
Högmässa i Karlstad söndagen den 26 augusti 2012

Kära bröder i Kristus – frånträdande pastor Samuel Petersson och 
tillträdande pastor Daniel Brandt! 

Jag vill hälsa Er med orden från Ps. 145:13–14, 17–18:

Ditt rike är ett rike för alla evigheter, ditt herravälde  
varar från släkte till släkte. 
HERREN är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt  
han gör.
HERREN uppehåller alla dem som är på väg att falla,  
han reser upp alla nerböjda. 
HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt  
han gör. 
HERREN är nära alla som åkallar honom, alla dem som 
åkallar honom i sanning.

Fem (5) sanningar lyfts fram i psalmen:

• Riket är HERRENS  . Ditt rike är ett rike för alla evigheter, ditt  
herravälde varar från släkte till släkte. Samma sak lyfts fram i 
förlängningen av Herrens bön: Riket är ditt och makten och  
härligheten i evighet. Ett faktum som inger både fruktan och 
tillförsikt. Fruktan med tanke på tjänarens ofullkomlighet och 
tillkortakommanden – tillförsikt med tanke på Herrens attribut / 
egenskaper:

• HERREN är trofast  . HERREN är trofast i allt han säger och  
kärleksfull i allt han gör. Vår värld och tid kännetecknas av 
trolöshet – kan man överhuvudtaget lita på någon?! Dystert – 
men dessvärre sant. Med Herren Gud är det så annorlunda – 
Han är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.



• HERREN uppehåller  . HERREN uppehåller alla dem som är på väg  
att falla, han reser upp alla nerböjda. Vår värld och tid kännetecknas 
av uppgivenhet och depression. Människor tar till och med sina 
liv för att – tror man – förkorta sina lidanden. Med Herren Gud 
är det så annorlunda – Han uppehåller alla dem som är på väg 
att falla, han reser upp alla nerböjda. 

• HERREN är rättfärdig  . HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och  
nådig i allt han gör. Vår värld och tid kännetecknas av 
orättfärdighet, korruption och orättvisa krav av olika slag. Med 
Herren Gud är det så annorlunda – Han är rättfärdig i alla sina 
vägar och nådig i allt han gör.

• HERREN är nära  . HERREN är nära alla som åkallar honom, alla  
dem som åkallar honom i sanning. Vår värld och tid kännetecknas 
av isolation och likgiltighet. Med Herren Gud är det så 
annorlunda – Han är nära alla som åkallar honom, alla dem som 
åkallar honom i sanning. 

Samuel och Daniel, frånträdande och tillträdande pastorer: jag vill 
lägga dessa grundläggande fakta på Era hjärtan. Kom ihåg:

1. Riket är Herrens
2. Herren är trofast ...
3. Herren uppehåller ...
4. Herren är rättfärdig ...
5. Herren är nära …

När vi har en sådan God Herde, så skapas förutsättningar för oss att 
få vara Hans underherdar, kallade att betjäna den hjord som 
Frälsaren, Jesus Kristus, så dyrt har köpt med sitt blod. 
    Ett tack till Dig, Samuel, som nu lämnar tjänsten här i Karlstad och 
går in i nya åtaganden. Gud välsigne Dig! 
    Ett tack också till Dig, Daniel, som bejakat kallelsen till tjänst här i 
Värmland. Gud välsigne Dig! 

+Roland Gustafsson


