I vissa fall sker 
samverkan mycket intimt, t.ex. kring 
missions- och ungdomshemmet Frid-
hem i Vännäs. 

I södra Sverige finns en samman-
slutning med namnet Församlingsge-
menskap av Bibeltrogna, vilka har natt-
vardsgångar, dop och jordfästningar, 
men även ett intimt samarbete med 
MBV, ELMsv eller NSM. Ända från 
Oscar Ahnfelts tid på 1800-talet här-
stammar några friförsamlingar med 
egna nattvardsgångar.

Församlingarna i Umeå och Silver-
dalen har deltagit i de s.k. Norrkö-
pingssamtalen som under några år 
sedan slutet av 1990-talet hållits med 
LFS-LFU och ELBK.

Sydöstra Smålands Lutherska Försam-
ling  har en bakgrund i gammalkyrk-
lighet och har även en kontaktyta till 
laestadianismen. 

Den har också samarbete med 
Evangelisk-Luthersk Samling i Väster-
botten.  Denna förening har sin bak-
grund i Lutherska Bibelstudiestiftelsen, 
som bildades i opposition till liberali-
seringen inom EFS i början av 1970-ta-
let med riksdagsman Tore Nilsson 
som förgrundsgestalt. ELS har i prak-
tiken full församlingsverksamhet.

Flera laestadianska rörelser är verk-
samma i norra Sverige, Finland och 
Norge. Vissa av dem är starkt kyrko-
kritiska, medan andra bedriver sam-
arbete med folkkyrkoförsamlingar. 

OLA ÖSTERBACKA

Förteckning över använda förkortningar
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”Ty av kärlek till den här 
världen har Demas över-
gett mig och rest till Tes-
salonika.” (2 Tim 4:10)

Ungdomar som deltar i försam-
lingens gudstjänster får ta del 
av god och uppbygglig un-

dervisning. Men i vardagen lever de 
ett världsligt liv med många yttringar 
gemensamma med världens barn. Det 
finns många faror som lurar och när 
den världsliga kulturen börjar leva 
jämsides med den kristna, har ung-
domarna så mycket lättare att lämna 
församlingen. Det är speciellt de som 
flyttar hemifrån eller blir kära i en 
icke troende som lever i farozonen.

det viktigt att man hjälper dem att få 
en första kontakt med den församling 
som de kommer att bo i närheten av. 
Det är också viktigt att församlingar 
är öppna mot nya personer som kom-
mer. Både bland äldre och yngre som 
umgåtts länge med varandra kan det 
bildas en mur mot nya människor. 
Det blir svårt att ta sig in i kretsen och 
känna att man hör hemma. Sådant är 
särskilt känsligt för ungdomar.

Det blev också ventilerat i vilken 
mån man som förälder och som för-
samling skall försöka skydda barnen 
för världens frestelser. En sak som lyf-
tes fram var att man inte skall glöm-
ma att barnen först och främst är 
Guds barn. Han har lovat att beskyd-
da och bevara dem och föra dem hem 
till sig. Även kristna barn måste ut-
sättas för prövningar av olika slag för 
att deras tro skall bli styrkt.

I eller av världen

Under diskussionen konstaterades att 
konsten för en kristen är att leva i 
världen utan att leva av världen. Där-
för är det viktigt att man lär sina 
ungdomar att bedöma ungdomskul-
turen och den musik de lyssnar till. 
Vilket budskap förmedlar musiken? 
Hur påverkas man av den? Osv. 

Förutom musiken diskuterades 
också underhållsfilmerna. Om krist-
na föräldrar likgiltigt eller ännu vär-
re uppskattande, accepterar barnens 
biobesök, så kan det vara svårt att 
i övrigt motivera varningar för värl-
den. De filmer som produceras idag 
handlar på olika sätt om brott mot 
Guds 4:e, 5:e, 6:e och 7:e bud. Bjuder 
man dessutom in världsandan genom 

tidstypiska TV-program och videofil-
mer, så har djävulens trojanska häst 
travat ända in i vardagsrummet.

Även faran med en allmän kul-
turfientlighet lyftes fram. Värdslig-
het och satans makt är inte exakt 
sammanfallande med musik eller TV. 
Men ändå kan man inte sopa proble-
men med musik och TV under mat-
tan. Det blev därför en hel del diskus-
sioner kring den moderna musiken. 
Skall man stämpla rockmusiken som 
direkt synd eller inte? Man kan ju se 
hur denna musik är ett av djävulens 
mest framgångsrika redskap när han 
är ute för att fånga unga människor.

Summering av en nätdiskussion:

Om världskärlek bland kristna
Var går gränsen mellan världens 
barn och Guds barn? Vad är värl-
den egentligen? Vad innebär en 
kristens frihet? 

Dessa frågor diskuterades för en 
tid sedan på ”Luthersk-Tro”, en 
diskussionsgrupp på Internet där 
kristna från framförallt lutherska 

församlingar deltar. Diskussionen 
handlade i första hand om vad man 
i hem och församling gör för att 
ungdomarna inte skall dras ut i 
världen.

Roger Pettersson refererar. Di-
rekta citat från diskussionen anges 
i rutor.

Det är bekymmersamt om TV:n 
används i våra hem på samma 
sätt som i världsliga hem. Det är 
bekymmersamt om vi låter bilra-
dion spy ut sin ogudaktiga mu-
sik precis som om vi inte kan 
påverkas. Det är bekymmersamt 
om samtalsämnet bland kristna 
ungdomar inte går att skilja från 
samtalsämnet bland de oomvän-
da. Det är bekymmersamt om 
de kristna ungdomarna återfinns 
i det ogudaktiga nöjeslivet osv, 
osv.

Så vad gör man? 

I diskussionen nämndes att det är 
grundläggande att försöka bygga upp 
en stabil grund i hemmet med Guds 
ord i centrum, att vara noga med att 
vänja barnen vid kyrkogång redan 
som små, så att det blir naturligt för 
dem, att öva dem i katekesen och Bi-
beln osv. Det är också viktigt att bar-
nen får jämnåriga kristna vänner att 
identifiera sig med. Det är viktigt med 
barn- och ungdomsläger, med barn- 
och ungdomsverksamhet i försam-
lingarna.

När ungdomar lämnar hemmet är 

Rockmusiken är skapad just i akt 
och mening att släppa loss köt-
tets lustar och den har även en 
hel del andra mindre hedrande bi-
effekter. Dessutom har rockmusi-
ken en sådan kraft och besitter en 
sådan andemakt att vi är grund-
lurade om vi tror att den är 
neutral. Däremot fungerar den i 
kristna sammanhang perfekt som 
språngbräda ut mot världen.

Summan av diskussionen

Fastän åsikterna gled isär angående 
musiken så kom det under diskussio-
nen fram åtskilligt med tankar som 
alla säkert kunde instämma i.

Faran med att ha en massa regler 
och förbud kan vara att man förlorar 
samtalet och dialogen med sina barn 
därför att de i stället smyger med så-
dant de gör och som de vet att för-
äldrarna inte gillar. Det är viktigt att 
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ungdomarna själva får komma till in-
sikt om vad som är bra och nyttigt 
och vad som är farligt och onyttigt. 
Det finns också situationer där bar-
nen blir väldigt tacksamma för att 
man säger nej.

Även om Bibeln inte ger en detalj-
reglering av våra liv så ger den abso-
lut tillräckligt med undervisning för 
våra ungdomar. T.ex. Ordspråksbo-
ken är en utmärkt bok att läsa tillsam-
mans med ungdomar: ”Hör, min son, 
din fars förmaning, förkasta inte din 
mors undervisning...” Det är ju fak-
tiskt så att synderna är desamma och 
farorna är likadana nu som då. Det är 
egentligen bara det yttre höljet som 
skiljer sig. 

Psalm 1

Salig är den som inte följer de 
ogudaktigas råd och inte går på 
syndares väg eller sitter bland be-
spottare utan har sin glädje i HER-
RENS undervisning och begrundar 
hans ord dag och natt. 
Han är som ett träd, planterat vid 
vattenbäckar, vilket bär sin frukt i 
rätt tid och vars blad inte vissnar. 
Allt vad han gör lyckas väl. 
Så är det inte med de ogudaktiga, 
de är som agnar som vinden för 
bort. 
Därför skall de ogudaktiga ej bestå 
i domen, ej syndarna i de rättfärdi-
gas församling. 
Ty HERREN känner de rättfärdigas 
väg, men de ogudaktigas väg leder 
till fördärvet. 

Rom 12:1–2

Så förmanar jag nu er, bröder, vid 
Guds barmhärtighet, att frambära 
era kroppar som ett levande och 
heligt offer som behagar Gud – er 
andliga gudstjänst. Och anpassa er 
inte efter den här världen, utan 
låt er förvandlas genom sinnets för-
nyelse, så att ni kan pröva vad 
som är Guds vilja, det som är gott 
och fullkomligt och som behagar 
honom. 

Psaltaren 1 talar mycket bra om 
vem som är salig och välsignad, och 
hur vägen från tanke till hemma-
staddhet på ogudaktighetens väg går 
till. Det förstår ungdomar. Låt dem 
prata om sådant, vad psalmen skulle 
betyda i deras egna liv. Det kan bli ett 
mycket konkret och givande samtal. 

Romarbrevet 12:1–2 är också en 
fantastiskt fin undervisning i helgel-
se, helt och hållet motiverad utifrån 
evangeliet – ”så här vill jag leva, det 
här tar jag avstånd från, därför att 
Gud har älskat mig så högt och jag 
vill leva i tacksamhet mot honom och 
inte bedröva honom.”

ROGER PETTERSSON

Från Trosfrågan: Onani
Är det rätt eller fel att onanera? Är det 
fel att göra det innan man gift sig?

Redan tidigare har en fråga om 
onani (masturbation, självtill-

fredsställelse) besvarats. Men efter-
som frågan då ingick i ett större sam-
manhang så tar vi den igen. Gunnar 
Elstad skriver i sin bok ”En mäktig 
katedral” bl.a. följande om onani:

”Vi räknar med att de flesta män 
onanerar, i alla fall vissa perioder av 
livet. Onani har hittills varit mycket 
mindre utbrett bland kvinnor, men 
det är mycket som tyder på att allt fler 
kvinnor stimulerar sig själva. Många 
unga kristna upplever onani som ett 
jätteproblem. Gång på gång bestäm-
mer de sig för att sluta. Gång på gång 
klarar de inte av det. För några är 
onanerandet huvudorsaken till att fri-
modigheten är liten och att de inte 
har frälsningsvisshet.”

Elstad har säkert rätt i sina anta-
ganden. Onani är ett vanligt problem 
för kristna ungdomar och även för 
äldre. Bibeln säger inget direkt om 
onani och därför skall vi inte över-
dramatisera detta. Onani har att göra 
med sexualiteten i allra högsta grad 
och sexualiteten är en stark drift i oss 
människor. Utifrån Bibeln förstår vi 
att sexualiteten hör till makar i äkten-
skapet. Onani (självtillfredsställelse) 
har därför ingen naturlig plats var-
ken i eller utanför äktenskapet.

För att ta ett konkret exempel:
När man onanerar har man van-

ligtvis tankar om något sexuellt. Den 

som ännu är ogift tänker sig in i en 
situation där man har sex med nå-
gon. Med tiden kan ett etablerat och 
olyckligt tankemönster bli ett plåg-
samt problem. Man längtar köttsligt 
efter att få uppleva detta ”på riktigt”. 
Ändå vet man som kristen att sex hör 
till äktenskapet. En som är gift kan 
under självtillfredsställandet fantise-
ra om att ha sex med någon annan än 
den äkta hälften.

Det uppstår en strid mellan An-
den och köttet. Man behöver också 
vara på vakt mot det som onani ofta 
hör ihop med, nämligen pornogra-
fin. Alla kristna, både gifta och ogifta 
samt de ungdomar som sällskapar 
eller är ensamma, bör vara på sin 
vakt mot olika former av pornografi. 
Mycket pornografi sprids genom till-
synes oskyldiga filmer och romaner. 
I samröre med pornografi kan onane-
randet få ödesdigra konsekvenser för 
den kristnes trosliv. Vi behöver kom-
ma ihåg aposteln Jakobs ord 1:14–15: 

Var och en som frestas, dras och lockas 
av sitt eget begär. När så begäret har 
blivit havande föder det synd, och när 
synden är fullmogen föder den död. 
Det är inte heller så bra att säga: 

”Onani är fel, punkt och slut.” Efter-
som vi är mänskliga varelser och har 
en sexuell drift så får vi leva med 
vårt begär, men vi skall akta oss för 
att aktivt börja tillfredsställa begäret. 
Det är också en skillnad mellan natt-
liga drömmar (jämför även i 3 Mos 
16–18), som kan resultera i onani mer 
eller mindre medvetet, och ett sys-
tematiskt självtillfredsställande med 
syndiga motiv. 

Paulus skriver i Rom 7:23–24: 
Men i mina lemmar ser jag en annan 
lag, som ligger i strid med lagen i mitt 
sinne och som gör mig till fånge under 
syndens lag i mina lemmar. Jag arma 
människa! Vem skall frälsa mig från 
denna dödens kropp? Gud vare tack, 
Jesus Kristus, vår Herre!
Alla människor är syndiga och bär 

på ett kött som vill synda. Men Jesus 
kom för att frälsa och ta emot syn-
dare. Därför får du som har problem 
med onani och andra synder bära 
fram dem inför Herren och be om för-
låtelse och kraft att stå emot synden. 
Gud är redo att förlåta och det kan 
också en kristen själavårdare (biktfa-
der) bekräfta för dig.

ROGER PETTERSSON
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Observerat

Kommentaren

Inga samtal
Den turbulenta relationen mellan 
Föreningen Logos och Svenska Luth-
erska Evangeliföreningen i Finland 
(SLEF) har nått till punkt. I SLEF:s 
tidning Sändebudet informerades i 
decembernumret om att dess styrelse 
beslutat att det inte skall bli några 
samtal mellan föreningarna. 

Motiveringarna till beslutet väcker 
förundran. 

Den första motiveringen går till-
baka till SLEF:s årsmöte i juni, då 
två styrelsemedlemmar i Logos ut-
talade misstroende mot SLEF:s teo-
logiska linje. De gjorde det dock 
som SLEF-medlemmar, eftersom Lo-
gos inte hade någon representation 
vid årsmötet.

Den andra motiveringen var att två 
styrelsemedlemmar (i november yt-
terligare en tredje) efter årsmötet har 
utträtt ur SLEF. 

Den tredje motiveringen anknyter 
till att en av dem som utträtt också 
meddelat att han inte står till förfo-
gande för predikouppgifter i SLEF, 
eftersom gemensam lärogrund sak-
nas. 

Stödföreningens 
första år till ända

Stödföreningen för evangelisk-luth-
ersk gemenskap kan nu se tillbaka 
på sitt inledningsår. Under året ord-
nade föreningen ett mötestillfälle i 
Terjärv församlingshem den 12 april 
tillsammans med Terjärv församling. 
Ca 50 personer mötte upp för att 
bland annat lyssna till biskop Børre 
Knudsen från Norge.

Under hösten ordnades två infor-
mationstillfällen på initiativ av stöd-
föreningen. En samling hölls i Hel-
singfors där Halvar Sandell och Roger 
Pettersson medverkade. Ungefär 25 
personer deltog. 

I Gamlakarleby höll Bengt Birgers-
son från Göteborg ett anförande och 
svarade på frågor. Khde Peter Kank-
konen fungerade som värd och tolk. 

Nästan 100 personer var närvarande.
Stödföreningen har följt den svens-

ka missionsprovinsens utveckling. 
Roger Pettersson har deltagit i två 
sammanträden i Göteborg, Halvar 
Sandell och Joakim Förars i ett var. De 
ömsesidiga kontakterna till Sverige 
fortsätter. Den 7–8 februari 2004 var 
missionsprovinsens nyvalde biskop 
Arne Olsson på besök i Finland. Han 
höll föredrag i Åbo och Helsingfors 
över temat ”Vad är en missionspro-
vins?”

RP

Missionsprovinsen 
och Svenska kyrkan

En fråga som många funderar på är 
Missionsprovinsens (Mpr) förhållan-
de till Svenska kyrkan. Arne Olsson 

försökte räta ut frågetecknen i Åbo, 
men det finns många aspekter att 
beakta. Utgångspunkten är dock att 
man inte kan anta Svenska kyrkans 
nuvarande obibliska kyrkoordning. 
Det är ju på grund av denna som hela 
projektet med Mpr har startats. Ols-
son underströk att arbetet med Mpr 
sker oberoende av Svenska kyrkan. 

Man vill stå kvar i Svenska kyr-
kans gamla ordning och man bekän-
ner sig följaktligen till Bibeln och de 
lutherska bekännelseskrifterna. Man 
vill också hålla god kontakt med bi-
beltrogna präster inom Svenska kyr-
kan (endast några av dessa är med i 
Mpr:s stödförening). 

Den andra sidan av problematiken 
gäller i hög grad folket i gudstjänst-
gemenskaperna. En del frågar sig om 
det är rätt att genom kyrkoavgifter 
stöda en präst som motarbetar guds-
tjänstgemenskapen och man funde-
rar på att skriva ut sig ur Svenska 
kyrkan.

Framtiden får utvisa hur det blir. 
Arne Olsson betonade att man inom 
Mpr vill öppna folks ögon för vad 
Kyrkan egentligen är. Man vill få dem 
att se bort från kyrkobyggnader och 
gravplatser. Kyrkan är där Ordet för-
kunnas i anda och sanning, där Jesus 
är i centrum.

RP

Högmässor i Åbo
På intiativ av studerande i Åbo och 
formellt arrangerade av SLEY (den 
finska evangeliföreningen) har ett 
par nattvardsgudstjänster ordnats, en 
under adventstiden och en på kyn-
delsmässodagen. Tanken är att verk-
samheten skall fortsätta.

I gudstjänsterna, som hålls i Luth-
erkirkko (SLEY:s bönehus), har delta-
git ett femtontal personer. Högmäs-
sorna har letts av Sven-Olav Back.

OÖ

På grund av detta anser SLEF:s 
styrelse att det inte finns orsak att 
fortsätta samtalen med Logos. Man 
hoppas nu att båda föreningarna får 
arbetsro och att var och en skall kun-
na arbeta på sin åkerteg i Guds rike.

SLEF har tackat nej till samverkan 
med en förening, som inte bara i teo-
rin utan också i praktiken vill ta kon-
sekvenserna av att hålla sig till Bibeln 
och den lutherska bekännelsen.  Nå-
gon läromässig orsak till söndringen 
anges inte, utan motiveringarna är 
personliga, och de kan inte uppfattas 
som annat än svepskäl.

Utöver detta har man i Sändebu-
dets oktobernummer publicerat en 
artikel, som med all önskvärd tydlig-
het utpekar Logos som splittrare och 
spridare av villoläror. Ett genmäle in-
togs i januarinumret med en redaktio-
nell kommentar att man återkommer 
till frågan genom att bl.a. presentera 
Luthers Invocavit-predikningar. 

Låt oss be om nåden att kunna be-
vara en rätt endräkt med alla som vill 
fråga efter Guds ord och rätta sig ef-
ter det i allt.

OÖ

Barmhärtig och nådig är HERREN,
sen till vrede och stor i nåd.
Han går inte ständigt till rätta
och vredgas inte för evigt.
Han handlar inte med oss efter våra synder 
och lönar oss inte efter våra missgärningar.

Ps 103:8–10

04-1 15.2.2004, 16.1610-11
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D:r Martin Luther

Från Evangelisk Själaspis för hemmet (förkortad) 

Predikan
4:e v. efter Trettondedagen

Körmusik
i Logosmappen 

Juhani Martikainen i Lappfjärd, som 
redan under ett par år regelbundet 
levererat textutläggningar för Logos-
mappen, har nu erbjudit sångarran-
gemang och körmusik för manskör, 
blandad kör, duett och solosång. 

De flesta arrangemangen är för 
manskör. Noterna är återgivna i pdf-
dokument och kan laddas ner med 
Acrobat Reader. 

Ett par av arrangemangen för 
blandad kör är välkända sedan tidiga-
re: Martikainens egen nattvardssång 
”Det är fröjd i min ande” och Carl 
Bobergs påskpsalm ”Han är uppstån-
den”. I övrigt härstammar arrange-

mangen oftast från 2000-talet.
Ett stort antal av sångerna är ock-

så författade av Juhani Martikainen 
själv. Han har erbjudit sina verk till 
fritt framförande, vilket är mycket 
tacksamt för körer, eftersom upphovs-
rättsfrågorna ofta brukar vara be-
svärliga. Adressen är <http://www. 
logosmappen.net/sanger/jm>. /OÖ

Jesus steg i båten, och 
hans lärjungar följde ho-
nom. Då blåste det upp 
till full storm på sjön, 
och vågorna slog över 
båten. Men han sov. 
Matt. 8:23–24.

Det sker ännu i dag, att Her-
ren ställer sig så mot sina 
kristna, som om Han inte 

såg oss. Ja, som om Han helt och 
hållet lämnat oss utan all vård, lik-
som Han gör i skeppet. Han ligger 
och sover och bekymrar sig inte 
om ovädret, varken för sina lär-
jungars eller för skeppets skull.

Men Han är ändå med i skep-
pet, fastän Han sover. Dessa är de 
anfäktningar, som alltid vill tillstö-
ta, att vår Herre Kristus låter vå-
gorna slå över skeppet. Han låter 
djävulen och världen storma mot 
de kristna, så att man måste befa-
ra, såsom det även  ser ut i denna 
tid, att kristenheten alldeles skall  
gå under. 

Vi sitter i skeppet och har ovä-
der och storm. Herren sitter ändå 
stilla och låter oss inte se, att Han 
vill hjälpa oss. Detta är den sömn, 
som Han tar sig i skeppet. 

Men då måste vi besinna oss 
och tänka: Det är ännu ingen nöd. 
Ty Han, Herren, är med oss i skep-
pet. Fastän Han nu ställer sig så, 
som om Han inte såg oss, skall vi 
likväl ställa oss så, att vi tror, att 
Han skall stilla havet, om det än 

stormar och rasar aldrig så myck-
et. 

På detta sätt bör vi också göra 
i vår egen fara och de anfäktning-
ar, som möter envar, i synnerhet 
när djävulen kommer, förehåller 
dig dina synder, förskräcker dig 
med Guds vrede och hotar med 
den eviga fördömelsen. 

Tänk då och tvivla inte: ”Min 
Herre Kristus är inte långt ifrån 
mig, men Han sover. Nu fordras 
det, att jag kommer till Honom 
med allvarlig bön och väcker Ho-
nom, såsom lärjungarna här gjor-
de.” Deras fördärv betydde för 
dem mer än Herrens sömn. Där-
för tänkte de: Vi måste ha en vaken 
Kristus, annars är det ute med oss. 
De lämnar Honom därför  ingen 
ro, innan de fått väcka Honom ur 
sömnen. 

Lär också du att göra så, ty båda 
delarna måste så ske. Vill du vara 
med Kristus i skeppet, så skall 
ovädret inte utebli, och Kristus vill 
sova, för att vi rätt skall känna an-
fäktningen. Annars, om Han inte 
sov, utan genast stillade ovädret, 
så skulle vi aldrig erfara, hur det är 
fatt med oss. Vi skulle till och med 
tänka, att vi gjorde det av egen 
kraft. 

Men här blir tron styrkt genom 
erfarenheten, så att man måste 
säga: Ingen mänsklig kraft har 
kunnat hjälpa, utan Gud och Hans 
kära Ord har gjort det.

I denna sköna lära blir Herren 
Kristus framställd för oss som en 
sann naturlig människa, som har 
kropp och själ och därför, liksom 
vi, behöver äta, dricka, sova och 
utföra andra naturliga gärningar, 
som sker utan synd. 

Men liksom den naturliga söm-
nen är ett säkert bevis, att Herren 
Kristus är en verklig, naturlig män-
niska, bevisar Han sin allsmäktiga 
gudom därmed, att Han med ett 
ord stillar havet och gör, att stor-
men lägger sig. Detta är inte ett 
människoverk, ty det fordras en 
gudomlig kraft därtill, att med ett 
ord stilla havets stormande. 

Därför skall detta underverk 
vara oss så mycket kärare, när vi 
ser, hur Gud och människa är en 
enda person i Kristus. Därför kan 
och vill Han, i all nöd och anfäkt-
ning, hjälpa alla dem, som söker 
hjälp hos Honom.

Om vi nu måste lida och våga 
något därför, när det inte kan vara 
på annat sätt, vad betyder det? De 
ogudaktiga måste ju också bära sitt 
kors och lidande, och därtill också 
ha ett ont samvete och slutligen 
vänta den eviga fördömelsen.

Fast motgångs vreda bölja 
Dig ville sluka opp   
Och tunga dimmor hölja  
Din himmel och ditt hopp:  
Dig Gud dock hjälper fram;
Han dimmorna skall fälla
I sinom tid och ställa
För böljorna en damm.
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En värdefull bok:

En samling bibelstudier över skapelse, 
syndafall och frälsning av Roger Petters-
son. Boken är lämplig t.ex. som gåva till 
konfirmander.

72 s. häftad. Pris 10 euro, mängdrabatt.

LOGOS FÖRLAG
John Lasén, e-post: jlasen@netikka.fi
Paulsvägen 5, 65610 KORSHOLM
Tfn (06) 321 1916, mobil 044 380 8810

Från verksamheten 2003
Föreningen Logos höll sitt årsmöte 
16.2.2004. Ur verksamhetsberättelsen 
noterar vi från avsnittet Samlingar att 
Föreningen ordnade 16 gudstjänster 
samt bibelstudier, bibeldagar, sommar-
möten och en konferens i november. 

Under Utbildning berättas att två webb-
kurser ordnades. Luthersk Nätbibelsko-
la inleddes som ett nordiskt projekt 
med ett stöd på 20 000 DKK från 
Nordiska kulturfonden (Nordisk minis-
terråd).

Från avsnittet Ekonomi citerar vi:

”I gåvor och kollekter inflöt samman-
lagt 18 678,89 euro, varav 10 357,47 
euro utgjorde inbetalningar till Stödfon-
den för evangelisk-luthersk gudstjänst-
verksamhet och 573,72 euro stöd till 
tidningen.”

Vi är djupt förundrade över detta stöd, 
som var mycket större än vi någonsin 
har kunnat drömma. TACK för stöd och 
förbön!

Webbadress till veckoredovisning: 
http://www.logosmappen.net/logos/insamling/

och till tidningen:
http://www.logosmappen.net/logos/tidning

Evangelisk-lutherska 
gudstjänster
hålls i Korsholms dagcenter, Niklasvägen 
1, Smedsby, följande dagar kl 10.00 (obs. 
tiden!):

29.2, 4.4 (palmsöndag), 9.4 (långfredag), 
11.4 (påskdag), 2.5, 20.5 (Kristi him-
melsfärdsdag), 30.5 (pingst) och 13.6.  
Gudstjänsterna leds av Roger Petters-
son, utom 29.2, 11.4 och 30.5 då 
Ola Österbacka leder gudstjänsterna. Vi 
sjunger ur psalmboken.

Söndagen den 14 mars hålls gudstjäns-
ten undantagsvis kl 9.30 i Kvarnen, 
Strandg. 2, auditorium Bruhn, i anslut-
ning till den nordiska konferensen.

Bibelstudium hålls i regel varannan tors-
dag kl 19 i Korsholms dagcenter under 
ledning av Ola Österbacka: 26.2, 18.3, 
1.4, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5.

I Jakobstad håller Roger Pettersson bi-
belstudier. Kontakta Roger per tfn 050 
343 5781 eller Tommy Karf per tfn 
0500 561 356.  Uppdaterad information 
finns på Logos webbplats.

www.logosmappen.net

Nu finns också musik i Logosmappen! 
Juhani Martikainen, som under tre år 
levererat textutläggningar till kyrkoårets 
texter, har gett ut sångarrangemang 
och körmusik som fritt kan laddas ner 
från Logosmappen i form av pdf-filer. 

Ta del av det omfattande materialet i 
Luthersk Nätbibelskola! Du hinner 
ännu komma med i den nya kursen som 
har inletts i januari under ledning av 
Roger Pettersson.

Söker du svar på en fråga om Bibeln 
eller kristen tro? Se om Trosfrågan 
har ett svar – eller sänd in en fråga!

Stora Galaterbrevskommentaren 
är nu komplett. En guldgruva!

www.folkbibeln.net
Den populära sökningen av bibeltexter 
eller rubriker kombineras med hela 
texter kapitelvis.
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Information 

Logos bankkonto: 497028-241584
Postgirokonto i Sverige: 407 99 53-8

VÄGEN FRAM

-04
Nordisk konferens

13–14 mars i Vasa

Ur programmet:

Lördag 13.3 kl 9.30–20 

•  Inledning; Ola Österbacka: De svagas väg (Upp 3:8)
•  Gunner Jensen: Helt upptagen med att predika Ordet, Apg 18:1-11
•  Jan Bygstad: Ge akt på er själva och på Guds hjord! Hur kan en kristen grupp 

tillse att den får tillgång till hela rikedomen i Guds ord och sakrament? Apg 20:28 
•  Mikkel Vigilius: Församling och mission. Utmaningarna från missionsperspektivet 

i det nyare församlingstänkandet med utgångspunkt i danska och norska väckelserö-
relser.

•  Paneldiskussion, ordförande Halvar Sandell: Vägar vi gått och vägen fram. 
Deltagare från de nordiska länderna. 

Söndag 14.3 kl 9.30–15

•  Gudstjänst. Liturg: Roger Pettersson, predikant: Jan Nilsson 
• Per Gustafsson: Väktare, vad lider natten?
• Bengt Birgersson: Missionsprovinsens väg

Deltagaravgift 10 euro/dag, studerande gratis. Måltider 30 euro. Plats: Kvarnen, Strandg. 2.

Fullständigt program, presentation av föreläsarna samt praktiska upplysningar med anmä-
lan på http://www.logosmappen.net/kurser/mars04. Anmälan senast 29.2.2004, kan även 
göras till Isaksson: tfn (06) 352 0133 eller Byhamnvägen 188, 65800 REPLOT.

Föreningen Logos i Österbotten rf
Byhamnvägen 188
65800 REPLOT
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