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Psalt 118:27: HERREN är Gud, och 
han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled 
med lövrika kvistar i händerna fram till 
altarets horn.

All kristen mission måste ha två 
centrala punkter. Den ena är 
förkunnelsen av ett levande 

budskap om den levande Herren, som 
gett sitt liv för syndare och som åt dem 
har vunnit syndernas förlåtelse och 
evigt liv. Den andra är att byggandet 
av levande församlingar, där de, som 
tar emot evangeliet kan leva trons liv 
tillsammans med andra. Om inte för-
kunnelsen är biblisk, levande och varm 
kommer ingen till tro. Om inte den ny-
ligen omvände får en församling värd 
namnet riskerar han/hon att förlora sin 
nyvunna tro.

Det är ett stort under och en stor 
nåd, när Herren sänder sitt ljus genom 
att sända sådana Ordets tjänare, som 
förstår att öppna skrifterna för sina 
åhörare. Det är om sådana arbetare 
Jesus uppmanar oss att be, eftersom 
skörden är stor. Men det är lika avgö-
rande att vi ber att Herren lägger till 
rätta så att levande församlingar växer 
fram, där man ordnar sig ”i högtidsled 
med lövrika kvistar i händerna fram till 
altarets horn”. 

När Herren öppnar sitt ord, så lyser 
korsets under med en frälsande kraft. 
Det väcker längtan efter att få lov-
prisa Honom, som på Golgatas altare 
öppnade vägen till liv. Församlingen 
och dess gudstjänst är platsen för den 
lovsången. Här samlas vi kring fort-
satt undervisning och här tar vi emot 
Kristus i bröd och vin. Sådana försam-
lingar behöver också herdar, som själva 
känner Överherden och älskar honom 
och älskar dem som tillhör Honom. 
Underherdarna ska i Herdens kärlek 
hjälpa, trösta och leda dem, som han 
fått på sin lott. Han ska vara med dem 
i glädje och sorg. Han måste veta hur 
man tröstar de anfäktade. Liksom hur 

farligt det är att komma bort från den 
Gode Herden.

Dessa två punkter, den levande för-
kunnelsen och byggandet av levande 
församlingar, är Missionsprovinsens 
centrala uppgift. Vad äkta förkunnelse 
är, har det skrivits mycket om. Men vad 
det är att bygga levande församlingar 
har inte varit i fokus. Och vår ovana och 
tafatthet inför den frågan är stor. Men 
vi börjar ta stapplande steg. Vi bär med 
oss ett arv, som antingen består i att vi 
har levt vårt kristenliv i traditionella 
svenskkkyrkliga församlingar, inordnat 
i ett rikstäckande nät av territorialför-
samlingar. 

Eller så har vi levt det mesta av vårt 
andliga liv i missionsföreningar, som 
i sitt tänkande principiellt har sett sig 
som komplement till redan existe-
rande församlingar. Så har katastrofen 
kommit. Liberalteologi av olika slag 
som gjort prästerna till odugliga herdar. 
Kyrkorådens majoritet sitter på ateis-
tiska politiska mandat och styr kyrkan. 
Missionsföreningarna har inte längre 
någon församling att vara komplement 
till – och har börjat leva sitt eget liv. 
Men utan att tänka igenom vad den 
borde vara – församling.

Den kristna församlingen är Guds 
folk på en plats, ett ”kungligt präs-
terskap”, som tillsammans tillber sin 
Herre och i kärlek har omsorg om var-
andra. I församlingen ska inte bara 
evangeliet förkunnas. Här måste också 
finnas dop och dopunderivsning. Här 
måste det finnas regelbundet nattvards-
firande under pastoralt ansvar av en 
herde, som känner församlingen.

Att bygga sådana församlingar från 
grunden är något ganska ovant i våra 
sammanhang – och likafullt sker det. 
På olika håll växer det fram försam-
lingar med ganska olika bakgrund men 
med en gemensam insikt: Guds folk 
lever sitt liv tillsammans i församling.

När Missionsprovinsen bildades 
för drygt tio år sedan, så var det präst-
vigningsfrågan som låg uppe vid ytan. 
Men under resans gång har insikten 
om det avgörande behovet att bygga 
församling vuxit sig allt starkare. Vi är 
bara i början av den resan och behöver 
växa i kunskap och insikt. Guds folk i 
vårt land behöver också komma till ny 
insikt om att vårt kristenliv levs i för-
samlingens gemenskap med de andra.

Om det på den plats där Du bor finns 
två eller tre som tänker i sådana här 
banor och inte har en församling att fira 
gudstjänst i, hör gärna av Dig till någon 
av prästerna i Missionsprovinsen eller 
till missionsbiskop Roland Gustafsson 
(tel. 0761-65 15 59, mail: roland.gus-
tafsson@missionsprovinsen.se ) eller 
undertecknad provinssekreterare. Vi 
vill gärna hjälpa till, samtala, besöka, 
planera, studera – och tillsammans 
bygga församling.

Bengt Birgersson
Provinssekreterare 

(tel 070-777 26 09 eller mail: bengt.
birgersson@missionsprovinsen.se) 
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