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Vad jag älskar din undervisning! 
Hela dagen begrundar jag den...

(Ps. 119:97)
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Ps. 119:98–104
Dina bud gör mig visare än mina 
fiender, de är hos mig för evigt. Jag är 
klokare än alla mina lärare, för jag 
begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår 
mer än de gamla, för jag håller dina 
befallningar. Jag håller mina fötter 
borta från varje ond väg för att följa 
ditt ord. Jag viker inte från dina domar, 
för du undervisar mig. Vad ljuvligt ditt 
ord är på min tunga, sötare än honung 
i min mun! Av dina befallningar får jag 
förstånd, därför hatar jag lögnens alla 
vägar. 

AUGSBURGSKA BEKÄNNELSEN
Artikel 10

Om Herrens nattvard
Om Herrens nattvard lära de, att Kristi 
lekamen och blod i nattvarden äro verk-
ligen tillstädes och utdelas åt dem, som 
undfå sakramentet. De ogilla dem, som lära 
annorlunda.

HELGDAGAR
15. Söndag efter pingst, 
Matt. 11:25-30, 
Tacksamhet

16. Söndag efter pingst, 
Matt. 6:19–24, 
Guds omsorg

17. Söndagen efter pingst, 
Joh. 5:19–21, 
Jesus ger liv

18. Söndagen efter pingst, 
Mark. 7:5–13, 
En kristen människas frihet
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Lövhyddohögtiden

Han har avväpnat andevärldens furstar och 
väldigheter och låtit dem bliva till skam inför 
alla, i det att han i honom har triumferat över 
dem. Kol.2:15 

Vi människor har tiderna igenom beundrat 
dem vi kallar hjältar. Särskilt har pojkfanta-
sin fängslats av berättelser om hjältars brava-
der. Man lever sig in i deras värld så intensivt, 
att det är som om man själv skulle utföra de 
hjältedåd den dyrkade förebilden utför. Och 
alldeles speciellt utövar starka personer en 
särskild dragningskraft på pojkar. Under en 
viss period i våra liv finns detta starka behov 
av förebilder, idoler. 

Bibeln har inte lämnat oss lottlösa heller i detta 
avseende. Där har vi Josef, som behandlades 
så illa av sina bröder, men som sedan blev en 
stor man i Egypten. Och Josef är kanske en av 
bibelns allra skönaste bilder av Jesus. Gossen 
som oskyldigt fick lida för brödernas ondskas 
skull, men som ändå blir deras livs räddare. 

Älskad är också konung David. Hur gripes 
inte barnasinnet, när man hör berättelsen om 
hur han fäller den väldige Goliat med en enda 
slungsten. Och vem minns inte den utläm-
nade Mose i vassen och hur han räddades och 
fick växa upp i sitt eget hem. Eller Simson som 
med en åsnekäke slog tusen man. Hur starka, 
kloka och duktiga och modiga än alla hjäl-
tar är, var och kommer att vara skulle dock 
en fiende ha blivit obesegrad. Och just denne 
fiende är det, som har makt att för evigt kasta 
alla människor ut i det yttersta mörkret. Och 
han är inte ensam. Alla andevärldens furstar 
och väldigheter tjänar honom. 

Då kommer han, vår Herre och Gud, när 
tiden är fullbordad och griper in. Han stiger 
själv ned i Kristi gestalt. Han blir människa 
och delar våra villkor. Han blir i allt lik sina 
bröder. Han tar upp kampen mot den oför-
sonliga fienden och segrar när han lider. Ty 
han har frälst oss från mörkrets välde och 
försatt oss i sin älskade Sons rike. Kol.1:13 I 
en psalm sjunger vi. Det intet finns som inte 
vinns av kärleken som lider. 

För att avväpna andevärldens furstar och väl-
digheter räckte inte mänsklig kraft och vis-
dom. Här fordrades någonting långt mera. 
Här måste Majestätet själv träda fram. Men 
underligt är detta framträdande. Han träder 
fram i ringhet. Han växer upp i enkelhet och 
fattigdom. Han lever och delar de föraktades 
lott. Han lider och dör som en missdådare. 
Men uppstår från de döda för att förkunna 
att han har vunnit seger över dödens och hela 
mörkrets makt. Han var sargad för våra över-
trädelsers skull och slagen för våra missgär-
ningars skull, näpsten var lagd på honom för 
att vi skulle få frid och genom hans sår bliva 
vi helade. Jes.53:5 

Herre! Vi vill i dag tacka dig för att du har 
avväpnat andevärldens furstar och väldighe-
ter. I ditt namn vågar vi fortsätta vandringen 
genom fiendeland. Ge oss trons sköld, hop-
pets och frälsningens hjälm, rättfärdighetens 
pansar och Guds ord som är Andens svärd. 

Texten ur 
Anselm Hjulfors bok 
Himmelska skatter

Hösten är här och vi ser framemot alla de 
kommande tillfällen där vi får höra ett 

rent Guds ord. I bönehusen ordnas samman-
komster, Bibel-timmar, ungdomssamlingar, 
söndagsskolor och ”After School”-verksamhet 
med mera. LFF i sin tur startar sin höstverk-
samhet vars avsikt är att stöda bönehusen med 
bl.a. skriftskola, hjälpledarskolning, missions-
verksamhet och olika kurser. Vi får önska att 
även nattvardstillfällen ordnas regelbundet av 
olika bönehus med lov från den lokala kyr-
koherden, såsom det framkom i predikant-
möte i Kållby. 

Som kristna behöver vi få andlig mat. Det 
finns en tendens idag att kristna söker sig till 
många olika andliga källor. Man kan jämföra 
det med det att man går till en matbutik och 
plockar åt sig allt som ser lockande och gott 
ut. Ur ett kristet perspektiv är det ett osunt 
och ett obibliskt fenomen att kristna inte vill 
leva tillsammans i sin egen församling. Att 
leva tillsammans i en församling är en 2000 
år gammal modell som för med sig många 
goda välsignelser. Man har större möjlighet 
att lära känna varandra på djupet och få hjälp 
både andligt och timligt vid behov. Där får 
man också i sin tur vara den som ger stöd och 
omsorg åt andra tronssyskon när de har det 
svårt. Vi behövs i våra församlingar! 

Det är naturligt att vi som kristna vill få 
höra biblisk förkunnelse i våra församlingar. 
Därför måste vi komma ihåg att be för våra 
söndagsskollärare, predikanter och präster 

att de skulle hålla sig till en sund lära som är 
grundad i Guds ord. Vi får också be för dem 
som ännu får arbeta i kyrkan att de skulle 
orka hålla sig till ordet med gott samvete och 
inte gå med i strömmen. Vi måste hålla oss 
vakande, inte endast i förhållande till kyrkan 
utan också i våra egna bönehus och även för 
oss själva. 

Samhället som vi lever i har förändrat drastiskt 
på en kort tid. I många städer och kommuner i 
Finland har en könsneutral syn på människan 
blivit en princip som påverkar kraftigt skolor-
nas och daghemmens läroplan. 
Religionsfriheten och yttrandefriheten är 
hotad i samhället och även citerande av Bibeln 
försöker man hindra. En följd av detta är att 
idag har bekännande kristna inte så lätt att få 
vissa tjänster på grund av sin övertygelse. Det 
finns också ett ökat hat mot olika väckelse-
kristna som öppet står på Bibelns grund.

Just därför att vi lever i en sådan svår tid är 
det viktigare än någonsin att förstå värdet av 
ett andligt hem där man får kraft från kris-
ten gemenskap och Guds ord. Vi kan jämföra 
en kristen församling med ett sjukhus där 
våra sår blir rengjorda och vi får rätt medicin 
för våra sjukdomar. Hesekiel skriver om hur 
Kristus sköter oss svaga i sin församling: ”De 
förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska 
jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda, 
och de svaga ska jag stärka.” (Eze 34:16).

Vesa Pöyhtäri

Som kristen 
i ett samhälle 
i förändring

Himmelska skatterHimmelska skatter 
     16:de september
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O liv, som blev tänt 
i kristtrognas bröst, dig har världen ej känt. 
Det ljus, som vårt jordiska öga ej tålt, 
dock lever inom oss, fast skumt och fördolt. 
Gud råder: allt skall under honom bli lagt 
med kärlekens makt.

O härliga lott: 
att leva där döden sin överman fått, 
där livet, som bleknat sen hjärtvärmen flytt 
och vingkraften veknat, skall blomstra på nytt, 
där kärleken växer som solvärmen blid 
i vårfrudagstid.

O ljuvliga land, 
där gråten ej rinner som timglasets sand, 
där rosen ej vissnar, där fågeln ej dör, 
där lyckan är klar som kristall, men ej skör, 
där intet skall fattas, blott sorgen som tär 
och plågar oss här.

17:de söndagen efter pingst

Jesus Jesus 
ger liv!ger liv!

O väldiga tro, 
som slår över djupen din svindlande bro 
och leder vår färd utmed avgrundens rand 
från dödskuggans värld till de levandes land, 
dröj kvar hos oss ringa; här trivs du ju bäst, 
du högborne gäst.

Du levande hopp, 
som stiger förnyat ut dopkällan opp, 
o giv mig de vingar som Anden dig gav, 
att lätt jag mig svingar långt, långt bortom hav, 
dit bort där Guds sol lyser evig och stark 
på paradismark.

O kärlek, som har 
en sprudlande källa av liv för envar, 
du fyller, i kraft av vår Frälsares ord, 
välsignelsens kalk på hans heliga bord. 
Din hälsodryck bjud oss härnere och bliv 
vårt eviga liv.

O kärlek, som är 
det eviga livet i växlingen här, 
smält om våra hjärtan i altarets glöd 
och rena vårt stoft från all krankhet och död, 
att glada vi känner, som eld i vårt blod, 
de levandes mod.

Psb, 388. 
Nikolai Frederik Severin Grundtvig 1824. 
Övers. Karl Gustaf Emil Liedgren 1935, bearb. 
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18:de söndagen efter pingst

För att vi i grunden må förstå, vad en kris-
ten är, och hur det förhåller sig med den 

frihet, som Kristus förvärvat och givit honom 
och varom den helige Paulus skrivit mycket, 
vill jag först uppställa dessa tvenne påståen-
den: En kristen är en fri herre över allting och 
ingen underdånig

En kristen är allas tjänare 
och var man underdånig.
Dessa påståenden äro tydliga och klara. 
Paulus säger i 1 Kor. 9:19: »Ty fastän jag är fri 
och oberoende av alla, har jag dock gjort mig 
till allas tjänare.» Så heter det ock om Kristus 
i Gal. 4:4: »Gud sände sin Son, född av kvinna 
och ställd under lagen.»

För att rätt kunna fatta dessa tvenne stridiga 
talesätt om frihet och tjänstvillig undergivenhet, 
böra vi betänka, att varje kristen människa har 
tvenne naturer, en andlig och en lekamlig. Med 
hänsyn till själen kallas hon en andlig, ny, inre 
människa, efter kött och blod får hon heta en 
lekamlig, gammal och utvärtes människa. Och 
på grund av denna olikhet säger Skriften om 
henne så alldeles motsatta ting, som jag nyligen 
visat med orden frihet och undergivenhet.

Vi betrakta nu först den inre, andliga männ-
iskan för att se, vad som fordras för att hon 
må vara och kallas en from, fri kristen männ-
iska. Då är det uppenbart, att intet yttre ting, 

hur det än benämnes, förmår göra henne var-
ken fri eller from, ty hennes fromhet och fri-
het såsom ock hennes ondska och ofrihet äro 
ej lekamliga, bestå ej i det yttre. Vad hjälper 
det själen, att kroppen är fri, frisk och sund, 
äter, dricker och lever efter behag? Och vad 
skadar det åter själen, att kroppen är fängslad, 
sjuk och matt, hungrar, törstar och lider, vad 
den ej gärna ville? Intet av dessa ting når dock 
ända till själen varken för att göra henne fri 
eller fången, from eller ond....

Själen har ingenting annat, varken i himme-
len eller på jorden, varav hon kan leva, bliva 
from, fri och kristen, än allena det heliga 
evangeliet, Guds ord, som Kristus har predi-
kat, såsom han själv säger i Joh. 11:25: »Jag är 
uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, 
han skall leva, om han än dör». 

Nu frågar du vad är det då för ett ord, som 
giver en sådan nåd, och på vad sätt skall jag 
använda det? Svar: Det är intet annat än den 
predikan om Kristus som evangelium förkun-
nar, vilken predikan bör vara och är så beskaf-
fad, att du där hör din Gud tala till dig, hur hela 
ditt liv och alla dina gärningar äro ett intet för 
Gud, och att du med allt, som är i dig måste 
evigt förgås. När du nu på ett rätt sätt tror detta 
såsom din skyldighet är, så nödgas du förtvivla 
ifråga om dig själv och bekänna, att Hoseas 
ord äro sanna: »Det har blivit ditt fördärv, o 

Israel att du satte dig upp mot mig som var din 
hjälp.» Men för att du må komma ut från dig 
själv, det är från din ofärd, så framställer han 
för dig sin käre Son, Jesus Kristus, och låter 
genom sitt levande, tröstefulla ord säga dig, att 
du med fast tro bör sluta dig till honom och 
med friskt mod förtrösta på honom. Så skola, 
för denna din tros skull, alla dina synder förlå-
tas dig, allt ditt fördärv övervinnas, och du skall 
vara rättfärdig, verkligen tillfreds, from, såsom 
den som uppfyllt alla bud, och i alla hänseen-
den fri, såsom Paulus säger i Rom. 1:17: »Den 
rättfärdige skall leva av tro.» 

Även bör man veta, att hela den Heliga Skrift 
är indelad i två slags ord nämligen Guds 
bud eller lag och hans löfte eller tillsägelse. 
...Sålunda giva Guds löften vad buden for-
dra, och de fullgöra vad buden kräva, för att 
allt må vara Guds eget, både bud och uppfyl-
lelse. Han allena befaller, han allena uppfyller. 
Detta är den kristna friheten, nämligen tron 
allena som gör icke att vi må gå overksamma 
eller göra ont, utan att vi icke behöva någon 
gärning för att vinna fromhet och salighet, 
varom vi senare vilja säga något mera.

Detta må vara nog sagt om den inre männ-
iskan, om hennes frihet och egentliga rättfär-
dighet, som icke är i behov av någon lag eller 
god gärning, ja, vilken tager skada, ifall någon 
inbillar sig att med sådant bliva rättfärdig.

En kristen är allas tjänare 
och var man underdånig.
Nu komma vi till den andra delen, om den 
yttre människan. Här vilja vi svara alla dem, 
som förargats över det förra talet och som 
bruka säga: »Hör, är nu tron allt, och räcker 
tron allena till att göra människan from, var-
för äro då goda gärningar påbjudna? Så vilja vi 
vara vid gott mod och ingenting göra!»

Nej, icke så, kära människa! Väl vore det så, om 
du vore allenast en inre människa och redan 

hade blivit helt och hållet andlig. Men sådant 
sker ej förrän på den yttersta dagen. Här på 
jorden är och förbliver endast en begynnelse 
och en tillväxt, vilken skall bliva fullkomnad 
i den tillkommande världen. Därför kallar 
aposteln det också »primitias spiritus», det 
är Andens förstlingsgåva. Därför hör det hit, 
som ovan sades: En kristen är en tjänstaktig 
tjänare för alla och var man underdånig. Där 
han är fri, där behöver han intet göra (nämli-
gen till sin rättfärdighet inför Gud), men där 
han åter är tjänare, där måste han göra allt. 
Hur detta tillgår, vilja vi nu se.

Ty den inre människan är väl ett med Gud, 
glad och frimodig för Kristi skull, som har 
gjort henne så mycket gott, och vill med all 
håg och lust tjäna Gud igen för intet och av 
fri kärlek. Men så finner hon nu i sitt kött en 
motsträvig vilja, som vill tjäna världen och 
trakta efter vad henne lyster. Det kan då tron 
icke tåla, utan lägger sig med glad iver på 
hennes hals för att dämpa och stävja henne. 
Såsom Paulus säger i Rom. 7:22, 23: »Ty efter 
min invärtes människa har jag min lust i Guds 
lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, 
en som ligger i strid med den lag som är i min 
håg, en som gör mig till fånge under syndens 
lag, som är i mina lemmar.»  

Därför äro dessa tvenne satser sanna: »Goda, 
fromma gärningar göra aldrig någonsin en 
god, from man, utan en god, from man gör 
goda, fromma gärningar.» »Onda gärningar 
göra aldrig någonsin en ond man, utan en ond 
man gör onda gärningar.»

Se, det är den rätta, andliga, kristna friheten, 
som gör hjärtat fritt från alla synder, lagar och 
bud och som står så högt över all annan frihet, 
som himmelen är hög över jorden. Gud låte 
oss rätt fatta och behålla den friheten! Amen.

Huspostilla 
(omarbetat)

Om en kristen 
människas frihet 

av D:r Martin Luther
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Barnatro

14 15

Barnatro

Det här året har det inte alltid varit så en-
kelt för oss kristna att samlas. Det har varit 
begränsningar på hur många som får samlas 
och ibland har både bönehusen och kyrkorna 
varit helt stängda. Nu när jag skriver det här 
så är det igen förbjudet att samlas. Men tänk 
så bra då att vi lever i en tid när vi har inter-
net. Då kan vi delta och lyssna fast vi inte kan 
samlas. Man sänder både från bönehus, kyr-
kor, söndagsskolor och dagklubbar. Det är in-
te samma sak som att själv vara på plats, men 
Gud kan ändå möta oss där vi finns. Orkar 
du inte sitta stilla och lyssna, så sätt hörlurar 
i öronen och ta en promenad eller cykeltur 
samtidigt. 

Det finns också andra sätt att komma nära 
Jesus. Dem känner du säkert till. Och de är 
inte beroende av tid och plats. Du kan själv 
öppna din bibel och läsa ur den när som helst 
och (nästan) var som helst, speciellt om du 
har en bibelapp på telefonen. Det är bra att ta 
som vana att åtminstone läsa någon vers varje 
dag. Känns texten i bibeln för svår, så kan du 
läsa Barnens Bibel eller be mamma eller pap-
pa läsa för dig. Gud talar till oss genom sitt 
ord, bibeln. Var stilla och lyssna! 

Så har vi också bönen, hjärtats samtal med 
Gud. Att be är ett fint sätt att umgås med 
vår Pappa. Vi får berätta för honom om allt 
som vi funderar på, är glada och tacksam-
ma över, rädda och oroliga för, arga på, ja, allt 
som finns på våra hjärtan. Han har lovat att 
lyssna. Alla jobbiga känslor, som när vi kän-
ner oss värdelösa, dåliga, får vi berätta om för 
honom, så vill han visa hur högt älskade vi är 
och hur enastående unika han skapat oss. Det 
finns bara en DU och just som den du är har 

han sänt dig till världen. Han har en mening 
med ditt liv. Du är en viktig pusselbit i det sto-
ra pusslet som är mänskligheten. Kom alltid 
ihåg det. I bönen får vi också vara stilla och be 
att Gud talar till oss. Det vill han göra.

Kanske den här coronatiden kan föra något 
riktigt gott med sig. Kanske Gud försöker sä-
ga till oss att vi ska komma riktigt nära ho-
nom och ofta umgås med honom. Då får vi 
uppleva hans underbara kärlek. En kärlek 
som vi sedan får ge vidare till dem vi möter. 

Ja, Jesus,

”Vi kommer till dig, 
både stora och små. 
Vi möts i ditt namn för att lyssna på 
vad du har att säga till var och en.
Jesus, vi möts i ditt namn.

Vi ber dig, kom och var nära oss nu.
Kom och berör dina lärjungar.
Kom och var nära, kom och var nära
Kom och berör dina barn.” 
Amen

Sångens text och 
musik är skriven av 
Krister Lillas

Jag önskar dig 
fina stunder 
med Jesus
Kram, Sanna 

Ps 9:2-3: Jag vill tacka Herren av hela mitt 
hjärta, jag vill förkunna alla dina under. Jag 
vill glädja mig och jubla i dig, jag vill lovsjunga 
ditt namn, du den Högste. 

Jag har på känn att jag skrivit till er, kära barn, 
om detta förr. Men jag tycker att det är ett så 
viktigt ämne att skriva om, så jag skriver ändå. 
Repetition är ju viktigt om det som man vill 
lära sig ska fastna. Därför repeterar vi också 
mycket i skolan och har läxor. Så nu ska vi 
repetera en viktig sak, nämligen tacksamhet.

Om man söker i bibelappen på ord som tacka 
och tacksam, så får man många, många träffar. 
Det betyder att det står mycket om att tacka 
i Bibeln. Det verkar som att Gud vill stryka 
under hur viktigt det är att tacka honom. 
Tackar vi Herren så blir vi glada och i Bibeln 
står det att ”…glädje i Herren är er styrka.” 
(Neh 8:10) Med andra ord så mår vi mycket 

bättre om vi är tacksamma än om vi mest 
tänker på sådant som är tråkigt, jobbigt och 
svårt. När vi har problem så får vi berätta om 
dem åt Jesus och så får vi börja tacka honom 
för att han hör vår bön och kommer att svara 
på den. För det gör han alltid. Kanske inte på 
det sätt och så snabbt som vi skulle vilja, men 
han svarar i rätt tid och på det bästa sättet. 
Det får vi lita på. 

Så vi mår bra av att tacka Herren, men det är 
förstås inte den enda viktiga orsaken till att 
vi ska tacka. Det viktigaste är att vi ska tacka 
för att Gud är värd vårt tack. När vi riktigt 
börjar fundera på och läsa om vad han har 
gjort för oss, ja då kan vi inte annat än tacka. 
Det största och viktigaste han gjort för oss är 
förstås att han räddat oss från ett liv och en 
evighet i mörker till ett liv och en evighet i 
ljus - tillsammans med honom. När vi riktigt 
inser vad det här betyder så fylls vi av stor 

tacksamhet och glädje. Dessutom har vi fått 
så mycket mer, en mängd goda gåvor. Och 
ännu mer får vi hela tiden! 

Tänk om vi skulle ta och göra en lista med 
sådant som vi har fått som vi kan tacka för. 
Jag börjar på en lista här, så får du fortsätta 
sen med din egen lista. När vi skriver ner våra 
tack, så är det samtidigt så att vi tackar Gud 
genom det vi skriver. Ibland kan det vara fint 
att skriva ner det man vill säga till Gud, som 
en bön. Ofta pratar vi med Gud genom att 

• Tack Gud för att du älskar mig så mycket att du lät Jesus dö för min skull
• Tack Gud för att du är med mig och hjälper mig varje dag
• Tack Gud för att ingenting är omöjligt för dig
• Tack Gud för allt du lovat i Bibeln
• Tack Gud för att den helige Ande bor i mig
• Tack Gud för att jag alltid får prata med dig, 
                för att du hör mig och svarar på mina böner
• Tack Gud för att du har tålamod med mig och förlåter mig när jag misslyckas
• Tack Gud för att jag har ett hem och en säng, jag får mat varje dag och 
                 jag har kläder att sätta på mig
• Tack Gud för att jag har en familj som jag älskar och som älskar mig
• Tack Gud för en underbar sommar och för hösten vi nu får gå in i
• Tack Gud för …

TacksamhetTacksamhet

vi tänker det vi vill säga, andra gånger vill vi 
kanske säga det högt och ibland blir vi så tack-
samma så vi bara måste få ropa eller sjunga ut 
det. Det finns många sätt att visa sin tacksam-
het på. Jag tänker att när vi är tacksamma så 
blir vi automatiskt snällare mot varandra. Det 
är ju också ett sätt att visa sin tacksamhet på. 
Kanske kommer du på andra sätt? 

Men nu till listan! Ta fram papper och penna, 
så får du fortsätta när jag slutar.

När du skrivit ner dina tack, så får du väldigt 
gärna dela dem med mig. Om du vill kan du 
fota det du skrivit och skicka fotot på mejl 
åt mig. Det går också bra att skriva ner dina 
tack direkt i mejlet eller i ett meddelande till 
min telefon. Jag ser fram emot att få ta del av 
din lista. Det är fint att sprida tacksamhet och 
glädje. Därför tänkte jag att om jag får in flera 
”tack-listor”, så kan jag dela dem här i tid-
ningen i nästa nummer. Får jag jättemånga 
svar, så kanske inte allas listor ryms, men jag 
ska försöka få med så många som möjligt. 
Så skriv och fyll tidningen med glädje och 

tacksamhet! Skicka din lista till 040-9136811 
eller ostmansusanna@gmail.com. (Om du 
inte vill att ditt namn ska synas i tidningen, så 
skriv att du vill vara anonym)

Jag önskar er alla en fin höst 
med många 
glada och 
tacksamma 
stunder.

Kram, Sanna
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Gemenskapen Gemenskapen 
i Kristusi Kristus  
––  En inblick i Vasa fridsförening

Ungdomsflik

Den kristna gemenskapen en viktig del i 
det kristna livet. Som kristna är vi alla 

en del i Kristus. Han är vinstocken och vi 
är grenarna (Joh 15:5). Människan är inte 
ämnad att leva i ensamhet utan att leva till-
sammans. Gud har skapat oss för att leva i 
gemenskap med honom och i gemenskap 
med andra människor. Som kristen innebär 
detta att andra kristna människor är våra brö-
der och systrar i Herren. 

I Bibeln förliknas Kristi kyrka vid kroppen; 
Jesus är huvudet och alla kristna är lemmar 
i kroppen. Vi uppmanas att gråta med dem 
som gråter och glädjas med dem som gläder 
sig (Rom 12:15) – det är just där det fina kom-
mer fram! När man till exempel hör till en 
församling, bibel- och bönegrupp, eller andra 
sammanhang där kristna människor utövar 
sin tro, finns där förmånen att gråta och gläd-
jas tillsammans. Vi får bära varandras bördor 
och lyfta varandra så att vi orkar tro även i det 
djupaste av mörker. 

Jag tror att tillhörighet är en av människ-
ans grundbehov. Vi behöver känna att vi hör 
någon till och att vi har det gemensamt med 
andra. Därför vill jag uppmuntra alla att söka 
sig till sammanhang där kristna människor 
möts! Det ger styrka till vår tro och hjälper 
oss att hålla oss till Kristus. 

Själv är jag aktiv i Vasa fridsförening som 
finns stationerad på Fiskaregatan i Vasa. Jag 
vill passa på att uppmuntra alla som bor eller 
studerar i Vasa att delta i vår verksamhet. I 
vanliga fall (innan corona) har vi söndags-
möte kl. 15. Innan söndagsmötet brukar det 
hållas söndagsskola för barn. Under söndags-
möten hålls en predikan och vi sjunger psal-
mer och sånger tillsammans. Efteråt bjuds det 
på kaffe eller saft med tilltugg. Det är roligt 
att stanna kvar och umgås en stund med de 
andra församlingsmedlemmarna. 

På tisdagar ordnas ungdomssamling, eller 
tisdagssamling som det kallas. Ungdomar 

samlas för att umgås, sjunga tillsammans 
samt ta del av undervisning. Det brukar van-
ligtvis vara någon predikant från LFF som 
håller undervisningen. Ibland ordnas även 
gemensamma samlingar med ungdomar 
från SLEF. På hösten och våren ordnas det 
en utflykt och vid jul brukar det vara julfest. 
Utöver det ordnas även juniorverksamhet 
och söndagsskola för barn. Kara- och kvin-
nokvällar har ordnats mera sporadiskt de 
senaste åren. 

Nu under den rådande pandemin har vi haft 
lite mindre verksamhet i församlingen. Med 
jämna mellanrum har det ordnats Teams-
möten där någon av församlingens predi-
kanter hållit predikan. Efteråt har det funnits 
möjlighet att diskutera med de andra försam-
lingsmedlemmarna. Vi har även haft möjlig-
het att samlas i små grupper på tio personer 
åt gången i bönehuset på söndagar (när res-
triktionerna tillåtit det). Grupperna har sam-
lats med två timmars mellanrum. I de små 

grupperna har man hållit andakt, söndags-
skola och sjungit tillsammans. 

I Vasa har vi en fin församlingsgemenskap. 
Församlingen är liten men rymmer mycket 
kärlek. Dessutom finns det goda möjlighe-
ter att tjäna Gud med de gåvor man fått – i 
en liten församling med mycket verksamhet 
finns stort behov av frivilliga arbetare. 

Jag hoppas även att du läsare har hittat en 
plats där du känner gemenskap med andra 
kristna. En plats där du får känna dig fri och 
förlåten. Om inte – be Gud att han skall ge dig 
en sådan kristen gemenskap. 

Klipp ur ”Ung i Tro”
Lina Vesternäs

Gud har skapat oss för att leva 
i gemenskap med honom och 

i gemenskap med andra människor.
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Vittnesbörd

Tack 
  för
sommarens 
möten!
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Intervju med Jouko Talonen 
som blir pensionär
Den långvarige professorn i kyrkohistoria vid 
Helsingfors universitet Jouko Talonen gick i 
pension i vår. I tanken på att gå i pension har 
Talonen tudelade känslor.
- Jag har varit en mycket arbetsinriktad per-
son och emedan jag de senaste veckorna har 
tömt mitt arbetsrum har jag ännu inte riktigt 
fått smaka på pensionen. Jag lever i något slag 
av övergångsperiod, funderar Talonen.
Som pensionär tänker Talonen slutföra forsk-
ningsuppgifter som är på hälft och också fort-
sätta med tidigare projekt. Dessutom verkar 
han fortfarande inom väckelserörelsen, STI 
och i kyrkliga aktiviteter. 

En betydande arbetskarriär
Talonen gjorde en betydande karriär vid 
Helsingfors universitet. Efter många osäkra 
och korta tidsbundna projekt var det en slags 
akademisk lyckovinst när han år 1992 fick 
platsen som yngre forskare på viss tid. Senare 
öppnades platsen som äldre forskare och slut-
ligen öppnades vägen ända till professor.  
I sin karriär har Talonen forskat i väckelse-
rörelser och gjort nya rön i t.ex forskningen 

om laestadianismen. Av sina övriga forsk-
ningar lyfter Talonen fram väckelserörelserna 
i Tyskland på 1800-talet och framförallt i 
Lettland.
- Jag har fått vara med om återupplivningen av 
Lettlands kyrkohistoria. Under min ledning 
har två Lettländare disputerat i Helsingfors 
och de för nu facklan vidare i Lettland, kon-
staterar Talonen.

Den Teologiska Fakulteten förändras i rikt-
ning mot en allmän religionsforskning
Det finns många trevliga arbetskamrater 
och studeranden vid universitetet, berättar 
Talonen. Den akademiska världen är å andra 
sidan mycket tudelad. Den har också sin 
egen kamp och insiders som man inte kan 
undgå där.  
Talonen ser att den teologiska fakulteten allt-
mer håller på att förändras i riktning mot en 
mer allmän religiös forskning på grund av 
utvecklingen i samhället och förändringen i 
kyrkan.
- Detta betyder inte att den traditionella teo-
logiska forskningen inte mera skulle kunna 
finnas i fakulteten men dess värde och tyngd 
är inte den samma som förr. 

Också bland dem som studerar teologi har 
det skett en förändring. Allt färre studerande 
har en bakgrund som väckelse- eller försam-
lingsunga. Man kommer för att studera teo-
logi med många olika motiv och allt mer i 
allmänbildande syfte, fastän det nog ännu 
också finns sådana som studerar till präster.  
Också tudelningen bland de studerande har 
ökat.
- Om en del studeranden är man 
tvungen att fundera på hur det är 
möjligt att de överhuvudtaget har 
kommit in i den akademiska omgiv-
ningen. Andra igen är mycket begå-
vade och riktiga toppstudenter. Själv 
har jag under de senaste åren knutit 
många goda kontakter med studeran-
den och där har funnits verkligt smarta stu-
deranden fastän de kommit från mycket olika 
förhållanden.

Kyrka i förändring
Förändringen i den evangeliskt lutherska 
kyrkan har enligt Talonen varit mycket stor 
under hans tid.
- Jag blev prästvigd för 40 år sedan och ibland 
känns det att det här numera är en annan 
kyrka än då.
Människornas fjärmande från kyrkan har 
skett ofattbart snabbt. Jag vande mig i min 
ungdom vid att 90 procent av människorna 
hör till kyrkan. Samtidigt har också polarise-
ringen inom kyrkan växt i många avseenden. 
Talonen är mycket intresserad av kyrkans 
framtid, men medger å andra sidan att han inte 
är en framtidsforskare utan kyrkohistoriker. 
- I ljuset av den nuvarande utvecklingen är 
det mycket svårt att om 10 år tala om den 

evangeliskt lutherska kyrkan som en folk-
kyrka. Kanske kan man tala om en medbor-
gerligt samhällelig kyrka. I de stora städerna 
börjar situationen vara den att kyrkan är 
en religiös gemenskap bland många andra, 
om än störst av dem. På landsbygden har 
utvecklingen ändå ännu varit en annan. Det 
är ändå alltid möjligt att Gud kan överraska, 
bedömer Talonen

Med i STJ (Finlands Teologiska Institut)
I början av 2000-talet var Talonen medlem 
i STI:s styrelse. Dessutom har han givit sin 
arbetsinsats med att ibland hålla föreläsningar 
på STI. Talonen berättar att han också fört 
intressanta kyrkopolitiska och teologiska dis-
kussioner med alla STI:s generalsekreterare. 
- En viktig uppgift för STI är att vara en sam-
lingsplats och tankesmedja för väckelserö-
relserna. Det är nödvändigt att det förs en 
teologisk diskussion som grundar sig på tra-
ditionell luthersk bekännelse och förhopp-
ningsvis också en akademisk diskussion, 
summerar Talonen.

Intervju : Santeri Marjakorpi för STI:s 
tidning Hörnstenen
Bild: Veikko Somerpuro
(Helsingfors Universitet)
Översättning: Per-Ole Hjulfors 
LFF, Sions Missionstidning

Jouko Talonen
-nybliven pensionär
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många goda kontakter  med studeranden 
och där har funnits verkligt smarta stu-
deranden fastän de kommit från mycket 
olika förhållanden.

KYRKA I FÖRÄNDRING

Förändringen i den evangeliskt lutherska 
kyrkan har enligt Talonen varit mycket 
stor under hans tid.

- Jag blev prästvigd för 40 år sedan 
och ibland känns det att det här numera 
är en annan kyrka än då.

Människornas fjärmande från kyrkan 
har skett ofattbart snabbt. Jag vande 
mig i min ungdom vid att 90 procent av 
människorna hör till kyrkan. Samtidigt 
har också polariseringen inom kyrkan 
växt i många avseenden. 

Talonen är mycket intresserad av 
kyrkans framtid, men medger å andra 
sidan att han inte är en framtidsforskare 
utan kyrkohistoriker. 

- I ljuset av den nuvarande utveckingen 
är det mycket svårt att om 10 år tala om 
den evangeliskt lutherska kyrkan som en 
folkkyrka. Kanske kan man tala om en 
medborgerligt samhällelig kyrka. I de 
stora städerna börjar situationen vara 
den att kyrkan är en religiös gemenskap 
bland många andra, om än störst av 
dem. På landsbygden har utvecklingen 
ändå ännu varit en annan. Det är ändå 
alltid möjligt att Gud kan överraska, 
bedömmer Talonen.

MED I STI ( FINLANDS 
TEOLOGISKA INSTITUT)

I början av 2000-talet var Talonen med-
lem i STI:s styrelse. Dessutom har han 

givit sin arbetsinsats med att ibland hålla 
föreläsningar på STI. Talonen berättar 
att han också fört intressanta kyrkopo-
litiska och teologiska diskussioner med 
alla STI:s generalsekreterare. 

- En viktig uppgift för STI är att vara 
en samlingsplats och tankesmedja för 
väckelserörelserna. Det är nödvändigt 
att det förs en teologisk diskussion som 
grundar sig på traditionell luthersk be-
kännelse och förhoppninigsvis också 
en akademisk diskussion, summerar 
Talonen.

intervju: santeri marjokorpi
foto: VEIKKO SOMERPURO 
(HELSINGFORS UNIVERSITET)
(Övers. PER-OLE HJULFORS)

PERSONLIGT

Förändringen i den evangeliskt 
lutherska kyrkan har enligt Talonen 
varit mycket stor under hans tid.
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Vårvintern 2020 utökades Radio LFF:s 
sändningar drastiskt. Vid sidan av de 

ursprungliga andakterna, sammankomsterna 
och stormötena sänds numera olika slags pro-
gram varje vardag. Programmen som sänds 
är bl.a. predikningar, bibelundervisning, 
intervjuer, diskussionsprogram och program 
för barn och unga. I radion spelas även and-
liga psalmer och sånger.

Radioarbetet byggs upp dels av LFF:s 
anställda, dels av engagerade frivilliga. Utan 
frivilligas insatser skulle vi inte klara av att 
sända i den omfattning som vi nu gör. Vi har 
tiotals frivilliga som på olika sätt är involve-
rade med radion. En stor del av dem arbetar 
’bakom kulisserna’ med teknik och planering, 
medan andra gör program eller läser in texter. 

En av de frivilliga är 
Johanna Lindfors, hon 
har läst in andakterna 
ur andaktsboken Ord 
för dagen skrivna av 
Martin Luther. I augusti 
hade hon läst in andak-
terna under ett helt 
år för att spelas varje 
vardag i radion. Nu 

En viktig
 uppgift i radion

fortsätter hon att spela in helgernas andakter 
så att vi kan sända andakterna även i framti-
den. När det är färdigt betyder det att hon har 
läst in 365 korta program! Jag ställde några 
frågor till Johanna om hennes arbete med 
radion:

Kan du berätta lite om dig själv, vem är du?
– Jag är en 36 årig Kokkolabo, fru till Jonas 
och mamma till fyra barn, ekonom till yrket. 
På tal om andakter, så är min favoritandakts-
bok ’Husandakt - betraktelser för varje dag 
ett helt år’ av Carl Olof Rosenius, den kan jag 
varmt rekommendera.

Vad har fått dig att medverka i radioarbetet?
– Ifjol fick jag meddelande via Närvilä böne-
hus att det finns behov av flera medverkan-
den i radioarbetet. Jag hade då nyligen varit 
med i en grupp i Närvilä som läste in Sions 
missionstidning åt dem som prenumererar 
på den som taltidning. Jag trivdes med den 
uppgiften, det var ett välkommet avbrott i 
hemmamammalivet att köra till bönehuset en 
vardagskväll i månaden för att läsa in några 
avsnitt. När jag då hörde om behovet i LFF:s 
radioarbete anmälde jag mig frivillig och fick 
då möjlighet att läsa in morgonandakter ur 
Luthers andaktsbok.

Har det gett dig något personligen 
att spela in andakterna?
– Att kontinuerligt spela in andakter har nog 
varit en välsignelse i min vardag det senaste 
året, även om det ibland har varit ett pusslande
 att hitta tid för det. Men uppgiften har ju 
gjort att jag prioriterat tid för andakter på ett 
helt annat sätt än jag annars hade gjort. Och 
nu i efterhand ser jag att det har varit värde-
fulla stunder med Guds ord. Hade jag inte 
haft uppgiften hade jag säkert gått miste om 
många av dessa stunder av stillhet. Luthers 
texter blev också kära för mig på ett nytt sätt. 
Om och om igen återkommer han till nåden 
allena, många av andakterna blev trösterika 
och välbehövliga påminnelser om vad som är 
viktigast här i livet. 

Har du någon hälsning 
till tidningens läsare?
– Om det finns någon som känner sig intresse-
rad eller manad att vara med i radioarbetet kan 
jag verkligen rekommendera uppgiften att läsa 
in andakter. Uppgiften kräver inte mycket av 
en, då man inte själv behöver fundera vad man 
ska säga, texten och innehållet finns redan där. 
Och samtidigt som det är roligt att ha en egen 
uppgift ger det också mycket åt en själv, att pri-
oritera tid för andakter i vardagen. 

Vi tackar Johanna för hennes insats med att 
läsa in dagliga andakter för ett helt år, det 
är något som kan komma till användning i 
radion i flera år framöver! Samtidigt vill jag 
understryka det som Johanna säger, om du 
är intresserad av att bidra i radioarbetet kan 
du anmäla ditt intresse till undertecknad. Så 
småningom kommer vi byta till en annan 
andaktsbok, den kända boken ’Ett är nödvän-
digt’ av H. E. Nissen. 

Förutom andaktstexter finns behov av läsare 
till både andra böcker och kortare texter. 
Kom gärna med i radioarbetet där vi vill göra 
allas vår gemensamma uppgift att vittna om 
Herren Jesus för världen och för varandra! 

Kom också ihåg att be för Radio LFFs arbete!

Lennart Ahlvik
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Till minnet av Henry Enkvist

Matt. 28:16-20
Vill påminna om att LFF är bönehusförening-
arnas missionsorganisation där vi i allt vårt 
arbete utgår från LFF:s stadgar.

§ 2 Förbundets syfte.
”Förbundets syfte är att utveckla kristen mis-
sions-och väckelseverksamhet i enlighet med 
Bibeln, missionsbefallningen och lutherska 
bekännelseskrifterna. Förbundet verkar både 
i Finland och utomlands”.

Undertecknad fungerar som verksamhets-
ledare för hemlandsmissionen och Vesa 
Pöyhtäri, verksamhetsledare för utlandsmis-
sionen och media.

Verksamhetsplanen för hemlandsmissionens 
arbete i Borgå stift har endast kunnat förverk-
ligas delvist också under detta år pga. restrik-
tionerna som i skrivande stund ser ut att igen 
stramas åt. Vi har dock kunnat besöka några 
församlingar bl.a. Korsnäs, Vörå, Oravais, 
Lappfjärd och Kristinestad. På hösten finns i 
skrivande stund inplanerade besök i Pargas, 
Tammerfors, Helsingfors, Kristinestad, 
Närpes och Korsnäs. Hur dessa kan förverkli-
gas beror på utvecklingen av pandemin.

Mycket av vår arbetstid går åt till att planera 
och förverkliga programmen i Radio LFF. För 
min del fortsätter intervjuserien i höst med 
predikanterna som verkar i våra medlemsför-
eningar. Också intervjuer med andra perso-
ner planeras.

Radioandakterna planeras tillsammans med 
redaktionsutskottet. Ca 150 andakter är 
inplanerade för detta år. En del av andakterna 
spelas in i bönehusen men en allt större del 
bandas nuförtiden i LFF:s studio. Det största 
arbetet vid sidan av planeringen av andak-
terna gör bönehusföreningarnas tekniska 
personal som redigerar andakterna, info-
gar lämpliga psalmer och sånger samt redi-
gerar ljudet. Här har vi också stor hjälp av 
media-assistenten Lennart Ahlvik.

Tillsammans med Vesa och Lennart bjuder vi 
in gäster till studion och samtalar kring aktu-
ella teman utgående från bibelns texter. 

Under pandemin har också Youtube-
sändningarna från bönehusens samman-
komster och möten blivit en regelbunden del 
av verksamheten.
Pandemin har lärt oss använda olika kanaler 
för att få ut vårt budskap. Vi får också till-
sammans med LFF:s styrelse fundera vidare 
på, hur och på vilka sätt vi skall lyckas få ut 
evangeliet till så många som möjligt. Skall vi 
fortsätta med radioverksamheten i nuvarande 
omfattning och form?

Predikantsamling hölls i Kållby 6.8. En av 
huvudfrågorna som diskuterades i år var 
arbetsgruppens rapport. Beslöts att föreslå 
för bönehusföreningarnas styrelser att natt-
vardsmässor som ordnats sporadiskt i våra 
bönehus nu skulle bli mera regelbundna 
med 3-4 mässor/år i samråd med den lokala 

församlingen. Behandlingen av rapporten 
fortsätter i bönehusföreningarna under hös-
ten lopp.

Några personliga besök inom Borgå stift har 
jag också kunnat förverkliga med uppbyg-
gande diskussioner med kyrkoherdarna kring 
samarbetet med församlingarna. Bl.a har vi i 
Korsnäs börjat hålla sk. LFF:s missionssönda-
gar där alla medverkanden kommer från LFF, 
alltså både liturgen, predikanten och kantorn 
kommer från LFF. Dessa planeras att hållas 
regelbundet.

Några plock från mina resor till församlingar 
som vi samarbetar med:
• Kim Rantala, Tammerfors svenska 

församling

• Daniel Björk (hemma från Larsmo), 
Petrus församling i Helsingfors

Glimtar från Glimtar från 
HemlandsmissionenHemlandsmissionen

• Harry S Backström, Väst Åbolands 
svenska församling som består av Pargas 
församlingsdistrikt samt kapellförsam-
lingarna i Nagu, Korpo, Houtskär och 
Iniö.

Vi jobbar fortfarande på distans men kon-
takta oss gärna så kommer vi överens om tid 
för samtal på kontoret. Kontaktuppgifterna 
finns på LFF:s hemsida www.lff.fi

Vi ber,
Herre, ge oss vishet och förstånd att förvalta 
våra gåvor rätt och att vi utför arbetet i ditt 
rike som du vill. Lär oss prioritera och göra de 
rätta besluten så att arbetet blir till välsignelse 
och ditt namn till pris och ära!

Per-Ole Hjulfors
LFF, verksamhetsledare för 

hemlandsmissionen

Predikantsamling 2021
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Tjänsten som ungdomsarbetsledare lediganslås. 
Tjänsten är en heltidstjänst med början från       
slutet av september.

Den sökande förväntas dela LFFs stadgar och     
värderingar (se https://www.lff.fi/var-tro/).

Övergripande målsättning för befattningen är att 
arbeta för evangelium bland ungdomar och unga 
vuxna. Arbetet bland ungdomar är en del av 
LFF:s familjearbete.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a.
• Planera arbetet bland ungdomar och unga 

vuxna
• Samarbeta med familjearbetaren och utskottet 

för LFF:s familjearbete 
• Planera LFF:s skriftskola med hjälp av         

ansvariga prästen och familjearbetaren 
• Handha ledarutbildning för ungdomar och 

inspirera ungdomar till att bli ansvarsbärare 
• Ge stöd i bönhusföreningarnas arbete bland 

unga 
• Fungera som handledare för ungdomsrådet 
• Medverka på ungdomssamlingar 
• Ge kristen undervisning i ungdomssamanhang 
• Ansvara för lff.fi:s barn- och ungdomsflik 
• Sköta konfidentiella samtal, främst bland unga 

och unga vuxna 
• Administrera nätportalen ungitro.fi                 

tillsammans med en Slef anställd 
• Sammankalla barnlägrens arbetsgrupper 
• Ansvara för GF-podden

Ytterligare info fås av Richard Eklund 
(0442861293) eller Torvald Hjulfors (050 5913557)

Ansökningstid: 23.8-10.9.2021

Ansökan riktas till:
Torvald Hjulfors
050 5913557
torvaldhjulfors@hotmail.com

Prenumerationsavgiften för 
Sions Missionstidning
 
Finland 37 €, gåvoprenumeration 24 €
Sverige 390 kr, gåvoprenumeration 282 kr
Norge 370 kr, gåvoprenumeration 282 kr
Övriga 37 € + porto
Sions Jultidning ingår i prenumerationspriset.
LFF erbjuder tidningen gratis under ett år till
nygifta par.

Prenumerationer och beställningar:
info@forsberg.info
Tel. +358 6 788 8800 kl. 8-16

Prenumerationer i Sverige:
Hans Rahkola, Piponsvägen 10, 
95334 Haparanda
Tel. +46 9 2261041.
hans.rahkola@gmail.com

Prenumerationer i Norge:
Sara Olsen, Borrasveien 17 
9517 Alta
Tel +47 91165805

Adresskorrigeringar
info@forsberg.info
Obs. Flyttningsanmälan till Magistraten 
gäller enbart officiella instanser, inte 
tidningsprenumerationer.

Fakturering
Antero Heikkilä
antero.heikkila@multi.fi
Tel. 0500 260 539

Taltidning
Sions Missionstidning finns även som 
taltidning på CD. Prenumerationspriset 
är detsamma som för papperstidningen. 
Kontaktperson för taltidningen: 
Vesa Pöyhtäri
Tel. 044-2175410  
vesa.poyhtari@lff.fi

Att bekräfta kärlekslöftet

Att möta varandras förväntningar

Att vinna vardagen

Att tala med varandra

Att acceptera varandra

Att uppskatta sig själva

Att ha roligt tillsammans

Att lösa konflikter

Att bekräfta kärlekslöftet

Att möta varandras förväntningar

Att vinna vardagen

Att tala med varandra

Att acceptera varandra

Att uppskatta sig själva

Att ha roligt tillsammans

Att lösa konflikter

ÄKTENSKAPSFÖRBEREDANDE KURS 
     För er som planerar att gifta er eller redan har gift er 

När: Lördag 20.11.2021 

Tid: 9.30-16.30  

Var: Skutnäs bönehus 

 

Vi behandlar bl.a. Guds tanke med äktenskapet, trohet och kärlek, 
kommunikation, konflikthantering, ekonomi och sexualitet.  

 

Lunch på valfri plats 

 

Arr: Familjearbetet inom Lff 

Anmälan till ann-christin.snellman@lff.fi eller 044-7509899 

 

 

 

LFF söker ny 
ungdomsarbetsledare



Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 
ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. (Gal. 5:22)


