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Förord
Den broschyr du håller i din hand berättar om den 

laestadianska väckelserörelsen och dess historia. Den 
ger en kort inblick i väckelsens uppkomst, utbred-
ning och de verksamhetsformer som upprätthålls 
inom densamma. 
Vi hoppas att den här broschyren väcker en läng-

tan hos dig att få veta mera. Jesus älskar dig och Han 
dog även för dina synder. Vår bön är att också du får 
nåd att bli Guds barn.
Då får du tillsammans med alla återlösta Guds barn 

komma till himlen och möta Frälsaren Jesus Kristus 
och tacka Honom i evighet för Hans gränslösa nåd 
och kärlek.

Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF)

Tavla gjord i tiffany till Närvilä bönehus invignins-
fest år 2003. Tavlan är gjord av Tiina Ahola.
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Historiskt

Den laestadianska väckelserörelsen 
har fått sitt namn efter prosten Lars 
Levi Laestadius, som föddes i Arje-
plog socken i norra Sverige den10 
januari år 1800. Efter sin studentex-
amen studerade Laestadius botanik 
i Uppsala och sedan teologi. Han 
prästvigdes i Härnösand år 1825. 
Följande år utnämndes han till kyr-
koherde i Karesuando församling, 
längst upp i norra  Sverige. När han 
år 1826 tillträdde kyrkoherdetjän-
sten där var han, ur väckelsekristen-
domens synvinkel sett, en sorglös 
präst. Sitt andliga genombrott up-
plevde han på en visitationsresa i 
Åsele i södra Lappland år 1844.
När Gud i sin kärlek genom sin 

lag väckte hans samvete och genom 
syndaförlåtelsens evangelium födde 

honom på nytt till en levande tro 
på Jesus Kristus, kunde han börja 
verka i Andens kraft. Laestadius var 
ett dyrbart redskap i Guds hand och 
hans arbetsfält sträckte sig över så 
gott som hela norra Finland, Sverige 
och Norge. 
Väckelsen spreds också till Ameri-

ka. Redan i början av 1900-talet reste 
predikanter från Norden på mission-
sresor dit. I dag är väckelserörelsen i 
Amerika känd under namnet Apos-
tolic Lutheran Church och finns där i 
flera delstater och även i Canada.
Väckelse är Guds kärlek till oss 

människor, enskilt eller som folk. 
Människor upplever längtan till en 
djupare gemenskap med Jesus Kris-
tus och söker fast förankring i Bi-
beln, Guds Ord.
Den laestadianska väckelserörelsen 

är en inomkyrklig rörelse. Den har till 
skillnad från många andra väckelser 
sin upprinning i kyrkan. Man håller 
fast vid kyrkans bekännelseskrifter, 
håller sakramenten heliga och vill 
stanna kvar inom kyrkan. I väckels-
ens början hade den, trots att Lars 
Levi Laestadius var statskyrkopräst, 
karaktären av lekmannarörelse.
I dag finns ett flertal präster inom 

den laestadianska väckelserörelsen, 
vilket har betydelse för väckelsens 
trovärdighet, men har inte avgörande 
betydelse ifråga om rörelsens ledn-
ing.



Laestadius arbetsfält

Klimatet var hårt och kargt och 
moralen var låg bland människorna i 
lappmarken. Till en sådan miljö sän-
de Gud Laestadius, för att predika 
bättring för vildmarkens vilsegångna 
barn.
Väckelsen var till att börja med 

främst en kamp mot dryckenskapen. 
Resultatet blev att hela Nordkalotten 
torrlades från brännvinets förban-
nelse och väckelsen blev till stor väl-
signelse för människorna där. Man 
kan säga att hela Nordkalotten egen-
tligen är väckelserörelsens hemland. 
Denna enhet genom fridens band 
sträckte sig över riksgränserna och 
gör det än i dag. Den laestadianska 
begynnelseväckelsen som ganska fort 
förändrade livet för människorna i 
många socknar finns ännu kvar som 
tongivande religiös väckelserörelse. 
När Guds Ord genom Laestadius 

och hans medhjälpares prediknin-
gar väckte syndakännedom i män-
niskornas hjärtan kom de till tro. 
Tron förvandlade människorna där 
väckelsen gick fram. Drinkarna blev 
absolutister, man återförde tjuvgods, 
man ångrade och bekände sina syn-
der och fick dem förlåtna.
Den goda frukt som väckelsen förde 

med sig, var att superiet och andra last-
er upphörde och kristendomen spreds 
från by till by. Den laestadianska väck-

elserörelsen har betonat nykterhet. Ett 
onyktert liv och småsupande går inte 
ihop med ett kristet liv.

Geografiskt

Vid tidpunkten för Laestadius död 
år 1861 hade väckelsen nått hela 
norra Finland. Vid slutet av samma 
årtionde finns uppgifter om att den-
na nya väckelse nått svenska Öster-
botten
På 1870-80 talet fick väckelsen på 

allvar fotfäste i svenska Österbotten. 
Via Gamlakarleby och Öja spreds 
väckelsen söderut. I Larsmo, Jako-
bstad, Pedersöre och Esse fick väck-
elsen talrika anhängare. Också i dag 
är den laestadianska väckelserörelsen 
stark i dessa trakter och de ungas 
antal i de olika fridsföreningarna är 
påfallande stort.
Redan i seklets början spreds väck-

elsen även till Vasa, Åbo och Hels-
ingfors. I dessa städer finns i dag 
laestadianska fridsföreningar som 
ordnar regelbundna mötestillfällen 

Sommarmöte i Larsmo 2008.



på söndagarna. Det är en stor väl-
signelse för de många  ungdomar 
som studerar i någon av dessa städer. 
De har möjlighet att besöka de olika 
bönehusen och dela den andliga ge-
menskapen med varandra.

Andligt

Målsättning

Väckelserörelsens målsättning är att 
föra ut Guds Ord till människorna 
enligt Jesu befallning i Matt.28:19-
20 ”Gå därför ut och gör alla folk till 
lärjungar...” Att få vara såningsmän i 
Guds rike är stort. I Jes. 52:7 läser vi: 
”Hur ljuvliga är inte glädjebudbära-
rens fotsteg...” 

Bibelsyn

Vi tror att Bibeln är Guds Ord 
och att den bör hållas oförändrad. 
Vi läser på Bibelns sista blad, i Joh.
Upp. 22: 18-19 ”Och om någon läg-
ger något till dessa ord skall Gud på 
honom lägga de plågor som det är 
skrivet om i denna bok. Och om någon 
tar bort något från de ord som står i 
denna profetias bok, skall Gud ta ifrån 
honom hans del i livets träd och i den 
heliga staden, som det står skrivet om 
i denna bok.”
Bibeln - Guds Ord som helhet, den 

kristna kyrkans 2000-åriga tradition 
samt Jesu eget val av lärjungar ligger 
som grund för ämbetssynen inom 
väckelserörelsen.

Höstmöte i Karleby 2008.



Bättring – syndernas förlåtelse

Redan i paradiset predikade Gud 
själv evangeliet för Adam och Eva 
när de hade fallit i synd. Det var 
predikan om kvinnans säd, den ut-
lovade Messias, som skulle sönder-
trampa ormens huvud. Allt fullkom-
nades genom Jesus, Guds Son, som 
föddes till vår frälsning. Han tog på 
sig hela världens synder och led kor-
sets död för din och min skull. Efter 
sin uppståndelse på den tredje dagen 
kom Han till sina lärjungar som var 
församlade bakom låsta dörrar. Jesus 
överlåter fullmakten att förlåta syn-
der åt lärjungarna i Joh. 20: 21-23. 
Där läser vi: ”Jesus sade än en gång 
till dem: Frid vare med er. Som Fad-
ern har sänt mig, sänder jag er. Sedan 
Han sagt detta, andades Han på dem 
och sade: Tag emot den Helige Ande! 
Om ni förlåter någon hans synder, så 
är de förlåtna, och om ni binder någon 
i hans synder så är han bunden.”
I Matt. 16:19 säger Jesus till Petrus: 

”Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. 
Allt vad du binder på jorden skall vara 
bundet i himlen, och allt vad du löser 
på jorden skall vara löst i himlen.”
I Kor. 2:19 läser vi: ”...och Han har 

anförtrott oss försoningens ord. Vi är 
alltså sändebud för Kristus.”
Evangeliet om syndernas förlåtelse 

i Jesu namn och blod betonas inom 
väckelsen. När detta nådens evange-

lium, syndernas förlåtelse, predikas 
åt en människa som ångrar sina syn-
der, blir hon omsluten av Guds kär-
lek och  den himmelska välsignelsen. 
Hon får underbar frid. Det är Gud 
själv som förlåter synderna, genom 
en människa. Det är också Gud som 
ger tro i hjärtat och som gåva den 
Helige Ande. Den Helige Andes up-
pgift är att vägleda den kristna män-
niskan på vägen till himlen. Den He-
lige Ande talar  kärleksfullt till oss, i 
våra hjärtan och samveten, förmanar 
för det onda och uppmanar oss att 
göra det som är gott. Som en trons 
frukt uppmanar den Helige Ande oss 
att tillrättalägga saker från vårt förra 
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liv i synd och otro. Att i tro leva som 
nådebarn i Guds rike här på jorden 
ger visshet om evigt liv i himlen.
Bikten betonas inom väckelsen, 

som ett nådemedel och en hjälp i 
vardagslivet. Den kan dock inte ses 
som grundläggande i troslivet. En-
dast Jesus Kristus och vad Han har 
gjort är den troendes salighet.
Gud älskar alla människor och 

Han vill ge varje enskild människa 
möjlighet att omvända sig och bli 
Hans barn. Ännu i dag predikas 
evangeliet till ångrande människor. 
Hebr. 4:7 ”I dag, om ni hör Hans röst, 
förhärda inte era hjärtan.”

Det andliga prästerskapet

Varje enskild kristen hör till det 
andliga prästerskapet och har samma 
fullmakt som Jesus gav sina lärjun-
gar, nämligen att lösa människor 
från synd. Jesus säger i Matt.18:20 
”...var två eller tre kommer tillsam-
mans i mitt namn, där är jag mitt 
ibland dem,” och där Jesus är, där 
är också syndernas förlåtelses evan-
gelium med. Bröder och systrar kan 
trösta varandra, använda himmel-
rikets nyck  lar på vägen till himlen. 
Denna del av kristen fostran är vik-
tig, speciellt i hemmen. 

Verksamheten

I den svenskspråkiga delen av 
Österbotten finns aktiva bönehus-
föreningar, i Karleby, Bosund, Näs, 
Risöhäll, Jakobstad, Kållby, Esse och 
i Vasa. Södra Finland fridsförening 
har gemensam verksamhet i Hels-
ingfors och Åbo. Varje bönehus har 
egen administration med ordförande 
och styrelse. Sammankomster hålls 
i bönehusen varje söndag vanligen 
kl.15.00 utom i Helsingfors där 
sammankomsten börjar kl 17.00. 
Dessa olika samlingar är välbesökta 
och viktiga för det andliga livet och 
för gemenskapen. Man sjunger ur 
psalmboken samt ur den egna sång-
boken, Sions Sånger. Den första Sommarmöte i Larsmo 2008



sångboken utkom på 1950-talet, 
samlad och ordnad av predikanten 
Elis Sjövall. Sångboken har i olika 
repriser förnyats och en ny utgåva är 
på kommande.
Predikan hålls av egna predikanter 

eller av någon gästande predikant 
och tolkas till finska resp. svenska i 
de flesta bönehus.
I Vasa bönehus samlas studerande 

ungdomar också varje tisdagkväll 
under vinterhalvåret till sång, andakt 
och diskussion.
I Helsingfors samlas man i en hyrd 

lägenhet på Fredriksgatan (Frebe), 
förutom söndagssammankomsterna 
också till temakvällar ca en gång per 
månad samt utför gatumission.
Varje veckoslut under vinterhalvåret 

ordnas helgsammankomster i något 
av bönehusen i svenska Österbotten. 
Stora skaror av ungdomar söker sig 
till dessa samlingar för att lyssna till 
Guds Ord och för att få vara tillsam-
mans. Diskussionstillfällen för ung-
domar ordnas i en del bönehus.
Söndagsskolor hålls i bönehusen på 

förmiddagen, med lärare ur den egna 
fridsföreningen. Ofta är de två och 
två som turas om. Programmet kan 
variera lite, man sjunger ur Barnens 
sångbok och ber tillsammans. Man 
läser ur Bibeln och håller en kort 
andakt. Barnen tycker om att höra 
berättas om de kända bibliska per-
sonerna David och hans strid med 
Goliat, Josef som såldes av sina 
bröder och om Daniel i lejongro-

Söndagsskolbarn i Näs bönehus.



pen, m. fl. I en del bönehus har man 
också en kort läxa från katekesen.
Barn är Guds gåvor till oss, och 

därför är barnens antal i söndagssko-
lorna och på våra samlingar många. 
Vi anser det viktigt att barnen redan 
från små får höra om barnavännen 
Jesus, så att de kan växa i tro och ge-
menskap. (Mos.5. 11:19.)
Som föräldrar är vi förebilder för 

våra barn och ett kärleksfullt förhål-
lande mellan makar är gåvor vi kan 
ge våra barn.
En verksamhetsform i bönehu-

sen är syföreningarna där både yn-
gre och äldre deltar. Man ordnar 
auktioner och basarer vår och höst 
med försäljning av bakverk och han-
darbeten. Inkomna medel tillfaller 
den egna bönehusföreningen.
Stormöten ordnas sommartid med 

början i pingsthelgen i Bosund, i 
Larsmo. Detta  möte har den läng-
sta traditionen. Första pingstmötet 
hölls i Bosund  år 1919. I juli månad 
ordnas stormöten växelvis i Larsmo 
och Esse. I augusti hålls möte i Kåll-

by och höstmöte och midvintermöte 
hålls växelvis i Jakobstad och Kar-
leby. I Helsingfors ordnas årligen ett 
möte i oktober.
En stor del av mötesdeltagarna 

är barn och ungdomar som ofta 
kommer långväga ifrån, från norra 
Finland, Sverige och Norge. Sångs-
tunder och ungdomssamlingar ord-
nas vid dessa tillfällen och ungdomar 
samlas i tusental.
Vi har även besök av kristna vänner 

från Amerika på dessa stormöten. 
Till Amerika kallas ibland predi-
kanter från Finland, Sverige och 
Norge. LFF kallar tillsammans med 
Rauhan Sana predikanter därifrån 
till våra mötestillfällen. Prediknin-
garna på alla samlingar tolkas till 
finska resp. svenska, samt vid behov 
till engelska. 
Väckelsens folk är på många sätt 

aktiva i samhället och man innehar  
förtroendeuppdrag i kommunala 
och kyrkliga sammanhang. De unga 
söker sig till olika yrkes – och hög-
skoleutbildningar och en del vuxna 
väljer att vuxenstudera. 

Laestadianernas  
Fridsföreningars Förbund (LFF)

De svenska bönehusföreningarna 
har en gemensam organisation Laes-
tadianernas Fridsföreningars För-
bund, LFF.

Sångstund i Bosund. 



LFF bildades för utgivningen av 
Zions Missionstidning och för mis-
sionverksamheten. LFF har egen 
förvaltning med ordförande, styrelse 
och verksamhetsledare. Predikanter 
sänds via LFF ut på predikoresor 
till församlingarna i Borgå stift. De 
predikar i kyrkor, församlingshem, 
bönehus och byagårdar där kyrko-
herden ordnar möten. 
Missionsarbete utförs också i olika 

fängelser.
De svenska laestadianerna har liv-

ligt samarbete med finska Rauhan 
Sana.

LFF:s missionsarbete 
i Ingermanland

LFF utför missionsarbete i Inger-
manland sedan 1987.
Under åren har predikningar hållits 

i kyrkor i St Petersburg och västra 
Ingermanlands kyrkor. Församlin-
garna har fått tillbaka sina kyrkor, 
vilka legat så gott som i ruiner, men 

som byggts upp och restaurerats, 
flera med hjälp från Finland.
I staden Kingisepp (Jaama) har 

LFF tagit ansvar för missionsverk-
samheten underlydande Jaama för-
samling och Ingermanlands kyrkas 
kyrkostyrelse. Staden ligger ca:30 
km från gränsen till Estland och fäst-
ningsstaden Narva.
 I Jaama har LFF tillsammans med 

trosvänner från Amerika inköpt en 
byggnad som ombyggts till kyrka. 
Ett samarbetsavtal mellan Inger-

manlands kyrka, Jaama församling 
och LFF skrevs år 1996. Avtalet kor-
rigerades och förnyades år 2001.
Tillsammans med syskonförenin-

gen Rauhan Sana har sex predikanter 
vigts till diakoner i Ingermanlands 

Ingermanlands kyrka, Kingisepp

Barnläger i Ryssland



kyrka med befogenheter att sköta 
kyrkoherdeämbetet i Jaama och ut-
föra predikoverksamhet i den om-
kringliggande landsbygden. Några 
av dessa hade ett år i gången ansvar 
för församlingen. Det betydde att de 
skulle vara minst varannan vecka i 
Jaama. De andra helgerna vikarerade 
andra LFF:s predikanter.
I augusti år 2003 anställde LFF 

ett heltidsanställt missionärspar till 
Jaama. De bor i lägenheten som LFF 
har hyrt i Jaama och har LFF:s bil till 
förfogande.

Radioutsändningar

LFF har en egen radiokanal, Radio LFF, på 98,0 mhz. Under vintermånad-
erna sänder Radio LFF predikningar från de olika helgsammankomsterna. 
Varje torsdagkväll under vår-och höstterminerna  sänds svensk - och finsk-
språkiga  andakter. Den svenskspråkiga  andakten börjar kl.18.00 och den 
finskspråkiga kl.18.30.
Dessutom sänder Radio LFF från sommarmöten i Jakobstadsnejden, med  

hörbarhet inom en radie om ca 40 km från Jakobstad. (Se annonsering i 
dagstidningen.)
LFF har öppnat egna hemsidor på internet under adressen www.lff.fi. Via 

nätet får du mer information om vår verksamhet. Du kan följa med möteskal-
endern, läsa mer om bönehusen och få information om Radio LFF och dess 
sändningar. Webbsidorna innehåller också betraktelser och information om 
missionsverksamheten både i Finland och Ryssland. Överskriften för webb-
sidorna lyder: ”Här en källa rinner, säll den henne finner!” Gudsfrid!

LFF har varje höst ordnat en 
bussresa till Ryska Karelen. Där har 
besökts ett tiotals kyrkor och för-
samlingar. Med på resan har varit 
3-5 predikanter så man kunnat ha 
högmässopredikningar i flera kyrkor 
samtidigt. 

Fredrik Björkskog  
Maj-Lis Fagerholm 



När Kristus hade fullgjort allt
som Fadern honom anbefallt,
han sände, efter Guds beslut,
kring jorden sina vittnen ut.

Det var om den uppståndne Krist
de vittnade till först och sist,
om nåden som i honom här
åt hela världen vunnen är.

Än ljuder detta glada bud
om bättring inför Herren Gud,

om tro på Sonen Jesus Krist,
vår hjälpare mot synd och brist.

Olaus Petri 1536
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