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S:t Laurentii kyrka
20 mar, 18, Aftongtj, Sten-Arne Persson
23 mar, 19, passionspredikan, Nils-
Åke Nilsson

S:t Markus församling, Lund
20 mar, 11, gtj, Patrik Toräng, Ban-
torget 5

Vigarehuset, Vik
20 mar, 15 (Obs tid), gtj, Andreas 
Karlgren

Småland
Huskvarna, Frälsningsarméns lokal, 
Vintergatan 19
20 mar, 16, gtj, Jan-Erik Appell

Stockholm
Roseniuskyrkan, Smala Gränd 5
20 mar, 14.30, hm, Andreas Johansson

S:t Stefanus koinonia, S:t Sigfrids k:a, 
Alvastrav. 8
20 mar, 11, hm, Hans-Åke Holmström

Västlaestadianerna, Roseniuskyrkan, 
Smala Gränd 5
20 mar, 17, gtj

Uppland
Uppsala, Pauluskapellet
20 mar, 10, gtj, Andreas Johansson

Västlaestadianerna, Knivsta Bönhus, 
Päronv 2
20 mar, 13, gtj

Värmland
Karlstad, S:t Petri kyrksal, Sundbergsg 16
20 mar, 11, gtj, Jonny Bjuremo

S:t Mikaels församling, Torsby
20 mar, 15, gtj, Jonny Bjuremo

Västerbotten
Degerbyn, Skellefteå, ELS
20 mar, 11, gtj, Göran Holmgren

Umeå, Luth. Kapellet, Pilg 4, ELM 
Nord
19 mar, 14, årsmöte med avsl. pred.
20 mar, 11, hm, David Appell

Umeå, Mariehemskyrkan, ELS
20 mar, 11, hm, Henric Staxäng

Östergötland
ÖSM, Linköping, Övre salen vid kyrkan 
i Johannelund
20 mar,18,pred, Rune Karlsson

gudstjänstergudstjänster

Bohuslän
Elsebergskyrkan, Edingsvägen 20, Udde-
valla
20 mar, 11, gtj, Fredrik Sidenvall, före-
drag: ”Anknytningen som frälsnings-
historiskt tema”
23 mar, 18, passionspred, Anders Eliasson

Dalsland
Stigens kyrka
20 mar, 11, gtj, Tobias Olsson
23 mar, 14, passionspredikan, Tobias 
Olsson

Göteborg
Kvillebäckens gudstjänstgemenskap, Kyr-
kolokalen Lyktan, Glöstorpsvägen 49 i 
Tuve (bakom Tuve torg)
20 mar, 14, Hm, Bengt Birgersson, 
Henrik Åström
23 mar, 18, Passionsgtj, Torbjörn Jo-
hansson

Lutherstiftelsen, Thorburnsg 5
20 mar, 11, hm, Ragnar Block
20 mar, 18, pass.pred, Pekka Heikkinen

Lappland
Västlaestadianerna, Gällivare Bönhus, 
Vinbärsv 23
20 mar, 15, gtj

Västlaestadianerna, Kiruna Bönhus, 
Gruvvägen 7
20 mar, 15.30, gtj

Norrbotten
Strömnäs lutherska kapell, Nötöv 3, Piteå
20 mar, 11, gtj, Carl Henrik Rehn-
ström

Luleå Fridsförbund, Vinkelgränd 4, Ör-
näset
20 mar, 16, gtj, Göran Esberg

Västlaestadianerna, Luleå Bönhus, Hert-
sötorget 9
20 mar, 15, gtj

Skåne
ELM Malmö, Betlehemskyrkan, Söder-
värnsgatan 7
20 mar, 16.30, pred, Arthur Einarsson

Gratia Dei, Kristianstad
20 mar, 11, hm, Jan-Erik Appell
23 mar, 19, bibelförklaring, Lars 
Artman

Förklaringar till 
predikoturerna

hm = högmässa (nattvard)
gtj = högmässogudstjänst / gudstjänst
pred = predikan

ELM = Evangelisk Luthersk Mission
ELS = Evangelisk Luthersk Samling
ÖSM = Östra Smålands Missionsför-
ening

Lyssna på Kyrkliga
Förbundets veckoandakt

i närradion
vecka 11: Jakob Okkels

vecka 12: Jan-Erik Appell

Borås 92,5 MHz, fre 19.30, lör 14.30
Lund 99,1 och 91,1 MHz, sön 8.30
Bromölla 106,8 MHz, sön 11.30
Växjö 102,4 MHz, ons 20.00

www.kyrkligaforbundet.se

Finns glöden hos oss?
Biskop emeritus Arne Olsson, 

Missionsprovinsens i Sverige 
och Finland förste biskop, läm-

nade sin tjänst för ett år sedan. Av 
ålders- och hälsoskäl har han dragit sig 
tillbaka, men gör forfarande punkt-
insatser.

I brev i början av mars skriver han 
om sviktande hälsa, samtidigt som livs-
mod och kreativitet blomstrar: ”Jag är 
trots allt vid gott mod och ser det som 
att Herren nu låter mig få koppla av 
från offentligheten. Han ger mig t.o.m. 
lust att skriva då och då. Mitt i min 
kropps svaghet har Herren gett mig 
tid och ork att rensa och gallra något 
i allt som hopats under årens lopp. 
Jag fann nyligen ett stencilerat häfte 
där föredragen från första stora mötet 
med Kyrklig Samling i november 1958 
fanns samlade. Tidigare under hösten 
hade kyrkomötets majoritet sagt ja till 
att öppna prästämbetet för kvinnor. 
Jag blev så inspirerad av att åter få läsa 
det, så jag kunde inte låta bli att referera 
något från mötet.”

Profetiskt tilltal
Carl Strandberg var en av föredrags-

hållarna. Biskop Arne citerar från anfö-
randet: ”Genom de motiveringar, som 
anfördes vid beslutets tillkomst, har man 
klart visat, att man genom att besluta så 
som man gjorde, anlagt en helt ny och 
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främmande syn på vad vår kyrka är, 
på hur hon skall tolka bibeln och be-
kännelsen över huvud. Frågan om de 
kvinnliga prästerna är bara en början. 
Skulle man göra allvar av den grundsyn, 
som ligger bakom beslutet, och sätta 
sig ned och med denna grundsyn som 
mall gå igenom våra bekännelseskrif-
ter, vår kyrkohandbok, vår psalmbok, 
vår kyrkolag, så skulle man bli tvungen 
till radikala reformer, ja, helt enkelt att 
omgestalta vår kyrka och göra henne 
till något annat än hon varit under hela 
sin historia. Det är i ljuset av detta man 
måste se på den aktuella frågan. Då blir 
den inte den isolerade detaljfråga, som 
den för många är.” 

”Ja, så blev det – och omgestaltningen 
fortsätter”, kommenterar biskop Arne. 

Tron på Ordet, tron på Gud
Från biskop Bo Giertz föredrag 

lyfter biskop Arne fram några axplock:
”Där det finns tro på Ordet, där och 

endast där kan det också finnas en rätt 
tro på Gud, och där det finns en rätt 
tro på Gud, där finns det också tro på 
Bibeln.

Det är inte här bara en strid om den 
rätta bibeltolkningen. Det gäller själva 
bibelsynen. Oenigheten råder inte om 
vad som faktiskt står i Bibeln, utan 
vilket värde och vilken myndighet 
man skall tillmäta det, som står där.

Tron på Ordet och viljan att låta det 
gälla oavkortat skapar en andlig släkt-
skap mellan människor, som ibland 
vänder upp och ned på alla fack, där 
vi vanligen försöker stoppa in kyrk-
liga riktningar. Det som binder oss 
samman är kyrkans klassiska tro på 
Guds levande ord. Och eftersom detta 
inte är en läropunkt bland många 
andra utan är själva källan, ur vilken 
all kristen lära och allt kristet liv skall 

springa fram, så är denna gemenskap 
grundad just där, där enligt våra be-
kännelseskrifter all kristen enhet måste 
ha sin grund. Den som tycker, att den 
ena bibelsynen kan vara lika god som 
den andra, kommer aldrig att förstå 
en sådan endräkt. Annorlunda blir 
det, om man insett, att troheten mot 
Ordet är livsvillkoret för kyrkan och 
att det betyder evangeliets undergång, 
om man börjar ändra det bibliska bud-
skapet. Då framstår bundsförvantska-
pet med alla dem, som annars brukar 
kallas lågkyrkliga, högkyrkliga eller 
gammalkyrkliga, som den stora för-
pliktelsen och den stora framtidsmöj-
ligheten i denna tid.”

Enheten
Domprosten Danell predikade vid 

den avslutande gudstjänsten över Ef 
4:1–6, 11–15, där bl.a. följande fram-
fördes:

”Andens enhet vinnes inte genom 
en falsk frid, utan genom sanningen 
och genom kärlek. (---) Vi har samlats 
här i denna stad och i denna kyrka för 
att med Guds hjälp återställa, bevara 
Andens enhet genom fridens band. Vi 
kämpar inte för att bli tolererade bland 
de många andra uppfattningarna. Vi 
kämpar för att Bibeln och Bekännelsen, 
som vi vill hålla fast vid, skall få tillbaka 
sin plats i hela den svenska kristenheten, 
i hela Svenska kyrkan. Vi beder om en 
fullkomlig enhet i den sanna tron, i den 
rena oförfalskade apostoliska läran, i san-
ningen, som gäller för alla kristna, ja för 
alla människor i alla tider.”

Brinnande hjärtan
Biskop Arne avslutar: ”Det fanns 

en glöd, en hänförelse på detta möte. 
Man ville verkligen vara trogen mot 
Gud och hans Ord. Finns glöden hos 
oss? Finns viljan bland oss som tror på 

Gud och som inte vill skilja Gud från 
Bibeln, att kämpa tillsammans för den 
tro som en gång för alla överlämnats 
åt oss? Har vi kärlek till människorna, 
som utan Guds ord saknar hopp om 
frälsning och evig glädje hos Gud? Är 
vi oeniga om vägen får vi lämna allt 
gammalt groll och sätta oss ned och 
fördjupa oss i vad Herren säger i sitt 
Ord. För människornas skull.”

Tack till biskop Arne för fortsatt en-
gagemang! Med tacksamhet till Gud 
förmedlas budskap och reflektioner 
också till oss andra, mitt i en pågå-
ende andlig kamp. På Ordets och be-
kännelsens grund och i ovan angiven 
anda är Missionsprovinsen i Sverige 
och Finland förpliktad att samla ett 
under närt gudsfolk kring Ordet och 
sakramenten och förmedla evangeli-
um till onådda människor. Därför vill 
vi arbeta för att etablera nya koinonior 
/församlingar där behov uppstår. Ett 
antal teologie studerande har anmält 
sig som prästkandidater och prövas 
av Missionsprovinsens konsistorium. 
Dessa kan bli viktiga resurser för nya 
koinonior.

Roland Gustafsson
Missionsbiskop

Finns glöden hos oss?

Lyda Gud mer 
än människor

Artiklarna i denna festskrift representerar tre olika perspektiv. Först 
finns vår hyllning till biskop Arne, som nu fyllt 80 år och fått lov 
att gå i pension för andra gången. Här är prosten Ingemar Fridefors 
artikel om elden som inte får slockna vår särskilda högtidshälsning. 
Sedan är festskriften i viss mening en vitbok, där vi publicerar några 
avgörande dokument i den pågående kyrkokampen och som visar att 
Missionsprovinsen inte är en annan kyrka än den kyrka, som Olaus 
Petri eller Bo Giertz betjänade och representerade. Biskop Arnes eget 
svar till Svenska kyrkans överklagandenämnd i mars 2005 är här ett 
tydligt exempel.

Biskop Matti Väisänens artikel visar på att samma kamp gäller i Fin-
land, vars kyrka en gång var densamma som den svenska.

Dr Rune Imbergs spännande artikel ger en klargörande tolkning av 
en del av det skeende som föregått Missionsprovinsen och hur den 
förts samman med delar av den världsvida kristenheten.

Det tredje perspektivet är en bekännelse. Här finns några exempel på 
hur biblisk evangelisk luthersk tro som vi bekänner oss till ser ut, hur 
den måste ta gestalt i äkta gudstjänst och hur den måste möta ett post-
modernt samhälle i vetskap om att de konstantinska statskyrkornas tid 
är förbi. Merparten av artiklarna är skrivna av präster i Missionsprovin-
sens prästkollegium.
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Biskoparna Bo Giertz, Arne Olsson och Roland Gustafsson


