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Och Ordet blev kött … och vi såg Hans härlighet 
– Betraktelse över Joh. 1:14 – 

 
Vilken lycka att vi har vårt kyrkoår! – med dess texter under vilket vi får följa vår 
Frälsares jordevandrings tid från hans födelse till och med hans uppståndelse och 
himmelsfärd! Särskilt som vi med den senaste Evangelieboken berikats med en 
fullständig serie av gammaltestamentliga texter – som, märkligt nog, så länge, länge 
saknats. Så kan vi tillgodogöra oss Jesu undervisning om den heliga Skrifts rätta 
bruk – då Han ”började med Moses och med alla profeterna och uttydde för dem ur 
alla skrifterna sakerna om Honom” (Luk 24:27).  

 

Vi befinner oss, efter att ha firat Kyr-

kans Nyår, redan i slutet av Julens för-

beredelsetid, julfastan, av Johannes 

Döparen hälsosamt förmanade till om-

vändelse – sedan judarna har firat sitt 

Nyår (Rosh Haschanah) tidigare under 

hösten och nu räknar år 5776 efter A-

dam och därmed är inne på ett mänsk-

lighetens sjätte årtusende!  

   Vi står efter vår julberedelses första 

tre veckor inför den fjärde och sista 

veckan, som – välbehövligt – vill erinra 

oss om ”Herrens moder” – hon som vid 

sitt hjärta bar den hon var skapad av! 

”Si, der är eder Gud!” (Jes. 40: 9 enl. 

Karl XII:s Bibelöversättning). Jesaja har 

kallats ör Gamla Testamentets evange-

list, konungen bland profeterna och 

trons härold. Sällan betänker man vid 

gudstjänster det enkla faktum att profe-

ten Jeremias förutsägelse om ”nya Tes-

tamentet” – Jer. 31:31, lätt att minnas! – 

ännu alltjämt under Jesu jordeliv inte 

var ”skrivet”, medan därmed hela 

Evangeliet var att finna i Lagen (Matt. 

13:44f.), hos Profeterna och i Skrifterna! 

Ja, hos Moses i hans första boks tredje 

kapitel läser vi ju den första profetian 

om Jungfrufödelsen – och i samma vers 

om Korsoffret! En klar förutsägelse hos 

Moses om Ordet som blev kött! 

   När vi med Kyrkans nicenska trosbe-

kännelse instämmer med orden: ”född 

och icke skapad”, står ju underbara ting 

att läsa härom i Salomos Ordspråksboks 

8:e kapitel – den som inte läst det, läs 

det! Men i Karl XII:s rätta Bibelöver-

sättning, (ty från och med reformations-

tiden hade man tillgång till källskrifter 

från Antiokia, vilka till Konstantinopel 
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flyktande kristna förde med sig). I Ords. 

8:22 läser man: Herren hafver haft mig i 

sina wägars begynnelse; förr hans gernin-

gar war jag. 

   Efter vårt kristna julfirande – och det 

borgerliga Nyåret – följer Epifaniatiden 

med texter om Herrens herrlighets 

uppenbarelse … Först herdarna och så 

de Vise männen som, ledda av Stjärnan, 

stjärnkalenderns från Sippar och väl 

sannolikt minnen från profeten Daniels 

undervisning under tiden för hans 

babyloniska fångenskap – kom för att 

bringa den nyfödde Konungen sin 

hyllning med gåvor av guld, rökelse 

och myrra. Som Johannes Jellinek (Ordet 

och orterna) kommenterat detta: Guldet 

– alla mina ägodelar, rökelsen – hela 

min tillbedjan, det villkorslösa skådan-

det av Guds stränghet och godhet, 

myrran – med dess välluktande balsam, 

nämnd i Höga Visan, min tacksamhets 

gåva för att min Frälsare finns. ”Men 

just myrran leder mina tankar till det 

väsentliga, som Betlehemsstjärnan gav 

världen: att det eviga ljuset är mitt 

därför att min död har uppslukats i Jesu 

död; ty med myrra blandades hans 

dödsvin (Mark. 15:23), med myrra bal-

samerades hans heliga kropp … 

Stjärnan stod över Betlehem” [Beth 

laechem – Brödets hus!] ” – men den 

lyser over hela världen.” 

   Och vise män söker Honom än! ”Strä-

va efter frid med alla och efter helgelse, 

utan vilken ingen får se Herren (Hebr. 

12:14)! 

   I 2 Mos. 33:20 läser vi att Gud säger 

till Moses: ”ingen människa kan se mig 

och leva”. Detsamma läser vi: ”Ingen 

har någonsin sett Gud …” (Joh. 1:18). 

Vem är det då som för Abraham uppen-

barade sig som ”Härlighetens Gud” 

Apg. 7:2), för Hagar i öknen, för Moses i 

den brinnande busken, för Josua vid 

Jeriko, för Gideon under terebinten i 

Ora, för Manoa och hans hustru …? 

   Den personlige Jesus Kristus är förkla-

ringen till dessa gåtfulla uppenbarelser. 

” … och vi såg Hans härlighet!” 

 

Kjell Burman, km.emer. 

Katakomben, Göteborg 
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Flyktingar – en julhälsning 
 

Vi firar jul i en tid, som upplever fler flyktingar än kanske någon annan tid. Det går 
en strid ström norrut och västerut. Vad som blir slutet på detta, kan igen veta. Men 
Herren har ställt oss som kristna mitt i detta skeende. 

 

Som kristna vi vet, att även vår Frälsare 

varit flykting. Inför ett verkligt hot, att 

Herodes skulle döda barnet Jesus, blev 

Josef anvisad av en ängel att fly landet 

med sin lilla familj. Genom flykten räd-

dades Jesus. Men andra små pojkar fick 

sätta livet till – och blev de första mar-

tyrerna för Jesu skull. En av julens tex-

ter handlar om detta. 

   Herren sitter på tronen och har histo-

rien i sin hand. Vad han vill med den 

stora flyktingströmmen, kanske vi ska 

vara försiktiga med att säga. Hur mån-

ga flyktingar, som verkligen flyr för 

livet kan också vara svårt att veta. Men 

det är säkert väldigt många. Andra sö-

ker en bättre tillvaro. Kanske har vissa 

någon form av kommendering ...  

   Oss alla i Missionsprovinsen vill jag 

uppmana att lägga märke till några vik-

tiga perspektiv. Först och främst så in-

går hela den väldiga flyktingströmmen 

i Guds plan  

   När vi möter en flyktingfamilj eller de 

ensamkommande, så har Gud sänt nya 

människor i vår väg, vilka vi är kallade 

att hjälpa. Detta gäller oss både som 

enskilda och som församling. Alla des-

sa som kommer som flyktingar lämnar 

länder bakom sig, där det i det närmas-

te är förbjudet att bedriva mission. De 

allra flesta som kommer är muslimer. 

Nu har ett muslimskt missionsfält kom-

mit till oss. Vad betyder det för oss?  

   Det kan också vara så att Gud göm-

mer en dom i denna flyktingström av 

ofta mycket religiösa människor. Kom-

mer vårt land att fyllas av en ny tro, en 

muslimskt tro? Vad blir slutet av det?  

   Flyktingfamiljen från Betlehem, flyd-

de därför att Gud ledde dem så. De 

stod under Guds ledning, och därmed 

också under Guds beskydd. Gud var 

rädd om den, därför att Hans Son var i 

den familjen. Finns det bland flyktin-

garna några kristna, familjer eller en-

skilda? Ja, men som en liten minoritet. 

Kanske att det är dessa kristna flyktin-

gar vi på ett särskilt sätt skulle söka 

upp? Den allra mest förföljda gruppen 

av människor i världen idag är de krist-

na, våra trossyskon. De har Jesus med 

sig, inte som ett litet barn, men i sina 

hjärtan, om de lever trons liv. Skulle vi 

inte aktivt arbeta för att finna dessa fa-

miljer. De behöver vår hjälp. 

   Mitt i allt detta firar vi nu jul – och om 

Herren låter oss leva, så är vi kallade att 

fortsätta att tjäna honom i kärlek, bygga 

nya församlingar, ta emot de flyktingar 

han sänder i vår väg. 

   På Missionsprovinsens vägnar önskar 

jag Sändebrevets läsare en välsignad jul!  

Bengt Birgersson 
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Ny församling i Blekinge och Småland 
 
I maj 2015 rapporterade vi om ett påbörjat arbete i sydöstra delen av vårt land – se 
Sändebrevet nr 82, s. 9. Pastor Magnus Olsson har nu förmedlat följande rapport: 

 

I sydöstra Blekinge/Småland fick vi 

med glädje och tacksägelse gå in i det 

nya kyrkoåret. Som ett svar på mångas 

böner grundades S:t Andreas försam-

ling. Gud använder oss, enkla männi-

skor, som redskap för att samla sin ut-

spridda hjord. Denna gång använde 

Herren sig av sin tjänarinna Elin Skju-

tare som kontaktade Missionsprovinsen 

och bad att något skulle ske i Karls-

krona. Resultatet blev att bibelstudier 

regelbundet hölls i den gamla örlogs-

staden. Gruppen som samlas kommer 

från olika delar av Sydsverige och bör-

jade i våras fira gudstjänster regelbun-

det. För att ta ytterligare ett steg mot att 

bli en del av Missionsprovinsen bilda-

des S:t Andreas församling. 

 

 

Kontaktpersoner: 

Anders Petersson, församlingens ordföran-

de, tel 073 - 821 75 80 och  

e-post anderspetersson@gmail.com; 

Magnus Olsson, församlingens pastor, tel 

070 - 371 20 67, och e-post 

magnus.olsson@missionsprovinsen.se 

  
 

 

Biskop Roland Gustafsson kommente-

rar: Vi gläds över detta initiativ och 

önskar den etablerade församlingen 

Guds fortsatta ledning och välsignelse! 

Formellt sett kommer S:t Andreas-för-

samlingens ansökan att behandlas av 

Missionsprovinsens Missionsråd och 

Konsistorium under vintern/våren 2016. 

/Kansliet 

 

 

 

 

 
S:t Andreas försam-

ling samlas regelbun-

det till gudstjänst och 

bibelstudier i både 

Karlskrona och 

Nybro. Bilden är från 

församlingslägret 1:a 

advent, då församlin-

gen bildades. 

 

mailto:anderspetersson@gmail.com
mailto:magnus.olsson@missionsprovinsen.se
mailto:magnus.olsson@missionsprovinsen.se
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---------------------------   Från kansliet   ---------------------------- 
 

Konsistoriet – Prästkollegiet 
 

På senaste sammanträdet i Konsistoriet 

behandlades ett flertal ärenden, bl a 

några som berör Prästkollegiet. 

   Två präster har önskat att utträda ur 

Missionsprovinsen. Detta gäller Jonny 

Bjuremo, som har varit anställd av 

Lutherstiftelsen och haft ansvar för 

koinoniorna i Värmland, och Anders 

Göth, Malmö, som inte har haft någon 

anställning i direkt anslutning till 

Missionsprovinsen. 

   Konsistoriet har noterat dessa önske-

mål och därför också beslutat förklara 

både Jonny Bjuremo och Anders Göth 

obehöriga att utöva prästämbetet så-

som ämbetsbärare inom Missionspro-

vinsen.  

   Det betyder att de har lämnat 

Prästkollegiet och inte kan ansvara för 

kyrkliga förrättningar inom Missions-

provinsen. 

 

Dessutom tog Konsistoriet emot en an-

sökan om att bli prästkandidat. Svei-

nung Eriksen, från Norge och – numera 

– Göteborg, har denna termin gått 

Lutherstiftelsens pastorala kurs. Efter 

ytterligare samtal och beredning kom-

mer hans ansökan att behandlas i bör-

jan 2016. 

 

 
 

 

Lutherstiftelsens pastorala kurs 
 

Fredagen den 18 december avslutades 

den pastorala kursen som Lutherstif-

telsen anordnar. Tre studenter har ge-

nomfört den intensiva kursen. Jude 

Cumber, från Kamerun, Sveinung Erik-

sen, – se ovan – och Jimmy Svenfelt, 

från Österbotten, men som också har 

studerat teologi på Församlingsfakul-

teten i Göteborg. En tid var han dess-

utom ersättare i Missionsrådet. För 

Jimmys del väntar missionärstjänst i 

Albanien och prästvigning i Tirana den 

24 januari 2016.  

 

Jakob Okkels 
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Koinonior inom Missionsprovinsen i Sverige 
 

S:t Markus församling 

Bantorget 5, Lund (oftast) 

Sön-/helgdagar kl 11 Patrik Toräng          

Tel 070-615 11 61 

S:t Johannes församling           

Fader Gunnars väg, 

Kristianstad 

Sön-/helgdagar kl 11 Jan-Erik Appell       

Tel 044-21 35 25 

Katakomben                       

Västra Hamngatan 15, 

Göteborg 

Lördagar kl 12 Jakob Okkels           

Tel 076-236 52 24 

Kvillebäckens församling 

Glöstorpsvägen 49, Göteborg 

Sön-/helgdagar kl 14 Bengt Birgersson 

Tel 070-777 26 09 

Tabor                                

Grönedegatan 49, Kisa 

Varannan söndag kl 11 Jakob Okkels            

Tel 076-236 52 24 

Mariakyrkan     

Sommarhemsvägen 4, 

Uddevalla  

Sön-/helgdagar kl 10 Per-Anders Grunnan 

Tel 0522-234 43 

Stigens kyrka                 

Stigevivägen 1, Stigen 

Sön-/helgdagar kl 12 Per-Anders Grunnan     

Tel 0522-234 43 

S:t Stefanus koinonia 

Alvastravägen 8, Hägersten 

Sön-/helgdagar kl 11 Hans-Åke Holmström 

Tel 08-541 39 041 

Alsike kloster 

Knivsta 

 Helgeandssystrarna 

Tel 018-38 30 02 

S:t Petri gudstjänstgemenskap 

Gjuteriet på Herrhagen, 

Verkstadsgatan 1, Karlstad 

Sön-/helgdagar kl 11 Daniel Brandt 

Tel 073-150 93 51 

Evangelisk Luthersk 

Församling Umeå, 

Pilgatan 4, Umeå 

Sön- /helgdagar kl 11 David Appell 

Tel 076-828 47 10 

 

Korpilombolo 

gudstjänstgemenskap, 

Överkalixv. 6, Korpilombolo 

Varannan söndag kl 10 Anders Alapää 

Tel 070-602 48 34 

callto:+46731509351
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Annan gudstjänstverksamhet 
där präster inom Missionsprovinsen regelbundet predikar 

 

Vik, ”Vigarehuset”  Patrik Toräng,                   Tel 070-615 11 61 

Härnäs missionshus  Jan-Erik Appell,                Tel 044-21 35 25 

Fridafors kyrka  - se ovan  

Attarps Missionshus  Lars Artman Tel 0435-44 84 04 

Hishults Lutherska  - se ovan  

Karlskrona / Nybro  Magnus Olsson Tel 070-371 20 67 

Växjö,              

”Torparkyrkan” 

 Jan-Erik Appell, Tel 044-21 35 25 

Huskvarna,  

”Frälsningsarmens lokal” 

 - se ovan  

Halmstad  Roland Gustafsson,          Tel 076-165 15 59 

Göteborg,     

”Lutherstiftelsen” 

 Ragnar Block,                    Tel 0320-871 87 

Borås  Gabriel Skilling Tel 070-216 55 25 

Örnsköldsvik  David Appell Tel 076-828 47 10 

Vännäs,         

”Missionsgården Fridhem” 

 Gunnar Andersson,            Tel 070-845 11 25 

    

 
 

 

 

Om Du vill bli medlem i S:t Sigfrids Trosgemenskap eller få kontakt med någon 

tjänstgörande präst kan Du ringa till kansliet på tel 031-51 42 47 eller skriva till 

Missionsprovinsens kansli, Thorburnsgatan 5, 412 64 Göteborg. 
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Tack och bön 
 

Tacka för 

 Att Gud blev människa i Jesus Kristus och uppenbarade sin härlighet 

 Att din död är uppslukad i Frälsarens död 

 Att Herren sitter på sin tron och råder över historiens gång 

 Församlingsarbetet i Blekinge och Småland 

 Lutherstiftelsens pastorala kurs 

 Alla bidrag till Missionsprovinsens församlingar i Sverige 

 Alla goda gåvor i det Herrens år 2015 

 

Bed om / för 

 Vishet och kraft att söka efter frid med människor och helgelse 

 Alla som flyr undan krig och förtryck 

 Alla som lider förföljelse för sin kristna tros skull 

 Biskop Roland och hans familj 

 Jimmy Svenfelt och hans familj 

 S:t Andreas församling 

 Nya prästkandidater till kommande församlingar 

 Välsignelse över Julhögtiden och det nya året - 2016 

 

Kalendern 2016 

 15/1 Läronämndens sammanträde i Göteborg 

 19/1 Nordiskt biskopsmöte i Göteborg 

 4-5/2 Regionalt prästmöte i Vännäs 

 13/2 Missionsrådets sammanträde i Göteborg 

 5/3 Konsistoriets sammanträde i Göteborg 

 

 

 


