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Korset – den enda vägen 
– Betraktelse över Rom. 5:1 – 

 
Om det vill jag dela några tankar med dig som läser dessa rader. Jag gör det utifrån 
aposteln Paulus ord i Rom 5:1: Då vi har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med 
Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Men talar dessa ord verkligen om korset? Först 
kanske vi tycker att de inte gör det. Men när det heter att det är genom vår Herre 
Jesus Kristus alltsammans sker, är det Jesu uppdrag som medlare mellan Gud och 
oss det handlar om, ett uppdrag som ju på det närmaste hör samman med just 
korset. 

 

… till rättfärdighet 

Först något om korset som den enda 

vägen till att förklaras rättfärdig. Men 

stämmer det? Det heter ju i Rom 4:25 att 

Jesus uppväcktes för vår rättfärdiggörelses 

skull. Ja, Jesu uppståndelse har verk-

ligen den betydelsen. Hade döden be-

hållit Jesus och Han fortfarande legat i 

sin grav, hade heller ingen rättfärdighet 

vunnits åt oss. Vi hade då varit kvar i 

våra synder och inte kunnat bestå inför 

den helige Guden. Men nu har Jesus 

uppstått från de döda. Och uppståndel-

sen är det säkra beviset på att Fadern 

till alla delar godkänt och gillat den 

betalning för våra synder som Jesus har 

gjort. Men själva rättfärdigheten vann 

Jesus på korset. Det heter i Rom 5:19: 

Liksom de många (d.v.s. alla) stod som 

syndare på grund av en enda människas 

olydnad, så skulle också de många (återigen 

alla) stå som rättfärdiga på grund av den 

endes lydnad – den som Paulus vittnar 

om i Fil 2:8, där han skriver om Guds 

Son att Han som människa ödmjukade 

sig och blev lydig ända till döden – döden på 

korset. 

 

… till tro 

Men korset är den enda vägen också till 

tro. Genom tron tillägnar vi oss den rätt-

färdighet Jesus vann på korset. Men 

tron är inget vi själva kan tänka eller 

arbeta oss fram till utan alltid ett Guds 

verk genom Ordet. Paulus skriver i 

Rom 10:17: Tron kommer av predikan, och 

predikan i kraft av Kristi ord – ordet av 

Kristus – det som Han själv förkunnade 

– och ordet om Kristus – det ord som 

Hans apostlar förkunnade. Vad detta 
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ord först och sist handlar om är just 

korset. Ja, genom att höra om Kristus 

som korsfäst också för mig, kommer 

tron som en Guds gåva till mitt hjärta. 

Och genom att åter och åter höra om 

korset, bevaras jag i den tro genom vil-

ken jag har förklarats rättfärdig. 

 

… till frid 

När Gud såg på allt Han hade gjort, såg 

Han att det var mycket gott. Det rådde 

frid på alla plan: mellan Gud och män-

niskorna, människorna sinsemellan och 

mellan människorna och den övriga 

skapelsen. Men genom syndafallet gick 

friden förlorad. Människorna blev Guds 

fiender och vredens barn. Men genom 

medlaren Jesus och Hans fullbordade 

verk har förlikning skett. Paulus skriver 

i Kol 1:19-20: Gud beslöt att i honom (Je-

sus) försona allt med sig, sedan han skapat 

frid i kraft av blodet på hans kors – frid ge-

nom honom både på jorden och i himlen. 

Synderna som kränkte Guds rättfär-

dighet har Jesus tagit bort. Rättfärdighe-

ten har fått sitt. Gud är i sig själv förso-

nad och vänskapligt sinnad mot männi-

skorna. Allt är färdigt. Det enda som 

fattas – inte hos Gud, men hos oss – är 

att vi låter försona oss med Gud. Sker 

detta, ja, då gäller detta saliga att vi har 

frid med Gud. Vreden är upphävd och 

Guds eviga vänskap har kommit i vre-

dens ställe. Och detta endast för Hans 

skull som genom sin lydnad och sitt 

lidande avvänt vreden och återställt 

vänskapen. 

 

* * * 

 

Så har de tankar jag nu delat med dig 

fått peka på korset och korsets allt av-

görande betydelse. Någon väg till rätt-

färdighet, tro och frid vid sidan av kor-

set finns inte. Bara korset är vägen till 

frälsning för tid och evighet. När jag nu 

till sist önskar dig en välsignad faste- 

och passionstid, ligger därför i det en 

önskan om att du ska få många tillfällen 

att höra och läsa om korset, men också 

att det som där har skett genom vår Her-

re Jesus Kristus ska få bli och vara ditt 

allt och enda i både liv och död och du 

så i evigheten får lovsjunga Lammet, 

som med sitt blod har köpt också dig åt 

Gud. 

 

Jan-Erik Appell 

S:t Johannes församling, Kristianstad 
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Missionsprovinsens ekonomi 
 

Vid Missionsrådets februarisammanträde presenterades ett preliminärt bokslut för 
2015. Vid påseende och reflektion har min tanke gått till aposteln Paulus´ sätt att 
uttrycka tacksamhet inför församlingen i Filippi:  

 

Jag säger inte att jag har saknat något, för 

jag har lärt mig att vara nöjd med det jag 

har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i 

överflöd. Med allt och med alla förhållanden 

är jag förtrogen: att vara mätt och att vara 

hungrig, att ha överflöd och att lida brist. 

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. 

Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt 

svåra läge (Fil. 4:11-14). 

 

Med tack till HERREN och Er under-

stödjare får också vi konstatera: Gud är 

trofast! Den budget som Konventet an-

tog har kunnat följas – och vi har, ge-

nom en större gåva, fått i överflöd. 

 

Vid Konventet i september 2015 beslu-

tades om förvaltningen av denna gåva, 

en miljon kronor. Enligt donatorns ön-

skemål kunde vi, om så önskades, ha 

Församlingsfakulteten (FFG) och den 

Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya 

(ELCK) i åtanke. Så blev fallet – vid 

Missionsrådets aprilsammanträde be-

slutades att “ge tionde” av gåvan enligt 

följande: FFG: 80 000 kr och ELCK: 20 

000 kr. 

 

En Församlingsfond inrättades, vars 

främsta syfte är att säkra några års kon-

tinuerlig församlingsplantering. Fon-

dens startkapital sattes till 700 000 kr 

och planen är att årligen använda 100 

000 kr till nysatsningar i vårt land.  

 

Den av Konventet antagna budgeten 

för 2016 är på drygt en miljon kronor. 

På intäktssidan utgör det regelbundna 

givandet (gåvor) själva stommen i arbe-

tet, där budgeten för innevarande år är 

på 500 000 kronor. Under de gångna 

åren har denna post inkasserat medel 

enligt följande:  

 2013: 451 987 kr 

 2014: 485 499 kr 

 2015: 456 945 kr  

 

Vi ligger här genomgående i underkant 

och går nästan varje månad “med för-

lust”, d v s underskottet måste täckas 

av “enskilda större gåvor”, eller andra 

intäkter. En 10%-ig höjning av det regel-

bundna givandet vore önskvärt! 

 

Större gåvor mottages givetvis också 

med tacksamhet. De är användbara till 

löpande utgifter, men kanske också till 

behövliga investeringar av olika slag. 

 

I Sändebrevet nr 86 / december 2015 in-

formerades om S:t Andreas församling i 

Blekinge / Småland (sidan 4). Missions-

rådet beslutade att församlingens pas-

tor, Magnus Olsson, under tiden febru-
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ari-december får en projekttjänst på 

30%, som finansieras genom lokalt / re-

gionalt åtagande på 15% och resterande 

genom anslag från Kyrkliga Förbundets 

givartjänst och Missionsprovinsen.  

 

Först och sist, med tanke på ekonomi 

och förvaltning, får vi vara inneslutna i 

evangeliets dyrbara hemlighet: Gud vare 

tack för hans obeskrivligt rika gåva (2 Kor. 

9:15)! 

 

+Roland Gustafsson 

 

 
 

 

 

 

Helg och söcken i S:t Johannes 
 
I Sändebrevet brukar vi ofta ha en skildring från en av församlingarna i Missions-
provinsen eller någon gemenskap som betjänas av Missionsprovinsens präster. 
Nedan följer en hälsning från S:t Johannes församling vid Gratia Dei i Kristianstad. 
Kyrkoherden Jan-Erik Appell svarar för texten och Robert Johannesson för bilderna. 

 

Med denna lilla hälsning från S:t Johan-

nes församling vid Gratia Dei i Kristian-

stad vill vi ge Sändebrevets läsare en 

liten inblick i hur livet i helg och söcken 

här brukar gestalta sig. Fastän mitt i fas-

tan inbjuds läsarna att delta i Kyndels-

mässodagens högmässa i Den himmelska 

glädjens kapell.   

   Klockan är strax efter tio på morgo-

nen. En efter en dyker de upp, de för 

närvarande åtta medlemmarna i vår lil-

la kör. Kören ska medverka i högmäs-

san kl 11 och behöver en stunds upp-

sjungning. Under Anna-Karin Appells 

ledning har kören övat in två sånger – 

en som vi sjungit tidigare (tvåstämmig) 

och en som är ny (faktiskt fyrstämmig). 

Akustiken i Den himmelska glädjens 

kapell med numera endast sex sekun-

ders efterklang mot tidigare tolv, är till 

stor hjälp för vår lilla kör. Den både för-

stärker och lyfter. Också församlings-
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sången har gott av den minst sagt 

ovanliga akustiken. Däremot är det inte 

lika lätt att tala med en akustik som 

denna. När kören väl är klar med sin 

sista genomsjungning inför högmässan, 

börjar de första gudstjänstdeltagarna 

dyka upp. Och när det är dags att börja, 

har dryga 20-talet gudstjänstfirare sam-

lats. Jag som skriver detta – sedan 2010 

församlingens kyrkoherde – leder hög-

mässan och talar med ledning av evan-

geliets ord om den gamle Simeon – ledd 

av den helige Ande – vad som sker när vi 

ber: Må din gode Ande leda mig (Psalt 

143:10).  

 

När nattvardsstunden är inne, samlas 

deltagarna i en nästan hel ring runt 

altaret med dess ovanliga placering mitt 

i kapellet. Under själva kommunionen 

råder tystnad, så att det enda som hörs 

är orden som sägs till var och en – 

evangelium i dess mest koncentrerade 

form: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi 

kropp för dig utgiven. Till min hjälp vid 

utdelandet har jag i dag pastor Christer 

Grerot, medlem i såväl vår församling 

som i Missionsprovinsens prästkollegi-

um. När det inte – som i dag – är Anna-

Karin som sköter det kyrkomusikaliska, 

är det oftast Carin Johannesson som 

sitter på orgelpallen, någon gång emel-

lanåt Tomas Appelqvist. 

   Av våra två kyrkvärdar – Robert Jo-

hannesson och Rolf Brönnestam – är det 

Robert som tjänstgör i dag. Förutom att 

han står för de två första läsningarna, 

sköter han också pålysningarna. Vi får 

bland annat veta att det på tisdag är 

Jesajaförklaring med biskop Lars Art-

man. Lars, som länge varit knuten till 

S:t Johannes församling, svarar för un-

gefär två söndagsgudstjänster i måna-

den, men också en veckogudstjänst i 

form av en bibelförklaring. Sedan några 

år tillbaka lotsar Lars oss genom pro-
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feten Jesajas bok – nu senast första de-

len av kap 40 som inleds så ljuvligt: 

Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala 

ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det 

att dess vedermöda är slut, att dess miss-

gärning är försonad, och att det har fått 

dubbelt av HERRENS hand för alla sina 

synder. Bibelförklaringarna är på tisda-

gar. Övriga tisdagar är det antingen 

bibelstudium/bibelsamtal – f.n. över 

Hebréerbrevet – eller körövning. Tis-

dagssamlingarna har vi både i kapellet 

och i den vackra Ljusets hall. Nu under 

fastan har vi fyra tisdagskvällar pas-

sionsgudstjänst med predikan över Jesu 

lidande. På torsdagsförmiddagarna 

samlas vi först till tidebön i kapellet och 

sedan till samtal i sakristian med av-

slutande bönestund, varefter vi griper 

oss an olika sysslor som har med husets 

och tomtens skötsel att göra. Denna 

skötsel är ”hyran” som S:t Johannes 

församling betalar till ägaren – Gratia 

Dei-stiftelsen, grundad 1950 av dåva-

rande kyrkoherden i Osby, Gunnar Ro-

sendal, mera känd som fader Gunnar. 

   Den möjlighet som ges oss att söndag 

efter söndag få samlas i Den himmelska 

glädjens kapell omkring ett rent och 

klart Guds Ord och ett nattvardsfirande 

efter Kristi ord och instiftelse, är för oss 

en stor Guds nåd – Gratia Dei – som vi 

är rädda om och vill ta vara på. Böne-

versen som avslutar Kyndelsmässo-

dagens högmässa – Sv ps 110:3 – får 

också avsluta denna lilla hälsning från 

oss i S:t Johannes: 

 

O du som Sion vårdar,  

sänd över oss din Ande ned. 

I dina helga gårdar  

oss till din ankomst själv bered. 

Giv nya sabbatsstunder  

till vila för vår själ, 

gör nya nådesunder,  

befria syndens träl. 

Lös varje bunden tunga,  

och helga så din brud, 

att evigt hon får sjunga  

ditt lov, o Frälsare och Gud. 

 

Jan-Erik Appell 

Kristianstad 

 

  

Ny medlem i Missionsprovinsen 
 

Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i 

Uppsala håller – under namnet Paulus-

gemenskapen – gudstjänst varje söndag 

kl 10 i Pauluskapellet. Gemenskapen 

har bett Missionsprovinsen om hjälp 

med dessa gudstjänster, och därför 

medverkar bl a flera av våra präster. 

   Gemenskapen är ännu inte en försam-

ling och har ansökt om att bli en under-

stödjande organisation inom Missions-

provinsen. Detta beviljades kort före 

årsskiftet och ger också rösträtt vid 

Provinskonventet. 

/Kansliet
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På Høgsveen igen 
 
Sedan 2009 har årliga samrådsmöten ägt rum inom ”Nettverk for evangelisk-luthersk 
kirkesamarbeid” på det vackra retreat-centret Høgsveen ett par mil söder om Lille-
hammer i Norge.  

 

Flera norska lutherska kyrkor / orga-

nisationer är medlemmar, vilka sänt 

representanter: bl a Knut Alfsvåg för 

Carissimi (ett nätverk av präster i norska 

kyrkan), Jan Bygstad, Ulf Asp, Boe 

Johannes Hermansen för Det evangelisk-

lutherske kirkesamfunn (DELK), biskop 

Thor Henrik With för Missionsprovin-

sens norska systerstift Det evangelisk-

lutherske stift i Norge (DelsiN), Torkild 

Masvie, Alf Danbolt för Den lutherske 

kirke i Norge, Erik A H Okkels för For 

Bibel og Bekjennelse (FBB).  

   Till detta nätverk hör också sedan 

starten Missionsprovinsen, för att vara 

en ”dörr” utanför Norge. I årets 

samrådsdagar, 1-2 februari deltog Jakob 

Okkels och undertecknad. 

   Samtalen detta år rörde sig kring per-

spektiv på att vara evangelisk-luthersk 

kyrka. Professor Knut Alfsvåg höll ett 

spännande föredrag om Den konfessio-

nella lutherska kyrkligheten – museiföremål 

eller hållbart alternativ. Tre inledningar 

kring temat: Valgmenighet – frikyrka – 

inomkyrklig opposition: var/vart går vägen 

vidare? 

   Tre representanter för några nordiska 

bekännelsekyrkor deltog som inbjudna 

observatörer: Asbjörn Hjorthaug för 

Evangelisk-Lutherska bekännelsekyrkan 

(ELBK), samt Leif G Jensen och 

Sigmund Hjorthaug för Den evangelisk- 

lutherske Frikirke i Danmark (DELF). 

   Om vi vill bevara och förnya reforma-

toriskt kyrkoförståelse och församlings-

etablering är dessa nordiska samråd av 

mycket stort värde. 

 

Bengt Birgersson 

Provinssekreterare 
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Prästvigning i Albanien 
 
Den 22-25 januari hade jag förmånen att för första gången besöka Albanien, ett land 
som efter andra världskriget blev en kommunistisk stat under en auktoritär regim 
fram till 1991. Efter ett omtumlande 90-tal har läget i landet stabiliserats och blivit allt 
mer öppet gentemot den europeiska gemenskapen. 

 

Bakgrunden för besöket har en kopp-

ling till en student på Församlings-

fakulteten i Göteborg (FFG). Jimmy 

Svenfelt och hustrun Malena, med röt-

ter i Österbotten i Finland, kom till 

Sverige 2011 för studier på Bibelskola Gö-

teborg. Jimmy fortsatte sedan på FFGs 

treåriga utbildning och gick hösten 2015 

på Lutherstiftelsens pastorala kurs. Un-

der dessa år var familjen aktiv i Kville-

bäckens församling och Jimmy var en 

tid ledamot i Missionsrådet. 

   I januari 2016 flyttade familjen tillbaka 

till Finland.  

 

Familjen har sina rötter i Laestadia-

nernas Fridsföreningars Förbund (LFF). 

Jimmy har fått en kallelse för missions-

tjänst i Albanien och kommer under det 

närmaste året med jämna mellanrum att 

pendla mellan Finland och Albanien. 

Fr o m 2017 hoppas familjen kunna flyt-

ta till huvudstaden Tirana för mer per-

manenta missionsinsatser å LFFs 

vägnar.  

   LFFs åtagande i Albanien påbörjades i 

februari 2014 genom Filiz Foundation, en 

albansk registrerad organisation. I juni 

2015 etablerades European Evangelical 

Lutheran Church och församlingen St 

Paul, med säte i Tirana. Kontakter finns 

med en skola i Durres, en hamnstad 

som enligt traditionen haft besök av 

aposteln Paulus (Rom. 15:19). 

   Söndagen den 24 januari prästvigdes 

Jimmy Svenfelt och Tapani Vähäkangas 

för tjänst, där jag kallats att assistera or-

dinatorn Vesa Pöyhtäri vid vigningen. 

   Personligen är jag tacksam och hedrad 

över att ha fått följa en FFG-student till 

missionstjänst och även att å Missions-

provinsens vägnar få knyta kontakter 

med LFF i Finland, Sverige, Norge och – 

Albanien! Via en av våra församlingar, 

Korpilombolo gudstjänstgemenskap, 

finns en i någon mån redan etablerad 

nätverkskontakt med denna fromhets-

tradition. 

+Roland Gustafsson  

http://www.bibelskolagoteborg.se/
http://www.bibelskolagoteborg.se/
http://www.kyrktorget.se/korpilombolo.gudstjanstgemenskap
http://www.kyrktorget.se/korpilombolo.gudstjanstgemenskap
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Nordiskt biskopsmöte – International Lutheran Council (ILC) 
 
Den 19–21 januari 2016 möttes biskoparna från de nordiska lutherska stiftens ge-
menskap. Mötet gällde främst samtal den 20 januari med ILC:s exekutivkommitté 
om möjligheterna till ökade kontakter och samarbete. Tillfälle gavs också till studie-
besök på Församlingsfakulteten (FFG) och LM Engströms gymnasium i Göteborg. 

 

ILC är en global organisation som sam-

lar 37 lutherska kyrkor till gemensamt 

stöd och teologiskt arbete. Som den 

största medlemskyrkan bidrar Missou-

risynoden (LC-MS) i USA väsentligt till 

arbetet, medan biskop Hans-Jörg Voigt 

från den självständiga evangelisk-

lutherska kyrkan i Tyskland (SELK) är 

ordförande. 

   Den nordiska situationen är inte all-

deles vanlig, eftersom de tre stiften bär 

på ett arv från nationalkyrkorna, samti-

digt som de opponerar mot dessa kyr-

kors avfallstendenser och i detta nöd-

läge vill skapa nya församlingar. 

 

Goda och klargörande samtal fördes 

om trosfrågor och de historiska sam-

manhangen, som varit av betydelse för 

de tre stiften såväl som för ILC. 

 

Detta hjärtliga möte avslutades med en 

tydlig signal om att de tre nordiska 

lutherska stiften är välkomna att var 

för sig ansöka om fullt medlemskap i 

ILC, som också uppmuntrar till kyrko-

gemenskap mellan medlemskyrkorna. 

 

Det formella samtalet liksom de per-

sonliga mötena med representanterna 

från våra systerstift och med ILC-dele-

gaterna var till uppmuntran och glädje. 

 

Missionsrådet beslutade på sitt senaste 

sammanträde den 13 februari att gå 

vidare i processen fram mot medlem-

skap i ILC. Ärendet kommer också att 

behandlas i Provinskonventet och av 

andra av Missionsprovinsens organ. 

Jakob Okkels  
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Missionsprovinsen inbjuder till Kvinnodag 
 

Tid: den 2 april 2016 

Plats: Strandhems Missionsgård, Örkelljunga 

 

PROGRAM 

 

12.00  Lunch 

13.30  Välkomsthälsning och presentation av dagen 

Föredrag: Ett liv värt att leva 

Gunilla Ludvigsson, barnmorska och skolsköterska, berättar 

 om livet med sin lillebror som har Downs syndrom. 

 Öppet för frågor 

15.00  Fika 

15.45  Samtalsgrupper utifrån dagens föredrag. 

Vad ger lycka? Vad är lycka för mig? 

Är jag färgad av samhällets syn eller Bibelns? 

Är det någon skillnad mellan synsätten? 

Det perfekta livet – kan vi designa det? 

Kan en motgång bli en tillgång? 

Gemensam bön/förbön i grupperna 

17.15  Återsamling där vi delar med oss 

Avslutning 

18.00  Enkel kvällsmat 

 

VÄLKOMMEN! 

 

Anmälan om deltagande (lunch/fika/kvällsmat) till Lena A Artman så snart som 

möjligt och senast den 24 mars. Kostnad: maten för samtliga måltider är 150 kr. 

Detta kan betalas på plats eller direkt till Strandhems konto (PlusGiro: 36 98 248, 

BankGiro: 7948110, märk det med ”kvinnodag”). 

Epost: lena.a.artman@gmail.com Tel: 070-969 28 87 

Missionsgården Strandhems adress: Smålandsvägen 48, Örkelljunga. 

 

OBS! Nästa kvinnodag är 22 oktober i Göteborg. Temat kommer då att handla om 

motgångar och prövningar i livet, som en uppföljning till kvinnodagen 2 april. 

 



11 
 

 

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 

Sundbergsgatan 16, 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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Tack och bön 
 

Tacka för 

 Korset – till rättfärdighet, tro och frid 

 Kristi kropp för Dig utgiven – Kristi blod för Dig utgjutet 

 S:t Johannes församling vid Gratia Dei i Kristianstad 

 Systerstiften i Norge och Finland och övriga nordiska kontakter 

 En öppnad dörr för mission i Albanien 

 Gåvor och andra bidrag till Missionsprovinsens arbete 

 

Bed om / för 

 En välsignad fastetid och Påsk 

 Kristi lidande kyrka utöver jorden 

 lutherska kontakter genom ILC 

 Nordiska stiftens gemenskap och biskopsmötet 

 Paulusgemenskapen i Uppsala 

 Nya prästkandidater till kommande församlingar 

 

Kalendern 2016 

 5/3 Konsistoriets sammanträde i Göteborg 

 2/4 Kvinnodag i Örkelljunga 

 23/4 Regionalt prästmöte i Kristianstad 

 21/5 Konsistoriets sammanträde i Göteborg 

 11/6 Missionsrådets sammanträde i Göteborg 

 

 

 


