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FÖRORD
Denna publikation omfattar tre skilda historier, som alla
är skrivna på olika tidpunkter. Den nyaste av dessa har
rubriken »Den andliga styrelsens skiften i den förstfödda
laestadianska församlingen i Sveriges Lappmark». De två
övriga har skrivits tidigare. Den ena har den ädle, avlidne
äldsten Frans Parakka skrivit mot Havas' historia 1931,
och den andra har skrivits av avlidne Johan Lantto i
Tärendö på 1940-talet. Därtill innehåller publikationen
två bilagor, som kompletterar densamma.
Alla dessa historier har huvudvikten på samma ämne,
de behandlar den andliga styrelsen och dess fiender. Alla
dessa avslöjar, hur Guds församling i alla tider varit omringad av den ondes härskaror — men dock har sanningen
bestått, så att den ej helt och hållet försvunnit, trots att
den ondes makt varit stor.
De äldsta av vår kristendom (L. L. Laestadius, J. Raattamaa, J. Purnu, S. Wettasjärvi, I. Kuoksu, I. Niku, Frans
Parakka, V. Björkman, Aug. Isaksson, I. Stålnacke m.fl.)
har lämnat den rena läran efter sig för de yngre — och det
gäller att man bevarar den sådan som man mottog den på
den nya födelsens dag, då man fick erfara den lärans gudomliga kraft. Härtill bör alla kristna be välsignelse av
Gud, ty utan Honom förmår vi intet.
De nya lärdomsvindar som har sitt ursprung i en oren
ande (det blinda förnuftet, egenrättfärdighet, äregirighet,
avund, girighet o.s.v.) har framkallat stora splittringar i
Guds församling genom alla tider. Ofta har majoriteten
av församlingen förvillats och enbart några få blivit kvar
i den himmelska sanningen; och har någon upphöjt sin
röst mot fördärvet, så har denna betraktats som en djä7
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vulens utsände av den stora församlingen, vare sig denna
församling är påvedömet, den lutherska kyrkan eller den
laestadiankristna församlingen. Johan Raattamaa har även
betonat, att »blir det fel i läran, så blir det även fel i
kristendomen.»
Den andliga solen har gått upp på vår tidevarv, då den
7:nde ängeln, prosten Laestadius begynte ropa från solens
uppgång genom Kristi Ande år 1844, men nu håller den
solen på att gå ned, och den ondes här glädjer sig däröver.
Men de människor som skall bli kvar på de sista kristnas
gravar i Sveriges Lappmark, skall veta, att den nådiga
Jesus Nazarenus har gått här förbi. Därom skall även denna
korta historia vittna åt dem.
Här framställer vi våra protester mot de grövsta villfarelser, som under årens lopp kommit in i kristendomen,
för att befria oss från ansvaret för de stora skador som
därigenom blivit gjorda under namnet av den förstfödda
församlingen. Vi kan ej tillåta att den församlingens namn
missbrukas av dem som inte följer vår tidevarvs äldstes,
prosten Laestadii lärdomar i alla stycken. Det namnet tillhör enbart den församling som håller fast vid den ursprungliga läran. Vår gemensamma bön och önskan är, att Gud
skulle välsigna denna lilla publikation och låta den bli till
vägledning för sanningssökande själar under dessa förvillelsetider.
Denna publikation har redigerats av vår unga finska
broder Lauri Koistinen, som har haft tillfälle att studera
detta ämne hos de kristna i Sveriges Lappmark, Finland,
Norge och Amerika. Han har prövat de bägge parterna
grundligt och erfarit, att det finns ingen salighet i det
boremanska partiet och att den grund skall bestå i all
evighet som de åt den ursprungliga läran trogna bygger på.
Vi har även erfarit, att det blir alltför mödosamt att

ideligen bemöta de lögnaktiga skrifter som de modernt
sinnade predikanterna producerar i form av sändebrev
och tidningsartiklar, såsom de för närvarande håller på att
göra speciellt i Amerika, där deras villfarelse har blivit
motsagd av en stark opposition. Därför har vi med tacksamhet samtyckt till denna publikation som underlättar
vårt arbete, ty den är ett svar som gäller en gång för alla.
I framtiden slipper vi att bemöta de modernt sinnades
skrifter och får koncentrera oss mer i andra saker, som är
av större betydelse för församlingen.
De fakta som denna skrivelse innehåller är enligt vårt
förstånd fullkomligt sanningsenliga, men om något mindre
fel skulle ha råkat inkomma, så tröstar vi oss därmed, att
den Allvetande som känner till alla hemligheter inte är
en sådan Domare som silar mygg och sväljer kameler,
utan Han ser till hjärtat. Vi skall svara för denna publikation både inför den opartiska historiens och slutligen
inför Guds dom.
Ingen av oss kan tro att man finner salighet i det boremanska partiet. Därför vill vi av uppriktig kärlek förmana
såväl våra förutvarande medvandrare som andra dyrt återlösta själar att återvända från den farliga vägen innan det
blir för sent. Det finns ingen annan förenande kraft än
den enda Kristi lära, som förmår att samla och underhålla Herrens hjord. Den läran vill vi efterfölja och försvara intill änden. Därtill förhjälpe Herren, amen.
DEN FÖRSTFÖDDA LAESTADIANSKA
FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR I SVERIGES
LAPPMARK:
Levi och Julia Älvgren, Svappavaara; Johan Erik Fors,
Kuoksu; Johan och Emma Kuoppala, Kangosfors; Karl och

Hilma Blombacke, Tjautjasjaur; Mickel och Anna Lisa
Nilsson, Gällivare; Hilma Stöckel, Svappavaara; Gustav
och Josefina Dynesius, Nattavaara; Erik och Ella Maria
Sunna, Kiruna; Eero och Inga Mäkelä, Kiruna; Edvin och
Agda Abrahamsson, Kiruna; Uno och Linnea Martinsson,
Tjautjasjaur; Vilhelm och Fredrika Stålnacke, Paksuniemi;
Svante Nilsson, Gällivare; Alva Thyni, Vittangi; Gun
Marie Martinsson, Tjautjasjaur; Lydia Fjällborg, Puoltsa;
Ellen Karin Poidnakk, Kiruna; Per Sarri, Rautas; Lea
Holmelid, Parakka m.fl.

Tillägg till sidan 43:
Efter den omtalade predikan av Gunnar Jönsson som
han höll i Kangosfors 1963 lovade Levi Älvgren under
församlingens närvaro, att svara till hans tal på kvällen.
I kvällsamlingen sade han i sin predikan bl.a. att »Du får
vara fri, August, ty det tillhör inte köttets gärningar» —
såsom Gunnar Jönsson menat — »utan det har skådats
av det fariseiska ögat och det är samma som att sila mygg
och svälja kameler.» Därtill hänvisade han till aposteln
Pauli ord som lyder: »Lägg icke hastigt händerna på
någon . . .» (1 Tim. 5:22) samt »Men om I bitens inbördes
och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven
uppätna av varandra.» (Gal. 5:15).
Tillägg till sidan 45:
I den omtalade försoningssamlingen i Kiruna 1963 sade
Gunnar Jönsson, att »Diskussion om förändringarna i Boremans postilla har lika liten betydelse som att diskutera
om påvens skägg, hur det är vart och ett år.» (Dessa ord
finns i Viktor Wettainens brev till Amerika, skrivet från
Parakka 12/2 1966).
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KAPITEL 1

PÅ DE ÄLDSTAS GRAVAR
Historien har ofta snabba växlingar och Gud allena
vet dem. Då man skådar slutet av den segerrika perioden
i den levande kristendomen — de äldstas snabba bortgång, känner man ångest i sin barm. Under ett enda
årtionde var alla de största hjältarna borta och kristendomen miste de pelare som den lutade sig mot — de trofasta äldstena.
— Erik Samuel Wettasjärvi dog den 9. december 1928,
68 år gammal.
— Isak Niku dog under sänderesan i Finland i Uleåborg
den 5. maj 1929, 62 år gammal.
— Frans Larsson Wettainen dog den 8. februari 1935,
61 år gammal.
— Isak Kuoksu dog den 18. mars 1935, 76 år gammal.
— Isak Stålnacke dog den 9. oktober 1937, 59 år gammal.
— Viktor Björkman dog vid ett olycksfall den 8. maj
1938, 66 år gammal.1*
Denna tio år långa dödsvåg skar bort alla de största
redskapen från den levande kristendomen och förutsade
utan vidare någon större olycka, som skulle möta den.
Vi har fått se det samma som våra fäder fick erfara efter
Raattamas död, Luthers efterföljare efter hans död och
* Dessa siffror hänvisar till den sista sidan: Källförteckning/
Förklaringar.
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aposteln Pauli efterföljare efter hans död o.s.v. Vi skall
hämta ett citat, som upplyser denna prövning, från lärofader Luthers Epistelpostilla, den första söndagen i fastan:2
»Det vittnar även erfarenheten, att Evangeliet har på
inget ställe i världen bevarats klart och rent längre än
den vanliga människoåldern; utan så länge som de har
varit vid livet, som har frambringat det, har det bestått
och förökat sig; men efter deras bortgång var även ljuset
borta; de efterföljdes snart av partisinnade och falska
lärare. Så förkunnar även Moses (5 Mos 31:29) att Israels
barn skulle snart efter hans död bli fördärvade; såsom
även Domarnas bok vittnar att så har det skett. Alltid
när någon av domarna dog, under vilkens levnad Guds
ord hade framgång, så föll de återigen bort och det blev
värre med dem. Och konungen Joas gjorde rätt så länge
som överste prästen Jojada levde; sedan blev det annorlunda. Och efter Kristi och apostlarnas tid blev världen
full av partisinnade och falska lärare, såsom den helige
Paulus Ap. G. 20:29 förkunnade och sade: Jag vet att
sedan jag har skilts från eder svåra ulvar skola komma in
bland eder och att de icke skola skona hjorden o.s.v.
Så är det även nu; vi har Evangeliet klart och rent, och
nu är nådens och salighetens tid och de behagliga dagarna,
men snart härefter skall det vara borta om världen längre
skall bestå.»
Kristendomen var efter de äldstas bortgång i ett svaghetstillstånd, som knappast någon av de kvarblivna predikanterna kunde lämna obemärkt. Detta stadfäster även
ett kort avsnitt ur August Isakssons brev till predikanten
V. Nieminen den 20:nde juli 1938: 3»Ren har de lämnat
oss kristendomen, men att den skulle bli ren buren av
oss, är ofta en stor fråga för mig. Fjärran har redan ungdomens första andakts sköna stränder lämnats; de är som
14

en åker prydd med blommor. Men evighetens strand
synes ofta vara fjärran på grund av färdens farlighet. Hurudant väder skall fienden uppresa, då de äldsta har sluppit
till vila? Men vi tror dock gott om Gud, att Han skall
leda oss lyckligen fram.» Detta visar, att August Isaksson
hade skådat genom Andens ögon in i framtiden och han
känner ett tungt ansvar därom, att kristendomen skulle
bevaras ren även i framtiden. Har det blivit synligt, att
alla de predikanter som lämnades kvar på de äldstas
gravar skulle ha haft den stora frågan att bevara kristendomen ren? Har inte många av de yngre predikanterna
tröstat sig för mycket till sina egna krafter? Det ser ut
att den unga och begåvade predikanten Gunnar Jönsson
också hade blivit bekymrad över kristendomens framtid,
dock annorlunda än August Isaksson. Man misstar sig
väl inte mycket om man tror, att Gunnar Jönsson har
suckat över kristendomens framtid liksom även pastor
Väinö Havas suckade redan på 20-talet i sitt verk4.
»Laestadianismens historia i huvuddrag» s. 197: »Framtid
skall rörelsen i sin nuvarande form knappast ha. Den
moderna tiden kräver nya former, även om anden vore
densamma.» Denna tanke bekräftas starkt av det faktum,
att Gunnar Jönsson har på det mest iögonfallande sättet
tagit nya former både i sina egna arbetsvanor och i sin
lära och sitt föredöme, varom nämnes närmare annorstädes
i denna publikation. Skall kristendom ha framgång, då
man efterföljer de nya formerna, det får tiden visa. Historien visar dock från alla perioder, att de nya formerna
har kvävt all Herrens verk hos människorna, fast nog har
man alltid hållit på med kyrkogång efter den andliga döden
både i Laestadii och Luthers namn, i apostlarnas och i
Mose namn. Men en sann och levande kristendom finnes
mer sällan och på färre ställen genom alla världens tider.
15

Frans Parakka övergiver dock Havas' goda råd i det
följande citatet ur hans protestskrivelse5 mot Havas' historia: »Men om rörelsens framtid skulle bero på det, att
man skulle följa efter nya former, så borde man förkasta
det gamla föredömet och uppbygga en ny och bättre förebild i stället. Alldeles väl förstår vi det, att man skulle
kunna ha mer möjligheter för utspridning av rörelsen, om
vi skulle efterfölja författarens önskningar, men därtill kan
vi inte finna grund i den Heliga Skrift, ej heller i skrifterna
av de första arbetarna i denna levande kristendom.»
Det ser ut såsom Gunnar Jönsson med sina anhängare
har funnit en grund för de nya formerna från något ställe,
fast kristendomens äldste fann ej någon sådan grund
under sju årtionden från Laestadii dagar till 1930-talet.
Dock har han ännu inte visat den grunden åt någon som
vill veta den.

FUNDERINGAR ÖVER VARIATIONERNA AV DET
YTTRE FÖREDÖMET
Vi har varit i tillfälle att se denna kristendom i hela
Norden och konstaterat, att en stor olikhet i det yttre
föredömet har redan länge varit rådande. Dock är vi säkra
därom, att i begynnelsen har vi alla varit lika över hela
vidden av kristendomen. Denna yttre, iögonfallande olikhet mellan olika trakter och riken är ett vittnesbörd om
en avvikande lärdom, ty om lärdomen hade varit likadan
överallt så skulle även dess frukter ha varit lika överallt.
Mycket tråkigt lyder ordspråket: »I landet efter landets
seder», som har använts i syfte att dra riksgränser i kristendomen. Sådana här ordspråk är inte lämpliga att användas
i kristendomen under denna besökelsetid, ty alla de länder,
16

i vilka denna kristendom har fått fotfäste har lika civilisation. Sverige, Finland och Norge har varit i nära kontakt
med varandra (särskilt i norr) och på grund härav, har även
denna kristendom spridit sig först i de nordligaste delarna
av dessa länder. Samerna har dock haft något säreget jämförd med de bofasta, ty samerna har haft sin traditionella
klädsel på sig; ingen annan än en äkta same har haft lov
att ikläda sig samedräkt. De vandrande nomaderna kände
inga riksgränser under förra århundradet, och det var de
kristna lapparna, som förde det första budskapet om
Gossebarnet i Lappmarkens Betlehem över till Norge.
I de sydliga delarna av dessa tre nordiska länder har
förhållandena varit olika. Särskilt dålig framgång har kristendomen haft i Södra Sverige. Endast några få individer
där har fattat den levande tron under den drygt ett hundra
år långa historien, vilken denna laestadianska kristendom
har. Orsaken härtill torde vara den, att ett sådant kulturfolk som där funnits, aldrig kunnat anpassa sig till en
sådan kristendom, som avkläder dem all deras kultur. Det
ser ut såsom dessa trakters besökelsetid redan hade gått
över. Där har nog funnits en levande kristendom tidigare,
såsom bl.a. Jonas Håkanssons uppenbarelse visar (1801).
Det ser ut såsom den finsktalande befolkningen i Sveriges
Lappmark, vid Ishavskusten o.s.v. lika som lapparna i
Norden har varit Guds utvalda folk tillsammans med sina
arvingar, vilka senare lärt sig ett annat modersmål, men
i vilkas ådror ännu finns kvar arvet från deras finska eller
lapska ursprung. Likadant folk har funnits i kristendomen
även i Amerika, särskilt under de första tiderna då stora
skaror av Nordens kristna emigrerade till den nya kontinenten under de svåra prövningar som drabbade dessa
trakter vid den tiden. Ingalunda ser Gud människan efter
hennes anlete, utan Han har utvalt till sitt folk även nu
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såsom tidigare de ringa och av den civilicerade och utbildade världen föraktade människor. Man skall bemärka,
att denna kristendom mottogs i Södra Finland precis likadant även i det yttre föredömet, som den var i begynnelsen i Sveriges Lappmark. Säkert har det förhållit sig likadant även på andra platser. Skillnaderna i det yttre föredömet är sålunda en följd av avvikande lärdomar, vilka
har varit rådande redan under en längre tid. Det är säkert,
att om den inre sidan av människan blir rengjord, så förblir även den yttre sidan (vandringen och föredömet) ren.
Men om det blir fel i läran så blir det även fel i kristendomen, såsom Raattama säger, och med en felaktig kristendom blir ingen salig.

•
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KAPITEL 2

DEN OSYNLIGA DELNINGEN AV DEN
ANDLIGA STYRELSEN
De gamla kristna i Lappmarken minns den tiden då de
äldsta levde, och de berättar att de äldsta hade varit storligen bedrövade däröver, att de kristna ej hade behov
att visa lydnad till deras hjärtliga lärdomar. Vilken nytta
hade man att predika och besvära sig i det mödosamma
arbetet då törnen bara prålade och förökades? Såg inte
himmelens Gud detta? Hade inte Han tillräckligt förlängt
den behagliga tiden och salighetens dag för det olydiga
och motsträviga folket? Det var ju 90 år från begynnelsen
av Laestadii ropande till de sista äldstena. De predikanter
som blev kvar på de äldstas gravar var huvudsakligen
unga. Dessa yngre hade naturligtvis den herdegåva som
de hade fått lära sig i de äldstas skola, var och en efter
sitt mått. Man må bemärka, att J. P. Stöckel6 (1881—
1957), J. H. Olsson7 (1879—1959) och August Isaksson8
(1885—1965) var de äldstas lärjungar, av vilka August
Isaksson levde längst och hade även gömt de äldstas lära
bäst, ty han var en verklig mästare i den Heliga Skrift.
Viktor Björkman satte honom till att leda Bibelrannsakningarna i Gällivare julsamlingar, ty han hade en enastående gåva därtill, och anledningen till sådana rannsakningar var att felaktiga Bibelförklaringar uppstod vid dessa
samlingar både bland Lappmarkens egna och de främmande predikanterna. August Isaksson föreslog Viktor Björk19

man, att han skulle sätta en annan till det verket. Då
svarade Viktor Björkman, att det finns ingen annan här,
som kan göra det.9 Strax efter de äldstas död avtog Bibelrannsakningarna i Gällivare och till slut upphörde de helt
av den orsaken, att de modernt sinnade predikanterna ej
tålde dem.
August Isaksson15 var i tjugo års ålder (1905) då Samuel
Wettasjärvi och Isak Kuoksu tog med honom för att färdas
och predika tillsammans med dem. De färdades i Lappmarksbyarna, längs älvsdalarna och ända till fjällbyarna.
Han gick en hård skola, men klarade den med ett gott
betyg, som framgår av Samuel Wettasjärvis uttalande på
sin dödsbädd. Hans svärson har nämligen berättat det åt
Levi Älvgren och William Eriksson (1894—1966)10 i Kääntöjärvi, att han sade till sina barn litet före sin död: »Håll
fast vid August Isaksson.» Den gamla skolmästaren skådade in i framtiden genom Andens ögon och såg att August Isaksson skulle vara trofast intill änden. Därför
kunde han fästa sina barn vid denna sin lärjunge. Det var
ett gott betyg av den döende skolmästaren, och August
Isaksson var det vitsordet värt, såsom det skall visas längre
fram. Likadant har den avlidne äldsten Frans Parakka
yttrat sig om honom till Joh. Isaksson Jänkänpää11, som
var en byabönhållare i Markitta. Han sade nämligen till
honom: »Säg till dina söner, att de skall hålla fast vid
August.»
J. P. Stöckel har stigit upp från ett avfallet själatillstånd vid 326 års ålder genom predikanterna Isak Kuoksu och Isak Niku. Strax därefter har han begynt hålla
byaböner i sin hemby Salmi vid Torneträsk. Han har
börjat predika ungefär tio år senare än August Isaksson.
Då han var på sänderesan i Amerika tillsammans med
Viktor Björkman, sade den äldsta vid ett tillfälle till pre20

dikanten Arthur Niska12, att han inte kände till vad för
en man hans färdkamrat Stöckel var. Viktor Björkman
hade velat ta August Isaksson med sig till Amerika, men
hans hustru Olivia9 hindrade detta, så att Stöckel blev
sänd i hans ställe. Senare (1946) ställde Stöckel tillsammans med Gunnar Jönsson en ny andlig styrelse i Amerikas församling12, efter att först ha åsidosatt Arthur Niska
från den ställningen, till vilken de äldsta (Frans Parakka
m.fl.) hade placerat honom tillsammans med församlingen
i Amerika. Strax därefter skrev Arthur Niska12 till Sveriges
Lappmark, att församlingen i Amerika vill ej längre mottaga Stöckel till Amerika. Då kom William Eriksson i hans
ställe som sändeman till Amerika. Senare blev Stöckel9
så gott som övergiven av Gunnar Jönsson och William
Eriksson, och han kom i närmare kontakt med August
Isaksson och Levi Älvgren. William Eriksson skrev ett
bittert brev till Stöckel, som förskräckte hans hustru Hilma så mycket, att hon brände det brevet för att ingen
skulle se det.14
William Eriksson var en dyrbar predikant så länge som
han ej blev påverkad av Gunnar Jönssons andliga ledning
(till år 1945). Efter att ha gjort sina första resor på Gunnar
Jönssons arbetsfält i Sverige tillsammans med honom,
beklagade William Eriksson sig för Levi Älvgren, att det
fanns så mycket grannlåt i de områdena, men att han
kan ej vidröra den saken på en annans arbetsfält.
År 1956 gjorde William Eriksson en sänderesa till
Amerika tillsammans med Gunnar Jönsson. Den grova
oppositionsverksamheten mot Arthur Niska och hans närmaste anhängare fortsatte obarmhärtigt. De båda sändemännen dundrade från den ena kusten till den andra: »Gå
ut från kristendomen!» och: »De som förorsaka oroligheter
i kristendomen skall falla i arshålet av en hora!» samt:
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»Det vore bättre att en kvarnsten skulle hängas om deras
hals!»12
Efter de sänderesor, som William Eriksson gjorde till
Amerika med Gunnar Jönsson, sade han till Levi Älvgren,
att »nog klarar man sig med Gunnar, då man låter honom
svara för ledningen.» Förändringen i William Eriksson
blev så klar efter den andra resan till Amerika, att en
och annan av de samvetsgranna kristna märkte detta. En
same från Rautas, som kallades »Vuollin Pieti» sade till
Levi Älvgren: »Nu har William redan förvandlat sig.»
Då svarade denna predikant: »Kära broder, du skall tiga
om det.» Det var ju inte dags att avslöja dessa saker, då
församlingen ej var delad och det fanns hopp att få dessa
saker iordningställda i framtiden.
Av allt att bedöma var det Gunnar Jönsson som stod
bakom de stora förändringarna i kristendomen i Amerika,
både i församlingens andliga ledning och läran. Redan
194614 nekade han sin färdkamrat Stöckel att predika om
bilder och blommor i Amerika. Den köttsliga friheten börjabe snabbt öka i Amerikas församling och de till den ursprungliga läran trogna predikanterna och kristna blev
obarmhärtigt förtryckta. I sin ålderdom och försvagad av
sockersjuka torde William Eriksson slutligen ha mistat sitt
klara förstånd, ty han kunde predika helt emot sin egen
predikan t.ex. från den föregående dagen under de samma samlingarna, såsom de belysta kristna i Lappmarken
har berättat.
År 1955 möttes både öst- och västlaestadianska predikanter i Kaunisvaara för att diskutera om möjligheterna
att samarbeta. August Isaksson var den enda västlaestadianska predikanten i det mötet vilken motsatte sig helt
dessa samarbetsplaner. Han tog upp roten av det gamla
partisinnet och sade i sin predikan bl.a., att »August Lund-

berg har kommit sittande in i kristendomen» (d.v.s. utan
en rätt omvändelse). Erik Fors Kuoksu, som deltog de
ovannämnda samlingarna i Kaunisvaara, berättade att
han omfamnade August Isaksson och tackade honom för
att han sagt sanningen. August Isakssons förstånd var,
att det finns inga möjligheter att sammanfoga den levande
och döda kristendomen.
Gunnar Jönsson, Hugo Gustavsson, Evald Larsson, David Björk m f l . av de modernt sinnade predikanterna har
aldrig varit i de äldstas skola. Gunnar Jönssons lärofader
och skolmästare13 var den avlidne predikanten Erlandsson
från Luleå. Dessa har färdats tillsammans huvudsakligen
söder om polcirkeln i Norrbottens län d.v.s. Luleå, Kalix,
Övertorneå o.s.v. Men Erlandsson har vid ett tillfälle i
Markitta yttrat sig om denna sin lärjunge13, att han har
varken ära eller rättfärdighet. Sålunda fick Gunnar Jönsson ett ganska svagt betyg från sin skolmästare, som nog
hade baserat sitt uttalande på erfarenheten.
Då man talar om David Björk, Evald Larsson, Hugo
Gustavsson m.fl. av de modernt sinnade predikanterna,
så talar man om barn i Kristus16, ty redan med hänsyn
till deras ålder tillhör de ungdomarna, utan att tala om
läran, vilkens grund verkar vara helt fördold för dem,
såsom den senaste prövningen har visat. David Björk sade
vid splittringstiden då han försvarade Boremans postilla17,
att »vad hjälper det om man skulle ha gamla böcker i
högar från golvet upp till taket, våra barn och barnbarn
läser inte i dem», likaså »Nu är världens ände så nära,
att den förändrade läroboken hinner inte mer göra någon
skada.» Hugo Gustavsson som bor i närheten av Gällivare,
han dög ej som lärjunge åt Viktor Björkman, fast
förhållandena skulle ha varit gynnsamma därtill9. Orsaken torde ha varit den äldstes genomskådande blick, som
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varseblev, att mannen saknade de nödvändiga andliga förutsättningarna därtill. Då William Eriksson ännu var en
sanningens man, sade han om Hugo Gustavsson9, att han
har ingen ryggrad, utan till varje ställe säger han: »jo, jo.»
Evald Larsson begynte sin verksamhet i församlingen
genom August Isakssons initiativ. Han tog denna ungdom
med sig som försångare, och senare begynte denna också
predika, men slutligen blev han en fiende emot August
Isaksson.9
De uppgifter som man samlat till detta kapitel bevisar,
att den andliga styrelsen av Lappmarkens församling har
blivit delad itu redan på 1940-talet, trots att den öppna
brytningen skedde först 20 år senare. De som har arbetat
emot de äldstas lära och förordningar kallas för de modernt sinnade, och de som har hållit fast vid de äldstas
lära och förordningar, kallas för de åt den ursprungliga
läran trogna i denna historia.
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KAPITEL 3

DE MODERNT SINNADES GENOMBRYTNING OCH DEN NYA LÄROBOKEN
Hur kunde den av de äldstas svett och möda bearbetade
åkern så snart begynna växa törnen? Låt oss betrakta
denna fråga i korthet.
Det ser ut att många av de yngre predikanterna började
lita på sina egna krafter och gåvor utan att alls kunna
bli skrämda för dödens obarmhärtiga gång bland de äldsta.
En myckenhet av de kristna var även olydiga till kristendomens lärdomar redan under de äldstas levnad, och för
att behaga dessa förvärldsligade kristna gav många av de
yngre predikanterna lovlighet till synd och predikade ej
om de saker, som kom emot det köttsliga sinnet, om vilka
de äldsta dock hade orubbligt predikat och givit råd även
i personliga fall. (De personliga råden strider ej emot den
offentliga lärdomen i något stycke så länge som husförvaltarna förblir i sanningen. Ingen av kristendomens äldsta
har givit syndalovligheter). Som följd härav blev en sådan
lärare populär åt den ovan beskrivna församlingen, som
predikade så att den gamla Adams hemsynder fick vara
i frid d.v.s. lade den gamla Adam i det ljumma badet,
såsom Laestadius uttrycker sig om denna sak. Då det lena
evangeliet därtill har den egenskapen, att det har en enorm
framgång bland det folk som har lämnats i ett halvfärdigt
själatillstånd, samt bland dem som håller på att sträva på
den egna bättringens väg, så är det klart, att det lena
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evangeliets förkunnare fick ett omfattande medhåll även
bland andäktiga människor där både själens och andens
krafter fattades för att förstå lärans saker. Sålunda samlade de ovan beskrivna lärarna stora skaror bakom sin
rygg genom att ge syndalovligheter. Dessa bestod av delvis oväckta människor, delvis sådana väckta som låg i
det nordligaste jordshörnet, såsom Laestadius uttrycker
sig. Dessa människor värmdes ej av Kristi kärlek i den
mån, att de skulle som sitt största nöje ha visat en barnslig
lydnad till den lära som de äldsta hade predikat, och somliga fortfarande predikade. Egenrättfärdigheten tryckte
dem verkande hos dem en stor motsträvighet för att visa
den minsta frukten av lydnad till kristendomens ursprungliga lära.
Då jordmånen är som ovan beskrivs, är det klart, att
det lena evangeliet har framgång i den. Då sådana här av
egenrättfärdigheten utmattade människor befrias från att
bära kristendomens förebild och från lydnaden till den
ursprungliga läran, så kan de med sin mun tacka sin gud
för att de får tro sig vara både rättfärdiggjorda och
helgade utan att ha alla de nödvändiga förutsättningarna
därtill, nämligen väckelsen från syndens sömn, en sann
ånger och bättring, pånyttfödelse och levande tro, samt
lydnad till den ursprungliga läran. Finns det något större
mörker? Vi har hört mången brista ut i glädje, då den
lättare himlavägen uppstod genom de modernt sinnade
lärarna. Deras lena evangelium har framkallat kraftiga
rörelser hos sådana församlingsmedlemmar som aldrig
har kommit in genom den trånga porten (t.ex. i Lahtis,
Finland). Därtill har dessa fenomen varit helt annorlunda än vad man förut set i församlingen. Vi vill
inte dess mer nämna om rörelserna, men anmärker
bara förbigående, att även den gamla Adam kan bli rörd

lika som egenrättfärdighetsdjävulen, och dessa saknar inte
tårar, ty även Laestadius nämner om gummornas tårar,
hur det lena evangeliets förkunnare mjölkar dem en full
stäva i en handvändning. Men det gäller helt annorlunda
röster, om vilka Laestadius säger: »Jag skulle dö av sorg,
om nådefåglarnas röst skulle upphöra att höras.» Och då
Raattama för sista gången (1895) for hem från Markitta,
sade han: »Farväl nu Gällivare församling för sista gången,
ty uti dig har jag först hört nådefågelns röst. . .»32
Härmed är det inte sagt, att ingen av de pånyttfödda
kristna hade blivit lockade till de modernt sinnades
skara. Det är klart nog, att den andliga sömnen kan
mycket lätt förblinda även de pånyttfödda, och det världsliga sinnet följer därefter. Då är även den andliga döden
alldeles nära. Sålunda har många av de pånyttfödda
kristna gått med i de nya vindarna. Den levande tron
har förvandlats till en död tro. De håller på att bygga
sin salighet på sina tidigare erfarenheter och nådetecken,
utan att komma ihåg det faktum, att gårdagens fromhet hjälper inte mer idag. Och fromheten av idag fattas
av dem alla, ty ingen levande kristen kan i lugn och ro
tiga under en så uppenbar falskhet och skenhelighet som
är rådande bland de modernt sinnade.
En annan orsak till de modernt sinnades genombrott
är den förtjusning som världsäran medför. Då man nu
har, enligt ovan, samlat både de väckta och oväckta med
det lena evangeliet, så kan man genom den samma lärans
och förebildens förändring slå två flugor i en smäll, om
man är skicklig. Detta sker på det sättet, att läran förändras enligt smaken av eliterna bland den döda trons präster.
Så gjordes även. Man fann en lämplig präst, till och med
från Gunnar Jönssons hemort och umgänge, kontr.prost
Per Boreman. Denna har utmärkt sig såsom en ivrig
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forskare av Laestadius och har vunnit en stor ära bl.a.
genom att redigera den svenska kyrkans psalmbok på
finska språket genom en kunglig befallning visande därmed även sin poetiska begåvning. Prosten Boreman redigerade en ny samling av Laestadii predikningar, som utgavs under namnet »Evangeliepostilla av L. L. Laestadius».
Korrekturen blev genomläst av de ansvariga, och predikanterna Gunnar Jönsson och Sam Wettainen godtog
boken som sådan. Denna bok utgavs 1956, och då julsamlingen började i Gällivare, förkunnade Gunnar Jönsson
den stora nyheten åt sina åhörare med följande ord: »Den
bästa julklappen åt barnen är nu till hands . . . » Evangeliepostillan fick en god marknad och hela upplagan på 3000
exemplar såldes med god framgång. Det var bara korrekturläsarna som visste om bokens innehåll. Senare har även
flera rannsakat den och sett förfalskningen i sitt rätta ljus.

DEN NYA LÄROBOKEN
Boreman fick fria händer att både utvälja och förkorta
predikningarna efter sitt behag. Han samlade 84 av samtliga tillgängliga predikningar av Laestadius och plockade
bort de ord han tyckte var olämpliga. Med stor häpnad
har man fått konstatera hur enorm omfattning förkortningarna hade, inte mindre än 45000 ord fattades från bara
84 predikningar d.v.s. varje predikan har förkortats med
drygt 500 ord i medeltal. Se I bilagan.
Boreman rustade sitt verk med en systematisk katalog,
där han förklarar Laestadii lära på ett nytt sätt. Denna
bilaga »ordförklaringar» har blivit högt prisad av teologerna, såsom t.ex. professor Paavo Virkkunen skriver i
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Teologisk Tidskrift 1958. (Se citatet i slutet av detta kapitel). Boreman har skapat ett genomtänkt lärdomssystem
i denna bok, och det är inte svårt att se, hur han helt
nedskrotar kristendomens lekmannakaraktär. I systemets
centrum är naturligtvis prästen och kyrkan. Detta är lätt
att konstatera om man följer efter hans förklaringar. Han
har placerat stjärnor överallt i texten och hänvisar därigenom till sina ordförklaringar. Om dessa ordförklaringar
är rätta eller orätta, konstaterar man bäst genom att ta ett
prov. Då Laestadius nämner någonting om själavård i
texten, så hänvisar Boreman förr eller senare till ordet
»bikthemlighet» i bilagan ordförklaringar. Där står skrivet
(EP s. 397):
»Bikthemlighet. Som lämplig biktfader nämner Laestadius liksom Luther i första hand prästen, enär dennes
ämbetsplikt på det strängaste förpliktar till absolut tystnad
om bikthemligheten, så att i varje församling skall finnas
åtminstone en till vilken envar kan vända sig med full
tillit; prästen får ej heller tvingas till vittne och vore ogill
som sådan vid rättegång, vad helst honom anförtrotts i
bikten.»
Boreman nämner ingenting om den Helige Ande, som
varje biktfader nödvändigtvis måste ha. Kan en sorglös
präst förlåta synder och ge de rätta råd åt den väckta
människan? Då skulle man inte längre behöva lekmannapredikanter eller någon som helst verksamhet utanför
statskyrkan. Detta är just Boremans och Evangeliepostillans lära. Vi hämtar en citat ur Evangeliepostillan, från
levnadsteckningen av Laestadius (EP s. 387): »Man frågar:
Men vem avlöste då Laestadius och Raattamaa? Svar:
Gud själv genom det av vederbörande präst eller lekman
förkunnade ordet i predikan, skriftermål och nattvard.»
För att läsaren skulle se, hur ljuset uppgick för Laes29

tadius, är det nödvändigt att låta honom själv säga det.
(ERRs.32):
»Om vintern 1844 kom jag till Åsele Lappmark, i
egenskap af visitator. Här träffade jag några läsare, som
voro af det mildare slaget. Ibland dem var en lappflicka
vid namn Maria, som öppnade hela sitt hjärta för mig,
sedan hon hört altartalet. Denna enfaldiga flicka hade erfarenheter i nådens ordning, som jag aldrig hade hört
förut. Hon hade vandrat långa vägar, för att söka ljus i
mörkret. Under sina vandringar hade hon slutligen kommit till pastor Brandell i Nora, och när hon för honom
öppnade sitt hjärta, så löste han tviflet; hon kom genom
honom till den levande tron. Och, tänkte jag: här är nu
en Maria, som sitter vid Jesu fötter. Och nu först, tänkte
jag, nu ser jag vägen, som leder till lifvet; den har varit
fördold, till dess jag fick tala med Maria. Hennes enfaldiga berättelse om sina vandringar och erfarenheter gjorde
så djupt intryck på mitt hjärta, att det ljusnade även för
mig. Jag fick denna afton, som jag tillbragte i sällskap
med Maria, känna en försmak af himmelens glädje. Men
prästerna i Åsele kände icke Marias hjärta, och Maria
kände äfven, att de icke voro af detta fårahuset. Jag skall
komma ihåg den fattiga Maria, så länge jag lefver, och
hoppas, att jag träffar henne i en ljusare värld på andra
sidan om grafven. När jag återkom till min församling
i Karesuando fingo mina predikningar en högre
färg.-»
Laestadius säger ju tydligt, att först nu såg han vägen
som leder till livet och att den var fördold till dess han
träffade Maria. Boreman säger tvärs emot Laestadii egna
ord. Detta gör han ännu grövre i sin sista bok om Laestadius; Boreman—Dahlbäck: Lars Levi Laestadius och
hans gärning s. 138:
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»- - - Visserligen ha vi redan tidigare hört hans ord,
som lät som en bekännelse om visshet att ärva evigt liv.
Det var under den andra krisen, då han efter lille Levis
död utbrast: »Den tanken var dock den ljuvaste att lilla
Levi är den förste som kommer springande emot pappa
och mamma på evighetens sköna strand» (ERR 24) Men
nu säger han på tal om Åsele upplevelsen, 1844, att
»vägen som leder till livet, var fördold» för honom tills
han fick tala med Maria. . . och att det ljusnade även för
honom och han »fick känna en försmak av himmelens
glädje», först nu 4 år efter Levis död. Laestadius hade
alltså inte det evighetshopp, som tycktes lysa fram så
skönt när han c:a 4 år tidigare talade om återseendet av
lille Lewi! — Narrades han då förra gången? — Säkert
inte! Saken är psykologiskt lätt förståelig: Som förut framgått och skall ytterligare bli klart, var Laestadius en känslomänniska. - - - »
Så skriver Boreman med sitt blinda förnuft. O' de
stackars människor som låter sig luras av hans djävulska
lögner! Laestadius hade en död tro, då den lille Levi dog
och skulle ej ha blivit salig genom den. Först vid det
ögonblicket han talade med Maria och fick känna himmelens glädje blev han rättfärdig d.v.s. fattade försoningen
med Gud! Det är bara den svarta djävulen som kan motsäga denna oemotsägliga sanning. Enligt Luther finns
ingen salighet utanför den Helige Ande undfångna församlingen. De orden i citatet ovan, vilka lyder: »Men
prästerna i Åsele kände icke Marias hjärta, och Maria
kände äfven, att de icke voro af detta fårahuset», visar
tydligt att dessa opånyttfödda präster var utanför den
Helige Ande undfångna församlingen — det rätta fårahuset, en kyrka inom kyrkan. De präster som inte har den
inneboende Helige Ande har inte det rättfärdiggörande
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Ordet. Om detta Ord inte skulle förutsätta pånyttfödelse
av dess förmedlare, så skulle vi ännu idag vara kvar i
Påvens kyrka.
Boreman påstår även i detta sammanhang (EP s. 386),
att det var katoliken Johan von Staupitz, som förmedlade
det himmelska ljuset åt Luther. Detta påstående är lika
orimligt som hans uppfattning om Laestadii omvändelse,
och därför är det nödvändigt att återgå till den sanna historien. Vi hämtar ett citat ur professor vid det teologiska
seminariet i Geneve J. H. Merle D´Aubignes verk som
heter »Det sextonde århundradets reformationshistoria»:18
» - - - jordmånen hade blivit grundligt bearbetad.
Den oförgängliga säden trängde sig med kraft i den. Då
Staupitz lämnade Erfurt hade en ny dag uppgått för
Luther.
Verket hade dock inte blivit fullgjort. Vikarien för
chefen hade förberett det: Gud tillät ett ringare redskap
uppfylla det. Den unga Augustiner-munkens samvete hade
ännu inte sluppit till vila. Hans kropp utmattades till slut
av själens ansträngningar och spänning. Han plågades av
sjukdom som förde honom till gravens rand. Han var då
för det andra året i klostret. Alla hans förra plågor och
förskräckelser vaknade upp då döden närmade sig. Tanken
på hans egen besmittelse och Guds helighet tryckte på
nytt hans själ. En dag då han var förkrossad av misströstan, stiger en gammal munk i hans kammare och säger
åt honom några tröstande ord. Luther öppnar sitt hjärta
för honom och talar ut om den rädsla, som förskräckte
honom. Denna ärevördiga åldring förmår icke såsom Staupitz följa med denna själ i alla dess tvivel; men han kan
sin trosbekännelse och har där funnit hugsvalelse för sin
själ. Han ger då åt denna unga broder samma läkemedel.
Genom att leda honom till den apostoliska trosbekännel32

sen, vilken Luther i sin första barndom hade lärt sig i
skolan i Mansfeld, läste den gamla munken med en from
enkelhet detta stycke: Jag tror syndernas förlåtelse. Dessa
enkla ord, som blev ömt uttalade i den avgörande stunden,
utgjöt en stor tröst i Luthers själ. »Jag tror», repeterade
han snart för sig själv i sin plågobädd, »jag tror syndernas förlåtelse!» »Ack», sade munken, »det är ej nog att
tro, att David och Petrus har fått sina synder förlåtna,
det tror ju även djävlarna. Guds bud lyder ju, att vi skall
tro, att även våra synder är oss förlåtna.» Hur ljuvligt
klingade ej detta bud för Luther stackare! »Hör du, vad
den helige Bernhard säger i sitt tal om Marias uppenbarelse», tillade den gamla brodern; »den Helige Andens
vittnesbörd i ditt hjärta lyder: dina synder är dig förlåtna.»
I denna stund uppgick sanningens ljus i den unga munkens
hjärta i Erfurt. Nådens ord hade uttalats och han hade
trott det. Han upphörde med att försöka förtjäna salighet
och gav sig med tillit åt Guds nåd i Jesus Kristus.»
Denna fattiga munk som öppnade vägen åt Luther
motsvarar lappflickan Maria i Laestadii omvändelse. Ingen
kan på tjänstens vägnar hjälpa en väckt människa i själanöd. Bara den som själv erfarit pånyttfödelsen, kan hjälpa
i ett sådant fall.

VÄRDERINGAR OM BOREMANS VERK
Hur toppteologerna värderade Evangeliepostillan blir
bäst synligt i det följande citatet ur Teologisk Tidskrift
1958 ss. 2 9 - 3 1 , där professor Paavo Virkkunen skriver:
»— — — Det som nämligen ger denna »Evangeliepostilla» en vetenskaplig prägel är, förutom det sakkunniga urvalet och den kongeniala översättningen, framför
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allt de ord- och sakförklaringar Per Boreman bifogat såsom ett för läsaren synnerligen välkommet bihang till
själva predikoboken. Detta sakregister på 22 sidor och 44
spalter har författaren utarbetat så, att resultatet blivit
ingenting mindre än en instruktiv översikt över Laestadius' teologi i dess helhet. - - - Jag förutspår, att dessa
Boremans ord- och sakförklaringar till Laestadius' teologi
kommer att ha ett bestående värde och tages i bruk i vidsträcktaste mån. Jag skriver detta särskilt med tanke på
det djupa kristna inflytande som Lars Levi Laestadius
alltfort och säkert i oöverskådlig framtid utövar i Finland.
Även hos oss är man i behov av den utmärkta handledning som Boreman ger den svenska allmänheten. För att
»Lapplands profets» fortsatta inflytande måtte bevaras ren
och ogrumlad i Finland bör man här vinnlägga sig om att
stå i direkt andlig gemenskap med den originala och originella Laestadius. Det är för realiserandet av denna uppgift som Per Boreman skänkt även oss finnar en enastående, värdefull införing i Laestadius' kristna tankevärld och
en lika betydelsefull kommentar till hans förkunnelse och
teologi. Laestadianismen i Finland är tyvärr icke en enhetlig kristen folkrörelse, den är beklagligen splittrad och
oense. Emellertid förefaller det och må uttalas med livlig förhoppning, att om Laestadius göres i icke avlägsen
framtid åter tillgänglig på finska i samma urval av hans
förkunnelse som Per Boreman nu utgivit på svenska, naturligtvis och nödvändigtvis åtföljd av de enastående bilagor,
med vilka han krönt sitt jätteverk, så kan man förvänta,
att Laestadius redivivus kommer att utöva i Finlands kyrka
en förenande och försonande gärning ännu hundra år efter
profetens död.»
Ett praktexempel på vältalighet! Boreman har med sina
förklaringar »krönt sitt jätteverk». Den »originala och ori-

ginella Laestadius» får sin röst hörd »ogrumlad» i denna
bok, där alla predikningar förkortats med drygt 500 ord
i medeltal, utan att tala om de av Boreman tillagda orden
i Laestadii text. Månne teologerna har en hund begraven
här?
Man må bemärka, att Evangeliepostillans Bibelord har
tagits ur den nya Bibelöversättningen. Detta förhållande
åter leder till motstridigheter mellan Bibeltexten och dess
förklaring, ty i flera fall strider den nya Bibelöversättningen mot den gamla. (T.ex. l:a sönd. i Adv.). För att
vänja den laestadianska församlingen vid den nya Bibelöversättningen har Boreman skrivit dagens text i dess helhet i postillan för att läsas i samband med predikan.
Ifall Evangeliepostillan skulle fullkomligt efterföljas av
de kristna, så skulle professor Virkkunens hjärtligaste
önskningar bli uppfyllda. Då skulle alla laestadianer förenas under statskyrkans tak tillsammans med alla andra
som redan har sitt andliga hem där. Laestadius säger dock
(ERR s. 172), att statskyrkan luktar som satans svinstia
och fåren trivs inte där, likaså, att den första spiken är
slagen i statskyrkans likkista (ERR s. 98). Denna spik var
förföljelsen av den levande kristendomen inom statskyrkan. Med detta uttryck åsyftar Laestadius, att den Helige
Ande skall aldrig bli inneboende i statskyrkan som förhållandet var strax efter den lutherska reformationen.
Hur helhjärtade de modernt sinnade predikanterna samtyckte till Boremans teologi, blir bäst synligt i de följande
avsnitten av den kända norska predikanten Ole Fredriksens brev till predikanten Thoralf Jensen (23/11 1970)
och Hans Danielsen (23/10 1970):
»Kjaere Thoralf.
Jeg har med sorg i hjertet mottat dit brev av 12/11
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d.å. samt fotostatkopi av Her Boremans, skriv til kyrkoherre V. I. Kari, og har nöie gjennemlest begge skriv.
Når det angår Her Boreman's skriv till pastor Kari,
så finner jeg at Her Boreman har tat sig til at fortsette det
gode arbeide som han allerede har jort ferdig en del av,
nemlig at skaffe etterslekten en rett og upartisk opplysning om denne velsignede kristendom - - - »
»Kjaere venn og medvandrer på veien till evigheten.
Hans Danielsen - - - Så var det postillen du skriver
Om, som Gunnar har sakt at bare det beste av Laestadius,s,
predikener var tat inni. Ja var nu det noget galt. Vi har
ju kjaerneskrifter både av Luthers-postille og flere. Jeg
har selv Boremans, postille, og jeg må si at det er en dyrebar bok, full som den er av Ånn og sanhet. - - - »
De modernt sinnades andliga ledning i Sveriges Lappmark hade värderat Boremans postilla minst lika högt som
predikanten Ole Fredriksen från Lofoten, som samtyckte
till alla Boremans skriftliga produktioner.
De till den ursprungliga läran trogna predikanterna i
Sveriges Lappmark hade döpt försvarare av Boremans
produktion för »Boremannilaiset» i enlighet med deras
lärofader. De som godtagit Luthers och Laestadii lära i
dess helhet har kallats för Lutheraner och Laestadianer.
Denna benämning »Boremannilaiset» har irriterat de modernt sinnade i så stor grad att de har uppfattat den som
ett glåpord, trots att benämningen gör full rättvisa för
dem. De till den ursprungliga läran trogna blir ej irriterade för den benämning som dem tillhör i enlighet med den
originala läran av Laestadius, nämligen laestadianer, trots
att denna benämning ursprungligen är ett glåpord, ty Laestadius har inte skapat någon ny religion, inte heller Luther,
utan de båda återgick till den apostoliska kristendomen
under det mörker som rådde i den allmänna kyrkan under

deras tid. Det är orättvist att kalla antingen laestadianer
eller lutheraner för flockar eller sekter, ty så länge som
de efterföljer den apostoliska läran heter deras samfund
Kristi församling. Däremot alla de religioner, stora eller
små, som har avvikit från den apostoliska kristendomen,
är i sanning flockar och sekter fast de skulle ha flera milliarder anhängare.

ÖVERGÅNG TILL EN MODERNARE KRISTENDOM GICK EFTER FÖLJANDE ORDNING:
1. Det föredöme som de äldsta hade lämnat efter sig i
det yttre bortslopades och världens form blev rådande
d.v.s. grannlåt i form av bilder och blommor samt kläder
blev lovlig; kvinnorna lämnade förklädet bort och började använda korta kjolar m.m., männen skaffade åt sig
moderna hattar och vita skjortor med predikanterna i
spetsen; orglarna togs i hemmen för att uppväcka andakt;
radio och senare även TV blev vanliga i de kristnas hem.
Allt blev rent till de »rena». De fariseiska ceremonierna
vid begravningarna godtogs av predikanterna: kranssänkningar, blomsterfondsversläsning m.m. Födelsedagsfester,
mors och fars dagar, lyckönskningar till dessa, bröllopsfiranden enligt världens seder med glänsande grannlåt,
fotografering m.m. blev allmänt i kristendomen och godtogs av predikanterna. Även lotterispel, idrott m.m. till
och med på söndagarna blev allmänna i församlingen.
Det gamla föredömet i det yttre betraktades som egenrättfärdighet och de avlidna äldstena bespottades därmed,
trots att de prisades med läpparna.
2. Läran reformerades både i läroböckerna och i de
muntliga predikningarna. Även de personliga råd predi-

kanterna gav åt de kristna blev annorlunda än vad den
Helige Ande förr hade uppenbarat.
— Först förändrades psalmböckerna. Man tröttnade på
de gamla psalmerna (i Sverige, Finland, Norge och Amerika).
— Sedan förfalskades postillorna (i Sverige, Finland, Norge och Amerika).
— Sedan grundades av ett fåtal män tidskriften »Fadersrösten» för att utsprida den moderna kristendomen. Den
östlaestadianska predikanten Antti Halttu fick sin röst godtagen som Faderns röst, trots att denna kämpat emot den
förstfödda församlingen. Härmed framgår att Fadersrösten
är av den fadern djävulen.
— Sedan togs den nya Bibelöversättningen i allmänt bruk
(förutom Finland och Amerika).
— Sedan förfalskades brevböckerna (ytterst grovt i Sverige
och Norge, lindrigare i Finland).
Härigenom hade man vunnit den döda trons prästers
bifall och definitivt begravt de äldstas verk under jorden!
Härtill hör prosten Laestadii ord (ERR s. 220): »Likasom människan blir sju gånger argare när hon faller ifrån
nådaståndet, så bliva äfven hela folkslag sju gånger värre,
när de falla ifrån sin ursprungliga religionsförfattning.
Så synes det äfven hafva gått med den lutherska kyrkan.»
Anm. 1
Pietiläinen som representerar de modernt sinnade,
skriver i sitt förord till den svenska brevboken bl.a.
följande:
»Ofta har rörelsen belastats för yttre levnadsformer och
seder, som varit landsdelens allmänna sedvänja och ej alls
inspirerats av väckelsen.» och »Ännu i nådens år 1966 kan
man i kulturcentra som våra läroverk få höra kristendoms-

lärare berätta om att laestadianismen består i yttre ting,
såsom att man inte får ha dukar, mattor eller gardiner i
hemmen o.s.v. Ja, till och med sådana kyrkopräster, som
kallas kännare av vår rörelse, rör sig ofta med liknande
larvigheter. Jag hoppas, att denna bok i någon mån skall
kunna ge upplysning om at rörelsen äger ett inre ljus.»
Så skriver Pietiläinen. Det inre ljuset fattades alltså
så länge som det yttre föredömet fanns i kristendomen,
men då det hade blivit bortrensat fick rörelsen det inre
ljuset den vägen.
Det yttre föredömet tillhör dock den levande kristendomen lika fast som anden tillhör den levande kroppen.
Den Helige Ande har uppenbarat hur de kristna skall
skiljas från världen även i det yttre föredömet. All den
fåfänga och grannlåt som människan efterföljer i det yttre,
inspirerad av en inre syndiga begärelse, är skadlig för
hennes själ. Det är nödvändigt att ge de kristna handledning även i det yttre föredömet och då och då påminna
om alla detaljer som tillhör det. Det yttre föredömet tillhör helgelsen, ej rättfärdiggörelsen. Helgelsepredikan
däremot tillhör endast de pånyttfödda.
Det är självklart, att det sorglösa folket (även de sorglösa prästerna) anser det vara dåraktigt att de kristna efterföljer det yttre föredömet som skiljer dem även på ett
synligt sätt ifrån de övriga. Dock betraktar de väckta
människorna de kristnas yttre skepnad såsom ett yttre
ljus som har sitt ursprung i det inre ljuset. Även om en
människa skulle bli väckt långt ifrån den levande kristendomen och aldrig skulle ha hört predikas om det yttre
föredömet, så skulle hon inte samtycka till de sorglösas
yttre skepnad. Säkert skulle hon bestraffa sina medmänniskor för deras lättsinniga leverne, som även har präglat
det yttre hos dem. Men om väckelsen utsläcks av en falsk
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lära, då skall hon åter godta det hon förr bestraffade.
Dock finns det bland de otroende även sådana som
respekterar de kristna för deras övertygelses skull utan
att fatta grunden till de kristnas föredöme. Förutsättningen
till en dylik respekt är självklart detta, att den kristne
har med hela sin vandel visat att han lever som han lär.
Bara en pånyttfödd människa kan fatta helgelsen på ett
rätt sätt.
Tyvärr är det få ibland prästerna, vilka respekterar de
kristna för deras övertygelses skull, som präglar även det
yttre hos dem. De har förenat sig med den sorglösa hopen
för att förakta och bespotta Jesu rätta lärjungar. De menar
att de kristna har förkastat Guds nåd och Jesu Kristi
förtjänst, då de — enligt deras tycke — baserar sin salighet på gärningarna d.v.s. bl.a. det yttre föredömet. Enligt
de sorglösa prästerna finns det klaraste andliga ljuset hos
dem, som absolut ingenstans skiljer sig ifrån den sorglösa
hopen i det yttre; då har människan ingen egenrättfärdighet (som är till skada) och äger Kristi fullkomliga rättfärdighet genom (den döda) tron tillägnad. Den döda trons
präster är förvånade över att deras lära om rättfärdiggörelsen genom den sorglösa förmedlaren och helgelsen
utan gärningar är främmande för de levande kristna.
Anm. 2
Den av Pietiläinen redigerade brevboken är en konstig
sammansättning av brev. Den betonar mest den moderniserade kristendomen — som man kunde förvänta. Där
finns de äldstas brev i följande relation till alla de finskspråkiga breven, vilka är tillgängliga i den finska brevboken, vilken omfattar två delar:
— Av minst 9 tillgängliga brev av Laestadius utvalde författaren 4.
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— Av minst 79 tillgängliga brev av Raattama utvalde författaren 39.
— Av minst 9 tillgängliga brev av Jonas Purnu utvalde
författaren 4.
— Av minst 18 tillgängliga brev av Samuel Wettasjärvi
utvalde författaren 2.
— Av minst 28 tillgängliga brev av Isak Fors Kuoksu
utvalde författaren 2.
— Av minst 35 tillgängliga brev av Isak Niku utvalde författaren 5.
— Av minst 22 tillgängliga brev av Frans Parakka utvalde
författaren 4.
— Av minst 5 tillgängliga brev av P. O. Fjelldal utvalde
författaren 2.
Det som är skumt i boken är följande. Inte ett enda av
August Isakssons brev har medtagits i den, trots att han
predikade i denna församling alltifrån år 1905. Hans
arbetsdag var c:a 60 år. Däremot finns 9 brev av Gunnar
Jönsson i denna bok, trots att hans arbetsdag i kristendomen började c:a 20 år senare än August Isakssons.
Därtill har författaren offrat 19 sidor åt reseskildringar,
vilka inte alls vidrör läran. Slutsatsen av detta är, att boken
har Gunnar Jönsson i centrum. De äldstas namn har tagits
med som katalog, för att man på detta sätt skulle bevisa,
att den moderniserade kristendomen skulle vara den samma som de äldsta har varit i. Pietiläinen har själv sagt,23
att det var ju meningen att betona den amerikanska kristendomen i denna bok. Detta stämmer nog. Den moderna
kristendom Gunnar Jönsson med sina medarbetare byggt
i Amerika från år 1946 är ett mönsterverk som först och
främst bör visas åt folket. Den kristendom som de äldsta
hade byggt i Sveriges Lappmark i begynnelsen dög ej som
mönster!
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KAPITEL 4

MOTSÄTTNINGAR OCH FÖRSONINGSFÖRSÖK
Medan de modernt sinnade vann mer och mer bifall i
kristendomen, blev de till den ursprungliga läran trogna
en fastare minoritetsfront för att försvara den ursprungliga läran och förebilden, vilka minoriteten med hela sitt
hjärta älskade. De ville fasthålla i den lära som de hade
fått Anden och livet av. Och de hade fastnat så grundligt
i den läran, att de nya lärdomsvindarna ej förmådde locka
dem. Dessa kristna hade ju inte alls någon överflödig
möda att visa lydnad till den ursprungliga läran, ty Kristus-solen värmde dem. Av samma orsak hade de inget
behov av världens eller den döda kristenhetens ära. Det
fanns ju tillräckligt ära därmed, att Kristus-solen sken i
hjärtat på den nya födelsens dag och skiner ibland även
under vandringen. Inte ville dessa själar mottaga en ny
eller bättre kristendom, ty aposteln Paulus har förbannat
även de änglar som skulle predika ett nytt evangelium.
Man bör lägga märke till den försiktighet och det tålamod
som de åt den ursprungliga läran trogna lärare i Sveriges
Lappmark visade intill den definitiva splittringen. Fast
de modernt sinnade predikanterna redan i åratal hade
förtryckt denna minoritet, tillhörde detta onda arbete enbart majoritetens krigstaktik. Den av Gunnar Jönsson
ledda predikantgruppen anföll mest August Isaksson, både
i deras predikningar och förtal, men äldsten hörde även

de bittraste anklagelserna med ett förlåtande hjärta och
betraktade Frälsarens kors mycket större sägande sitt eget
kors vara enbart en liten flisa därav.
Ett exempel på, hur lagisk den för övrigt evangeliska
predikanten Gunnar Jönsson blev mot August Isaksson
framgår av Gunnar Jönssons predikan, som han hållit
1963 i Kangosfors19. Texten var hämtad ur Romarnas
8:nde kapitel, där aposteln Paulus talar om köttets gärningar. Gunnar Jönsson förkunnade bl.a.: Fast man skulle
sälja hur heliga böcker som helst på söndagen, så tillhör det köttets gärningar . . . » Han åsyftade härmed, att
August Isaksson hade på en söndag utdelat Laestadii rena
postillor till dem som hade beställt dem. Detta hade skett
vid Hilda Nykänens begravning i Junosuando. Så förmörkad hade August Isaksson blivit, att han gjorde sabbatsbrott genom att utdela Guds ords böcker! Detta var i
sanning värt avskärelsen. Guds Son är dock Sabbatens
Herre och har gjort goda gärningar på den sjunde dagen.
Till det yttersta försökte den förtryckta minoriteten
åstadkomma enhet med majoriteten, men då det nödvändiga villkoret till en hållbar försoning var återkomsten
till den ursprungliga läran, som majoriteten hade avvikit
ifrån, så tillbakavisade majoriteten alla dessa försök. Ett
av de viktigaste försoningsförsöken ägde rum i Gällivare
1963. En kort beskrivning om detta i det följande:19
Torsdagen den 26 :e december 1963 samlades Gunnar
Jönsson, Levi Älvgren, Sten Johansson och David Björk
i det lilla rummet i Gällivare bönhus. Där talades om
möjligheterna att ordna med en försoningssamling där även
en del av de utländska predikanterna skulle delta. Sedan
framförde Gunnar Jönsson dessa planer inför församlingen. Han protesterade direkt mot de utländska predikanternas deltagande.
43

Fredagen den 27:nde lästes sändebreven från utländerna
och man började diskutera om försändelsen till Öst- Norge.
Då steg August Isaksson upp och talade i korthet: »Nu
passar det ej att ordna med försändelserna utomlands, ty
alltför mycket av Boremans surdeg har kommit in i kristendomen. Vi vill att både Finlands och Norges sändemän skall komma för att höra, ty vi bör klara upp våra
inbördes saker.» Gunnar Jönsson sade, att så har man ej
förut brukat handla i Lappmarken, och han frågade Johan
Henriksson om hans tanke. Denne föreslog att man skulle
göra såsom förr, att predikanter från Väst-Norge skulle
sändas till Öst-Norge. Därefter tillstyrkte Levi Älvgren
både August Isakssons och Johan Henrikssons tal sägande därtill, att »vi vill med bistånd av de utländska sändemännen diskutera och överenskomma om våra inbördes
saker, ty det gäller ju bara småsaker i jämbredd med den
eviga saligheten och lyckan.» Gunnar Jönsson svarade, att
de är beredda till denna diskussion, men de utländska
predikanterna får ej komma med och tillade »ej heller
några gubbar eller gummor, ej heller en enda advokat,
annars skulle det bli såsom grälsamlingen i Uleåborg.»
Härtill svarade Levi Älvgren, att »kristendomens äldsta
har sagt, att om det uppstår något mellan er predikanter,
så skall ni begära Finlands predikanter till hjälp.» Gunnar
Jönsson sade även, att »om de utländska predikanterna
blandas i dessa saker, så skall det ingalunda upphöja
kristendomens ära, ty då blir det fråga om många tiotals
år gamla saker.» Han påpekade, att »om Väst-Norges predikanter kan ordna med försändelsen till Öst-Norge, så
blir det ej av vårt krav, ty det kan vi inte kräva av dem.»
Samma dag samlades mellan samlingarna August Isaksson, Levi Älvgren, Gunnar Jönsson, Sten Johansson, Johan
Henriksson, Hugo Gustavsson, David Björk, Evald Lars44

son, V. Hedlin, Johannes Vingbäck och en Kalixbo. Huvudfrågan gällde naturligtvis Boremans postilla. De svensktalande hade en klarare uppfattning om förfalskningens
storlek än de finsktalande. Därför uppstod konflikten
mellan predikanterna Gunnar Jönsson och Sten Johansson. Då den sistnämnde tillbakavisade (med stöd av de
övriga representanterna av minoriteten) alla Guds ords
förfalskningar, förargades Gunnar Jönsson och stod upp
sägande: »Där hör ni, vad deras ordförande säger, det är
inte lönt, vi går!» Levi Älvgren ropade efter honom, men
utan resultat. Försoningsförsöket misslyckades och detta
berodde mycket därpå, att de opartiska andliga domarna
(utl. sändemän) fattades.
Likadant försök hade gjorts även tidigare samma år,
nämligen under Kiruna-samlingen19, vilken påbörjades den
9:nde juni 1963. Då samlades en kväll följande personer:
August Isaksson, William Eriksson, Hugo Gustavsson, Levi
Älvgren, Evald Larsson, Sten Johansson, David Björk
m f l . sammanlagt 15 personer. Även då diskuterades postillafrågan, men läget förändrades inte. Detta var ju en
samvetssak för dem som var trogna till den ursprungliga
läran, och då gäller det att lyda Gud mer än människor.
Månne de modernt sinnade har haft förkastandet av den
originala postillan och försvarandet av den förfalskade
postillan som samvetssak?
Redan 1962 frågade August Isaksson av Gunnar Jönsson i Parkalombolo, om han visste vad tryckningen av
den gamla svenska postillan skulle kosta. Gunnar Jönsson
svarade, att »den som vill får göra det, men vi reder oss
med Boremans postilla.» Så åtog sig A. Isaksson, L. Älvgren, S. Johansson och V. Hedlin omtryckningen av Hellmans översättning från år 1901. Denna bok utgick år
1963 i 3000 exemplar.
45

Tryckningen av den av J. F. Hellman översatta postillan gjorde ett kännbart intryck på de modernt sinnades
andliga ledning. William Eriksson skrev till Levi Älvgren
(15/2 1965) bl.a. att »det lögnaktiga förordet i den av er
utgivna postillan som är översatt av Hellman, vilket bevisar att ni har byggt en församling som består av er
själva.» Förordet har undertecknats av den gamla laestadiankristna församlingen. Denna underteckning förstörde
alltså hela boken, så att många av de modernt sinnade
predikanterna nekade sina efterföljare att skaffa denna
bok20 (bl.a. i Yrttivara). Man må förundra sig över, att
den gamla laestadiankristna församlingen vilken ännu inte
var delad då boken utkom, inte kunde godkänna denna
originala postilla. Ändock hade den församlingen använt
precis samma postilla sedan sekelskiftet som en trovärd
lärobok, men nytrycket blev oduglig för den församlingen.
Den gamla laestadiankristna församlingen kände inte igen
sin gamla postilla, utan den grova förfalskningen av Boreman blev åt dem den bästa och mest trovärda! Tryckningen
av den originala postillan betraktades som ett brott, och
församlingens namn under förordet skulle ej ha lov att
stå där.
Ytterst barnsligt har folket förhållit sig till detta förord.
Flera som skaffat sig denna bok, har rivit bort förordet.
T.ex. den postilla som finns i Laestadiuspörtet i Pajala,
saknar det blad där förordet fanns!

KAPITEL 5

DEN ÖPPNA BRYTNINGEN
År 1964 uppstod motsättningar mellan två lokala predikanter i Kiruna, David Björk och Sten Johansson. Den
sistnämnda berättar:
»Jag frågade David hur de har tänkt angående August
Isaksson och Levi Älvgren, om de skall predika under
denna samling. David svarade mej: Dom skall först göra
bättring och böja sig under församlingens förstånd, och
av dig kräver Kiruna kristna bättring för ditt partisinnade
arbete. Dagen efter sa jag åt David, att jag tänkt på det
du sa igår, och är det så att jag gjort ett sådant arbete,
så vill jag rensa upp det, ty det är frågan för mig att bli
salig. Därför vill jag här i kyrkan tala några ord före samlingen. David var med på det och gick till Jönsson och
frågade, samt fick ett instämmande till det. Vi satte oss
då bakom bordet och inför hela menigheten bad jag Kiruna kristna vara så uppriktiga, att de säger mig på vilket
sätt jag gjort ett partisinnat arbete, så jag får upprensa
det. Då sa David att inte här, utan enskilt med predikanterna. Jag svarade, har jag gjort ett partisinnat arbete så
har det blivit offentligt känt och skall därför offentligt
upprensas. Jönsson skyndade sig fram och viskade åt mig:
»Sluta upp att svamla.» Jag sa, är det att svamla om jag
vill göra bättring för fel? Men jag fick ej veta, vad jag
gjort för ont arbete.»
Härefter slutade Sten Johansson att gå i söndagsböner47

na. Senare på hösten, då David Björk hade kommit hem
från sina resor, ringde Sten Johansson till honom och
frågade ifall han m.fl. har tänkt att lägga undan Boremans postilla. Svaret blev: »Nej, vi har ingen anledning
att göra det!» Då svarade Sten Johansson, att han ser det
omöjligt att samarbeta med dem. Det var först på hösten
1964 då Sten Johansson för första gången höll söndagsböner separat.
De modernt sinnade predikanterna i Sveriges Lappmark
hade bråttom att informera de utländska församlingarna
om läget i Lappmarkens församling. Det är uppenbart att
majoriteten ville inte alls arbeta för den Bibliska försoningen, utan de ville avskära de till den ursprungliga
läran trogna predikanterna så snart som möjligt. William
Eriksson skrev till Finland bl.a.
»Junosuando 25/10 1964
Till kära bröder i Kristus och trofasta väktare på Sions
murar. Kalle Nurminen och Antti Vainikka med era kära
hustrur och barn, samt den av Herren utvalda barnaskaran omkring eder.. . Nu har de även skilt sig så att
de håller separata böner på något ställe. Nog skulle vi
ha klarat oss med August såsom förr, om Pikku Levi och
Sten Johansson ej hade börjat snurra. Men själva har de
kommit i dagen och därför skriver även jag offentligt.
Man skulle ha den hjärtliga önskan, att även de skulle
känna sina misstag...»
De modernt sinnade blev bara strängare i fortsättningen.
Vi skall se hur deras hårda linje definitivt slutades. Julsamlingen 1963 hade visat, att de utländska predikanterna hade valt den modernt sinnade andliga ledningen. Därför vågade man ta de tyngsta möjliga metoderna i bruk
vid julsamlingen i Gällivare 1964. Man sände från dessa

samlingar brev till Finland, Norge och Amerika, i vilka
August Isaksson namngives och bannlyses21. Ingenting
motsvarande kan man finna i den levande kristendomen
under denna sista besökelsetid. Ingenting motsvarande
kan heller visas ha utgått från minoritetens sida, inte ens
i de privata breven, utan att tala om offentliga brev. (Först
efter den öppna bryttningen har man offentliggjort förvillelsen i dess helhet, vilket även Kristi kyrkolag tillåter).
Ingen kunde visa någon förvillelse eller dödssynd, som
August Isaksson skulle ha varit skyldig till, och nu blev
han dömd inför hela världen bakom ryggen, utan att han
skulle ha fått någon möjlighet att försvara sig med ett
enda ord.
Vem bär då ansvaret för den definitiva splittringen?
Det ovannämnda brevet från Gällivare julsamling (1964)
har undertecknats av följande predikanter: William Eriksson, Gunnar Jönsson, Johan Henriksson, Hugo Gustavsson, E. Kuoljok, Evald Larsson, David Björk, Hubert Jönsson, Jens Pedersen, Bertheus Antonsen, Nils Guttormsen,
Heikki Seppänen, Kalle Luoma, Urho Toivonen, Paavo
Peltonen, Aaro Ihalainen, Simo Salminen, Antti Vainikka
mfl.
Det är möjligt att det tillägg, som handlar om August
Isaksson i slutet av brevet har gjorts av William Eriksson, såsom man hört från vissa håll, men då dessa sändebrev är offentliga dokument och de har sänts till Finland,
Norge och Amerika, så skulle alla de som undertecknade
dessa brev omedvetna om det gjorda tillägget, ovillkorligen
ha bortstrykit sina namn från den ifrågavarande domen
genom ett lika offentligt dokument snarast möjligt. Så har
dock ingen av dem gjort. Sålunda kan man dra den slutsatsen, att alla dessa predikanter bär ansvaret för detta
dokument tillsammans med de folkskaror, vilka de har
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representerat i denna samling, både inför historiens och
Guds dom.
Finlands församling hade vänt ryggen till August Isaksson under året 1964 (de övriga redan tidigare) och undertecknandet av detta brev blev ett skriftligt bevis därom.
Dock var predikanterna K. Nurminen, P. Peltonen och T.
Niemi litet trögare att byta sida.
Nämnas må, att predikanten Levi Älvgren deltog i den
ovannämnda julsamlingen och satt bland de övriga predikanterna som vanligt. Dock utelämnades hans namn
från alla sändebrev och han fick självklart inte lov att
medverka i samlingen på något vis. Han hade blivit övergiven och föraktad av den modernt sinnade andliga ledningen. Gunnar Jönsson däremot har varje år det första
och sista ordet i julsamlingarna. Han håller den första
och sista predikan varje år på eget initiativ. Ingen av kristendomens äldsta har lämnat ett sådant föredöme.13
Inte skulle Levi Älvgren ha tillstyrkt den dom som fälldes mot August Isaksson. Av allt att bedöma lästes inte
detta brev i dess helhet inför församlingen. (I så fall skulle
Levi Älvgren inte ha tigit vid det tillfället.) Han deltog
ej den sista kvällsamlingen i Gällivare, utan for till Tjautjasjaur efter att ha sagt farväl till en del av bröderna i
Gällivare. Enligt den gamla vanan skulle man ha nyårssamling i Tjautjasjaur, och den samlingen påbörjades
nästa dag efter de avslutade julsamlingarna i Gällivare.
Höjden av majoritetens hårda linje uppnåddes strax
efter den ovannämnda julsamlingen i Gällivare. Tidspunkten var Nyårshelgen och platsen hette Tjautjasjaur,
som ligger drygt tre mil från Gällivare.
Lappmarken har alltifrån kristendomens första tider
varit delad i olika områden, i vilka bestämda predikanter
arbetade. Sålunda tillhörde byn Tjautjasjaur sedan gam-

malt tillbaka Johan Henrik Olssons, August Isakssons och
Levi Älvgrens arbetsområden. Senare har även William
Eriksson blivit kallad dit, då han var fri vid nyårshelgen.
De sedvanliga predikanterna hade begynt samlingen i
Tjautjasjaur, nämligen August Isaksson, Levi Älvgren och
Sten Johansson m.fl. Då den fjärde samlingen skulle påbörjas, ankom ett flertal främmande predikanter till byn
med Gunnar Jönsson i spetsen och ställde till med en
separat samling där, väl medvetna om de andra predikanternas närvaro i byn.
Detta var den första gången, då två samlingar hölls
samtidigt i den samma byn sedan sekelskiftet, då det
gamla partiet gjorde likadant i Svappavara. Konflikten i
Kiruna gällde bara lokala söndagsböner och uppstod mellan två personer, fast nog var grunden därtill den omfattande oenigheten, vilken rådde bland predikanterna. Nu
gällde det dock en större sak, ty de båda parterna hade
en stark representation i byn. De bådas andliga ledning
var närvarande. Brytningen var uppenbar och definitiv,
och gällde de båda parterna i deras hela omfattning.
Det är nödvändigt att blotta bakgrunden för de separata
samlingarna i Tjautjasjaur vid nyårstiden 1965. Det finns
ett stort bönhus i byn. De kristna i byn var redan vid den
tiden delade enligt de två andliga ledningarna. De modernt
sinnade bildade majoriteten i byn. Dessa hade avskedat
de till den ursprungliga läran trogna män från bönhusstyrelsen, så att den bestod av enbart de modernt sinnade.
Den nya bönhusstyrelsen beslöt att disponera bönhuset vid
nyårstiden22 och informerade ej den andra parten till vilket
ändamål bönhuset reserverades. Bönhuset i Tjautjasjaur
har ju många funktioner (som skolans och statskyrkans
verksamhet). Detta är orsaken till att de sedvanliga nyårssamlingarna hölls i den gamla skolbyggnaden i byn.
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Låt oss hämta ett citat ur Frans Parakkas protester mot
Havas' historia:5
»Svappavara kristna begärde de predikanter som är
nämnda av Havas i historien för att predika åt dem, och
då de nämnda predikanterna Samuel Wettasjärvi, Isak
Kuoksu, Isak Niku och Frans Parakka höll på med samlingen på den tredje dagen, så kommer Aug. Lundberg,
Johan Sirkanmaa och Mikko Pääkkölä till den samma byn
och ställer en annan samling i en ogudaktigs hus. Och
om den ifrågavarande sändelseverksamheten enbart hade
varit en personlig fråga, så skulle det vara en annan sak,
men då det gällde läran, så får den inte efter Luthers
förstånd röra sig en hårsmån. Och Raattama säger även:
»Om det blir fel i läran, så blir det även fel i kristendomen.»
Det har berättats, att Aug. Lundberg med sina predikobröder efter Svappavara samlingen for till Lainio. Där
träffade de Caleb Ericsson, som dåförtiden hette Hietaniemi. Lundberg trodde, att denna var från Tornedalen,
ty namnet pekade åt det hållet. (Caleb Ericson har senare
varit som predikant i den förstfödda församlingen i Amerika). Lundberg frågade, om han betraktade dem som
kristna. »Ja, till den gräns jag betraktar», svarade Caleb
Ericson. »Vid vilken gräns avskär du då», frågade Lundberg. »Vid den gräns, som blev avskuren genom samlingarna i Svappavara», blev svaret. Alltså har kristendomens gräns åter dragits, enligt ovan, genom samlingarna
i Tjautjasjaur under nyårshelgen 1965, fast den orena
anden redan för länge sedan fördärvat de modernt sinnade predikanterna.
Anm.
Hur de modernt sinnades andliga ledning i Sveriges
Lappmark informerar de utländska församlingarna om

splittringens bakgrund, blir bäst synligt i de följande avsnitten ur Johan Pietiläinens brev till Charles Niska,
Becker, Minn. USA. En kopia av detta brev har Pietiläinen23 sänt till predikanten Arnold Ruonavaara, Calumet,
Mich. USA, och denna har uppläst24 brevet inför församlingen i kyrkan. Brevet har skrivits den 12:e november
1975 i Luleå.
»- - - Vad du skriver om postillorna, så har läran
ej förändrats i dem. Det är sant nog att Boreman har i
några ställen förkortat somliga predikningar, där den samma saken har sagts flera gånger, men läran har ej förändrats.» - - - »Tänk själv: Om det i Sverige hade
blivit någon svaghet i den svenskspråkiga boken, lär inte
den rätta läran av kristendomen så, att felet rättas till i
endräkt på det stället i all ensinnighet och i hemlighet,
och man får ej utsprida svagheter och sålunda förargas
ingen därav.- - - »
Här skriver Pietiläinen mot sitt bättre vetande. Hans
påstående angående den oförändrade läran i Boremans
postilla är en direkt lögn såsom läsaren lätt kan konstatera. Däremot säger han alldeles riktigt i det senare stycket. Skadan skulle ha blivit helad i Lappmarken om de
modernt sinnade hade lagt undan Boremans postilla och
tagit Hellmans översättning i bruk. Den originala postillan
fanns ju färdigt tryckt redan 1963 och ännu år 1964 räckte
minoriteten sin hand till försoning med det kravet, att
denna postilla skall tagas i bruk och Boremans postilla
försvinna. Några orimliga krav hade minoriteten inte.
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KAPITEL 6

PARTISINNETS ALLMÄNNA KARAKTÄR
Ett säkert tecken på ett parti, som gäller genom hela
kyrkohistorien, är avfallet från Guds ord — skenbart
stort eller litet, i själva verket alltid helt och hållet, ty
Guds ord är en enhetlig helhet och kan inte delas i fraktioner. Förkastar man ett enda Guds ord och förargas åt
det, så har man förkastat Gud. Aposteln Johannes säger
ju tydligt, att ordet var hos Gud och Gud var det ordet.
Vi begränsar oss att enbart vidröra de senaste förändringarna av Guds ord. Som ett exempel tar vi ett prov
från den finska Nya Postillans slutord från året 1896.
Ett avsnitt därav lyder:
»Prosten L. L. Laestadius använde, för att uppväcka
det dåtida råa lappfolket, ofta en grov och för sina dåtida
åhörare fattbar framställning. I hans predikningar förekommer ord, som under våra även annars trånga tryckförhållanden ej får utgivas genom trycket. Av den orsaken
beslutades i de kristnas samlingar i Enontekiö på nyårsdagen 1896 att ett par av de mest anstötande uttryck
skulle bytas till motsvarande minst lika skarpa uttryck.
Detta misstycker väl ingen, då man tänker på, att alla
dessa 95 kraftfulla predikningar hade genom bevarandet
av de nämnda orden förblivit otryckta och som manuskript efter några årtionden i alla fall till stor del försvunnit, vilket utan vidare hade varit en stor olycka; å

andra sidan har ingen lindring eller inget fördärv skett
härigenom. - - - »
Västerns predikanter Samuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu
mfl. misstyckte dock till de genomförda ordförfalskningarna och predikade skarpt emot dem, samt läste dessa predikningar alltid med de ord, som Laestadius själv hade
använt. Det har berättats, att om någon av de yngre läste
ur denna postilla vid någon samling och passerade ett förändrat uttryck, så ropade de gamla predikanterna: »Läs
inte såsom det är förändrat, utan läs såsom Laestadius
har sagt!»
I citatet hänvisas till den dåtida råa lappbefolkningen.
I Enontekiö Lappmark fanns alltså så tidigt som 1896 en
modern och bildad befolkning såsom enligt den ifrågavarande författaren även annorstädes i Lappmarken. Men
om ett nytt kulturfolk hade blivit född i Lappmarken kring
år 1896, så torde väl ett dylikt kulturfolk ha funnits i
Nord Amerika vid den samma tiden, eller skulle det vara
möjligt, att kulturen hade hunnit till den nya kontinenten
först senare än till Enontekiö Lappmark? Skulle det t.ex.
kring koppargruvorna i Norra Michigan ha funnits råa
lappar med sina renar och pulkor? Dock rekommenderar
äldsten Johan Raattama, att Laestadii predikningar skulle
läsas i de kristnas samlingar i Amerika, såsom det följande
citatet ur hans brev till Johan Takkinen från år 1878 visar.
(Då fanns bara Laestadii Kyrkopostilla i originalform,
tryckt i Luleå 1876).
»Bibelförklaringar och de muntliga förmaningarna mot
hjärtan borde vara lämpliga till skriftermåls- och andra
predikningar i de heliga människornas samfund. Ni har ju
liksom ock vi Luthers och Laestadii predikningar, så att
varken Salmon Korteniemi eller andra lekmannapredikanter har behov att hålla mässa eller skriva koncept, utan
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sändebrev såsom även apostlarna. Laestadii predikningar
är lämpligast för att läsas till nutida människor, i synnerhet på sön- och högtidsdagar, då även sorglösa kommer
för
att
lyssna
och
somliga
för
nyfikenhetens
skull.-»
Senare (1898) skriver Johan Kieri i förordet av den
finska brevboken I bl.a.: »Ännu har vi den stora nåden,
kära bröder och systrar, att vi får läsa och rannsaka hans
himmelska lärdomar och råd i kyrkopostillan, som är tryckt
i Luleå 1876 i aktiebolagets tryckeri, vilken de klokas
händer ej fick förbättra.- - -» Den amerikanska predikanten Kieri visar härmed, att den av Raattama rekommenderade rena och ursprungliga predikoformen av Laestadius var giltig ännu så sent som år 1898 för att användas
under de dåtida amerikanska kulturförhållandena. Nu kan
någon villoande påstå, att Johan Kieri var en av de sista
råa lapparna och vill ej medge, att han representerade en
opinion av större skaror av de kristna i Amerika. Härtill
kan man endast konstatera, att Johan Raattama var en
likadan »sista lapp», ty han har skrivit ett brev till J.
Kieri, där han tackar honom för hans förord i den finskspråkiga brevboken, ur vilket det ovanstående citatet har
tagits. Detta brev har Raattama skrivit den 10:nde september 1898 i Saivonmuotka.
Nämnas må, att de s.k. kristnas samling i Enontekiö år
1896 var de partisinnade prästernas möte. Den Nya Postillan består till största delen av de koncept Isak Poromaa
i Junosuando samlat. Han motsatte9 sig de föreslagna ordförfalskningarna. Dock blev dessa förfalskningar genomförda i det ovannämnda mötet i Enontekiö.
Ifall de trånga tryckförhållandena hade varit orsaken
till de i postillan gjorda förändringarna, så kan man fråga
sig, varför anlitade man inte det tryckeri i Luleå, som

hade tryckt Kyrkopostillan? Denna postilla var tryckt på
Laestadii originalspråk. Senare har väl tryckförhållandena
i Finland blivit ännu trångare, då det ser ut såsom de rena
postillorna inte får publiceras genom trycket så sent som
på 1960-talet heller, men nog får man trycka hundratusentals horor i nedre ändan både i text och bild för att roa
vårt folk. Men det är ju hemskt, om man bestraffar folkets
horiska leverne och nämner synden med sitt rätta namn
genom den Helige Andens kraft!
År 1850 stiftades en lag som bestämde, att enbart religiös och ekonomisk litteratur fick tryckas på finska
språket. Det var först 1905 tryckförhållandena i Finland
blev litet lindrigare, men först år 1919 stiftades tryckfrihetslagen. Någon förändring i tryckförhållandena har inte
skett mellan 1850—1905. Den Nya Postillan trycktes år
1897 i Björneborg på Oskar Grönroos' bekostnad. Bara
tre år senare d.v.s. år 1900 trycktes dock Laestadii Kyrkopostilla på finska i Tammerfors på Isak Julins bekostnad.
Den sistnämnda postillan utgick i originalform. Härigenom
blir det synligt, att vädjan till de trånga tryckförhållandena
saknar all grund, ty både den förändrade och den originala
postillan trycktes under likadana tryckförhållanden.
Man skall lägga märke till att den av Per Boreman
redigerade Evangeliepostillan är mångfaldigt grundligare
omarbetad än den Nya Postillan. Dock får man inte underskatta de förändringar, som har gjorts i den, ty de få uttryck, vilka har förändrats finns nästan i varje predikan,
såsom t.ex. ordet »djävulsträck» har bytts ut mot »drakgift» och »sorgen för ändtarmen» har bytts ut mot »sorgen
för buken».
Ordet djävulsträck är säkert fult, men inte utan avsikt.
Det uppväcker mer avsky än ordet drakgift, ty draken
sprutar giftet ur sin mun, men djävulsträcket utkommer
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från den andra ändan. Dessa ord motsvarar inte alls varandra. Är icke brännvinet ett avskyvärt ämne inför Gud
och människor? Se, hur det förnedrar människan lägre
än de smutsigaste kreaturen! Med ordet »djävulsträck»
vill Laestadius uppväcka avsky för dryckenskapen, även
det måttliga supandet. Dryckenskapsdjävulen heter fadern
till den här avskyvärda lasten, som för så många människor både till den timliga och eviga olyckan.
Det är nödvändigt att behandla även ordväxlingen mellan »buken» och »ändtarmen». Laestadius förklarar särskilt
i sitt verk »Dårhushjonet» organens verkan till människans själsliv, ty själen måste i tid och rum ha redskap
medelst vilka den kan fungera. Förmodligen har Laestadius
placerat den passionens ursprung i ändtarmen, vilken verkar bekymmer över kroppens näring. För det andra straffar Laestadius härigenom otron, då människan inte orkar
tro så mycket, att Gud skall ge henne både den lekamliga
och andliga näringen, fast Guds ord lovar det. Med ordet
»ändtarm» har han visat hur lågt detta timliga bekymmer
har sitt ursprung, för att människan skulle skämmas för
sin bristande tro och fastare börja tro på Guds ords
löften. — Fast ändtarmen inte bildar hormoner, kontrolleras den liksom hela matsmältningen av nerv- och hormonfunktionen. Det var först 100 år efter Laestadius som
vetenskapen kunde utforska dessa företeelser och sålunda
fanns ingen människa i hela världen under förra århundradet, som skulle ha kunnat bevisa något annat än vad
Laestadii passionslära innehöll. Sålunda kan man konstatera, att växlingen mellan orden »buken» och »ändtarmen»
inte har skett för den fysiologiska sanningens utan för
dygdens skull. Laestadius talar dock ganska litet om dessa
sina fysiologiska insikter i sina predikningar. Ett av de
oftast förekommande uttrycken är »sorgen för ändtarmen»

som är den gamla Adams första hemsynd. Även nämner
han om gallan, levern och mjälten och har placerat en
viss passion i vardera.
Härmed ser man, att både författaren av den Nya Postillans slutord och hans andes anförvanter har ett stort
mörker i sin inbillade, glänsande dygdighet. Dessa har nu
börjat förbättra den dumma prosten Laestadii predikningar. O' vilket mörker!
Laestadius var väl medveten om sina grova ord. Han
hade även erfarit vad de verkade. Som ett exempel därpå
lånar vi ett stycke ur Ens Ropandes Röst i Öknen s. 77:
»Icke underligt då, att en af de väckta i Karesuando
såg djävulen med vrede och harm bläddra i ett af prosten
Laestadii koncepter, som läsaren hade lagt på bordet i sin
kammare. Förmodligen tänkte af grundsfursten: »Jag kan
icke begripa, hvarföre dessa grofva och smutsiga koncepter skola uppväcka ett sådant oväsen i mitt rike;
jag kan icke få någon frid att sofva i mina gamla kunders
hjärtkammare för dessa grofva och smutsiga koncepter.»
De vältaliga ämbetsbröderna av Laestadius har aldrig
åstadkommit någon oro i djävulens rike. Den saken borde
alla teologer mer tänka över, innan de med full hals gapar
mot Laestadii grova språk. Och den saken borde alla förvrängare av Laestadii predikningar mer tänka över tillsammans med sina anhängare. Dock är de blinda och kan
inte se det, innan de får ögonsalva.

NÅGRA ORD OM BRYTNINGARNA I KRISTENDOMEN
På många håll har man hört förundras däröver, att kristendomens delning har varit något särskilt ovanligt. Det
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finns flera präster och teologer, som beklagar över det
olyckliga läget, att den laestadianska rörelsen har splittrats i flera riktningar. Det gör även den förutnämnde professorn Paavo Virkkunen i det tidigare citatet ur hans
skrifter. Men det är inte bara teologer som bekymrar sig
över dessa saker, utan även många andra, både lärda och
olärda, troende och otroende. De utomstående lika som
många som tillhör den modernt sinnade majoriteten har
ofta uttalat sin förvåning däröver, att hela församlingen
med tiotusentals medlemmar i olika riken splittras för
småsaker, såsom för en postilla, några klädesplagg, bilder
och blommor i hemmen, radio och TV o.s.v. Den vanligaste förklaringen torde vara, att de åt den ursprungliga
läran trogna predikanter, som först reste sig mot de nya
vindarna, har varit avundsjuka på de populära predikanterna, vilka predikade folket till behag. Och avunden är
sådan, att den ger ingen frid åt människan, innan hon på
något sätt kan skada den människa som hon avundas.
Det gamla ordspråket: »Kråkan utropar sitt eget namn»,
har på ett underligt sätt ofta gått i uppfyllelse. Den avundsjuke skyller oftast den för avunden, som människan själv
avundas. De ovannämnda förklaringarna till den senaste
splittringen i kristendomen är tyvärr inte rätta. Det vore
väldigt lyckligt, om bara en så liten skara, som de till den
ursprungliga läran trogna bildar, hade gått vilse för avundens skull och den stora majoriteten hade bevarat den
rena läran. Tyvärr är det, enligt den naturliga människans
förnuft, småsaker och bagateller som har varit grunden
till splittringarna i Guds församling genom alla tider. Och
är det icke för småsaker och bagateller, så kan man inte
längre tala om en splittring utan om ett avfall. Blir en skara
av de kristna uppenbara bovar och rövare på en gång,
så kan man inte kalla en sådan skara för ett parti och

deras sinne för partisinne. För att begreppet partisinne
skall rätt uppfattas, är det nödvändigt att hämta ett citat
som beskriver splittringen av protestanterna under Luthers
tid. Ett fjärran hämtat exempel kan alltid betraktas med
en större opartiskhet än det färska exemplet. (Ur A. Fabricii »Illustrerad Kyrkohistoria för folket»).25

PROTESTANTERNAS SPLITTRING TILL
LUTHERANER OCH REFORMERTA
»Luther och Zwingli stod på samma grund av Pauli
lära om rättfärdiggörelsen genom tron; de var öppenhjärtliga, ärevördiga män båda två, vilka inte såg på sina
egna intressen, och man skulle därför ha trott att de kunde
ha verkat tillsammans. Så skedde dock inte. De skildes
nämligen radikalt. Zwinglis verksamhet var inte ledd i
samma mån som Luthers av den inre religiösa nödvändigheten utan av den förnuftsenliga vetskap, som var följden
av hans humanistiska bildning. Därför vände Zwingli inte
sina tankar så mycket inåt som utåt. Utvärtes Gudstjänst
skulle göras så enkel som möjligt, för att det klara, rena
ordet skulle bli kvar. Luther bevarade allt vad inte stred
emot Bibeln, men Zwingli uteslöt allt vad i den uttryckligen inte befalldes. Därför avlägsnade de reformerta,
såsom hans partimedlemmar kallas, krusifixer (den korsfästes bilder), mässhakar och klockor men ej altare, bilder
och orglar från kyrkorna.
Skillnaden mellan Luther och Zwingli blev dock huvudsakligen synlig i sakramentsläran, ty Luther betraktade
sakramenterna som verkliga nådemedel men Zwingli enbart som nådens tecken. Enligt hans åsikt var dopet bara en
högtidlig välsignelse i samband med tagandet till den
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kristna kyrkans gemenskap, och Herrens nattvard en
minnesmåltid, ett vittnesbörd därav, att individen är kyrkans medlem och tackar för Kristi död. Han övergav inte
bara den katolska förvandlingsläran, nämligen att mottagaren, både den troende och otroende får Kristi verkliga lekamen och blod i brödet och vinet, med brödet och
vinet samt under brödet och vinet, men allenast den troende skall få välsignelsen nämligen syndernas förlåtelse.
Enligt hans åsikt borde nattvarden utdelas allenast i de
större församlingarna under stora högtider, för att alla
myndiga kristna skulle kunna deltaga i den och det kristliga församlingslivet skulle uppväxa genom en dylik gemensam bekännelse.
I alla andra frågor utom denna syntes tankarna passa
ihop. Men i denna sak var de oförsonliga. På markgreven
av Hessen Filips initiativ, som ville förena alla protestanter
till en stark skara, hölls en religionsdiskussion i Marburg
från den första till den fjärde dagen av oktober år 1529.
Zwingli förklarade Herrens instiftelseord »Detta är min
lekamen» så här: Detta betecknar min lekamen, men
Luther höll fast vid den ordagranna betydelsen är, och
han hade skrivit det lilla ordet på grekiska framför sig
på bordet med stora bokstäver. Förgäves dröjde mötet
flera dagar. Luther sade många gånger »Ni har olik ande
än vi». Avskedet blev kallt trots att man skakade hand.
Zwingli skulle ha velat betrakta motståndarna som bröder,
ty med tårar i ögonen sade han: »Det finns inga i hela
världen med vilka jag så gärna ville vara ensinning som
med Wittenbergsborna.» I slutet av protokollet skrevs
följande: »Fast vi nu ej kan vara ensinniga i Kristi verkliga lekamens och blods närvaro i brödet och vinet, så
vill dock partierna visa kristlig kärlek mot varandra såvida samvetet tillåter och bedja till Gud allsmäktig, att

Han skulle genom sin Ande leda till den rätta uppfattningen i saken, amen.» Protestanternas splittring till
lutheraner och reformerta var en stor olycka. Den krossade styrkan av hela rörelsen — — —»
Den första »ängeln» som har utropat Guds sanning från
solens uppgång i början av en besökelsetid har kallats för
den »äldste» eller den »förstfödde». Luther34 var den äldste
under den besökelsetiden då det ovannämnda inträffade.
Zwingli hade den rätta uppfattningen om rättfärdiggörelsen, men däremot hade han fel i läran om församlingen,
ty genom förkastandet av den äldstes (Luthers) förståelse
blev detta synligt. Zwingli föraktade Guds ord (Kristus)
och trodde mer på sitt eget förnuft. Detta ledde till hans
och alla hans anhängares avfall från Guds församlings
gemenskap.
Partierna har alltid haft fel i läran om församlingen
d.v.s. de har förargat sig till den äldstes lära (som är en
gudomlig uppenbarelse) i något stycke t.ex. till Laestadii
grova ord. Något större tecken på ett parti behöver man
inte vänta innan man kan känna igen partisinnet. Ty vad
den äldste har förkunnat genom Kristi Ande kan motsägas endast av Antikristi ande! Den Helige Ande har
aldrig motsagt sig själv!
Anm. 1
Hur många av de nutida prästerna tror, att Luthers lära
var en gudomlig uppenbarelse? Det är ju ett faktum, att
många av dem (om inte alla?) har ett större partisinne än
Zwingli hade. Man behöver inte söka en sådan präst i
den lutherska kyrkan längre än från Lappmarken, som
direkt har sagt, att han tror inte på Luther. Var finns ens
den yttre lärdomsformen i den lutherska kyrkan? Man
borde ju finna följande delar i förkunnelsen: 1) Lagpre63

dikan till de sorglösa till väckelse, 2) bättringspredikan
till de kristna till helgelse och 3) tronspredikan till de
botfärdiga till rättfärdighet. Man överdriver knappast, om
man säger, att i 99 fall av 100 predikas det om tron till
de sorglösa och både lag- och bättringspredikan utelämnas
helt och hållet.
Det finns även begåvade och skarpsynta män bland
prästerna i Sveriges Lappmark. En av dem har sagt till
Levi Älvgren, att Laestadii lära är sådan att den äter upp
alla andra läror. Den nämnda predikanten instämmer. Den
sanna kristendomen har inga konkurrenter i de trakter
där den är väl känd av folket.
Anm. 2
Ur förordet av Luthers Kyrkopostilla, tryckt i Stockholm 1847:
»I ett sådant förderf och förwirring, när alle wälsinnade
suckade efter en önskelig ändring, funnos ock någre, som
sade förut, att Guds Ords klara ljus skulle innan kort åter
lysa med fullt sken: hwilka förebåd onekligen gingo i
sin fullbordan, när LUTHERUS af den barmhertiga Guden
wardt uppwäckt, att med Andans wapen angripa den
Romerska Antichrist, och upptäcka hans många styggelser.
Ibland dem, som sådant förut förkunnade, bör den bekante Johan Huss sättas i främsta rummet. En man, som
in i döden förswarade sanningen, och war en hatare af
de Påfwiskas grofwa willfarelser: hwilken ock för denna
sin ståndaktighet skull år 1415, den 6 juli uppbrändes
lefwande. När han nu stod på bålet, då sade han: IDAG
STEKEN I EN GÅS (ty en Gås kallas Huss på Böhmiska):
men efter hundrade år skall en Swan komma flygandes,
som skall sjunga för eder samma, och ännu längre wisa:
honom skolen I icke kunna steka, utan måsten wäl låta
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honom blifwa oplockad.» Ja, han lade detta dertill:
»Efter hundrade år skolen I wara Gudi och mig till swars.
Att denne Swanen war Lutherus, derom wittnar så wäl
tiden, när han först begynde predika emot Påfwens Aflatskram, som alla andra omständigheter.- - - Härwid
bör icke heller den märkeliga dröm alldeles förbigås, som
Chur-Furst Fredric i Sachsen hade, natten näst förr än
Lutherus slog upp sina Theses emot Aflats-Krämarena,
Honom tycktes, att en ganska wacker och anseenlig Munk
kom ned af himmelen, i följe med många Helgon, och
begärde, i kraft af Guds befallning, att få lof, till att
skrifwa något på Slotts-Kyrkodörren i Wittenberg. Erhöll
ock genom Canzlern det swar, att emedan saken war så
beskaffad, så skulle det wara honom tillåtit att skrifwa,
hwad Gud hade befallt honom. Deruppå gick han åstad,
och skref sina ord med så stora bokstäfwer, att skriften
granneligen kunde läsas i Schweidniz, der Chur-Fursten
då för tiden wistades. Dertill brukade Munken en så lång
penna, att den yttersta delen deraf räckte till Rom, och
stack der ett Lejon genom båda öronen samt stötte få uppå
Påfwens tredubbla krona, att hon började swigta, men
blef af Cardinaler och Prelater som lupo dertill, ännu
hållen i skick. Churfursten waknade af förskräckelse, men
somnade strax in, och fick samma dröm. Munken höll
fort att skrifwa med sin penna, och stötte dermed så
häftigt på Påfwen genom Lejonet, att det begynde ryta.
Hwaruppå icke allenast hela Rom, utan ock alla Ständer
i det Tyska Riket lupo dertill, dem den plågade Påfwen
då bad, att stilla detta bullret. Churfursten waknade åter,
men somnade ånyå: då han drömte, huru han såg en sammankomst af de flesta Riksens Ständer, hwilka wäl winnlade sig, att rycka pennan ur handen på Munken, och att
sönderkrossa henne; men ju mer de wille göra detta, desto
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stadigare blef hon: ja, hon gnisslade så starkt, att det gick
genom allas öron och hjärtan, så att den ene efter den
andra smögo sig trötte derifrån, och beskyllde Munken
för trolldom, samt woro bekymrade om påföljden af hans
skrift. Häruppå tycktes det Churfursten, att han lät fråga
Munken, hwadan han tagit denna pennan, och hwad som
war orsaken till hennes oerhörda styrka? Då Munken
swarade, att pennan war af en hundra-årig Böhmisk Gås,
och att han hade fått henne till skänks af sin gamla Läromästare, hwilken ock hade bedit honom, att wäl förwara
samma penna, till en åminnelse: det han äfwen lofwat
efterkomma.-»
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KAPITEL 7

DE ÅT DEN URSPRUNGLIGA LÄRAN
TROGNAS FRAMGÅNGSRIKA VERKSAMHET EFTER SPLITTRINGEN
I Lappmarken pågick de sedvanliga söndagsbönerna och
samlingarna på de områden man tidigare arbetat, nämligen
i Svappavara, Kiruna, Kaalasvuobme, Parakka, Vittangi,
Kangosfors, Parkalombolo, Puoltikasvaara, Gällivare,
Tjautjasjaur, Nattavara, Markitta mfl. Några större förändringar har inte skett i Lappmarken efter splittringen.
Man räknar att drygt 40 gamla kristna har avsomnat från
denna skara sedan brytningen.
De kanaler som normalt används för att informera de
utländska församlingarna är i första hand försändelseverksamheten och sändebreven. Efter splittringen var dessa
kanaler stängda för minoriteten. De kontakter August
Isaksson haft till den finska församlingens andliga ledning
misste sin betydelse efter hans död. Predikanterna i Finland hade valt den av Gunnar Jönsson ledda församlingen.
Trots att julsamlingen i Gällivare 1963 avgjorde förhållandet mellan de utländska församlingarna och den åt den
ursprungliga läran trogna minoriteten i Sveriges Lappmark,
försökte man dock ta kontakt med Finlands predikanter.
Tre av dessa, nämligen K. Nurminen, P. Peltonen och
T. Niemi, höll sig till minoriteten i Lappmarken så sent
som till år 1967, då även de förenade sig med majoriteten.
Sedan 1968 skrev den ledande predikanten i Finland,
67

Karl Luoma ett brev till Levi Älvgren, där bl.a. säges:
»- - - Och då jag hört, att du tillsammans med somliga där önskar, att Finlands predikanter skulle hjälpa
dig och er alla, så är det en allvarlig sanning, att vi vill
också från hjärtat hjälpa er med det rådet, att du skall
sänka dig ned från tempeltaket så länge som man är redo
att mottaga dig med en hjärtlig förlåtelse.- - - » Brevet
var fullt av fräckhet.26

FÖRENING MED DE KRISTNA I FINLAND
Det var först år 1968 då ett fåtal äldre kristna i Finland
begärde försändelse av Lappmarkens församling. Dessa var
i en stor andlig nöd. Lappmarkens församling svarade ja
till deras begäran och samlingarna hölls i Heikinsuo och
Honkilahti i Södra Finland. De lokala, välkända kristna
i Finland, som hade kallat försändelsen, hade även kallat
de ledande predikanterna i Finland till detta möte för att
diskutera om läget. De finska predikanternas svar blev
sådant, att de sände ett par starka män till bönhuset i
Heikinsuo med den befallningen, att de skall hindra Lappmarkens predikanter från att tala någonting. Dessa män
utvisade de gästande predikanterna med deras värdsfolk.
De gick dock ut frivilligt, så att våldsamheterna uteblev.
Senare har Lappmarkens predikanter ofta besökt de
modernt sinnade predikanterna i Finland i samband med
sänderesorna. Man har haft tillfälle att samtala med Joel
Ahonen, Karl Nurminen, Urho Toivonen (död), Olavi
Savo, Einari Koponen m.fl. Den gamla predikanten K.
Luoma har isolerat sig så helt och hållet, att han har inte
ens unnat ett telefonsamtal med de till den ursprungliga
läran trogna predikanterna. Då dessa var i Heikinsuo och

for till Luoma för att samtala med honom, så öppnade
han ej dörren då hans hustru såg genom fönstret vilka
gäster som var på gården. Senare har Luoma sagt, att »då
våra dörrar är låsta, så är de låsta!»

Det besök man gjort hos den gamla predikanten Joel
Ahonen slutades därmed, att han sade sig inte bry om
förhållandena i Lappmarkens församling. Då påminde Levi
Älvgren honom om den publikation som var undertecknad
av honom och utgiven 193127, där det bl.a. står: » - - Borde inte männen från Kittilä ha farit för att se kristendomens träd i roten, och där besökelsetidens kristendom
har först blivit född levande? Pauli lärdomar till romarna
borde de ha haft i minnet, då han säger: » - - - besinna att det är icke du som bär roten, utan att roten bär
dig.» (Rom. 11:18) Men hur skulle de ha frågat om råd
från Sveriges Lappmark, då de hade en annan förstfödd
församling i Kittilä och de fick en man från Sveriges sida,
nämligen Ies-Pieti för att tillstyrka den.» — Efter denna
påminnelse teg Joel Ahonen och gick ut med huvudet
nedböjt.
Likadan erfarenhet fick man hos den avlidne predikanten Urho Toivonen. Han tog Sten Johansson med sig
till sin kammare för att på tu man hand samtala om dessa saker. Han sade till honom, att han bryr sig inte om Gunnar Jönsson. Då kom Sten Johansson till vardagsrummet
där de övriga gästerna satt och drack kaffe, och sade med
hög röst till Urho Toivonen, att då Finlands predikanter
valt Gunnar Jönssons andliga ledning i Sveriges Lappmark och förenat sig med dem, så tillhörde den samma
modernt sinnade skaran fast man i smyg motsäger dem.
Karl Nurminen däremot lär församlingen i Finland att
ha ett fullt förtroende till Lappmarkens församling, som
är under ledning av Gunnar Jönsson m.fl. Samtidigt har
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han dock tillagt, att man bör ej följa det föredöme som
är rådande i Sverige, ty svenskarna tillhör en annan nationalitet och har därför ett annat föredöme i det yttre.
Under de åtta åren, då Lappmarkens predikanter besökt Finland efter splittringen, har man haft god framgång i detta arbete, ty inte mindre än elva städer och byar
har mottagit dem och antalet kristna har blivit mångfaldigt
jämfört med verksamhetens början. De flesta har kommit
från den församling som är under de modernt sinnades
andliga ledning. Sänderesan i Finland år 1975 gick i
följande ordning och dröjde över en månad: Karinainen —
Åbo — Honkilahti — Tammerfors — Lahtis — Villmanstrand — Rautjärvi — Kaltimo — Lieksa — Kuopio —
Siilinjärvi. På alla dessa platser drivs en kontinuerlig verksamhet och det finns för närvarande 6 predikande män
i Finlands församling.
Denna lilla församling i Finland har låtit trycka den
första postillan av Laestadius i originalform. Den är en
direkt kopia av den Kyrkopostilla som trycktes 1876 i
Luleå. Det finns även andra postillor på finska språket
som är brukbara i samlingarna. (Den III Postillan och
den Nya Postillan). Därtill brukas enbart den gamla finska
Bibelöversättningen.
Nämnas må, att ett enormt motstånd från de modernt
sinnades sida har varit rådande överallt. I de ställen dessa
sitter i kyrkoråd, har de till det yttersta hindrat denna
verksamhet. I flera platser har kyrkans lokaler blivit
stängda för dessa samlingar. Dock måste man med tacksamhet till Gud erkänna, att de flesta prästerna har trots
de modernt sinnades ansträngningar upplåtit kyrkan eller
församlingssalen för detta ändamål, och somliga har även
deltagit i samlingarna och samtalen med de kristna.
De modernt sinnade är synbarligen rädda för att mista

sina anhängare, då de till det yttersta motstått dessa samlingar och nekat sina åhörade att deltaga i dem. Laestadius
kan inte förstå sådant och skriver träffande därom (ERR
s. 164):
»Det stod för några år sedan i tidningarna, att ryska
prästerna i Liffland förledde äkta luteraner till avfall från
den rena evangeliska läran. När lutherska biskoparna
klagade hos Kejsaren öfver detta proselytmakeri, säges
Kejsaren hafva svarat: det måtte vara dåliga präster, som
icke kunna behålla sina åhörare. Och månne icke Kejsaren
hade rätt? Om det är sant, att katolikerna i Stockholm
göra proselyter af äkta luteraner, så kan man säga: det
måtte vara dåliga präster, som icke kunna behålla sina
åhörare. Om läsarena göra proselyter af äkta luteraner,
så måste man fråga: hvad är det för präster, som icke
kunna behålla sina åhörare?»

FÖRENING MED DE KRISTNA I NORGE
De stränga domar som avfälldes i Gällivare julsamling
1969 blev hörda av Sten Johansson och Levi Älvgren.
Den andliga domstolen skrev till församlingen i Kjöllefjord
bl.a. » - - - Sluta upp att bygga upp partier och därigenom fördärva era och andras dyrt återlösta själar. — —
— » Det var ingen tvivel om, att de norska predikanterna
hade rest sig emot den andliga falskhet de fått känning
av. Förbindelserna mellan församlingen i Kjöllefjord och
de modernt sinnades andliga ledning i Sveriges Lappmark
hade härigenom blivit definitivt avskurna. Strax efter
denna brytning delades även den lokala församlingen. En
del av församlingen reste sig mot sina egna lärare och ställde sig helt på den av Gunnar Jönsson ledda församlingens

sida. Dessa arbetade för att nedsvärta de trofasta predikanterna med det ändamålet att de skulle bli utestängda från
det egna bönhuset och församlingens gemenskap. Trots
allt detta ville Thoralf Jensen med sina trofasta medarbetare och kristna vänner gå i det egna samlingshuset som
förr, för att undvika delningen av den lokala församlingen, men till slut blev det omöjligt att samlas till gemensamma böner med Gunnar Jönssons anhängare. Då Thoralf
Jensen satt bakom bordet i bönhuset i Kjöllefjord, kom
en av Gunnar Jönssons anhängare fram till bordet och
bad de övriga predikanterna om förlåtelse, men då han
kom till den äldsta predikanten, vredgades han och drog
i hans rock sägande: »Vad har du att göra här, gå först
till Lappmarken och gör bättring. »Det blev omöjligt att
samlas i samma bönhus, då sinnena bland Gunnar Jönssons anhängare var så upphetsade, och därtill lyckades de
modernt sinnade få ensamrätten till bönhuset utan någon
ersättningsskyldighet till den andra parten.
De västnorska predikanterna, vilka ofta hade besökt julsamlingarna i Gällivare hade informerat predikanterna i
Kjöllefjord, att det var ett par tre individer som hade gått
ut från församlingens gemenskap. Sålunda kunde dessa
predikanter inte ana om, att den förstfödda församling,
som stod på den ursprungliga lärans grund, ännu fanns
och hade en regelbunden verksamhet trots att den bestod
av ett mindre antal av predikanter och kristna. På grund
av detta kunde de norska predikanterna ej söka kontakt
med denna församling i Sveriges Lappmark, utan det var
de svenska predikanterna som först tog kontakten till de
norska bröderna. Sten Johansson ringde till Thoralf Jensen
på vårvintern 1970 och frågade först, ifall han med sina
medarbetare hade något emot den förstfödda församlingen.
Svaret blev: »Nej.» Då syntes det för Sten Johansson, att

det uppstått någon missuppfattning. Levi Älvgren som
stod bredvid honom sade, att han skulle fråga ifall de
hade något emot Gunnar Jönsson. Därtill blev svaret: »Ja,
det stämmer.» Efter ett kort samtal kom man överens om
att genom brev meddela om läget. Strax därefter reste den
gamla predikanten tillsammans med en av sina predikobröder till Kiruna. Vid järnvägsstationen hade den norska
åldringen tårar i ögonen då han mötte och omfamnade de
svenska predikanterna, vilka hade kommit för att möta
dem. Den kristna kärleken blev kännbar och man möttes
som gamla vänner utan att man hunnit samtala dess mer.
Sedan for man till Sten Johanssons hus, där det var fullt
av kristna från flera byar i Lappmarken. I broderlig kärlek
samtalade man om erfarenheterna i kristendomen. Thoralf
Jensen frågade av Levi Älvgren om han såg någon möjlighet att återställa enigheten med Gunnar Jönsson. Denna
möjlighet fanns med följande villkor: För det första skall
Boremans postilla tagas ur bruk liksom alla andra förändringar i Guds ord, för det andra skall alla syndalovligheter återkallas och de äldstas föredöme bli gällande,
samt allt det arbete han gjort i kristendomen emot de trofasta arbetarna och förargat de kristna mot dem, för det
skall han göra bättring. Härefter sade Thoralf Jensen, att
han ser inga möjligheter att återställa enigheten med Gunnar Jönsson. Lappmarkens predikanter medgav, att den
möjligheten är nog osannolik, ty det är inte lätt för Gunnar
Jönsson att återvända från den vägen han valt redan årtionden tillbaka. Sten Johanssons förståelse var, att ifall
Gunnar Jönsson skulle fatta den gärning han gjort, i sitt
samvete, så skulle han utvälja Judas' väg och gå och hänga
sig. Detta är dock ej de kristnas önskan.
Senare har de åt den ursprungliga läran trogna predikanterna i Sveriges Lappmark ofta blivit kallade till Kjölle73

fjord. Med förenade krafter har man utfört detta verk och
Gud har rikligen välsignat det. De kristna i Kjöllefjord
blev inte utan ett andligt hem trots att de utestängdes
från bönhuset. Till en början samlades de i Thoralf Jensens källarvåning, där finns en rymlig sal, och senare har
de skaffat sig ett nytt bönhus i byn. Kjöllefjord är den
centrala platsen för den lilla skaran i Norge, och den största
delen av de kristna bor där och i de närmast anhängande
byarna. Denna församling har för närvarande tre predikanter.

BAKGRUNDEN TILL BRYTNINGEN MELLAN FÖRSAMLINGEN I KJÖLLEFJORD OCH DEN AV
GUNNAR JÖNSSON LEDDA FÖRSAMLINGEN I
SVERIGES LAPPMARK
Predikanten Nils Guttormsens verksamhet i församlingarna kring Kjöllefjord tillfredställde inte Thoralf Jensen
och hans närmaste medarbetare. Därför ville han i enlighet med kristendomens lära ta upp dessa saker för att
befria sig från ansvaret för de uppkomna skadorna. Först
skrev han till Guttormsen:
»Kjöllefjord den 1/4 1968
Till vår feles broder og veikamerat Nils Guttormsen. Guds fred
og kjärlighet måtte få boplass i dit hjerte, det er midt opriktige
önske. Jeg vil med någle linjer sende dig en årsberättning av dit
arbeide her på Mageröy, får det er snart et år siden vi var samen
i Kamöyvär. Jeg hadde mest lyst at ji en muntlig berättning. Jeg
var der borte for at se på frukten av dit arbeide, men blev rystet
over det jeg fikk se. Efter som jeg hörer så er de Lappmarken som
har tilmålt dig den virksomhet at sammenföie lämmerne, så jeg
ventet någet bedre. De som for et år siden var våre kjäre venner,
er nu fiender, vi får spörge er det god säd som er sået. Når jeg
spörger vad er de som har vederfaret, svaret er, vi fra Kjöllefjord
har löiet på Nils Guttormsen. Vist de kunne jälpe på ihukommelsen så vil jeg endnu en gang jengi vad du sa i din prediken,
her er den bittre rot som så mange er blitt besmittet av. »Ikke er
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det lovelig at kräve syndsbekjenelse. Ikke er det lov at spörge,
har du bekjent dine synder. Ikke er det lov at spörge til vem har
du bekjent, og ikke er det syndbekjenelsen som renser samvittigheten.» Og som kronen på verket »Så har Börresen lärt.» Med disse ord ville du binde for säkken. Ikke har Börresen lärt så, dertill kjent vi ham for godt. Du har benäktet at du ikke har sagt
så - - - »
Senare tog Thoralf Jensen dessa saker upp med Gunnar
Jönsson för att avgöras av de opartiska andliga domarna i
Lappmarken, men dessa ställde sig helt på Nils Guttormsens sida. Thoralf Jensen blev betraktad som en falsk
anklagare. Han skrev till Gunnar Jönsson bl.a.:
»Kjöllefjord den 31/1 1969
- - - Har Nils Guttormsen samvittighet at reise til Gillevare
og gråte og bedyre sin usjyldighet, så er han nåk frek nåk til at
komme hit for at lyge, så blir det påstan mot påstan og når vi dertill vet at dåmmeren dömmer for gunst så er jeg betängt om
besöket. Jeg har også min egen erfaring om Gunnar Jönsson fra
den tid da han var Orakel for mig, men gradvis har han redusert
sig selv til at väre bare en begavet predikant som har bejynt at se
sig selv. Förstegang jeg blev skuffet var på Kunäs i Laksefjord, vi
sat og ventet på sjys til Porsanger da Jens Pedersen blev at spörge
om de tre bröd som omtales hos Lukas 11:5 voran han blev
avfeiet med de ord: »Vi i Sverige har ikke fundet at det var någen
åndelig betydning», underförstått, vi her på denne siden har ikke
någet med at tänke. Jens prövet sig en par gange med at si: »Daniel
talte ofte om det», men det resulterte bare i at Jens blev sammenlignet med en bonde i Sverige som hadde to stenryiser på jordet,
når han ikke hadde andet at bestile, bar han sten fra den ene
dungen og kastet den i den anden. Jens hadde ikke någen anden
hensikt end at få tiden til at gå. Det jorde i sanhet ondt til os som
hörte på, vad skule det kjennes hos Jens, en gammel tro tjäner
som har bevaredes i reisetöiet, han blev röd som en skolegutt
som får sjen. Den andre erfaring var når August Isaksen blev
hengt ut så vit som juleforsamlingsbrevet blev lest. Vi vet ikke
vilken bröde han hade begået, men det vet vi, at det er en ny läre
som ikke har en bibelsk ophav. - - - »
Alla dessa saker som nämnes i det ovanstående brevet
var så allvarliga, att Gunnar Jönsson med sina predikobröder hade ingen annan möjlighet att klara sig utan en
offentlig bättring än genom att svartmåla Thoralf Jensen
som en partiman. Denna aktion blev stark i Pingstsamling75

arna i Kiruna 1969 såsom det följande avsnittet ur sändebrevet visar:
»Skrivet från Pingstsamlingen i Kiruna 1969
Till alla kära bröder och systrar i Kristus Jesus i Kjöllefjord
- - - Med sorg i våra hjärtan har vi tagit del av de brev som
broder Thoralf Jensen skrivit till vår käre broder Gunnar Jönsson,
vilka ge tillkänna, att brodern har anklagande hjärta mot såväl
honom som församlingen i Lappmarken. Även edert brev lämnar
oss den förståelsen, att ni är anklagande mot församlingen här i
Lappmarken. - - - Med och för församlingen. Evald Larsson,
David Björk, Johan Henriksson, Hubert Jönsson, Haakon Vik,
Bertheus Antonsen, Ingvald Fagerjord, John Olai Elvebakk, Hugo
Gustavsson, Gunnar Jönsson m.fl. m.fl.»

Brevets effekt var enorm överallt, såsom dess författare
räknat med, och sändebrevet från julsamlingen i Gällivare
1969 blev ännu strängare. Bannlysningen blev fullkomlig:
De modernt sinnades andliga ledning förbjöd alla att umgås med de bannlysta, och denna befallning har blivit
hörsamt efterföljd av de flesta. Det följande avsnittet ur
Thoralf Jensens brev till Gunnar Jönsson visar, vad dessa
stränga domar verkade i Kjöllefjord:
»Kjöllefjord den 9/3 1970
- - - Det som löste et skred av ondskap var brevet fra Kiruna. Tänk, han anklaget Lappmarkens forsamling. Da kom alle
mörke men frem, nu har vi gode kort på hånd, nu kan vi slå til,
og de har i sannhet slåt til, og nu er iljärningens hender styrket.
Jeg har nu fått det eftermäle som envär vil få, som stöter lidt imot
din gamle Adam. Jeg og August Isaksen har fåt likedant straff. Og
denne gang går det ikke at kaste sjylden på Viljam Eriksen. Jeg
har hört at det er de som har takket Gud for at det gjik sådan
med August, og nu blir det meget at takke for, når fyrti kristne på
engang blir sat på svartelist. Du siger i dit brev at jeg med flere
skal slutte at bygge parti. Jeg kan si dig, Gunnar broder, de ordene
burde du adressere til den flokken som du mener elsker dig, vi
hålder kanske mere på den lärdom som er den oprindelige, end
både du og de som elsker dig. - - - »

Denna korta berättelse och brevväxling har tydligt visat,
hur Gunnar Jönssons andliga styrelse fungerer mot dem,
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som inte blundar under all falskhet i församlingen. Man
frågar sig, hurudan skall en sådan styrelse slutligen bli,
och hur länge den kan bestå? Under de ovan beskrivna
prövningarna blev förbindelsen med de åt den ursprungliga
läran trogna predikanterna i Sveriges Lappmark en tvådubbel tröst och glädje, såsom det följande brevet visar:
»Kjöllefjord den 28/3 1970
Til hvåre kjäre vänner, og Herrens utvalte väktere Sten Johansson og Levi Älvgren. Guds nåde og fred, og Herrens besjyttende Engler måtte ledsage eder i kampen får sanheten, til en äreful seier, de er hvår bön. Takk og atter takk får de kjärkomne
linjer, som vi har motat, hvar av vi ser at dere har den samme erfaring som vi i disse fårskräkkelige saker. Vi er kommet ind i en
ond tid, med megen storm og uvär, men vi tror at den herre Jesu
er endnu i båten, og vi tror at han vil stille stormen får de få
själer som skal nå lykkelig åver til den anden bred. Med forundring har vi lest eders brev og kopi, og at den samme urene ånd
som har og fremdeles virker her er virksom hos eder. Vi må ikke
bli fårundret, de blir nåk mange fårunderlige ting at sje mot endens
siste tid. Der står at de utvalte skal fårföres vist de er muligt.
Dragen har för draget stjärner ned fra himmelen, så de er jo ikke
någet nyt. Vi skal av järte takke Gud får at vi har fått lov at se,
hvorledes ödeläggelsens vederstyggelse er kommet på helig grund.
Vi kan ju ikke gjöre någet andet, vi må bede den Herre Jesu, at
han må stå op og stille stormen. Fårtidens helige takket Gud får
at dem fikk lide får Jesu navn sjyl, og så får vi gjöre. Så langt öiet
ser og öret hörer har den levende sanhet blit fårfult, og vi som nu
lever i denne besökels-tid, vi må ikke vente någet bedre. Men de
var vel ikke mange som kunne tänke at fårfölgelsen kom fra den
kanten, men de er jo ikke någet nyt. Paulus profeterte når han tar
avsjed i Efesus, at av eder selv skall opstå men som skal tale fårvänte ting, og så har sjet i alle besökels-tider. Tiden og brevet vil
bli aldtfår langt om vi skule skrive ned hvåre erfaringer i disse
saker, men om Gud vil ji sin nåde dertil at vi mötes så får vi tales
ved. Vi vedlegger kopi av to brev som er skrevet siden at Gunnar
med sin jäng var her. Vi kan ikke lägge ned de åndelige våben
selvom dragen viser tender, men de jäller får os at bruke rene
våben, og ikke gripe til så urenslige saker som lögn og underfundighet. Hvär dristig brödre og söstre og kjämp tappert i eders
dyrebare tro, og håld fast i de dyrebare löfter som er lovet til alle
stridende og seirende. Når kristendomen hålt på at gå i oplösning
i den apostoliske tid skrev den himmelske konge til de kristne,
håld fast i det du har anamet at ikke en anden skal tage din krone.
Vi er kommet ind i en ond tid, men dog en dyrebar tid, nu tror vi

at de kristne, hvär i sit hus bygger bönne-alter mer end tilfåren.
Netop nu mer end för, skal vi tro at vi er bören og arvinger såfremt vi lider med ham. Efter Jesu egen befaling vil vi statfeste en
full fårlatelse får aldt som kjennes av ondt, i Jesu hellige navn og
blod, vär fri og motig, vi har ikke byttet kristendom. Lev nu
järtelig väl, under fårbarmerens nådige varetäkt. Og frembär hvåre
hilsninger til de kristne og med fårbön for os at reisen måtte
lykkes. De bejär vi med og får forsamlingen.
Thoralf Jensen, Jakop Axelsen, August Krågh, Hans Danielsen.»

FÖRENING MED DE KRISTNA I AMERIKA
År 1966 skrev Viktor Wettainen tillsammans med församlingen i Lappmarken ett brev till de amerikanska predikanterna: Hjalmar Vanttaja, William Homola, Walfred
Simonson, Nestor Lindberg, Arnold Ruonavaara, Reazo
Redinger, Wilbur Koistinen, Leo Lobbestael, Elton Korpela m.fl. Detta brev lästes av bara ett fåtal av de ovannämnda predikanterna, och sändes tillbaka till Sverige
under Gunnar Jönssons adress. De åtgärder, som predikanterna i Amerika skulle ha varit skyldiga att vidtaga efter
att ha blivit medvetna om brevets innehåll, uteblev. Detta
var ett självklart resultat av det faktum, att Gunnar Jönsson och J. P. Stöckel hade redan 1946 ställt en modernt
sinnad andlig styrelse i Amerikas församling, till vilken
det ovannämnda brevet nu kom. Mottagarna märkte, att
brevet hade skrivits av den andens barn, som Arthur Niskas styrelse hade haft, och de ville inte mer ha någonting
att göra med den anden. De hade ju valt den köttsliga frihetens väg.
De kontakter Hilma Stöckel hade till sin avlidne makes
vänner i Amerika blev naturligtvis avskurna då hon meddelade dem om, att hon står på den ursprungliga läran
trogna minoritetens sida. Brevväxlingen slutades på den
amerikanska sidan.

Först år 1972 började man sprida information om läget
i Lappmarkens församling i en större skala. Genom denna
verksamhet fick man kontakt med den avlidne Arthur
Niskas äldsta son, predikanten Melvin Niska från Montrose, Minnesota. Detta skedde först på vårvintern 1975.
I det fjärran Amerika hade de modernt sinnade ljugit,
att den av August Isaksson ledda gruppen i Sveriges Lappmark hade helt dött ut. Därför hade dessa »rester av Arthur Niskas andliga styrelse» ej kunnat kontakta någon i
Europa. De trodde att de var ensam i hela världen i den
ursprungliga kristendomen, samtidigt som de äldsta av
dem avsomnade, den ena efter den andra. Dessa kristna
var kvar i den stora Apostolisk-Lutherska kyrkan allt intill år 1975, då Melvin Niska blev avskedad av den andliga ledningen i Amerika. Orsaken till avskedandet var,
att han hade rest till Europa och här funnit den gamla
församlingen vilken han kände till från forna tider och
nu började han informera sina åhörare om detta. Likadant
har alla andra som varit ett med honom, blivit avskedade
från deras tjänster i församlingen. (Försångare, kassör
o.s.v.)
De åt den ursprungliga läran trogna i Amerika är kringspridda på den stora kontinenten. Små grupper finns i
Minnesota, Michigan, Södra Dakota, Wyoming och vid
västkusten. De yngre har även börjat hålla söndagsböner
och samlingar tillsammans med Melvin Niska. Naturligtvis
driver de en aktiv verksamhet för att informera den gamla
församlingens medlemmar om de aktuella sakerna i kristendomen. Motståndet och hatet från de modernt sinnades
sida är naturligtvis stort.

KAPITEL 8

DEN ANDLIGA STYRELSENS KARAKTÄR
Denna kristendom har bestått i över 130 år, men dess
andliga styrelse har genomgått många skiften under den
tiden. Laestadius begynte ropa från solens uppgång år
1844 med Kristi Ande. Han styrde den växande församlingen inom statskyrkan och sände sin bästa medarbetare
Johan Raattama som barnalärare i skolorna och spred
kristendomen den vägen till en början. Även Erik Anders
Andersson och Jonas Purnu verkade som lärare under
ledning av Laestadius. Det var ej blott genom skolorna
man spred kristendomen, utan då rörelsen blivit större
ordnades en omfattande försändelseverksamhet. Som statskyrkans präst fick Laestadius inte så fritt driva denna verksamhet och därtill fanns många lagar som begränsade den
fria verksamheten. Strax efter Laestadii död fick rörelsen
en andlig ledning som enbart var bestående av lekmän.
Johan Raattama var den äldste och hade ansvar för alla
församlingar både i det egna riket och utomlands. Detta
arbete gjorde han med stor flitighet och Guds visdom.
Arbetsfältet var stort: den ena gränsen låg vid Ishavet
och den andra vid Stilla Havet. Tiotusentals kristna hade
fäst sina ögon på honom med förtroende.
Dock har det alltid funnits både inom och utanför församlingen sådana, som har rest sig emot den andliga styrelsen, och i enlighet med Luthers förstånd (se I kap.) kan
man förvänta, att den andliga styrelsen faller efter en
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mans ålder. Så gick det även i denna kristendom. Raattamas styrelse blev motsagt och övergiven av många predikanter redan under hans levnad, och efter hans död
hade majoriteten av församlingen helt bortglömt den ursprungliga andliga styrelsen.
År 1897 överlämnade Raattama sin position till Jonas
Purnu genom en offentlig handpåläggelse under församlingens närvaro i Lannavara. Denna handling hade inte
sin grund i något mänskligt påhitt, utan den Helige Ande
var där närvarande. Guds Ande har aldrig tagit fel i en
dylik handpåläggelse — utan den som fått välsignelsen
genom detta, har varit trofast i denna kallelse intill änden.
Moses hade välsignat Josua som sin efterträdare enligt
en likadan handpåläggelse. Jonas Purnus styrelse blev
övergiven av det stora östliga partiet, vilket hade sin egna,
mänskliga styrelse i Lannavara dåförtiden.
Det dröjde ej länge, innan Jonas Purnu fick gå till vila.
Detta skedde den 15:nde mars 1902 i Gällivare. Var det
då slut med den ursprungliga andliga styrelsen, då det
inte finns någon säker uppgift om någon handpåläggelse
som Jonas Purnu skulle ha gjort före sin död?
Den Helige Ande torde ej ha sett det nödvändigt att
låta utföra en dylik handpåläggelse under den tiden då
församlingen nyligen blivit renad och läran prövad genom
att det mäktiga partisinnet tog så gott som alla törnen
och tistlar med sig. Därtill hade de flertaliga predikanterna bestått i den ursprungliga läran utan att vackla under
de stormar som ledde till den öppna brytningen vid sekelskiftet. Den andliga styrelsen utformades alltså av de
yngre predikanterna, vilka blev kvar på Jonas Purnus grav:
Samuel Wettasjärvi, P. O. Fjelldal (Norge), Isak Kuoksu,
Isak Niku, Frans Parakka, Isak Stålnacke, Viktor Björkman, m.fl. Dessa predikanter blev föraktade för deras
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unga ålders skull av det mäktiga partiet. Vid sekelskiftet
var Isak Kuoksu 41 år gammal, Samuel Wettasjärvi 40
år, Isak Niku 33 år, Viktor Björkman 28 år, Frans Parakka 26 år, Isak Stålnacke 22 år. Inte förunderligt att Erik
Anders Andersson kallade dem för västerns småpojkar29.
Efter Purnus död blev den andliga styrelsen i unga händer,
men däremot fanns det bland de partisinnade flera gråhåriga predikanter.
Under de ovannämnda predikanternas styrelse hade
denna kristendom erövrat många områden där de partisinnade en tid ensam härskat. I Finland blev kristendomen stor och kraftig genom den försändelseverksamhet
som Isak Niku och Isak Kuoksu i första rummet utförde.
Likadant blev det i Amerika, där Frans Parakka mest
arbetat under den tiden. Många försoningar skedde, där
skador hade uppstått. Vi skall åter gå till det bekanta
Luthers ord, att efter en mans ålder skall den andliga
styrelsen åter försvinna.
Viktor Björkman och August Isaksson blev kristna
under den tiden då partisinnet härjade som värst. De var
ungefär lika gamla enligt den andliga åldern. Viktor Björkman blev kristen bara tre år före August Isaksson och
var 13 år äldre än den sistnämnda. På grund härav torde
de äldsta Samuel Wettasjärvi och Frans Parakka ha fästat
de efterblivande vid August Isaksson. Han var den sista
av de äldsta som strax efter sekelskiftet utformade den
andliga styrelsen.
August Isaksson överlevde den öppna brytningen (1965)
och lämnade det stora verket till dem som var ett med
honom, och den nuvarande andliga styrelsen skall bestå
så länge som Gud har sina utvalda på jorden, även om de
trogna, gamla förkämparna skulle avsomna och gå till
vila efter den tunga arbetsdagen.
79

På sommaren 1902 gjorde predikanten Lumijärvi15 från
Amerika en resa till Sveriges Lappmark, och Isak Kuoksu
sade till honom, att »fast du skulle höra att Lappmarkens
kristendom skulle ha brunnit till aska, skall dock i den
askhögen finnas något dyrbart föremål.» Med detta uttryck
åsyftas den ursprungliga församlingen, vilken skall bestå
intill världens ände, hur liten den än skulle vara. Man må
bemärka, att den andliga styrelsen är gömd under många
mänskliga brister och svagheter — men dock kallas den
för Guds ögonsten. Dock har få människor — även bland
de kristna — förmåga att skilja mellan den mänskliga
svagheten och den gudomliga delen hos predikanterna,
som de genom den levande tron bära i sina hjärtan, nämligen den inneboende Helige Ande. Genom pånyttfödelsen
har ju alla kristna dessa två delar. Det naturliga ögat ser
bara det mänskliga, men genom den Helige Ande kan man
även se det gudomliga hos de kristna. Härigenom förstår
man hur långt den andliga styrelsen når. Den Helige Ande
styr ju alla pånyttfödda kristna och är en sådan lärare
som följer de kristna under alla deras steg. Genom den
Anden har hela Kristi kropp sammanfogats till en fast
byggnad i kärlek.
De största förkämparna i denna levande kristendom har
ej blivit så höga herrar, att de inte skulle ha lyssnat till de
ringaste i församlingen. Samuel Wettasjärvi9 har sagt, att
han fått de djupaste Bibelförklaringarna av enfaldiga lappkvinnor. Även prosten Laestadius fick lära sig av den
fattiga lappflickan Maria mer än han hade lärt sig vid
universitetet. Härigenom förstår man, hur underbart Gud
har förordnat sin församling. Genom den Helige Ande
har alla medlemmar i församlingen ett gudomligt värde,
och Guds Ande kan giva gåvor till den Han vill och så
mycket man orkar bära.

Härigenom förstår man även det, att genom att motsätta
sig den enfaldigaste kristna brodern där han genom den
Helige Ande uttalar sig om någon sak, motsätter man sig
Gud. Genom att börja strida mot den Helige Ande skadar
människan sig så illa, att bara Kristi blod kan hela de
såren, och utan ett botfärdigt och troende hjärta kan man
ej få del av försoningsblodet.
På grund av de mänskliga svagheterna uppstår ofta
stora förargelser mot den andliga styrelsen av församlingen. Detta är grunden till alla partier som uppstått i
församlingen under alla tider. Genom dessa förargelser
uppbyggs större och mindre partier — oftast större, vilka
dock mistar den Helige Andens frukter helt och hållet.
Den Anden kan då och då vara verkande hos de partisinnade, men Den finns dock inte inneboende i de fördärvade
och vilseledda flockarna. Därför har de stora partierna
varken den kristna kärleken eller offerviljan. De håller
på med kyrkogång efter den andliga döden i iskalla samlingar, med iskalla hjärtan, och den Helige Andens verkningar finns inte i församlingen, utan att nämna om nådefåglarnas röst. Andakten de har, skapas genom stämningen,
vilken framkallas genom allehanda yttre ting, bilder,
dekorationer och musik, och de som vidröra de naturliga
känslorna mjölkar några tårar av gummorna.
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KAPITEL 9

FÖRHÅLLANDET TILL KYRKAN —
FRAMTIDSUTSIKTER
Såsom i alla stycken har de åt den ursprungliga läran
trogna ett likadant förhållande till kyrkan som de första
äldstena. För närvarande har prästerna på inget ställe anfallit de kristna såsom de gjort under förra århundradet.
Ingen av de kristna har blivit utestängt från den heliga
nattvarden eller andra kyrkliga tjänster. Det är bara i
ytterst få fall prästerna nekat att upplåta kyrkans samlingslokaler till de åt den ursprungliga läran trogna. Behovet
av dessa lokaler är uppenbart, ty de modernt sinnade har
på de flesta ställen ensamrätten till bönhuset. Mycket
lyckligt är läget i Tjautjasjaur, Vittangi och Parkalombolo,
där de båda parterna får använda bönhuset, trots att man
inte går i samma samlingar. Prästerna har i allmänhet
varit neutrala mot alla inomkyrkliga rörelser, och detta
är ett lyckligt förhållande.
Vissa präster har uppenbarligen opponerat sig emot den
ursprungliga lärans trogna och utan anledning nekat upplåtandet av samlingslokal, även om de kristna har rättighet att kräva av kyrkan de förmåner som tillhör dem enligt lagen. Kyrkans tjänare borde förstå, att under de
svåra prövotiderna då de sanna kristna blivit utestängda
från sina bönhus och ej har möjlighet att bygga nya bönhus — då det i de flesta byarna bara finns några få kristna,
då skulle kyrkan vara skyldig att bjuda dem en andlig

asyl inom sina murar. Prästen borde ej lyssna så mycket
på de modernt sinnade i kyrkorådet, fast hans position
skulle riskeras därigenom. Nog skulle den allmänna opinionen döma en dylik förföljelse, om dessa saker öppet
skulle informeras till församlingsborna. Såpass mycket
mänsklighet torde nog finnas bland folket.
Den utveckling gudstjänstformen genomgått under de
senaste åren har väckt oro bland de kristna. Kyrkoråden
har också fått en politisk färg i så hög grad, att de kristna kan bl.a. ej offra till kollekten i vissa fall. Det har
hänt, att kollekten har samlats för Nord Vietnam31 under
Vietnamkriget. Är inte kyrkans uppgift att i första rummet
arbeta för att leda människor till himmelriket? Offrandet
för ateisternas lekamliga välmående på den andliga verksamhetens bekostnad har ej sin grund i Bibeln. Vilken nytta
har Gud av sin kyrkas verksamhet, om den producerar
feta och välmående ateister i Nord Vietnam, utan den
minsta andliga förnyelsen i dessa människor? Därtill har
de kristna blivit chockade av den förskräckliga popmusiken och det horiska framträdandet några gästande
ungdomsgrupper förevisat inför församlingen under gudstjänsten. Ifall utvecklingen av gudstjänsterna i fortsättningen går åt samma håll, så skulle det bli omöjligt för
de kristna att delta i gudstjänsterna. Det känns precis som
om man hade varit på en jazzfestival.
De amerikanska kristna ungdomarna, vilka har varit
vana vid den enkla gudstjänsten de haft i den egna, fria
Apostolisk-Lutherska kyrkan, har upplevt den europeiska
statskyrkans gudstjänster som en chock. De har blivit döpta
av lekmannapredikanter, de har gått i de egna söndagskolorna som barn, de har gått i skriftskolan under ledning
av den egna predikanten, de har mottagit den heliga nattvarden där lekmän utfört tjänsterna i all enkelhet, precis
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efter det apostoliska föredömet, de har aldrig hört de döda
musikinstrumenterna spela i den egna kyrkan, liturgin har
varit främmande för dem, de har blivit vigda av den egna
predikanten som känner dem från hjärtat och de har fått
följa med de avsomnade till kyrkogården, där den bekanta predikanten välsignat den avsomnade i sin sista vila.
Under de styva och kalla formaliteterna, vilka ägt rum
i vår kyrka, satt ett fåtal amerikanska ungdomar under
nattvardsgången med nedböjda huvuden gråtande i all stillhet: »Varför skall de levande kristna i Europa vara med
i en sådan kyrka?» Ja, varför, och hur länge? Därtill svarade
man: Så länge som den lutherska kyrkan finns, med hur fördärvade och elaka tjänare som helst, bara de förmedlar nådemedlen på ett rätt sätt. Det är en stor nåd av Gud, att nådemedlen är till förfogande för de kristna både i den egna hemorten och på andra ställen.

Genom att ideligen utveckla gudstjänstformen och kyrkans verksamhet åt fel håll, samt genom ett hedniskt leverne, förskräcker prästerna de salighetlängtande själarna till
de fria tronssamfunden, vilka har mer värme och liv än kyrkan. Dessa i sin tur gör det allvarliga felet, att de härleder statskyrkans förfall och kallhet från Luthers lära,
som är alldeles fel, ty om Luthers lära skulle vara kvar
i kyrkan både i bokstav och ande, så skulle kyrkan och
samhället se annorlunda ut. Då skulle kyrkan vara ett
andligt hem för alla salighetlängtande själar. Men nu skiljer
dessa människor sig från kyrkan och tar sina barn med
sig. De har lust att nedriva hela kyrkan för gott. De fattar
inte, att deras nuvarande och framtida religionsfrihet beror bara på den lutherska kyrkan, vilken skyddats av
regenten i riket. De väckta och salighetlängtande själarna
borde stanna kvar i kyrkan och ej skiljas därifrån, utan

rannsaka i den ursprungliga läran av Luther och söka sig
till dem som ännu efterföljer den läran i alla stycken —
då skulle de finna Kristi kyrka inom den allmänna kyrkan.

OM KYRKANS FRAMTID
Laestadius har sagt, att på den lutherska kyrkans likkista har den första spiken blivit slagen genom att prästerna förföljde läsare och pietister på 1700- och 1800-talen.
Genom att avlägsna självaste kärnan från kyrkan hade
prästerna redan då bestämt riktningen för kyrkans framtida utveckling. Laestadius säger vidare, att strax skall
även den sista spiken bli slagen på den likkistan. Det vill
säga, att den kyrkan skall helt och hållet försvinna. Den
lutherska läran håller på att försvinna från kyrkan med
hastiga steg. Hur länge skall då själva institutionen bestå?
Kyrkans ledning har nog märkt, att kyrkans ställning i
samhället snart borde upphöjas, annars måste prästerna
gå på omskolning och skaffa åt sig ett nytt yrke. — Dra
bara jazzfestivaler in i kyrkan och avlägsna de sista salighetlängtande själarna ut därifrån, så skall ni förhasta den
dagen då den sista spiken i den lutherska kyrkans likkista blir hamrad i botten! Då skall den avkristnade och
råa massan som har uppretats till politisk fanatism ropa,
såsom Laestadius skrivit (ERR s. 273):
»HURRA FÖR MEJ OCH DEJ! ALLA MAN I REPET
OCH TJUFVEN I ÄNDAN! HÄNGEN DEN SISTA
KUNGEN I DEN SISTA PRÄSTENS TARMAR! HURRA
FÖR MEJ OCH DEJ! DEN DAG FÖRGLÖMMES
ALDRIG.»

DEN LEVANDE KRISTENDOMENS FRAMTID
Det finns många teologer som anser, att splittringarna
av den laestadiankristna församlingen beror mest på Laestadii lära som innehåller så grova motstridigheter med
sig själv, att de nödvändigtvis åsamkar motsättningar bland
dess efterföljare. Likadant har man hört uttalas om Luthers
lära. Likadant förhåller det sig även med Bibelns lära.
Så skall det förhålla sig med alla Guds ord, ty utan den
Helige Andens ljus i hjärtat kan ingen förstå den gudomliga uppenbarelsen. Då profeterna, Johannes Döparen,
Kristus (Ordet), apostlarna, martyrerna och kyrkofäderna
varit så dumma, att de lämnat efter sig för det blinda
förnuftet ofattbara lärdomar, så låt nu de förnuftiga teologerna skapa en ny religion som ej innehåller motstridigheter. Det vore önskvärt att den nya religionen skulle
tolerera alla — till och med de »otoleranta» kristna, som
inte kan för deras samvetes skull tolerera allting. De måste
lyda Gud mer än människor. De levande kristna kan ej
för sitt samvetes skull vara stumma hundar eller ge det
kristna namnet åt dem som inte är pånyttfödda.
Sålunda ser det ut såsom världen hade varit mycket
lyckligare, om ingen levande kristendom någonsin hade
funnits på jorden, och dagens ungdom har uppforstrats
till den uppfattningen, att den sanna kristendomen är det
största onda som någonsin funnits på jorden. Den fördömer ju deras hejdlösa sinnliga njutningar.
Det är förunderligt, att teologerna så ofta bekymrat sig
över den laestadianska kristendomen. Under Laestadii
dagar var prästerna rädda om de rättrogna lutheranerna,
för att ingen av dem skulle förvillas av Laestadii förkunnelse. Efter Laestadii död var de allvarligt bekymrade
över denna kristendoms framgång. Då märkte de att det

fanns även något gott i den. Därför gick de i kamp för
att bevara det goda och bekämpa det onda de såg i den.
Från kungaslottet kom impulsen till detta verk. Prinsessan
Eugenia var rädd om sina landsmän, lapparna, för att de
inte skulle lämnas i det mörker som de hade råkat i genom
den laestadianska villoläran. De fromma stockholmarna
hade hon mindre bekymmer om. De låg ju ej i farozonen
för den laestadianska förvillelsen. Beklagligtvis lyckades
prästerna (P. O. Grape m.fl.) vid den tiden ej helt och
hållet utrota den ursprungliga förvillelsen, utan den blev
kvar och förökades, trots att de snart efter Raattamas död
profeterade, att efter tre år skall Jonas Purnu inte ha fler
i sin hjord än en handfull av lappar.5
Denna västlaestadianska förvillelse var det värsta
prästerna och de stora partierna kände till i världen, så
länge som den var bestående i den ursprungliga läran.
Men då prosten Boreman äntligen införde prästernas ande
med bistånd av de modernt sinnade predikanterna inom
pärmarna av Laestadii postilla och den vägen till församlingen, så kunde både Herodes och Pilatus skaka hand
och gratulera varandra. Nu var det äntligen slut med den
laestadianska förvillelsen.
Så trodde nog hela den modernt sinnade majoriteten
då splittringen skedde. Vid den tiden sade Gunnar Jönsson till August Isaksson, som var den starkaste motståndaren till de nya vindarna: »Du skall lämnas allena
till slut!» Alltså skall ingen församling bli kvar på den
ursprungliga lärans grund. August Isaksson svarade till
Gunnar Jönsson: »En gång skall även din stjärna nedfalla.»
Denna drygt tio år långa tid efter splittringen har
visat, att Gunnar Jönssons profetia har varit felaktig. De
åt den ursprungliga läran trogna har bara förökats,
trots att många tiotal kristna har avsomnat under dessa
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år. Trots alla motgångar och det enorma motstånd som
de modernt sinnade har gjort överallt genom lögner,
hotelser och våld,* har denna lilla hjord erövrat många
länder. Det finns fackelbärare av Kristi kärlekseld kringspridda här och var över hela vidden av de trogna äldstas
arbetsfält d.v.s. i Sverige, Finland, Norge och Amerika.
Och en enda gnista av Kristi kärlekseld kan upptända en
löpeld ifall Gud ser det nödvändigt. Så har dock skett
förr.

PROFETIOR AV DE ÄLDSTA
Prosten Laestadius, Johan Raattama och de äldsta av
denna kristendom har förutspått framtiden, så att framtidsutsikterna öppnas för oss genom att repetera deras utsagor. De äldsta som i början av detta århundrade kämpade för Guds sanning har förutsagt, att ännu en gång
skall andaktsvindarna blåsa mäktigt genom byarna i Sveriges Lappmark — dock under tunga prövotider. Efter den
stora splittringen vid sekelskiftet hade kristendomen en
kall period. Inga större förändringar till det bättre skedde.
Först 13 år efter splittringen började de stora väckelsevindarna blåsa. I Svappavara blev över 70 personer omvända på en gång, och andaktsvinden gick som en löpeld
från den ena byn till den andra. Då gick kristendomen
fram med styrka och partisinnet fick ej del av framgångarna.
Raattama har förutspått om den sista blodiga förföljelsen, vilken skall drabba denna kristendom strax före den
yttersta dagen. Denna skall troligen komma från den hedSe s. 72 i mitten.

niska regeringens sida, vilken skall uppresas efter monarkiets fall. Så länge som konungatron består, skall kristendomen vara skyddad av lagen, ty konungen är enligt sin
ed skyldig att försvara den lutherska religionen i riket.
Profeten har ju sagt, att i den yttersta tiden skall Guds
Ande vila i nordanland (Sakarja 6:8), samt, att konungarna skall vara församlingens beskyddare och drottningarna dess ammor. Dessa ord av Esaias (49:23) lyder: »Och
konungar skola vara dina barns vårdare och furstinnor
deras ammor, de skola falla ned inför dig med ansiktet
mot jorden och slicka dina fötters stoft. Och du skall förnimma att jag är Herren, och att de som förbida mig icke
komma på skam.»
Raattama skriver till de kristna i Kemi, den 3:e september 1873 bl.a. följande: » - - - Såsom det 19:nde
kapitlet i uppenbarelseboken visar, att Kristi lära skall
vinna och upplysa de höga överheterna, att en blodig förföljelse kan inte komma, såsom på de forna tidevarven
för trons och samvetssakernas skull, förrän den sista förföljelsen skall komma på världens ändes dagar, såsom det
20:nde kapitlet av Johannes uppenbarelse visar. - - - »
Prosten Laestadius vidrör dessa saker i Ens Ropandes
Röst i Öknen s. 144 och s. 239.
(ERR s. 144) »Flere skarpsynta forskare i människosläktets historia hafva anmärkt, att lyxen och sedefördärfvet hafva föregått staternas undergång. Och likasom
mörkret föregick jordbäfningen vid frälsarens död, så har
äfven ett andligt mörker alltid sväfvat öfver staterna före
den politiska skakningens utbrott, judiska folkets historia
visar, att religionsföraktet, otron och det däraf följande
sedefördärfvet var orsaken till judiska statens undergång.
Men de kunde aldrig öfvertygas därom, att de hade sjunkit
så djupt i det andliga mörkret. Hade judarna antagit
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kristendomen, så kunde det aldrig hafva fallit dem in
att göra uppror mot den öfverlägsna romerska makten.
Grekerna kunde försvara sin frihet emot den öfverlägsna
persiska makten, men såsnart lyxen och sedefördärfvet
tog öfverhand, måste de duka under den makedoniska
och romerska öfvermakten. Många häfdatecknare hafva
anmärkt, att romarenas stränga seder, huru stränga de än
voro i republiken, voro likväl den inre kraft, som gaf dem
styrka i fält och gjorde dem oöfvervinnerliga. Men med
sedernas förfall följa äfven den andliga och kroppsliga
kraftens förslappning, så att de icke kunde försvara sig
emot barbarerna. Det vill jag icke hafva sagt därföre, att
vi såsom kristna böra antaga hedniska bruk och seder,
utan därföre, att hedningarna skola anklaga nutidens
kristna på domens dag. De skola anklaga och döma dem
för otro, gudlöshet och religionsförakt. Ty lätt skulle det
vara att bevisa, att massan af folket uti det gamla Grekland och uti det gamla Rom var på långt när icke så ogudaktig och gudlös, som de döpta hedningarna nu för tiden
äro. Man har äfven anmärkt, att all tro och all religion
var hardt nära utplånad någon tid före franska revolutionens utbrott (1789—1793). Och därför gick det äfven
så lätt att reta folkmassan till uppror. Ty ett folk, som icke
har någon tro på ett bättre lif efter detta, måste söka sin
lycksalighet uti sinliga njutningar, emedan det icke vet
hvad som förestår i evigheten. Men hvarifrån skall folket
förtjäna sig en supstyfver, om det icke får röva af de rika?
Hvar och en äregirig kanalje, som själf vill svinga sig till
makten, kan reta ett sådant folk till uppror och plundring,
bara man lofvar dem duktigt med drickspengar. Sådant
är nu tillståndet i Europa, att det icke behövs mera än
en gnista från af grunden för att tända eld i den politiska
långhalmen. Vårt uppträdande i världen är såsom en ro-

pandes röst i öknen, hvarest ingen kristen människa hör
vår röst. Endast vilda djur, gastar och skogsdjävlar,
vargungar och kattugglor, markattor och huggormars afföda skola förargas öfver detta ropande och säga: till helvete med svärmaren, kättaren och affällingen ifrån den
rena evangeliska läran! Vårt ropande går därpå ut, att
hela kristenheten är sjuk, att ormaettret fräser i alla deras
ådror, att hjärtat d.v.s. kyrkan, är angripet af etterbölder,
att väktarena på Sions murar äro stumma hundar, de
skälla intet...»
(ERR s. 239) »Detta tronernas fall har redan två år
sedan en af de väckta i norden sett i en syn. Sverige blir
genom kriget utarmadt och slutligen ett lydrike under Ryssland. De svåra utlagor, som genom kriget drabba folket,
tvingar många af allmogen att utvandra. Sådana äro de
tidens tecken, som nu förebåda staternas undergång. Men
en republikansk statsförfattning kan icke bära sig i Europa, emedan alla moralens och religionens band hafva brustit. Om också de gamla regeringarna störtas, så finns det
alltid någon äregirig kanalje, som genom folkgunsten
svingar sig opp till makten, och sålunda blir det ingen
brist på tyranner. Men ju mera folket sålunda utarmas
och förtryckes, desto större måste längtan blifva efter en
andelig förlossning. Och vi hoppas då, att Herren uppväcker någon mäktig Ande, som har kraft att verka på
folkets öfvertygelse. Ty ifrån det hållet måste hjälpen
komma. Af politiken är ingen hjälp att vänta. Men en
andelig reformation är af nöden. Därtill förhjälpe Herren.
Amen.»
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SANNA UPPGIFTER OM DEN
LAESTADIANSKA VÄCKELSERÖRELSEN
I SVERIGE OCH FINLAND, LAHTI 1931.

SKRIVET AV FRANS PARAKKA
Översättning från finska.

Vi har varit i tillfälle att göra bekantskap med det nyligen utkomna verket vid namnet »Laestadianismens historia» som är sammansatt av pastor Väinö Havas i Finland. Med anledning av boken har jag blivit tvungen att
utföra några korrigeringar och protester.
Bokens innehåll är någorlunda omfattande och man kan
antaga det vara även opartiskt i vissa stycken. Kanske
kan det vara även såsom historieskrivaren i sitt förord
uttalar: »att många ställen har passerats kanske för ytligt
och många mindre viktiga blivit nämnda. På det viset
kan det förhålla sig i synnerhet då det gäller personuppgifter. Flera av rörelsens välsignelserikt verkade ledare
har enbart blivit nämnda, och många mindre betydande
har fått en mer omfattande skildring till sin del. Orsaken
har varit bristen på uppgifterna, som har delvis berott därpå, att man på vissa håll har mycket kallt förhållit sig på
mina försök.»
För det första börjar författaren behandla den laestadianska väckelsens första stadier, dess existens och utspridning, dess med- och motgångar samt mot rörelsen
uppkomna andliga hat och förföljelse. Men den som med
sina egna ögon har sett denna andliga rörelse i en större
omfattning, samt följt efter J. Raattamas m.fl. av vår
kristendoms äldstes skrifter och muntliga berättelser om
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sanna fakta, med vilka även de s.k. västerns predikanter
har varit i beröring alltifrån begynnelsen, nämligen Jonas
Purnu, Israel Nattavaara, Leipo-Kalle, Jöns Mäntyvaara,
Nils Yrttivaara, P. O. Fjelldal, Samuel Wettasjärvi, Isak
Niku, Isak Kuoksu m.fl. - - - Dessa hade följt med
Johan Raattama under flera årtionden under hans levnad,
om vilka predikanter författaren har mycket föga sanna
uppgifter, utan att räkna med kyrkoherde Edqvists bok
i vilken även vårt korta brev var bifogat, vilket författaren
inte hade vågat vidröra tvivlande om att detta skulle förstöra betydelsen av hans historia. Om man nu ställer den
nämnda historien i jämbredd med sanningen så måste
man fråga sig, vad var det som tvingade författaren till
ett så viktigt verk som den nämnda historien är, med
så osäkra och blandade uppgifter? Och det är ännu mer
förundrande, ty författaren av verket var några år tidigare
själv i Gällivare* för att se vårt arbetsområde, fast det
vid det tillfället blott var en liten del av kristna samlade.
Han borde efter vår tanke ha lagt märke till, att han
skulle ha haft orsak att närmare undersöka och göra sig
medveten om denna kristendom, innan han drog det svartaste stämplet över denna kristendom visande åt hela

* Övers anm.
Detta var en missuppfattning. Havas har ej varit i någon samling
i Gällivare. Han har sagt, att »boken heter Sanna uppgifter,
och redan på första sidan finner man en lögn.» Parakkas
fråga består dock fortfarande. Varför svartmålade Havas
den västlaestadianska kristendomen, då han ej kände till
den dess närmare? Om han inte var i Gällivare för att
se, hurudant arbete de västlaestadianska predikanterna utfört, så
försvagar detta förhållande författarens ståndpunkt ännu mer. Varför skrev han flera sidor av sin historia på måfå? Och hans ståndpunkt var så vacklande, att han strax efter historiens tryckning
hoppade av »de pånyttväckta», trots att historien förkunnar »pånyttväckelse» (Sanna uppgifter, senare delen s. 43).

världen till spektakel delvis riktiga såväl som oriktiga
uppgifter, så att de som inte känner till den levande
kristendomen kan lätt komma till den slutsatsen, att
kristendomen är endast en konstig vidskepelse, och många
enfaldiga som litar på den ifrågavarande historien skall
bli ännu mer omedvetna om vad som torde vara den rätta
och saliggörande läran.
Det är förunderligt att historieskrivaren som är delaktig av denna laestadianska rörelsens verkningar, tar som
uppgiftskälla en del av världshopens svarta lögner. Sålunda ser vi att en så stor och viktig betydelse som den
ifrågavarande historien kunde ha haft, skall på ett tråkigt
sätt mista sitt värde, då sakerna skall enligt sanningen
komma i dagsljuset.
I slutet av sidan 129 säger författaren: »Tunga aningar
fyllde ändå åldringens (Raattamas) hjärta. Han fruktade
för fara från väst och öst.» En alldeles motsatt riktning
visar det »samtal», som han skrev från Ullatti år 1854.
Han har inte alls bekymmer om väst, men däremot är
han särdeles rädd för den östra riktningen, där redan så
tidigt den kända pastor Liljeblads surdeg var i kraft och
verkade redan under Prosten Laestadius' levnad så mycket,
att då han kom från Pajala för att hålla prostinspektion
i Karesuando var han rädd och varnar: »att om eder
kristendom växer till det hållet, såsom den under dessa
två år har vuxit, så kan det gå så, att ni som förr var som
barn i trons enfaldighet, skall redan under det kommande
året bliva likt hundraåriga käringar. Ni skall slutligen dö
med den andliga döden och inga barn skall gråta på edra
gravar». Även varnar han dem för att gå på de farliga
ställena.
Historiens sida 130 »De Förstfödda»: För några av
västerns predikanter var detta en sträng prövosten, och
7
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det synes att några av dem ej kunde stå emot avundens
frestelser, utan började verka åt det hållet att dess definitiva följd var födelsen (uppkomsten)* av den s.k. förstföddas församling.»
Sidan 131 fortsätter författaren: »De förstföddas historiska födelse (uppkomst)* har sin grund egentligen av de
på många håll uppkomna konflikterna.» Och litet längre
fram konstaterar historien: »Många av Raattamas brev
som blev uppfattade på ett bestämt sätt gav anledning till
uppkomsten av ett dylikt förstföddslo-begrepp. Han kan
till exempel skriva dylikt: »När jag är den förstfödde bland
många bröder.» Av det skulle vi känna igen dem (nämligen de partisinnade), att de inte älskar medlemmarna i
de förstföddas församling» o.s.v.
Alldeles riktigt: Då mångahanda röster begynte höras
i väckelserörelserna i Finland och särskilt i Kittilä, ÖstNorge och Amerika, så uppväckte Raattama frågan:
»Vilken är den rätta församlingen?» Och då rannsakningen
definitivt slutades började han med en outtröttlig flit skriva
med och för församlingen sändebrev, i vilka han visar
särskilt den i vårt tidevarv förstfödda församlingen, vilken
han alltid ställer i jämbredd med den församling som
föddes i Jerusalem bakom de låsta dörrarna, och ideligen
påpekar han, att de senare uppkomna väckelserna skulle
bliva förenade med den, under en enda Kristi andliga
styrelse, så att Herrens skara skulle hållas ihop. Dessa
Raattamas uppfattningar har västerns predikanter aldrig
motsatt sig. Och dess mer blev denna sak upplyst då Raattama förklarade hurudana skador skulle komma på dem
som inte är församlingen lydiga. Men dessa uppfattningar
* Övers anm.
Ordet inom parentesen tillagt av översättaren.

blev bittra för många i Norra Finland, Öst-Norge och
Amerika, så att många av de främsta predikanterna reste
sig skarpt mot Raattamas uppfattning. Till en början hade
de som orsak, att Johan Takkinen inte var lämplig att
sändas till Amerika, och så skildes man i uppfattningar
som vidrörde försändelsen och uppfattning om den rätta
församlingen. Och då predikanterna från Kittilä kom till
Öst-Norge, fick de till stånd en sträng motsägelse där,
som gick så långt, att samlingshusets dörrar blev stängda
för de predikanter och kristna som hade sin tillit till de
förstföddas församling.
Inte var denna »prövosten» ifråga hos västerns predikanter och inte alls som orsak att väcka upp avundens
frestelser, ty det har alltid funnits en hjärtlig och fullkomlig tillit till den sanningen och det ljuset som de första
hade från begynnelsen och som genom tiderna varit och
som ännu finns efter Frälsarens ord: »Skörden är mycken
men arbetarna äro få.» Fastän tråkigt nog finns det alltid
och under alla världens tider sådana arbetare, och inte
minst i våra dagar, som arbetar för att förskingra och
förstöra vår kristendom. Vi är storligen förvånade och
sorgsna över det faktum att de väckta från denna väckelserörelse förnyar sina smädeskrivelser, såsom även den
ifrågavarande historieskrivaren.
Och vad uppfattning av en bestämd tolkning av Raattamas brev beträffar, såsom författaren yttrar sig därom,
kan vi inte förstå. Det har vi dock fått erfara och se redan
för 50—60 år sedan, att på ett felaktigt sätt uppfatta läran
om försoningen och de förstföddas församling varit för
mången ett tungt och mycket tråkigt fall i Europa och
Amerika. Vi har inte blivit så kloka varken medan Raattama levde eller efter hans död, att vi skulle ha börjat
förstå på ett annat sätt än de första. Det är alltså förunder99

ligt varifrån Mikko Pääkkölä har fått den uppgiften, att
Raattamas senare hustru skulle på ett annat sätt ha läst
upp de brev som hon skrev då Raattama hade blivit gammal och blind, än vad deras innehåll i verkligheten var,
på vilka Raattama sedan ovetande underskrev sitt namn.
Det kan läsaren själv bäst konstatera, då han ser på hans
brev under hans första hustrus levnad och så till det sista
brevet, om det finns variationer i hans skrifter. (Utan att
vidröra vad som har skrivits till vidden av kristendomen
under många olika motgångar då han arbetade på det att
Herrens skara skulle hållas ihop, förenad i en ande, såsom en Sions dotter både i Europa och Amerika). Historieskrivaren är verkligen såsom den eldiga pastor Laitinen
säger i ett samtal med Isak Niku (ej Isak Kuoksu), att
den »pånyttväckta» är såsom en berusad, som stiger på
hästen på den ena sidan och på samma gång faller ned
på den andra sidan.
Den förstfödde eller hans församling har inte blivit född
av avundens frestelser, som författaren menar, utan den
församlingen är född genom Herren Jesu blodiga smärtor,
i vilken församling vi av Guds stora nåd har fått inkomma, och där är vi genom Kristi lag regerade så att vi i
tron har haft en fri tillgång till nådastolen, där vi ännu
får, bestänkta av Herren Jesu oskyldiga blod och frigjorda
från det onda samvetet, bära den saliga kännedomen och
övertygelsen, att våra synder är förlåtna, även njuta av
rättfärdighet, glädje och frid i det goda samvetet.
Ännu borde man återvända till slutet av sidan 130,
där det bl.a. står: »Till den egentliga grunden för splittringen utvecklade man dock en underlig lära om församlingen, som liknar s.k. apostolisk efterföljd. »Alldeles sant,
att den har varit och ännu håller på att vara en underlig lära inför världens ögon under alla tider, där den levan100

de kristendomen har uppstått med de välsignade frukter
som i den har blivit synliga. Det är väl ingen ny sak att
sanning stadfästes med Bibeln, om vilket även vi är övertygade, att denna levande kristendom är byggd på profeternas, Kristi och apostlarnas grund, där Jesus Kristus
är den bästa hörnstenen.
Sidan 132: »En annan allvarlig konflikt uppstod i
Sverige mellan predikanterna Isak Kuoksu, Samuel Wettasjärvi och kyrkoherde P. O. Grape. »Saken är tagen
från luften i den form som kyrkoherde Edqvist har velat
framställa den i sin bok. Sammalunda även den saken, att
Raattama skulle ha klagat över sin kraftlöshet. Vi vet ju
personligen, vad Raattama har yttrat om dessa saker.
Sidan 134: »En dylik kamp pågick de sista åren av
Raattamas liv. Man gick på samma samlingstillfällen. Man
förkunnade Herrens ord bakom samma pörtbord. Men den
broderliga kärleken hade brustit. Frågan om makten
hade uppenbart kommit i förgrund.
Att det uppstod motgångar i Lappmarken stämmer nog;
dock inte i den omfattning som »de pånyttväckta» m.fl.
påstår i Finland. För att skydda dessa måste författaren
smäda kristendomens äldste för fäder och förstfödda samt
redogöra de stränga domar som av den anledningen uppkommit. Det är mycket förundrande, då författaren av
detta verk är en präst, och ändå inte ser fastän uppgiftskällan finns framför honom, nämligen brevväxlingen
mellan Prosten P. O. Grape och prinsessan Eugenia, som
berodde därpå, att prästerna hade gjort anklagelser på
grund av denna andliga rörelsens opassande karaktär, dess
anstötande beteende på andaktsstunder; menande deras
ropande och skrikande m.m. Här räcker den nämnda
prosten med allt annat sin hjälpande hand till den därtill
utsedda försändelseverksamheten, utvälja troende och all101

varliga kolportörer av bygdens egna söner för att reformera denna laestadianska rörelse särskilt i Lappmarken.
Om nu Raattama inte hade sett till, att tillräckligt tidigt
påpeka om dessa saker, då försändelsens grunder ännu
var okända för många predikanter, så skulle detta reformationsarbete mot kristendomen kunnat gå genom med
en större framgång. Raattama nämligen ansåg, att all den
försändelseverksamhet som verkar emot den ursprungliga
försändelsen, vilken är ordnad av de förstföddas församling, är skadlig till den levande kristendomen.
Lappmarkens predikanter Jonas Purnu, Israel Nattavaara, Jöns Mäntyvaara, Karl Leipojärvi, Nils Yrttivaara,
Samuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu, P. O. Fjelldal mfl. var
ända från morgongryningen av denna kristendom fullkomligt ensinniga med Raattama i alla saker. Sålunda kunde
de icke gå förbi den äldstes förstånd då de försvarade den
ursprungliga lärans sannhet och Kristi andliga styrelse.
Ungefär år 1895 och de följande åren kom den välsignade
vederkvickelsens tid i synnerhet i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar, som utsträcktes i stor mån ännu i Pajala, Muonio kapell- och i en stor del av Jokkmokks församling. Och då denna motsatta försändelseverksamhet
inte fick i frid gå fram, restes ett fruktansvärt larm. Många
enfaldiga människor reste sig mot sina egna lärare, och
sammalunda de väckta och oväckta prästerna på spalterna
av »Siionin Sanomat» eller »Armonsanomat»* och de
officiella tidningarna samt genom andra böcker och till
och med genom sina muntliga predikningar har utspritt
åt hela världen lögner och hatets utgjutelser; till och med
uppfann de nya och mångahanda försändelser. För den
Övers. anm.
»Budskap från Sion» eller »Budskap om nåden».
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som opartiskt såg på denna verksamhet syntes det verkligen såsom denna Svenska Lappmark, särskilt efter Raattamas död, skulle ha varit ett förskräckligt mörkt, hedningarnas och villfarelsens land. Och ändå hade vår
kristendoms äldsta arbetat här ända från morgongryningen
med en och samma röst. Och även på de tiderna var
andakten så stor att det fanns bara få tronsfömekare i
byarna, i vilka antalet invånare steg nästan till ett tusen.
Svappavaara kristna begärde de predikanter som är nämnda av Havas i Historien, för att predika åt dem, och då
de nämnda predikanterna Samuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku och Frans Parakka höll på med samlingen
på den tredje dagen, så kommer August Lundberg, Johan
Sirkanmaa och Mikko Pääkkölä till den samma byn och
ställer en annan samling i en ogudaktigs hus. Och om
den ifrågavarande sändelseverksamheten hade enbart varit
en personlig fråga, så skulle det vara en annan sak. Men
då det gällde läran, så får den inte efter Luthers förstånd
röra sig en hårsmån. Och Raattama säger även: »Om det
blir fel i läran så blir det även fel i kristendomen.»
Historien kan inte på någon tidpunkt visa sådant, att
det skulle ha funnits ett större ljus i de senare uppkomna
väckelserna än i de första. Tvärtom har det ofta blivit
synligt, att många falska läror har rest sig emot den förstfödda församlingen. Sammalunda gick det även i denna
andliga rörelse, att läran om försoningen och församlingen
blev helt opassande för många, så att just därför har många
splittringar och partier uppstått, först vid Muonio-älv, i
Finland, i Nord-Norge och ända till Amerika. Otaliga predikanter både präster och lekmän i Europa och Amerika
uppfattade detta som förvaltnings-ande, makts-ande; de
gick i sin förvillelse även så långt, att till slut anklagade
man Raattama från Amerika att han sitter på påvens säte
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och är förblindad av guld. Även Johan Sirkanmaa tar
nästan likadana vapen i handen, då han skriver till ÖstNorge år 1900, efter den nämnda Svappavaara samlingen:
»Djävulen sitter på påvesätet, river och sargar de väcktas
samveten och ägodelar, och regerar med Jonas' fullmakt.»
Vi är övertygade därom ännu idag, att om alla arbetare
i vidden av denna andliga rörelse hade hörsammat rösten
av de äldsta i den svenska Lappmarken och böjt sig under
Kristi andliga styrelse, så skulle de inte ha behövt gå vilse
i skogen. Men då Kristi ok och andliga regeringsform
blev opassande, så övergav man slutligen den förstfödda
församlingen som ett parti. Det kan inte hjälpa, fast man
delvis godtar J. Raattama, prisar och tackar hans andliga
skicklighet och visdom, och ändå övergiver de uppfattningar, som strider mot de mänskliga rättigheterna. Kristi
andliga styrelse har ej under något tidevarv passat för
några andra än de hjärtan, som har såsom en fågel funnit
en boning och svalan sitt näste, i ditt altare Herre Sebaot
min konung; som går genom gråtens dal o.s.v.
Historiens sida 134: »År 1901 försökte man hålla någon
slags försoningssamling i Gällivare. Där var av Tornedals
män närvarande Sirkanmaa, Pääkkölä, Poromäki (ej Poromaa) och Nikkari Tuomas samt Isak Palohuornanen, av
Gällivare predikanter Jonas Purnu, Viktor Appelqvist, Samuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka,
Jöns Mäntyvaara, Karl Leipojärvi, P. O. Fjelldal, Viktor
Björkman m.fl. Men samlingen slutades i en allmän kaos.
En saklig diskussion var omöjlig.»
Det är ju sant, att den nämnda gruppen av Tornedals
predikanter hade utan något slags meddelande kommit
till Gällivare. Jonas Purnu m.fl. av Lappmarkens predikanter höll just på den tiden samlingar i Vettasjärvi, som
ligger cirka 8 mil öster om Gällivare. Då budskapet från

kyrkbyns kristna kom fram, att de nämnda predikanterna
hade kommit dit, så sändes en man från Vettasjärvi för
att föra ett brev till de kristna i Gällivare med den befallningen att de skulle uppvärma, laga ljus m.m. behov
i bönhuset åt dessa främmande predikanter, samt försöka
få dem att stanna tills vi skulle hinna dit fram. Det var
svårt då samlingarna i Vettasjärvi just hade begynts, att
så snart bege sig i väg därifrån, fast man hade en ensinnig mening att få komma till samtal med dem. Därför
sändes Viktor Appelqvist redan i förväg till Gällivare för
att uppmuntra predikanterna att stanna där till dess att
de övriga även skulle komma dit senare. Jonas Purnu och
de övriga predikanterna kom, och på samma kväll påbörjades samlingar, där Appelqvist utlade förklaringen med
anledning av Romarnas 8:nde kapitel. Då förklaringen
tog slut framtogs ett brev av Sirkanmaa från år 1900.
Sirkanmaa nekade sitt brevs sanningsenlighet i huvuddrag,
då man endast hade en kopia av det till hands. Denna
sak blev stående tills hans ursprungliga brev kom från
Öst-Norge. Genast efter samtalets slut begynte kyrkoherde
Bergqvist, vår nuvarande biskop, på ett mycket kärnfullt
sätt föreslå försoning som nog verkade kaos, ty predikanterna ansåg att de till tron lydiga prästerna — till
och med de väckta prästerna ej har anledning att blanda
sig i tvister som uppstår mellan de kristna. Dock innan
samlingen skingrades, förkunnade Jonas Purnu med sin
kända, klangfulla röst, att då så många predikanter och
kristna är samlade, så samlas man imorgon på dagen och
på kvällen då man har tillfälle att rannsaka och pröva
kristendomens saker. Men följande dag då man kom tillsammans, hade Torneå predikanter rest bort envar sin
väg utan att säga farväl eller tacka.
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Nämnas må, att då det nämnda brevet av Sirkanmaa
i original kom en liten tid senare till Gällivare och kyrkoherde Bergqvist läste det, gjorde han en helt skarp dom,
att Sirkanmaa måste be om förlåtelse för det. Dock har
man inte sett Sirkanmaa därefter.
Sidan 135: »I begynnelsen av århundradet försökte »de
förstfödda» utsprida sin lära till Finland. Appelqvist och
Samuel Wettasjärvi (ej Kuoksu) gjorde en omfattande predikoresa ända till Östra Finland.» Det stämmer ju, ty ett
ynkligt och hjärteplågande nödrop hördes: »Kom och
hjälp!» Då Jonas Purnu fick höra detta i de brev som
ideligen kom från Finland, så föreslog han med de övriga
predikanterna som då levde och församlingen, att predikanterna skulle sändas till Södra Finland. Och man prövade att det var nödvändigt att hjälpa dem i den ynkliga
nöd som där var rådande, såsom Kalle Heliste säger. Den
nämnda försändelsen till Södra Finland skedde år 1902.
Då sändemännen var i Helsingfors, fick de ett telegram,
att den dyrbara äldsten Jonas Purnu hade ingått i Guds
paradis. Vad som mer skulle sägas om de förändringar,
som skedde under denna första sänderesa och senare, därom har de finska bröderna* berättat. Det är ändå ett väl
känt faktum, att man har gjort ett hårt motstånd från de
konservativas** och pånyttväcktas håll.
Sidan 134: »Den ledande figuren av detta sående av
osämja var den nämnda Jonas Purnu. Han kunde direkt
döma t.ex. Laitinen dylikt:» Nu har jag sett och hört den
* Övers. anm.
Dessa ord hänvisar till den senare delen av originalpublikationen,
vilken har skrivits av Ville Nieminen och Joel Ahonen. Denna del
finns ej med i denna publikation.
** Övers. anm.
Motsvarar östlaestadianer.

berömda Laitinen, som skulle vara en så märkvärdig man.
Men jag hade inte trott honom så mörk som han är. Det
finns inte en smula liv i honom. »Men då det blev ett trångare tillfälle, så nekade han sitt baktal.» Så säger historieskrivaren. Det är mer än underligt, att han kan beskriva
denna man i den svartaste skepnaden, om vilken J. Raattama med församlingen gav ett sådant vittnesbörd, som det
nedanstående brevet även visar:*
»Lannavaara den 6. mars 1892
För det andra vill samlingen med ett rört hjärta komma
ihåg den viktiga saken, att sända härifrån Lappmarken
en predikant dit, som skulle fortsätta med den Helige
Andens kraft det dyrbara arbete som Takkinen avlidne
har utfört i 14 år i Calumet och i många av Amerikas
finska församlingar. Alla av oss har ensinnigt funnit, att
Jonas Johansson Purnu är lämplig därtill, och vi har med
hjärtats kärlek krävt honom därtill, om han eventuellt
skulle kunna göra det för de timliga sakernas skull. Han
är en dyrbar åldring, som från begynnelsen av denna
kristendom har förblivit en trogen arbetare i Herrens vingård. Han vore faktiskt nödvändig även här i Lappmarken,
men vi offrar honom till Herren Jesus för försändelsearbete
i Amerika, om det inte uppstår oöverkomliga hinder.

Johan Raattama, Isak Poromaa, P. O. Fjelldal, Henrik
O. Partapuoli, Nils Olsen Sunne, Nils Andersson Sarni,
»Aikakautemme Vanhinten kirjoituksia» s. 170.
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F. W. Laestadius, Jonas Johansson Purnu, Nils Olsen,
Olof Henriksson, Henrik Kangas, E. Samuel Johansson.»
Och i den samlingen i Vittangi, i vilken restes anklagelse
genom August Lundberg med stöd av de väckta prästerna
mot Jonas Purnu, Samuel Wettasjärvi och Isak Kuoksu,
i vilken samling dessa nämnda predikanter m.fl. gamla
predikanter var närvarande, var även Raattama närvarande. Senare under samma år, då han kom till Saivomuotka,
skriver han till Jonas Purnu samt till de andra kristna
i Gällivare dylikt: »Och jag hörde i Vittangi, att ni talade
om splittringstendenser såsom Herren har sagt: »Den som
inte samlar med mig, han splittrar», och vi har redan tidigare predikat: låt oss hålla tillsamman efter Herrens ord
och låt oss inte tro lögner på de arbetare som trofast har
vårdat Herrens skara många tiotal år. Och jag hörde i
Vittangi, att predikanterna predikade den himmelska sanningen som förut. Vi blev ledsagade av Samuel och Isak
Kuoksu ända till Saivomuotka.»
Det är alltså underligt, att historieskrivaren bär ett så
bittert sinne mot de predikanter, som ända från början
av denna kristendom har varit de närmaste vännerna till
Raattama, med vilka han varje år rest ensinnigt och med
vilka han rannsakat kristendomens viktiga och vägande
saker. Av allt kommer till synes, att historieskrivaren
skulle ha lust att begrava Jonas Purnu, P. O. Fjelldal,
Johan Takkinen, Olof Matoniemi och en stor skara av
predikanter tillsammans med dem under så svart mull,
att den efterkommande världen ej skulle få skåda dithän,
men med förskräck skulle vända ryggen och övergiva dem
som såningsmän av osämjans säd.
Sidan 196: »Om de förstföddas senare skiften finns
inte skriftliga bevis. Deras verksamhet är inte på något
sätt officiellt organiserad, i samlingarna hålles inga proto-

koll o.s.v.» Gärna vill vi medge det, ty vi har inte ansett
oss vara skyldiga därtill mer än vad Raattama har lämnat
åt oss som föredöme, såsom i allt annat. Det finns ju ingen
annan protokoll än den Heliga Skrift, Luthers och Laestadi'
skrifter. Och sedan då behovet har krävt, har man skrivit
sändebrev på samlingarna, i vilka man har samlats i Herrens namn ensinnigt för kristendomens uppbyggnad nära
och fjärran. »I alla fall håller även denna gren av laestadianismen», fortsätter författaren »ännu på att leva». »I
Amerika och i den svenska Lappmarken ser den ut som
den skulle bli mer och mer obetydlig». Detta är ju inte
heller sant! Saken förhåller sig inte så i Amerika och ännu
mindre i den svenska Lappmarken. Att skaror har splittrat
sig lös i Amerika är inget nytt. Men även där finns en
skara, som har förblivit och ännu förblir i sanningen, sammanfogad genom kärlekens band.
Men däremot den stora försoning, som bildades av de
amerikanska storsamlingarna, har helt splittrats. De är
i många olika hopar, i vilket bl.a. historieskrivaren Havas
har velat räcka sin hand. Det ser dock inte ut såsom försoningen skulle bli förverkligad, som dock vore värd att
önskas.
Sidan 197 uttalar han vidare: »Framgång skall rörelsen
knappast ha i sin nuvarande form. Den moderna tiden
kräver nya former, fast anden vore den samma. Man
önskar dock att några uppfattningar (särskilt om läran
om församlingen) även bland de förstfödda blir lindrigare
och den stränga domsanden försvinner.»
Alltså gripen av betungade tvivelnstankar suckar författaren om rörelsens framtid. Han har synbarligen fäst
sina ögon till den moderna tidens nya former. Månne han
syftar världens form? Ty den form, som genom den levande tron har blivit synlig i denna kristendom redan
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från början, är att skilja sig från denna världens form.
Men om rörelsens framtid skulle bero på det, att man
skulle följa efter nya former, så borde man förkasta det
gamla föredömet och uppbygga en ny och bättre förebild
i stället. Alldeles lätt förstår vi det, att man skulle kunna
ha mer möjligheter för utspridning av rörelsen, om vi skulle
efterfölja författarens önskningar, men därtill kan vi inte
finna grund i den Heliga Skrift, ej heller i skrifterna av
de första arbetarna i denna levande kristendom. Även vet
vi det, att tråkiga följder har skett förr och även under
denna kristendoms tid där som helst nya former har sluppits in i kristendomen. Ty den köttsliga friheten vill alltid
tränga sig in hos de nya generationerna. Och har den
någon nöd att härska, då man även ger lovlighet till den.
Aposteln är dock icke rädd för dålig framtid för rörelsen,
då han säger: »Ställen eder icke efter denna världens
form.» Man har också förvissning därom, att de nya formerna ej kommer annanstans än från världen, ty Raattama säger: »Om byggningen av vingårdsgärdet förfaller så
kommer en svinhjord för att trampa och gräva i Guds
åker och Herrens församling. Och jag tror att världen
trampat vackert grönskande väckelser på många ställen
på grund av ett dåligt vingårdsgärde. Därtill de partisinnade som tjänar Gud med egenrättfärdighet, är de översta
plockarna av nysådd säd och andens släckare. Därför uppmanar aposteln att fly undan dem d.v.s. de oliktsinnade,
som har en och samma ande med världen.*
Strax efter Raattamas död profeterade prästerna, att
efter tre år skall Purnu inte ha flera i sin hjord än en
handfull av lappar. Denna profetia har gått om intet och

* Aikakautemme Vanhinten kirjoituksia s. 66.

lika fåfängt tror vi även historieskrivarens förutsägelser
vara, angående denna kristendom. Vi tror och är övertygade därom, att så länge som Herren bygger huset, så
arbetar de icke i onödan som därpå bygga.
Författaren önskar att några uppfattningar, särskilt om
läran om församlingen skall bli mildare. Vi tror att detta
skall dock ej ske så länge som den levande anden finns
kvar i kristendomen, ty nu har ju denna kristendom stått
i 80 år, och ännu har den inte blivit mildare; ty alla de
själar, för vilka världen har blivit omöjlig, kan inte klara
sig utan beskydd. Därför har ju Guds Son byggt den så
stark och förstärkt den, och apostlarna har byggt på den
grunden som skickliga byggningsmän. Men må var och
en se till hur han bygger på den. Likadant har denna
kristendoms första arbetare med sina efterföljare gjort.
Under den bekännelsen är en skara av många tiotals tusen
i Europa och Amerika, som har inkommit genom den
blodiga dörren och har fattat frid åt sin själ däruti och
så får de andas nådens friska luft i den förstfödda församlingens sköte. Och fast det gäller att vandra genom en
stor syndens kraft, är det ändå saligt, att man har en fri
tillgång till nådastolen. Och de själarna har inte behov
att klaga över den stränga domsanden, vilken historieskrivaren önskar försvinna. Och domarna är inte gjorda av
oss, de är förkunnade redan före oss, och det finns ingen
strängare dom än detta: »Den som inte tror, han är redan
dömd» o.s.v.
Jag har nu för första gången velat i korthet fälla lögnaktiga och falska smädelser mot sanningen genom denna
min skrivelse. Vi har ofta varit i tillfälle att se svarta,
lögnaktiga smädelser om vår kristendom, men vi har ej
ansett dem vara värda att vi skulle ha svarat till dem,
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särskilt då vi är helt säkra därom, att sanningens lära inte
skall vika undan för lögn eller motsägelse om än genom
dem, tråkigt nog, många salighetlängtande själar förvillas
bort från sanningen och livets väg.
Vi har personligen varit i tillfälle att se och höra många
och mångahanda, och särskilt från den tiden då större
motgångar och prövningar uppstod, redan under Raattamas levnad. Detta verkade att man många gånger var bekymrad och dess mer tog vara på, redan i förväg, om de
mångahanda trånga frågorna, vad som var Raattamas förstånd om dem och den lämpligaste tiden. Det har aldrig
funnits det minsta tvivel därom, att sakerna inte skulle
vara såsom de äldsta har förstått dem, och på de förstånden har predikanterna i den svenska Lappmarken
alltid varit säkra och ännu är fasta, även om det därför
har följt de tyngsta anklagelser först muntligt och personligt och därefter delvis på de andliga och delvis på de
mångfärgade världsliga tidningarna och även i samband
med andra böcker, så att vårt namn har blivit ännu
svartare än åt den avoga världens hop. Nu har författaren
redan i sina benämningar och smädelser använt ett litet
mer civiliserat uttryck: »Gällivare förstfödda» och »fäder».
Vi har ju aldrig förstått så blint, att vi skulle vara de
förstfödda, ty det lär ju redan naturen, att den som har
blivit född senare är icke den förstfödda. Men det är en
viktig fråga, om den senare födda har blivit född i den
förstfödda församlingen, och där förblivit i den hjorden,
i vilken de är som blivit födda som barn, där den som
har blivit född älskar den som har fött henne, och den
som födde älskar den som av henne har blivit född.
De barn har inte behövt klaga över de stränga och
skarpa domarna, om vilka man med förskräck talar så
mycket, ty många tiotals tusen förenade i Europa och
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Amerika kan genom sitt samvete vittna, vad det Gudsordet har verkat hos dem, och hur de i den hjorden har
fattat den levande tron, och hur de av Guds stora nåd
har bevarat tron och förblivit på vinningens sida i kriget
mot djävulen, världen och det egna köttet. Vi har ej heller
det förståndet, att de benämningarna skall göra oss svartare eller vitare, som världen giver åt oss. Men det har vi
dock fått se, att även under denna kristendoms tid har
man givit benämningar åt den kristendom som genom
Herren Jesu blodiga smärtor blivit pånyttfödd. Det utvärtes är utvärtes och det invärtes är invärtes, hjärtats
och sinnets förändring, av vilken även de utvärtes goda
frukterna har följt på alla platser där läran har predikats
ren och blivit efterföljd genom den levande tron. Inte har
predikanterna i denna kristendom framträtt såsom »fäder»,
varken de äldre eller de yngre, inte heller såsom herrar
över folket, utan som föredöme åt hjorden med den enfaldiga tronskampen i tron, läran och föredömet, där predikanterna liksom ordets hörare bär den levande kännedomen, att det är en stor nåd, då man får tro, att synderna
är förlåtna och man har blivit frigjord från lagens anklagelse; till och med får man vara i god tröst i den i
levande tron varande skaran. Vi vill inte, och vi längtar
inte en ny och bättre kristendom! I den tron och bekännelsen är vi med många tusenden. Men där har alla självkännande en mödosam och tung fråga att övervinna sitt
hjärta till att tro, för att anden och livet skulle bevaras,
även längtan och saknaden av Herren Jesu nådiga närvaro,
varav kraft utgjutes in i själen. Alltid predikas om tron
på Herren Kristus, nämligen om den levande tron, därav
anden och livet följer med sina frukter; även ledsagar man
de väckta själarna till korsets fot på Golgata för att skåda,
så att Herren Jesu blodiga plågor skulle få förkrossa
8
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hjärtat och allt hopp till denna världen skulle taga slut,
som för Jesu lärjungar.

.
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DEN LAESTADIANSKA VÄCKELSEN I
TÄRENDÖ BY

SKRIVET AV JOHAN LANTTO
Översättning från finska.

DEN LAESTADIANSKA VÄCKELSEN
I TÄRENDÖ BY

I den tiden var Laestadii lära i sin rätta begynnelses
kraft i Tärendö och i Torneå byar, och på alla platser
blev denna kristendom mottagen med kärlek och hållen
som rätt. I Tärendö by var husbonden Juntti och Gustav
eller Skräddar-Gustav som man också brukade kalla
honom, de ledande kristna. Gustav var den som höll söndagsbön, och Jatkos Anni som var en duktig läsare, brukade alltid läsa dagens predikan ur Laestadius' kyrkopostilla.
Greta Vanhatalo var en mycket bra sångare, och var den
som sjöng i dessa söndagsböner. Det samlades alltid mycket
folk både gamla och unga kristna, och den otroende befolkningen var också flitiga att komma på dessa böner.
Det fanns många män som turvis talade under dessa söndagsböner, såsom Skräddar-Gustav som var den ledande
bönhållaren. Han var alltid närvarande i dessa böner, och
talade enfaldigt bakom bordet om kristendomen. Pekka
Lantto, Isak Krekula, Heikki Vanhatalo och Fredrik Hannu var också talande män, som höll samlingar åt de kristna
i den andra änden av Tärendö by. Det fanns många andra
sanna kristna, både män och kvinnor och mycket unga
människor. Då rådde en stor ensinnighet och kärlek ibland
de kristna på alla ställen, och ingen träta eller partisinne
fanns i kristendomen.
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Då bar kristendomens åker goda frukter i Tärendö by.
Guds ord höll man dyrbart, och man efterföljde grannlaga
den läran och det föredömet som predikades i Lappmarken,
först av Laestadius och sedan av hans utvalda lärjungar.
Johan Raattama och Jonas Purnu var Laestadius' lärjungar, som han själv utvalt till kristendomens sändemän
och herdar, till att vägleda och bevara Herrens åker. Gamla
kristna har berättat, att då lästes alltid Laestadius predikningar på bönerna, och predikanterna som satt bakom
bordet talade även om den dyrbara kristendomen, man förmanade de kristna för världsvänskap, fåfänga och alla
grövre och finare synder och lovligheter vilka skadar och
söver samveten. Sedan börjar dessa att klandra de kristna
och de rätta predikanterna för hårda och dömande. Då
vandrade de kristna med fruktan och bävan och predikanterna behövde ej tala många ord om evangelium åt
de kristna, innan dessa ömma och förkrossade hjärtan
kunde tro, och de hoppade som hjortar i rörelse och outsäglig glädje och fröjd. Då hördes sång och hopp i fadershuset, när förlorade söner och döttrar blev av Faderns
tjänare vägledda till fadershuset. Där hade Fadern ställt
till med ett stort gästabud, då Han lät slakta den gödda
kalven eller sin egen Son till mat och dryck åt dessa förlorade söner och döttrar. Men den äldre brodern med
vilken avbildas den självrättfärdiga prästerliga andan, kom
inte in fast Fadern anmodade honom att göra likadant
som denne hans broder.
Juntti var husbonde i den gård där man höll samlingar
i Tärendö i Nivaby, och i hans stora pörte höll Johan
Raattama och Jonas Purnu med sina predikokamrater samlingar en hel vecka varje vinter i Nivaby, och den andra
veckan i Hannus gård i Isokylä. Då Laestadius levde höll
man samlingar i Henrik Pekkaris gård i Isokylä. I kristen118

domens begynnelsetid och även nu så kallas det i Lappmarken samlingar. Men i Torneå trakten har detta namn
blivit förändrat redan under det förra århundradets slutskede, då de andra predikanterna kom dit. Där och överallt dit dessa män kallades har det ändrats till möten och
stormöten.
Det har berättats, att en gång under denna kristendomens
begynnelsetid när Johan Raattama och Jonas Purnu höll
samlingar i Junttis pörte, hade Laestadius kommit på
tjänsteärenden till Tärendö, och han kom in till samlingspörtet just under predikan och bibelförklaringen. Raattama hade satt Jonas till att predika just den kvällen. Jonas
var ännu ung, men Raattama och de äldste i Lappmarken
hade funnit honom trofast och uppmanat honom att färdas och predika på samlingarna. Husbonden Juntti brukade
inte sätta fram sittplatser åt samlingsfolket, endast vid
bordet fanns det sittplatser åt predikanterna, och åt några
som satt bak i pörtet nära predikanterna. Alla de andra,
både män och kvinnor fick stå, männen vid dörrsidan och
mot gårdssidan. Kvinnorna stod på samma sida som ugnen
och den sidan av pörtet som var täckt med brädor. Det
var mycket folk i Junttis pörte, så mycket som rymdes in
och även i förstugan var det fullt med folk.
Dörren till pörtet var öppen och Jonas talade med en
hög och klangfull röst. Stillhet rådde i samlingspörtet, ty
människorna lyssnade med stor andakt och ville äta upp
både ordet och predikanten, som Luther säger. Laestadius
var en normalt stor och kraftig man, och när han kom
till samlingspörtet kunde predikanterna som satt bakom
bordet inte se honom, för folket stod framför som en vägg
ända bakifrån pörtet och till dörren. Laestadius ställde
sig vid dörren och lyssnade hela tiden då Jonas predikade
och förklarade. Först då förklaringen var avslutad, bönen
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läst och psalmen tystnat, gick Laestadius för att hälsa på
predikanterna och de kristna. Han hälsade med en omfamning, ty han var själv i allt icke bara lärare utan också
föredöme då det gällde vandel och inbördes umgänge.
Han sade: Guds frid. Detta har Laestadius fattat som ett
heligt kyssande, såsom Paulus undervisar de kristna och
säger: Hälsen varandra med en helig kyss.
Det har sagts att Jonas var mycket förvånad, när han
hade predikat och ej vetat att Laestadius hade lyssnat.
Men vad hjälpte det, han hade talat med den gåvan som
Gud givit honom, och nu hade prosten själv fått höra hans
predikan och Guds ords förklaring. Han hade nu fått en
bättre kännedom om hans hjärtas tillstånd, och om han
alls var duglig till detta dyrbara arbete, att predika åt
andra och vägleda ångrande till fadershuset, eller till de
levande kristnas skara. När sedan Laestadius och predikanterna och en skara av byns kristna blev kallade till
kammaren, samtalade man och lyssnade på de äldstes
Laestadius' och Raattamas dyrbara tal och lärdomar. Då
vände sig Laestadius till Jonas och sade: rätt har du talat
ikväll, och tog upp 4 riksdaler från pungen och gav åt
Jonas och sade: ta detta som färdpengar och gå åstad och
predika åt fjällapparna, som har brist på predikanter.
Som vi mycket väl kommer ihåg splittrades denna
laestadianska läran här i Norden i två olika hopar. Den
ena delen kallas västlaestadianer och den andra östlaestadianer. Av denna träta och partisinne har man tillika med
sina egna minnen ofta hört de avsomnade berätta om, hur
den mannen som var den första i denna söndring och som
hjälpte igång allting, blev sänd att predika i Tärendö och
i alla byar i Övre Norrland av kyrkoherde Petter Olof
Grape från Matarengi.
För det första är det behövligt att skriva upp begynnelse120

historien och den verkliga orsaken, varför den förut nämnda prästens sändeman togs emot av de kristna i Tärendö.
Som de avsomnade kristna har berättat, att en gång under
1880-talet höll Lappmarkens gamle predikant Jonas Purnu
samlingar i Junttis gård, såsom han alltid gjort. Guds
ordet började verka hos folket, och tårarna började rinna
även hos de otroende och det blev synligt att människorna plågades av en tung samvetsnöd. Samlingarna flyttades
sedan till Isokylä till Hannus gård, och där började en
stor väckelse i det unga folket.
Det var mycket unga gossar och flickor som blev kristna,
och en hel skara äldre steg upp från sin sorglöshet och
bekände sina synder och bad om förlåtelse. Likaledes
de unga bekände sina synder och överträdelser åt predikanterna. Dessa bedyrade allting förlåtet från Guds sida,
och alla synder som de gjort emot sina närmaste bad de
om förlåtelse för och blev försonade. Såsom de väckta
redan ifrån kristendomens begynnelse har blivit lärda, att
människan måste visa och komma fram till ljuset med
alla skamliga synder, och rensa sitt samvete så grannlaga,
att man kommer att känna och fatta den goda samvetsfriden, även till det minsta budet som är begärelsen. Och
sedan vandra i hörsamhet och lydnad till den rätta och
ursprungliga kristendomens lära och föredöme.
Av denna stora Guds nåd som verkade en så kraftfull
väckelse i människornas hjärtan blev glädjen stor hos predikanterna och Tärendös kristna och barnens föräldrar.
Men husbonden Juntti och Skräddar-Gustav var mycket
missnöjda med hela väckelsen, och började öppet klandra
Jonas Purnu bakom ryggen, för att de släpper dessa för
lätt till kristendomen. De tyckte inte alls om att de på
detta sättet blivit kristna, då de ej bekänner sina synder
åt byns gamla kristna. Junttis gamla bröder fordrade att
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synderna skulle bekännas för dem annars skulle de ej
hålla dessa för kristna. För den orsakens skull blev det
en stor oreda i byn, och alla som hade blivit kristna sade:
att om vi ska bekänna våra synder för andra gången åt
Juntti och Skräddaren, så får kristendomen vara för oss,
därefter upphörde de, och kom inte på samlingarna under
hela den tiden.
Häröver fick de kristna en stor sorg, då en så vacker
kristendomsbörjan så fort slocknade och detta nåderika
himmelska dagg torkade helt, deras hjärtan förvandlades
åter och blev torra och kalla. När Jonas fick höra av de
kristna att husbonden Juntti och Skräddaren satt igång
en så stor skada, förmanade han dem öppet inför alla
människor när han satt bakom bordet. Han förmanade
särskilt husbonden Juntti och sade: att just Junttis Heikki
hade satt igång och gjort denna stora skada. Han predikade detta verk som en uppsåtlig synd och fordrade
att Junttis bröder skulle ta detta arbete som en samvetssak och be om förlåtelse. Men varken Juntti eller Skräddaren lydde Jonas' råd, utan förargades storligen på honom
och bad ej om förlåtelse, och ingen av dem bevistade
mera samlingarna. Från den stunden började husbonden
Juntti och Skräddar-Gustav och många andra likasinnade
att klandra Jonas först i smyg och slutligen även öppet,
att han är för laglig och fordrar för mycket.
Året därpå färdades Jonas med sin flock som de förargade människorna kallade dem, då de kristna följde
med samlingarna till andra byar. Såsom de kristna redan
under Laestadius' tid brukade samlas till dessa gemensamma samlingar. De färdades långa sträckor, från många
byar och trakter, ty kärleken och det inre behovet fordrade
det, och hungern efter Guds ord för att få den andliga
näringen åt sin själ. Så färdades Jonas med sin färdkamrat

Israel Nattavaara och höll samlingar i byarna, där han
hade arbetat i flera tio-tals år för människornas själars
skull, med stor trofasthet och självuppoffrande kärlek.
Under denna predikoresa kom han återigen till Tärendö,
och enligt gammal sed ville han först ha samlingar i Junttis gård. Med två hästar skjutsade man predikanterna och
ett fåtal kristna var också med. Där på Junttis gårdsplan
hade det samlats många kristna från granngårdarna för
att ta emot och även få gäster med sig hem. Men predikanterna brukade alltid hålla till i samlingsgården. Som
de kristna har berättat, att när hästarna körde in på gårdsplan steg gästerna upp ur släden och hälsade på byns
kristna, som hade kommit för att möta dem. Då kom
husbonden Juntti ut på bron, lyfte upp handen och tittade
under handflatan och sade: nu tar vi inte emot predikanterna, för Raattama har nyligen varit här, åk till gästgiveriet. Därefter vände han sig om, gick in i pörtet och
stängde dörren efter sig. Nå, vad kunde man göra åt detta
när husbonden Juntti stängde dörren. De måste på nytt
sätta sig i släden och åka till Vanhatalo till Henrik Pekkari som var ett gästgiveri. Denna Vanhatalos värd tog
med kärlek emot predikanterna och gästerna, och ställde
till med samlingar i sitt hus. Han hade varit den första
redan från kristendomens begynnelse, vilken hade öppnat
sina dörrar och brett ut bordet åt Sions Konung i Tärendö
by, såsom Raattama sagt.
Då höll Jonas tillsammans med sin kamrat — liksom
— den sista samlingen i Tärendö by, för fienden hade
sått törnen bland vetet medan folket låg och sov. Ett årtionde därefter, år 1898, fyra år före sin död var Jonas
på en predikoresa till Vittangi, dit Raattama och många
av Lappmarkens yngre predikanter hade kommit, för att
hålla samlingar. Under den resan stannade Jonas tre dagar
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i Tärendö hos Isak Jatko, ty Henrik Pekkari hade dött
redan för flera år sedan. Isak Jatko ordnade med samlingar
i sitt hus. Men Tärendös kristna ville ej mera kännas vid
sin gamla älskade lärare åt vilken de förut, om möjligt
vore skulle ha utstungit sitt öga och givit honom det. Men
nu hade han enligt deras tycke blivit en fiende åt de
kristna i Tärendö. Under dessa tio år hade det skett en
stor förändring i Tärendö och Torneå. Lappmarkens första
predikanter hade blivit övergivna, då de enligt de kristnas
tycke blivit onda och besmittade, och de blev således ej
mera kallade till att predika. När husbonden Juntti och
många andra kristna förargats på Jonas som det redan
tidigare är omnämnt, begynte de samla lärare åt sig själva
som predikade enligt deras köttsliga sinne.
Under 1880-talet sattes Prinsessan Eugenias missionsverksamhet igång i Karesuando församling i Lappmarken,
där den laestadianska rörelsen först hade begynt och därifrån utspridits. Man byggde en missionskyrka i Lannavaara, och dit kom först föreståndaren och predikanten
till denna lappska försändelse, August Lundberg från Dalarna. Han reste själv på predikoresor och sökte kolportörer, som under hans ledning i rent kyrklig anda, under
det laestadianska namnet, for omkring i Lappmarken och
predikade och höll möten. Således gick den ursprungliga
laestadianska kristendomens förnyelse och ledning med
kraft tillbaka till den gamla statskyrkans sköte, igenom
denna lappska försändelse. Därifrån spreds den litet i
sänder även till de finska gränssocknarna. Först vid 1890talet nådde den sin fulla kraft nedanför Torneå, på ömse
sidor om gränsen. Som kyrkoherde Grape skriver i sitt
brev till Prinsessan Eugenia, att i Torneå och gränsförsamlingarna gick denna kyrkliga förnyelse mycket lätt
igenom. Och som det har berättats så mötte de ej något

motstånd på något ställe. De kristna mottog med ett öppet
hjärta de prästerliga sändemännen och den kyrkliga förnyelsen.
Till Tärendö kom de första sändemännen Snickar-Tuomas eller Tuomas Puljula från Finland, och Isak Ohtana
från Ohtana i Korpilombolo, på vårvintern 1893. Denne
Snickar-Tuomas hade blivit sänd av kyrkoherde Grape,
såsom han hade lovat Prinsessan Eugenia. I Tärendö tog
husbonden Juntti emot dessa nya predikanter, och i Junttis stora pörte ställdes det till med möten. I Tärendö ville
från början några gamla kristna klandra på detta, som de
sade, evangelium utan gräns och måtta, som predikades
åt de sorglösa och oväckta lika som åt de kristna. Och
sedan det myckna sjungandet som kom med denna nya
rörelse.
Det unga folket förenade sig i flockar, och sjöng andliga
sånger ur Sions sångbok. En sådan förfärlig sångkristendom tyckte inte Johan Raattama var riktig. Han predikade
strängt emot detta och sade: att denna kristendom inte
hade börjat med sång och trallande, ej heller sjungandes,
men den har med stor möda och tårar och med suckan
blivit pånyttfödd i Sveriges karga och magra Lappmarks
öken. I Tärendö var det ej heller något större motstånd.
I början var det några som ville anmärka och tyckte att
det var obekant, när de hade blivit vana att höra på Raattama, Jonas Purnu och de andra predikanterna i Lappmarken.
Men även de gamla kristna teg och slappnade av mer
och mer, och året därpå när Snickar-Tuomas och Isak från
Ohtana återigen kom till Tärendö för att hålla möten, bad
alla dessa om förlåtelse för sina anmärkningar av SnickarTuomas. I Tärendö lämnades allenast några få kristna,
som inte samtyckte till denna nya rörelse. En av dessa
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var en orubblig sanningens bekännare, en gammal bya
predikant och bönhållare, Isak Krekula med sin hustru
Greta och några få andra. Isak Krekula berättade ofta
om denna beprövelsens tid och sade: att detta var en
sådan sil där all säd silades och sådana av frosten skadade
säd silades och skiljdes från vetesäden. Han sade att nog
hade han också gått vilse som de andra kristna, men när
han fick träffa äldsten Raattama och fick höra av honom
hur sakerna egentligen låg till, och vems sändeman denna
Snickar-Tuomas var och alla som predikade och arbetade
i den andan. Först då öppnades himmelen åter för honom
och han har efter det stått utan att vackla på den rätta
lärans ursprungliga grund.
Vid den tiden höll Johan Raattama för sista gången
samlingar i tre dagar hos Vanhatalos, och gamle Krekula
berättade att då stod Raattama i Vanhatalos sal mitt ibland
de kristna och sade med hög röst följande: Ge akt på predikanterna, ty nu färdas mångahanda predikanter. Några
gamla kristna hade förundrat sig över vad Raattama åsyftade med detta, när han sade så, men det var ingen som
skulle ha frågat Raattama vad den äldste menade med
detta. Raattama var redan då gammal, och det var sista
gången som han besökte Tärendö.
Denna prästerliga rörelse gick som en löpeld igenom
alla församlingar, och det verkade som om den skulle
vinna och dra med sig hela den ursprungliga kristendomen.
Snickar-Tuomas och Isak från Ohtana skjutsades från den
ena byn till den andra, och han blev omtyckt för att vara
en så bra predikant, mycket bättre än Jonas Purnu. Han
är också en så anspråkslös predikant, då han bara äter
fisk och bröd såsom lärjungarna, och vill inte doppa bakelser eller äta efterrätter. Men Jonas Purnu han skäller
och dömer folk och predikar endast om gärningar, och

fordrar att de kristna skall uppehålla predikanterna och
giva dem pengar. Men fast sådant här tal och mycket
andra skvaller och lögner var igång, så har denna nya
rörelse ej vunnit med sig största delen av Lappmarken
förutom Karesuando församling.
I Jukkasjärvi och Gällivare församlingar var de kristna
vakande och mera rotfasta i den rätta läran. Och fastän
dessa nya predikanter gjorde sanna försök och fördes
kors och tvärs, från by till by och från plats till plats
igenom hela Lappmarken, så blev de ändock ej mottagna.
Det har berättats, att en gång då det var sträng kyla
hade en av dem förfrysit tårna, och då hade hela skaran
blivit tvungna att vända om och fara till sina egna predikoområden. Nog var det under den tiden en sådan träta och
blandning emellan människorna här i Norden. Prästerna
var naturligtvis i spetsen, och som de alltid och under alla
tider har varit emot de rätta kristna, så var det även nu
de som satte igång denna söndring. De arbetar fortfarande
på åkern, men utanför fadershuset eller den levande
kristendomen. Dessa går ej själva in i fadershuset, och
tillåter ej någon att gå dit, de tror liksom den äldre brodern
att de med egna goda gärningar slipper in i himmelen. De
föraktar den kristendomen, som Gud har utvalt till sitt
fårahus, där den gödda kalven är både mat och dryck åt
förlorade söner och döttrar. Ifrån faderhuset hörs sång
och dans, vilket den äldre brodern ej vill höra, och där
i fadershuset ikläder tjänarna eller de kristna dessa förlorade söner och döttrar i de bästa kläderna, och giver
dessa ångrande syndernas förlåtelse enligt Jesu tillsägelse.
Johan Raattama har under sin tid sagt, att när prästerna
tillsammans med den äldre brodern så bittert klandrade
och ville hindra den ursprungliga laestadianska kristendomen, så får prästerna behålla kyrkans nycklar, men vi
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kristna har himmelrikets nycklar. Nu borde människorna
se att anden har slocknat, och kvar är bara det laestadianska namnet på de platser, där den ursprungliga kristendomen blivit övergiven och förkastad. Johan Raattama har
alltid velat påminna de kristna, att denna kristendom först
har blivit uppenbarad för den lappska befolkningen. Han
har även sagt följande: Lappska folket, ringa folk, bildar
i vår tid Betlehems herdar och stallets krubba.
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BILAGA I

UNDERSÖKNING AV FÖRKORTNINGARNAS OMFATTNING I »EVANGELIEPOSTILLAN» AV L. L. LAESTADIUS, ÖVERSATT AV
KONTR.PROST EMER.TEOL. O. FIL.KAND.
PER BOREMAN, STOCKHOLM 1956.
•

Den nedanstående tabellen har gjorts genom att jämföra »Evangeliepostillan» och de äldsta finskspråkiga postillorna. Förkortningarna har räknats i antalet rader i den
finskspråkiga texten. De största förkortningarna har även
angivits som procent. De enstaka ordfelen har markerats
med symbolen X. Predikningarna har numrerats enligt
»Evangeliepostillan».
SYMBOLERNA I TABELLEN BETECKNAR:
—
—
—
—
—

EP
KP
UP
III
P

=
=
=
=
=

Evangeliepostilla, Stockholm 1956.
Kirkkopostilla, Luleå 1876.
Uusi Postilla, Björneborg 1897.
Kolmas Postilla, Björneborg 1924.
Postilla I och II, Pieksämäki 1964.

Exempel. Den 13:nde predikan i tabellen finns i Kirkkopostilla (KP) s. 61, Postilla I (P) s. 191, Evangeliepostilla
(EP) s. 52. Från »Evangeliepostillans» predikan fattas 100
rader i den finskspråkiga texten i Kirkkopostilla (KP) och
därtill finns 6 ordfel (6X) i densamma.
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Predikan
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
=
32
33
34
35
36
132

Källa s.

Ps.

EP s. Fattas rader/% Ordfel

UP
UP
III
III
III
III
UP
III
III
KP
KP
KP
KP
KP
III
KP
KP
UP
KP
KP
UP
UP
UP
UP
KP
UP
III
KP
UP
KP
UP
III
KP
UP
KP
UP

43
57
94
109
131
126
152
164
741
169
272
179
191
203
222
226
244
260
272
277
305
318
322
347
350
1569
400
391
423
437
427 +
447
437
465
476
500
523

9
15
18
22
26
28
32
35
41
44
47
49
52
58
63
68
73
78
82
85
91
96
101
109
113
119
124
127
128
133

0
0
0
0
210 /65 %
0
0
0
198 /61 %
0
174 / 6 0 %
3
100
18
81
21
10
0
139 / 4 2 %
7
13
22
9
4
119
36,5
0
448,5/84 %
16
265 / 7 5 %

135
136
140
146
151
156

941,5/94 %
104
64
78
89
103

P =

3
11
17
20
391
33
48
46
461
55
99
58
61
67
66
79
84
104
99
103
118
123
620
134
135
151
118
155
167
175
179 +
121
176
180
199
195

1X

6X

2X
3X

2X

9X
2X
5X

Predikan
nr.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Källa s.

P s.

KP 230
III 161

540
561
1509
595
795
817
831
850
855
862
886
910
939
948
—
652
734
1007
1030
1462
1059
730
1552
1105
1134
724
1157
1179
1183
1204
1221
1483
1250
1287
1276
1266
1301

P =

III
KP
III
KP
KP
KP
KP
UP
KP
III
KP
KP
UP
III
UP
III
III
UP
III
III
KP
UP
UP
KP
UP
KP
UP
KP

173
274
177
282
295
301
307
296
327
207
337
342
337
236
351
246
256
368
262
457
408
424
429
429
438
443
451
460

P =

UP
KP
III
UP
KP

469
484
326
485
493

EPs. Fattas rader/% Ordfel
163
168
175
177
182
183
187
193
200
206
211
217
221
226
232
238
244
247
253
260
263
268
272
276
282
287
291
298
303
305
309
315
319
324
330
336
337

4
47,5
193
26,5
523 / 9 3 %
0
83,5
37
15
16
6,5
2,5
6
14
129
76
41
259,5/39 %
120,5
1
301 /47 %
22,5
154,5/42 %
59
9
0,5
91,5
31
0
33
189,5/33 %
0
140
52,5
70,5
190 /70 %
139,5

1X

10X

5X
7X
5X
5X
5X
10X
10X
12X
10X
3X
15X
18X

3X
10X
4X
12X
7X
6X
13X
17X
6X
5X
10X
8X
2X
11X
7X
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Predikan
nr.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Källa

s.

P s.

344
516
348
525
KP 519
P=
III 303

1324
1350
1357
1375
1394

III
UP
III
UP

P=
P=
P=

p

737

1451
1480
1493
1656
1653

EP s. Fattas rader/%
342
346
348
351
355
359
361
365
370
374
378

Summa rader som fattas
Ordfel sammanlagt

4

428 /75 %
258 /60 %
283 /56 %
1
5,5
94
0

Ordfel
3X

6X

5X
6X
2X

299 / 5 5 %
0
0

=

7711,5
289

Anm. Enligt uppskattning finns 5,8 ord/rad i den finska texten.
Antalet ord som fattas blir ca 7711,5X5,8 = 44727. Från varje
predikan fattas 532 ord i medeltal.
Exempel. Predikan nr. 82 har genomgått följande förändring.
Siffrorna betyder antalet rader. Med plus-tecken betecknas de rader
som Boreman medtagit i översättningen, och med minus-tecken
de rader som fattas.
Bibeltext (—2) +5,5 (—6) +7 (—35) +8 (—11) +19 (—2)
+ 2,5 (—71) +20 (—20) +14 (—2) +13 (—8) + 8 (—36) +30
(—1) + 8 (—7) +10 (—50) +13,5 (—37) +4 (—11) +79.
Hela predikan omfattar 540,5 rader i finsk text. Summa rader
sam fattas = 299, och summa rader som medtagits = 241,5. (Se s.
53 och 55).
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BILAGA II

PROTESTER MOT TEOL.LIC. PEKKA RAITTILAS SKRIVELSE »OM LAESTADIANISMEN I TÄRENDÖ» I TORNEDALICA NR. 16,
1973.
Skrivet av Lauri Koistinen
Raittila kritiserar Lanttos skrivelse och kallar den bl.a.
med uttrycket »i sin ensidighet oskrymtad» (Tornedalica
s. 113). Forskaren verkar ha någon slags kännedom om
den laestadianska väckelsen i Sveriges Lappmark under
1800-talet och vill framträda såsom en opartisk observatör.
Dock är denna hans framställning av laestadianismen i
Tärendö i de väsentligaste punkterna en direkt förvrängning av den historiska sanningen. Raittila har med avsikt
utelämnat sådana uppgifter (se forts.), som öppnar helt
andra förståelser över de verkliga förhållandena i den
laestadianska väckelsen i Sveriges Lappmark under den
ifrågavarande tiden. Det är underligt att forskaren utför
en stor prestation för att protestera mot denna Lanttos
skrivelse utan att ha något historiskt material till stöd.
Raattama skriver på hösten 1873: » - - - Ni äldsta
kristna i Tärendö, ta vara på, att lärans renhet bibehålls
i församlingen på den västra och även på den östra
s i d a n . » - - - Pastor Havas uppfattade dessa ord i sin
tid så, att Raattama varnar de kristna i Tärendö för den
orena lära som hotar dem särskilt från väst. Denna upp135

fattning passade bra till Havas' system, då han tröstade sig
till »de pånyttväckta», vilka godtog varken öst- eller västlaestadianism. Han modifierade dessa Raattamas ord så
att de passade till hans system, som dock vacklade senare.
Raittila i sin tur har uppfattat dessa ord på det sättet, att
det var de gamla kristna i Tärendö, som skulle genom
någon slags verksamhet bibehålla lärans renhet både i öst
och väst (Tornedalica s. 109).
Det är häpnadsväckande hur konstiga påhitt de bildade
forskarna kan framställa! Lättsinnigt upptecknar de sina
fantasier om saker, som har evighetsbetydelse, för att bedraga även sanningssökande människor. Raattama åsyftar
nog, att de mest erfarna och upplysta kristna i Tärendö,
som hade förmågan att bedöma om läran, skulle noga
vaka över de besökande predikanternas förkunnelse och
vandel, om de var överensstämmande med den ursprungliga
läran eller inte, vare sig de kom från öst eller väst. Raattama har ju betonat, att »blir det fel i läran så blir det
även fel i kristendomen.» Då Raattama nämner både öst
och väst, är det bara av den orsaken, att p.g.a. sitt geografiska läge fick Tärendö besök från bägge håll.
Det var ingen överraskning, att partisinnets uppbyggare
skulle finnas så sent som 1873, då Raattama skrev detta
ovannämnda brev. Han har ju skrivit redan 1854 från
Ullatti om partisinnets upphovsmän i öst. De här vidrörda
orden av Raattama ger nog tillkänna, att förkunnare av
en oren lära fanns så nära, att Tärendö låg i farozonen.
Dock kan den äldste inte säga från vilket håll den orena
läran kommer, ty församlingen var ej delad under den
tiden och då gäller det att dölja sådana saker så mycket
som möjligt. Detta skulle de äldsta kristna i Tärendö själv
pröva för att bevara församlingen i Tärendö på den ursprungliga lärans grund. (Se 1 Joh. 4:1 och Gal. 1:8).
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Lantto har skrivit om två separata konflikter. Den första
gällde bara förhållandena bland den egna byns kristna
i samband med väckelsen bland ungdomarna (Tornedalica
s. 75). Den andra och mycket allvarligare konflikten uppstod litet senare. Denna konflikt omfattade nästan hela
den svenska Lappmarken och nu gällde det stora folkrörelser. Man måste skilja de här två olika konflikterna
från varandra. Den ena måste begränsas bara inom Tärendö församling och den andra måste betraktas i sin hela
omfattning. Lantto har skrivit om den lokala krisen (Tornedalica s. 76) och Jonas Purnus ställningstagande till densamma. Om Erkki-Anttis ställningstagande finns inga uppgifter i Lanttos skrivelse. Kanske är det just därför Raittila påstår (Tornedalica s. 114), att Lantto har utelämnat
Erkki-Antti från sin skrivelse för att dölja en väsentlig
del av den historiska sanningen för att skydda den ensidiga »västliga tolkningstraditionen». Om Erkki-Anttis
ställningstagande i detta sammanhang hade varit avvikande från Jonas', så skulle Lantto ha skyddat Erkki-Antti
genom att inte nämna om honom. Denna lokala kris har
av allt att bedöma aldrig blivit försonad, utan dess förbannelse följde med i framtiden och blandades sedan i den
omfattande krisen — den öppna brytningen av den laestadianska väckelsen.
Man skall lägga märke till, att den av prosten P. O.
Grape organiserade kyrkliga missionsverksamheten grundades på 1880-talet. Därför är det klart, att de mest omfattande motsättningarna uppstod mellan denna »Lannavara mission» och den ursprungliga försändelseverksamheten i Lappmarken. Det finns skriftliga bevis på det faktum, att Raattama motsatte sig denna »Lannavara mission». En kort skrivelse av Raattama, som finns tryckt
i Vanhinten Kirja II, Tampere 1966 s. 82, lyder så:
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»Nog underhåller söderns ljus Lannavara missionsverksamhet och söderns ljus i Sverige, Danmark och Dalarna.
Men Lappmarkens försändelseverksamhet behöver underhålla Lappmarkens ljus. Nog förstår ni vad jag åsyftar.
Eder gamla broder Johan Raattama
den 16:nde mars 1891»
Lantto har koncentrerat sig i konflikterna mellan denna
»Lannavara mission» och den ursprungliga laestadianska
försändelseverksamheten i Lappmarken, då han begynt att
handla om den öppna brytningen av den laestadianska
väckelsen. Om denna ursprungliga försändelseverksamhet
har varken Raittila eller den östlaestadianska falangen
någon uppfattning. Utöver de egentliga sänderesor, som
gjordes två och två (eller ännu flera tillsammans) hade alla
Lappmarkens predikanter sina egna arbetsfält att ha omsorg om. Där hade de både rättighet och skyldighet att
predika och sköta om själavården även ensam om de så
ville.
Raittila vill i sin skrivelse ställa Erkki-Antti som upphovsman av östlaestadianismen i Tärendö och åsyftar, att
Jonas Purnu var efterhängsen på Erkki-Anttis arbetsfält
där. Dock vet forskaren, att Jonas Purnu var som lärare
i Tärendö skola redan 1854, och säkert har han besökt
Tärendö regelbundet därefter (enligt förhållandena). Forskaren är också medveten om, att Laestadius sände Jonas
Purnu för att predika först till lapparna och nybyggarna
i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. Sålunda var Jonas Purnu mycket välkänd i den laestadianska kristendomen sedan 1850-talet. Enligt den ursprungliga försändelseprincipen har både Erkki-Antti och Jonas haft fri
inträde till Tärendö. Därför är det fult att påstå, att den
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ena eller den andra skulle ha brutit mot kristendomens
förordningar genom att fara till Tärendö.
Det skulle vara intressant att höra, varifrån Lannavara
missionärer (bl.a. Snickar-Tuomas) fick rättighet att fara
på andras arbetsfält. Det är förunderligt, att Raittila stöter
Jonas Purnu åt sidan och prisar Erkki-Antti så högt han
förmår. Därtill vidrör han inte alls Lannavara missionärernas besök i Tärendö 1893. Detta luktar litet som
»östlaestadiansk tolkningstradition», fast forskaren borde
vara opartisk. Raittila vågar inte vidröra den ovannämnda
Lannavara missionen av någon orsak. Inte har han heller
vidrört Raattamas brev till Erkki-Antti den 24:e sept. 1872,
och ännu mindre har han lagt vikt på församlingens sändebrev från Lannavara den 6:e mars 1892 och från Gällivare den 10:e dec. 1901.

DESSA BREV HAR RAITTILA INTE VELAT VIDRÖRA FÖR ATT DÅ SKULLE HANS »ÖSTLAESTADIANSKA TOLKNINGSTRADITION» HA RUBBATS
ALLTFÖR ÖDESDIGERT!
För att läsaren skulle få någon uppfattning om de fakta
som de ovannämnda breven innehåller, är det nödvändigt
att hämta några citat från desamma.
1. Raattama skriver den 24:e sept. 1872 till Erkki-Antti
bl.a. följande: » - - - Jag söker dig Erkki-Antti. Jag
söker dig från Sions berg och från den levande Gudens
stad. . . Bort med all virrvarr från Herrens församling,
att Herrens hjord skulle hållas tillhopa. - - - » Samtidigt som Raattama straffar Erkki-Antti, upphöjer han
honom med de ljuvaste trösteorden. Detta brev är ett
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praktexempel på Raattamas unika kunskap för att bygga
bro mellan bröderna även under svåra förhållanden.
2. Avsnitt av detta brev från Lannavara den 6:e mars
1892 finns i denna publikation s. 107.
3. Brevet från Gällivare den 10:nde dec. 1901 ger tillkänna, att Raattama lade sina händer på Jonas Purnu i
Lannavara litet före sin död och sade: »Nu lämnar vi all
denna styrelse och verksamhet åt dig, för att dig har vi
funnit trogen för att sörja för och ha omsorg om alla församlingar, så att Herrens hjord skall hållas tillhopa, såsom jag har gjort med de Förstföddas församling. Nu skall
jag fara hädan och skall ej mer vara med eder . . . » Brevet
har undertecknats med försäkran om dess sanningsenlighet av följande predikanter: Israel Israelsson Nattavaara,
N. F. Landström, Jöns E. Mäntyvaara, Lars Petter Nilsonkilvo, Frans Larsson, Parakka, Isak Kuoksu, Isak Niku,
E. Samuel Johansson Wettasjärvi, Henrik Kangas, Junosuvanto, Anders Knutsa Pitsa, Isak Paulsson Isohuhta,
Viktor Appelqvist, Jonas Johansson Purnu, Anders Kurak.
(Avsnittet taget ur »Aikakautemme Wanhinten Kirjoituksia», Helsingfors 1903 s. 246).
Detta avsnitt visar, att den ursprungliga Lappmarksförsändelsen (både inrikes och utrikes) styrdes efter Raattamas död av Jonas Purnu m.fl. av de s.k. västerns predikanter tillsammans med den förstfödda församlingen.
Det är inte fråga om någon »västlig tolkningstradition»,
utan en historisk sanning, som inte rubbas fast alla teologer
skulle protestera mot den genom att lägga ihop lögner och
fantasier.
Även om Erkki-Antti var med i den laestadianska väckelsen alltifrån begynnelsen, hade han inte sådana Andens
gåvor, som behövdes för att kunna ha omsorg om alla
församlingar, såsom Raattamas brev till honom ger till140

känna (24/9 1872). Det var genom den äldstas handpåläggelse* Jonas Purnu fick sin ansvarsfulla uppgift att vaka
över alla församlingar. Det var inte efter tjänstgöringsår,
såsom det är fallet med teologer, när de stiger ett steg
högre upp i hierarkin.
Det var just genom förkastandet av den ursprungliga
andliga styrelsen som alla partiandar fick luft under vingarna. Hela den s.k. »östliga tolkningstraditionen» är sålunda en enorm virrvarr, som är sammansatt av allt möjligt som heter andligt, religiöst eller andäktigt, utan att
nämna om Korpela-rörelsen. Den sistnämnda hade ingen
framgång i väst, men däremot grodde den förvillelsen
fruktsamt i öst. Detta är också ett bevis på, vad oredan
i kristendomen medför. Gud är ordningens Gud.
Till slut plockar vi några av de oftast förekommande
skillnader mellan de östliga och västliga »tolkningstraditionerna»:
ÖST:

VÄST :

1. Laestadius predikade huvudsakligen lag,
Raattama däremot för det
mesta evangelium.

1. Både Laestadius och Raattama har predikat en fullkomlig lag och ett fullkomligt evangelium.

2. Raattamas senare hustru
förfalskade hans brev, då
han hade blivit gammal
och blind.

2. Raattamas senare hustru
skrev fullkomligt enligt
Raattamas meningar.

3. Efter Raattamas död blev
den andliga styrelsen i
Lannavara, där August
Lundberg var den äldsta.

3. Raattama har tagit avstånd
från »söderns ljus» som
strålade från Lannavara.

Se s. 78.
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ÖST:

VÄST:

4. Raattama förebrådde Jonas Purnu vid samlingen
i Lannavara 1897. Någon
handpåläggelse
har
ej
skett.

4. Raattama
överlämnade
den andliga styrelsen till
Jonas Purnu genom en offentlig handpåläggelse i
Lannavara 1897. I stället
för förebråelsen fick Jonas
den äldstes välsignelse i
högsta grad.

5. Jonas Purnu har
horor i byarna.

haft

5. Jonas Purnu har inte haft
horor någonstans.

6. Regler angående arbetsfält, där bara bestämda
predikanter fått resa och
predika är av det onda.
— Den Helige Ande tål inga
sådana regler.

6. Regler angående arbetsfält,
där bara bestämda predikanter fått resa och predika är av Guds visdom.
— Den Helige Ande har uppenbarat behovet av dessa
regler.
— Dessa regler motstrider ej
den
kristna
kärleken.
Främmande
predikanter
får kallas enbart genom de
predikanter som arbetsfältet tillhör.
— Genom dessa begränsningar hindrar man lycksökare (Korpela m.fl.) för att
fördärva Guds församling.
— De
främmande
predikanterna känner inte de
kristna från hjärtat och
kan göra skada utan avsikt.

— Dessa regler motstrider
den kristna kärleken. Alla
skall ha lov att kalla
vilken predikant som helst
för att predika åt dem.
— Genom dessa begränsningar hindrar man Guds
verk bland människorna.
— De främmande predikanterna drar mer folk och
Guds sak går bättre fram.

7. Laestadii predikningar passar ej i vår tid. De är ej
brukbara i samlingarna.
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7. Laestadii predikningar passar bäst i vår tid. De är
nödvändiga att brukas vid
samlingarna.

ÖST:

VÄST :

3. I Laestadii förkunnelse
finns brister och svagheter.
Alla ställen behöver man
inte ta på allvar.

8. Laestadius var den 7:nde
ängeln (Upp. 10: 7). Han
har predikat varje ord
genom den Helige Ande
efter år 1844. Varje ord
skall tas på allvar.

9. Det yttre föredömet är
bara egenrättfärdighet. Det
är en frukt av lagens träldom.
10. Sions sånger är av en ren
ande. De uppbygger hjärtats kristendom och medför goda frukter.

9. Det yttre föredömet tillhör
helgelsen. Det är en frukt
av den levande tron.
10. Sions sånger har Raattama
kallat för andliga horvisor,
av vilka en tredjedel är
honung och två tredjedelar gift. De söver samvetena och förorsakar andlig död.

11. Musiken tillhör det Nya
Testamentets församling.

11. Guds Son har lämnat alla
Davids spelanden till Golgata. Det nya Testamentets
församling har inga musikinstrument.

12. Erik-Anders
Andersson
har varit en klar stjärna
intill änden. Han hade
mycket större andlig visdom än Jonas Purnu och
lämnade efter sig sådana
arbetsfält som vittnade om
lärans renhet.
Till slut förenade han sig
med det himmelska ljuset
i Lannavara.29

12. Erik-Anders
Andersson
har varit en dunkel stjärna
i sin ålderdom. Han har
aldrig haft så stor andlig
visdom som Jonas Purnu,
och han lämnade efter sig
ett fullkomligt partisinne
på sina arbetsfält.
Till slut förenade han sig
med »söderns ljus» i Lannavara.

13. P. O. Grape befrämjat den
rena läran och varit en
rättrogen laestadian.

13. P. O. Grape bekämpat den
rena läran och varit en
rättrogen döda trons präst.
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ÖST:

VÄST:

14. Aatu Laitinen pånyttfödd
och bestående i den ursprungliga
laestadianska
läran intill änden. Lämnat
efter sig brukbara andaktsböcker. Berättigad att kallas för »Finlands Laestadius».

14. Aatu Laitinen pånyttfödd,
men strax fallit från nådaståndet. Motsatte sig Raattama och detta resulterade
i att han gjorde bot och
bättring från den laestadianska villoläran hos biskopen i Kuopio. Hans andaktsböcker är ej brukbara. Ej berättigad att kallas för en laestadian efter
sin resa till Kuopio.

15. Den gamla traditionen befrämjas genom att ideligen
uppdikta nya lögner.

15. Den gamla traditionen befrämjas genom att ideligen
samla smulor från den
första kristendomen.

Den 15:nde punkten av österns sida bevisas genom ett
exempel. De 14 övriga har läsaren själv möjlighet att
pröva. På det sättet torde man uppväcka en uppbyggande
diskussion och rannsakning.
Exempel på punkt 15 i öst:
Doktor Uuras Saarnivaara skriver i sitt verk »Historia
om Laestadianismen i Amerika»33 Ironwood. Mich. 1947
ss. 117—118: »Lannavara samling år 1897 var av avgörande betydelse. Då var Gällivare predikanter för sista
gången i Lannavara samling. - - - Enligt Carl Edqvists
berättelse framställer Zidbäck östlaestadianernas allmänna
uppfattning, att härefter gav man i enlighet med församlingens beslut en offentlig varning åt Purnu. De förstfödda
däremot påstår, att Raattama hade lagt sina händer på
Purnu och sagt: »Nu lämnar vi denna styrelse åt dig.»
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Så skrev man från Gällivarebornas sida till Amerika år
1901 (AWK s. 246). Östlaestadianerna påstår, att den
berättelse, som har blivit en »trosartikel» åt de förstfödda,
om »styrelsemaktens» överförande till Purnu, skulle vara
deras egen uppfinning, och att man skulle inte alls ha
känt till detta under ett par års tid efter Lannavarasamlingen.»
Doktor Saarnivaara torde vara en opartisk forskare, men
sorgligt nog har han tagit sina uppgifter från fel källa:
den oändliga raden av lögner vilka de partisinnade uppdiktat. Han har dock fått mer uppgifter under historiens
tryckning, då han på ett tilläggsblad skriver:
»Tillägg till s. 118. En »kirkkokuntalainen» kristen från
Övertorneås Korpilombolo, Jalmar Kyrö, Elo, Mich. berättade åt författaren av detta, att två predikanter som
tillhör »östlaestadianerna», Isak Ohtana från Pajala och
Snickar-Tuomas från Övertorneå var närvarande vid
Lannavarasamlingen 1897 och berättade efter att ha återvänt därifrån (Jalmar Kyrö sade att han hade hört det
med sina egna öron) att Raattama hade välsignat särskilt
Jonas Purnu för att verka som »den förstfödda församlingens» ledare, då han själv för sin ålderdoms skull kände
att han inte förmår göra det. Detta vittnesbörd som har
kommit utanför de förstföddas krets stödjer de förstföddas
egen framställning och gör det sannolikt, att deras påstående ej är i detta stycke deras egen »uppfinning» såsom östlaestadianerna påstår. Men när de nämnda predikanterna försökte att fara för att hålla samlingar i Gällivare efter Raattamas död, körde Purnus anhängare dem
bort nästan våldsamt. Purnu hade bestämt en gräns, som
österns predikanter ej fick överträffa. Enligt Kyrös uppfattning gav nog Raattama ledarens uppgift åt Purnu, men
Purnu missbrukade den och började styra i en helt annan
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ande än Raattama, hårdhänt och befallande. Splittringen
berodde därpå och på en annorlunda lära om helgelsen.»
Bekänner man den ena lögnen så uppdiktar man en
annan i stället. Detta är den allmänna traditionen av de
partisinnade, både de gamla och nya. Det är tråkigt, att
så många sanningssökare förvillas av sådana lögner. Därför borde alla människor förhålla sig kritiska mot alla historier. Som tips på vägen får alla sanningssökare ta de
Laestadii ord som lyder, att »de böcker som är närmast
den lutherska reformationen är de renlärigaste.» De mest
tillförlitliga uppgifterna om den ursprungliga laestadianska
kristendomen finns i första hand i Laestadii egna skrifter,
i synnerhet hans predikningar och Ens Ropandes Röst i
Öknen. På svenska språket torde ej finnas någon annan
tillförlitlig predikosamling än den av J. F. Hellman översatta Kyrkopostillan, vilken motsvarar den finska Nya
Postillan. De historier teologerna uppdiktat om denna
kristendom är alla mer eller mindre falska, såsom även
denna Raittilas skrivelse om laestadianismen i Tärendö.
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