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J esus Kristus, vår Gud och Herre, har ”dött för 

våra synders skull och uppstått för vår rättfär-

dighets skull”, Rom. 4. Och han allena ”är Guds 

Lamm, som bär världens synd”, Joh. 1. Och 

”Gud har lagt allas vår synd på honom”, Jes. 53. 

Vidare: ”De är alla syndare och blir utan egen 

förtjänst rättfärdiga av hans nåd genom förloss-

ningen i Jesus Kristus, i hans blod” o.s.v., Rom. 3. 
 

Eftersom detta måste tros och kan inte uppnås 

eller omfattas med någon gärning, laguppfyllelse 

eller förtjänst, så är det klart och visst, att all-

enast denna tro gör oss rättfärdiga, som den heli-

ge Paulus säger Rom. 3: ”Vi hävdar att männi-

skan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggär-

ningar.” Vidare: ”Att han själv är rättfärdig, när 

han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.” 
 

Från denna artikel kan man icke vika eller  göra 

några eftergifter, om än himmel och jord och vad 

som icke äger bestånd störtade samman. Ty ”det 

finns intet annat namn åt människorna givet, ge-

nom vilket vi kan bli saliga”, säger den helige Pet-

rus Apg. 4. ”Och genom hans sår är vi helade”, 

Jes. 53. 

 

 

(Från Schmalkaldiska artiklarna i bekännelseskrifterna.) 

 

Lokal för dessa dagar är Åbylundskyrkan i Åby, 
som ligger strax norr om Norrköping. Adrss till 
kyrkan är Krusenhovsvägen 11, 616 32 Åby. 
 
Konferensavgift som inkluderar måltider är 
300/person. Barn och andra utan egen inkomst 
gratis. 
 
Hotell/vandrarhem bokas på egen hand. 
 
Transport till och från tåg/busstation samt 
vandrarhem/hotell ordnas av oss på plats vid 
behov. Meddela detta i samband med anmälan. 
 
Anmälan görs via e-post, info@lutherdagar.se 
senast söndagen 22 september. 
På denna e-post kan även ev. frågor ställas. 
Önskas personlig kontakt ring  
Bertil Waldemarson, 0705-10 55 43. 
 

Arrangör är Föreningen Lutherdagar 
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Lutherdagar 27-29 september 2019 

Fredag 27 september 
Från 18.00 – 18.45 finns smörgås och kaffe för 
dem som så önskar. 
19.00 Inledning och information. 
19.15   Reformation och politisk revolution?
 Martin Luther och Tomas Müntzer 
 om Guds rike och jordiskt rike – Del 1 
 – Torbjörn Johansson 
20.30 Kvällskaffe, Frågor och samtal, afton-

bön. 

 

Lördag 28 september 
09.15 Morgonbön 
 

09.30 Luthers herdabrev till de böhmiska 
bröderna – om tillsättandet och förval-
tandet av prästämbetet.  

 – Ingemar Andersson 
 

 

10.30 Kaffe och frukt. 
 

11.00  Reformation och politisk revolution?
 Martin Luther och Tomas Müntzer 
 om Guds rike och jordiskt rike – Del 2 
 – Torbjörn Johansson 
 

12.30  Lunch 
 

14.00 Simul – ett genomgående drag i lut-
hersk teologi.  – Torbjörn Johansson 

 

15.00 Eftermiddagskaffe 
 

16.00 Reformationsrörelser före reformatio-
 nen. – Lars Borgström 
 Frågor och samtal. 

 

17.30 Kvällsmat 

19.00 Bibelordet som öppnade Luthers  
 andliga ögon, Rom. 1:16-17  
 – Ruben Skov Jensen 
 

20.00 Kvällskaffe, samtal och aftonbön. 
 

Söndag 29 september 
09.00 Morgonbön 
 

09.15  Psaltarens sju botpsalmer   
 – Mats Eskhult 
 

10.15 Avslutning av Lutherdagarna 

 

 

Vi har en skatt, det lutherska arvet, som mer 

eller mindre håller på att glömmas bort, men 

som i århundraden, inte minst här i Norden, 

varit en skinande fyrbåk för den kristna un-

dervisningen och det andliga livet. Det hand-

lar om Ordet allena, Kristus allena och tron 

allena. Och djupast sett handlar det om att 

få svar på frågan Hur ska jag finna en nådig 

Gud. Och svaret fann Luther i Guds ord. I 

evangelium finns svaret. Där uppenbaras 

något som människan inte kan skapa – en 

rättfärdighet där Gud av bara nåd i Kristus 

Jesus rättfärdiggör syndare (Rom. kap. 1-3). 

 

Det föreligger ett stort behov att påminna 

varandra om Guds stora nåd som kommer 

oss till del i Ordet och sakramenten samt om 

det Gudomliga Ordets auktoritet, vilket står 

över allt mänskligt. Detta eftersom vi i oss 

själva är helt förtappade och gudsfrånvända. 

Men i Kristus är vi benådade och saliga. Vi 

är samtidigt rättfärdiga och syndare –   simul 

justus et peccator. Gud är nöjd med vad 

Kristus har gjort i vårt ställe och vi får också 

vara nöjda – Kristus tog vår synd och vi fick 

hans rättfärdighet. Detta är det saliga bytet 

på vilket vår frälsning hänger. 

 

Vi behöver alltså lyfta fram detta stora refor-

matoriska arv – och det måste vi göra stän-

digt och för varje generation.   

 

Vi ber om Guds nåd och hjälp därtill!  

Efter Lutherdagarnas slut har Luthers-
ka församlingen i Stockholmsområdet 
sin ordinarie gudstjänst kl. 11.00 i 
samma lokal. Efteråt serveras lunch. 

Alla är välkomna. 


