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Kristi uppståndelse
– Betraktelse över 1 Kor. 15:1-11 –

Dessa verser lyfter fram tre perspektiv:

bevittnat Herrens uppståndelse: Kefas,
de tolv, femhundra bröder, Jakob och
alla apostlarna.
– Vad är evangelium? Det har definitivt
inget att göra med mänsklig aktivitet,
gärning eller erfarenhet. Det har att
göra med vad Gud har gjort och vad
han förmedlar till en fallen mänsklighet
– vad Gud har gjort genom sin älskade
Son. Kristus led, dog, blev begravd och
uppstod. Paulus betonar detta på andra
ställen i brevet: Jag hade nämligen bestämt
mig för, när jag var hos er, att inte veta av
något annat än Jesus Kristus och honom
som korsfäst (2:2).
Evangeliet är Gud-centrerat! Vi människor är p g a fallet i synd egoistiska
och självupptagna. Även kristna tenderar att fokusera på egna beteenden,
aktiviteter, känslor och erfarenheter.
Men sådant kan aldrig utgöra någon
grund för den kristna tron. Nej, grunden är vad Gud har gjort i sin Son, Jesus
Kristus. I Rom. 4:25 utlägger aposteln
innebörden av Jesu död och uppståndelse: … han som utlämnades för våra syn-

1. Det allra viktigaste
2. Nåden allena – bara nåd
3. Goda gärningar
Det allra viktigaste
De inledande verserna ger en definition
av vad evangeliet är! Jag meddelade er det
allra viktigaste, vad jag själv hade tagit
emot, att Kristus dog för våra synder enligt
Skrifterna, att han blev begravd, att han
uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna.
Aposteln har fått ta emot ett givet budskap från Herren, som genom tron
förmedlat frälsning. Här finns en uppmaning inlagd: … om ni nu håller fast vid
dem. Annars var det förgäves att ni kom till
tro. Det finns en risk för avfall, att glida
bort från tron på Kristus och gå förlorad.
– Vad är det allra viktigaste? … att
Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod
på tredje dagen enligt Skrifterna. Aposteln
har en längre lista på dem som sett och
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Goda gärningar
Paulus säger att nåden inte var overksam i hans liv … hans nåd mot mig har
inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer
än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd
som varit med mig.
Nåden verkar något, är produktiv.
Paulus ställde hela sitt liv, sin tid till
förfogande – i Guds tjänst. I Ef. 2:10
beskriver han det på följande sätt: Ty
hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till
goda gärningar, som Gud har förberett, så
att vi skall vandra i dem. I Tit. 2:11–13
beskrivs det på ett liknande sätt: Guds
nåd har uppenbarats till frälsning för alla
människor. Den fostrar oss att säga nej till
ogudaktighet och världsliga begär och att
leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt
i den tid som nu är, medan vi väntar på det
saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare
Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.
Guds nåd kallar oss att i vardagen
säga nej till synden och ett ja till Gud.
Det gör vi genom att bekänna våra synder, be om och få ta emot syndernas
förlåtelse. Det är barnaskapets villkor
och leder till ett liv i helgelse.
Observera – inte för att prestera något
inför Gud! Det har Kristus, bara Kristus,
fullgjort å våra vägnar. I Upp. 22:11
finns det ett nyckelord om förhållandet
mellan rättfärdiggörelse och helgelse: ...
den rättfärdige må fortsätta att göra vad
som är rätt och den helige att helga sig.
Lägg märke till ordningen!
Bibeln gör skillnad mellan det som
kallas för laggärningar och goda gärningar. Laggärningar har sin utgångspunkt

ders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.
Nåden allena – bara nåd
Paulus är ödmjuk i sin presentation av
mötet med den uppståndne Herren:
Allra sist visade han sig också för mig, som
är såsom ett ofullgånget foster. Ty jag är
den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd
att kallas apostel, eftersom jag har förföljt
Guds församling. Han skäms när han ser
tillbaka på sitt liv. Att han fått möta
Jesus var definitivt inte p g a hans egen
förtjänst eller värdighet. Därför kan
Paulus vittna: … genom Guds nåd är jag
vad jag är.
Guds nåd – vad är det? I Ef. 2:8 talar
han om detta: Ty av nåden är ni frälsta
genom tron, inte av er själva, Guds gåva är
det, inte på grund av gärningar, för att
ingen skall berömma sig. Nåd – det är
frälsningens gåva. … Gud bevisar sin
kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt
ställe, medan vi ännu var syndare (Rom.
5:8). Sådan är Guds nåd! Jag arme
syndare, som förtjänade Guds dom och
vrede, är för Jesu Kristi skull älskad,
renad från synden och förklarad rättfärdig.
Paulus försäkrar: … genom Guds nåd är
jag vad jag är, och hans nåd mot mig har
inte varit förgäves. Men tron då – vad är
den för något? Jo, den står i motsats till
gärningar … inte på grund av gärningar,
för att ingen skall berömma sig. Nåden
allena – bara nåd: sådan är frälsningens
grund! Då återstår endast en sak – att i
tron berömma sig i Herren!
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i mitt eget jag – ingen blir rättfärdiggjord inför Gud genom laggärningar!
Goda gärningar däremot – det är Guds
egna gärningar, verkade av Anden i en
kristens liv, Gud till ära och medmänniskor till hjälp. De kallas också för
Andens frukt … kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och
självbehärskning (Gal. 5:22–23).
På den yttersta dagen tas dessa av
Gud själv verkade goda gärningar i en
kristen fram som bevis på ett liv i Guds
nåd. I tiden, i en kristens vardag, ges
inget utrymme för egen berömmelse.
En kristen har primärt ett fokus: Jesus
Kristus, Frälsaren! När blicken riktas
mot honom, är Anden verksam genom
nådens medel till ett helgat liv. Det är
hemligheten!
Fri, skickad och bunden till tjänst! De
klassiska orden av Martin Luther kan
hjälpa oss att förstå detta:
 En kristen människa är den friaste
herre över allting och ingen underdånig.

 En

kristen människa är en tjänstvillig tjänare åt allting och var man
underdånig.
I Kristus fullkomligt fri – i kraft av
nåden och samtidigt skickad och bunden i hans tjänst – till goda gärningar!
Vare sig det gäller mig eller de andra, så
förkunnar vi detta, och det är detta ni har
kommit till tro på.
+Roland Gustafsson
Han lever, och jag skall få bringa
hans vänner den Levandes ord!
Tänk, jag som är ringast bland ringa,
den minsta han har på vår jord,
tänk, jag får hans hälsning frambära,
jag sjunger min lovsång till Gud!
//: Mer kunde ej änglar begära
än gå med så underbart bud! ://
Johan Halmrast, 1890,
övers. Andreas Holmberg, 2008.
Se även Lova Herren, nr 189
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En glimt från Stigens kyrka
I den lilla byn Stigen, i Färgelanda kommun, i sydvästra Dalsland hittar man en av
Missionsprovinsens församlingar. Här samlas varje sön- och helgdag (kl 12) en
trogen skara, med önskan om att få höra sin älskade Herre tala och ta emot vad
han har att ge i Ordet och vid altarbordet.
Trots samhällets blyga befolkningsantal
på 429 personer (enl. Wikipedia) så
samlar församlingen en skara på ungefär 15-30 personer varje söndag, – också
ett par barn, vilket är både glädjande
och fantastiskt. Dock är det för närvarande uteslutande tillresta från andra
håll i kommunen som utgör gemenska-

pen. Stigens församling är den enda
kyrkan i byn. Därför kan den locka
enstaka flyktingar, som tillfälligt bor i
Stigen, innanför kyrkans dörrar. Vissa
blir lite mer långvariga gäster, medan
andra är av mer nyfiken karaktär. Dessa människor är ofta en rik välsignelse
för församlingen men också en stor

Tobias Olsson delar ut julgåvor till barnen i
samband med gudstjänsten i Stigens kyrka.
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utmaning, som vi alla känner till.
Dessvärre har församlingen i Stigen
inte krafter över att utföra några hjälpsatsningar i byn eller omgivningen,
utan kraften centreras dels till gudstjänsterna med allt vad den innebär av
vaktmästare, kyrkvärd, kantor etc., dels
till att ta hand om den fina kyrkan som
vi äger och har ansvar för.
Däremot anordnas det regelbundet
både bördauktioner till förmån för
missionen och mindre kyrkodagar med
föredrag under kyrkkaffet.

på med nya människor i församlingen.
Och som det ser ut är Stigen med
omnejd inte direkt en tillväxtort, utan
snarare tvärt om.
Men så länge det finns människor att
betjäna med Ordet och sakramenten,
kommer församlingen i Stigen att bestå,
om Gud vill och vi får leva.
Tacka för:
 att det fortfarande firas gudstjänst i
Stigen, och
 att så många får möjlighet att höra
Guds Ord förkunnas och ta emot
Herrens nattvard.
 Att vi har en fin, modern och fräsch
lokal att vara i

Den stora utmaning som vi som
församling står inför är nog inte så olik
många andras. Vi brottas med en åldrande församling, där det finns få som
kan avlasta och på sikt axla de olika
ansvarsområden som finns i kyrkan.
Därtill är det så att även om det
kommer och går lite folk så blir den
gudstjänstfirande kärnan inte direkt
större eller – kanske framför allt – yngre
och det är därför inte onaturligt att en
viss oro uppstår eller frågan väcks hur
det ska gå i framtiden, om det inte fylls

Be för:
 att nya människor ska hitta till vår
församling
 att medlemmarna ska orka länge till
 att vi ska kunna möta de flyktingar
som kommer till oss på bästa sätt
och efter bästa förmåga.

Henrik Vestergård
Präst i Mariakyrkan i Uddevalla
och Stigens kyrka.
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---------------------------

Från kansliet

----------------------------

– Prästkollegiet –
Gösta Alldén, kyrkoherde emeritus, avled den 25 februari 2016. Han var medlem i Prästkollegiet sedan Missionsprovinsens början.
Gösta Alldén föddes den 14 maj 1925.
Han hade först utbildat sig till lärare i
kristendom och var involverad i frågor
som rörde fria kristna skolor. Men så
småningom fortsatte han studierna i
Lund, och efter teologie kandidatexamen blev han prästvigd för Göteborgs
stift 1971. Under nästan 20 år tjänstgjorde han i först Rydaholm, och sedan

Hallaryd och slutligen Ränneslöv, där
också begravningen ägde rum den 16
mars. Präster från Kvillebäckens församling och biskoparna Lars och Roland deltog
Trots sjukdom och sin höga ålder var
Gösta, med sin hustru Anne-Maj, –
genom Kvillebäckens församling – en
engagerad medlem i Missionsprovinsen.
Frid över Göstas minne!



– Provinsekonventet – Motioner –
Missionsrådets arbetsutskott håller på
att förbereda höstens Provinskonvent,
som föreslås äga rum den 29 oktober i
Göteborg. I år kommer det utöver de
sedvanliga förhandlingarna att förrättas val till Missionsrådet.

Motioner till Provinskonventet skall
beredas i Missionsrådet, och för att det
skall kunna ske måste motioner ha inkommit till kansliet senast den 1 maj!

– Biskopsvigningarna 2006 –
Den 22 och 23
april är det tio år
sedan biskop Arne Olsson vigde
Lars Artman och

Göran Beijer till biskopar. Vigningstalen finns i jubileumsskriften: De tog
en annan väg och vi citerar på sidan 7
ur boken (från sidorna 37-44) som för
100 kronor kan köpas via kansliet.
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Älskar Du mig?
Efter Påsk har vi nu biskopsvigning i
Kristi Kyrka. Gud uppväckte Kristus
från de döda. Det stora försoningsverket var fullbordat, och allt förändrades.
Nu hade den rättfärdighet som Gamla
Testamentet vittnat om blivit en verklighet. Den rättfärdighet som säger att
vi är älskade av Gud, inte för vår kärlek och för det vi själva gör, inte för våra goda föresatser och löften, inte ens
för det bästa hos oss själva, utan vi är
älskade för Kristi skull. Kärleken består
inte i att vi har älskat Gud utan att han har
älskat oss och utgivit sin Son till försoning
för våra synder (1 Joh. 4:10).

tade Gud att Jesu försoningsverk var
fullkomligt och tillräckligt. Och då
kunde Jesus på nytt möta sina lärjungar. Han uppenbarade sig för sina
apostlar vid Tiberias sjö. De förstod att
det var Herren, och Jesus gav dem
bröd och fisk att äta. I denna heliga, av
undran och förundran mättade stund,
frågade Jesus Petrus: Älskar du mig mer
än dessa? Bakom de tre frågorna låg
Petrus tre förnekelser på översteprästens gård. Tre gånger hade han förnekat sin käre Mästare. Hans kärlek till
Jesus misslyckades katastrofalt. Nu får
han tre gånger frågan om han verkligen älskar Jesus. Petrus säger: Du vet
allt, du vet att jag har dig kär. Jesus upprättade Petrus, och gav honom uppdraget att vara herde i Kristi församling.

Upprättelse och uppdrag
Jesus hade fullbordat allt. Genom att
uppväcka Jesus från de döda bekräf-

Som Fadern har sänt mig
Jesus sände apostlarna Som Fadern har
sänt mig sänder jag er – apostlaämbetet
var inrättat i Kristi Kyrka. Det är inrättat på den enda säkra grunden: Jesu
försoningsdöd och hans ärorika uppståndelse från de döda. Jesus kunde nu
hälsa sina apostlar: Frid vare med er.
Kristi frid är ett utflöde av Kristi gärning på korset och i uppståndelsen. Nu
kunde de få leva i det tillstånd som aposteln Paulus beskriver i Romarbrevet: Då vi alltså har förklarats rättfärdiga
av tro, har vi frid med Gud genom vår Her-

re Jesus Kristus (Rom. 5:1). Kristus var
och är Guds gåva till människorna.
Apostlarna är också Guds gåva till oss.
Kristi verk är grunden för Kristi Kyrka,
men apostlarna har en avgörande betydelse. Jesus är hörnstenen, den sten
som håller ihop en byggnad, och apostlarna kallas i det sammanhanget för
grundvalen. Jesus ger apostlarna fullmakt att tala och handla å hans vägnar:
Den som lyssnar till er, han lyssnar till
mig (Luk. 10:16).
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Inomvärldslighet och ekumenik
Den kanske mest grundläggande frågan i samtalen gudstroende människor
emellan är vad min relation med Gud
har för syfte och ändamål. Är man inte
ense om detta blir t ex frågeställningarna om vem Jesus är, om trons och
gärningarnas betydelse för frälsningen
och sakramentens innebörd, ganska ointressanta.
Under reformationstiden var det
självklart för alla kristna att evangeliets
saliggörande gåva var frid och liv med
Herren Gud här i tiden och sedan i evigheten. Jesus har verkligen uppstått från
de döda, inte i en jordisk, kroppsligt
gestalt för att leva vidare ett antal år
som dödlig människa i denna världen,
utan i härlighetskropp för att som sann
Gud och sann människa i all evighet
vara Konung i Guds eviga, himmelska
rike. Det liv som det kristna evangeliet
erbjuder är ett evigt liv med vår uppståndne Herre Jesus Kristus. Detta liv
inleds redan här och nu i denna dödsmärkta värld, där Anden i Ordet och
sakramenten kallar oss till Kristi rike
och vidmakthåller vår tro och vårt liv
med Honom. Detta eviga liv med Gud
kommer att fullbordas på den Yttersta
dagen. De som då inte känner Herren
Jesus som sin Frälsare kommer att
uppstå till evig fördömelse. Men Jesu
vänner kommer att uppstå saliga, i
härlighet, för att i det Himmelska
Jerusalem få dela den Messianska

festmåltiden med Gud och alla Hans
Heliga.
Detta evighetsperspektiv och detta
himmelska hopp var alla kristna under
reformationstiden så ense om att saken
knappast nämndes i kontroverserna
mellan de olika parterna. Idag råder
inte längre denna enighet om vad som
är den kristna trons mening och mål.
Traditionellt troende katoliker har anledning att bli bestörta över att de
uttalanden av den nuvarande påven
som väcker mest intresse i en värld
som inte känner Gud, är hans meningar om klimatkrisen och flyktingströmmar. Bibeltroende lutheraner har häpnat då de hört sina ledande företrädare
å ena sidan understryka vikten av att
frälsningen ges genom tro på Jesus av
nåd allena, men å den andra sidan hävda att det är oviktigt om Jesus verkligen kroppsligen uppstått från de döda
eller inte. Detta eftersom dessa ”lutherska” ledares mening är, att ”evigt liv”
inte har något med ett evigt himmelskt
rike att göra. ”Evigt liv” betecknar enligt dem bara ett mer rättfärdigt och
meningsfullt jordeliv.
Med anledning av dessa ”sakernas
tillstånd” antog Missionsprovinsens läronämnd vid sitt sammanträde i januari följande stycke, att införas i ett dokument om riktlinjer för ekumeniska
relationer:
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Sann eskatologi – evighetsperspektivet
Till de centrala lärorna i Skriften hör
även den sanna eskatologin. Denna har
sin grund i att frälsningen är en frälsning till ett evigt, himmelsk liv med
Herren. Ett liv som inleds i denna tidsålder och som fullbordas i den kommande. Bibelns undervisning om Herrens dag, kroppens uppståndelse, den
Yttersta domen och den kommande
världens liv är ett framträdande tema i
de flesta av dess böcker (inte minst i
Jesu undervisning i de fyra evangelierna), den omvittnas som en grundläggande sanning i de tre de gammalkyrkliga symbola och återkommer gång
på gång i gudstjänstens klassiska liturgi. Jesus säger om sadduccéerna som
inte trodde på uppståndelsen, att de
tog fel och varken förstod Skriften eller
Guds makt. Aposteln Paulus skriver i
sitt andra brev till Timoteus att de som
lär att uppståndelsen redan ägt rum
bryter ner tron för somliga (2 Tim. 2:18).
Han understryker också i sitt första
brev till församlingen i Korint att om
Kristus inte har uppstått är vår tro meningslös (1 Kor. 15:14). Aposteln Petrus
slår fast att de fiender till Kristi kyrka
som i de sista dagarna ska ifrågasätta
löftena om Herrens återkomst, drivs av
onda begär (2 Pet. 3:3-7). Herrens
uppenbarelse om vad som skall ske i
den Yttersta tiden som Johannes mot-

tog och som återges i Bibelns sista bok,
den genomsyras helt och hållet av
sanningen att skeendet i den för oss
osynliga andevärlden styr förhållandena här på jorden, samt att målet för
Guds frälsningsrådslut är Guds rikes
synliga frambrytande. En av de villfarelser som mest kännetecknar vilsekommen kristenhet i vår tid är inomvärldsligheten. D v s undervisning och
vittnesbörd som inskränker frälsningens syfte till att verka för att tillvaron i
denna världen skall bli mer rättfärdig
och fridfull. Denna förvanskade kristendom strider i grunden mot Skriftens
uppenbarelse om frälsningens eviga,
himmelska mening och mål. Herren
Jesus förklarade för Pontius Pilatus –
som hade fått Jesus beskriven för sig
som en farlig samhällsomstörtare: Mitt
rike är inte av denna världen (Joh. 18:36).
Den kristna undervisning som förnekar
eller konsekvent förtiger den bibliska
eskatologin och dess evighetsperspektiv, är en kristendom som blivit så förvanskad att den urartat till en, i förhållande till biblisk kristendom, främmade
religion.
Patrik Toräng
Dr. Théol. Präst i S:t Markus i Lund och
ledamot i Läronämnden



9

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 47, 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 Sön-/helgdagar kl 11
Gjuteriet på Herrhagen,
Verkstadsgatan 1, Karlstad

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
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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

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

Uppsala

Bengt Birgersson

Tel 070-777 26 09

Örnsköldsvik

David Appell

Tel 076-828 47 10

Vännäs,
”Missionsgården Fridhem”

Gunnar Andersson,

Tel 070-845 11 25

Tel 0435-44 84 04


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 Kristus dog för dina synder och uppstod på tredje dagen enligt skrifterna
Stigens kyrka och församlingsarbetet i Dalsland
Biskoparna Lars och Göran med familjer
Gåvor och ideella insatser för Missionsprovinsen arbete i Sverige

Bed om / för





En blick riktad mot Jesus, din uppståndne Herre och Frälsare
Kraft och frimodighet inför utmaningarna i Stigens kyrka
Vishet, kärlek och sanningslängtan i ekumeniska relationer
Nya prästkandidater till kommande församlingar

Kalendern 2016




23/4
19-20/5
21/5

Regionalt prästmöte i Kristianstad
Biskopsmöte i Laholm
Konsistoriets sammanträde i Göteborg
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