
   �1

LIBERALKATOLSK KYRKOTIDNING  NR 1 2019 ÅRG 51

Communio

UPPSTÅNDELSE 
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Liberala Katolska Kyrkans ursprung 

se vår hemsida www.lkk.se. 
”Klicka” på Om oss 

Förutom ”Kyrkans ursprung” hittar du också ”Kyrkans historik, Internationellt" och 
”Kyrkans historik, Sverige” mm. 

                

Biskopens 
                       spalt 

PÅSKENS BETYDELSE  
Vi är nu inne i fastetiden som 

ska förbereda oss för kyrkans 
största högtid Påsken 

Påskens huvudtanke eller cent-
rala idé är Kristi segrande upp-
ståndelse, andens seger över 
materien.  

Om vi tänker på denna centrala 
idé upptäcker vi, hur påsken, som 
(på vår sida om ekvatorn) sam-
manfaller med vårens ankomst, i 
sanning leder till det nya livet. Hur 
fullkomligt den harmoniserar med 
årstiden. Hur den bildar upptakten 
till en härligt växande tid i natu-
ren.  

På ett liknande sätt är påsken för 
oss människor en tid, då en väldig 
mängd av andlig välsignelse 
utsänds för att vederkvicka våra 
själar.  

På påskdagen återspeglas, i var 
och en av oss, en glimt av den 
inneboende gudens seger. Varje år 
påverkas vi av detta. Det finns en 
andlig kraft inom oss, den uni-
versella kraften av Kristi upp-
ståndelse. Denna kraft kan driva 
oss fram till vår egen uppståndelse 
och andens seger över materien. 
Men de flesta av oss kan ännu inte 
t i l l godogöra oss denna u t-
strömmande kraft på ett rätt sätt.  

Men ju mer vi kan förnimma och 
förstå, av allt det som ges oss i 
påskens stora högtid, dess mer 
kan vi ta till oss av det, var och en 
på sitt sätt – ett förverkligande av 
Kristi uppståndelses innersta 
betydelse.  

Vi firar en åminnelsefest av den 
Kristus, som kom till jorden för 
drygt 2000 år sedan och hans 
uppståndelse från den fysiska 
döden. 

Men i ännu högre grad måste vi 
erfara den Kristus, som är korsfäst 
inom var och en av oss. Kan vi 
sedan ”med våra andliga öron” höra 
det glada segerropet från Kristus 
inom oss, och känna de oemot-
ståndliga vågorna av andliga im-
pulser stiga upp i alla former av liv 
och manifestationer, då skall vi 
känna den uppståndne Kristus i 
våra egna hjärtan.  

På grund av sin fullkomliga kärlek 
hade Kristus kraft att uppstå för att 
bli vårt Hopp, Väg, Sanning och Liv, 
bryggan mellan Gud och människor. 
Och på grund av denna sin kärlek 
kunde han uppstå inte bara som 
individ utan som Gud själv. Så 
fullständig var förverkligandet av 
hans enhet med Gud och därför 
med hela mänskligheten, att han 
blev den fullkomliga kärlekens 
symbol, den uni-versella kärleken, 
på samma gång Gud och människa. 
Och därför hade han kraft att 
uppstå och vi med honom.  

Så måste vi försöka känna sam-
ma enhet. En enhet som bara kan 
uppnås genom sann kär lek , 
tillsammans med de egenskaper 
som huvudtankarna under fastan, 
påskens förberedelsetid, talar om.  

Då vi lärt oss att känna mer och 
mer av detta andliga kärleksband, 
kommer vi att förstå och uppfatta 
den stora Kristusprincipen, som 
finns i alla själar, som klappar och 
brinner likt ett mäktigt hjärta 
genom hela det levande universum.  

Men först måste vi känna denna 
kärlek djupt, djupt inom oss själva 
för dem, som är runt omkring oss. 
Vi måste lära oss att låta denna 
kärlekseld brinna i all sin skönhet 
och renhet för alla.  

Allt eftersom vår kärlek tilltar i 
styrka så sprider den sig, och den 
gudomliga kärleken kommer mer 
och mer att överskugga vårt hem, 
våra vänner och närstående. För 
den vill omfatta alla dem som vi 
möter i vårt dagliga liv.  

Så skall Kristus uppstå i våra 
hjärtan med allt större styrka allt 

OFFICIELLT 
Den 3 mars mottog  
Gunnar Erhard West in  
Konfirmationens sakrament, 
officiant var biskop Evert.

eftersom påsk följs av påsk.  
Ju mer vi ger ut av denna gömda 

kärlekskraft, som han har givit oss, 
ju mer skall vi vara i stånd att 
förnimma Hans närvaro i alla 
former. På samma sätt skall 
uppenbarandet av Hans kärlek i 
alla dess former hjälpa oss att 
stimulera kär-leken i våra egna 
hjärtan, Kristi kärlek, som är 
korsfäst inom oss.  

Då skall Hans kärleks rena 
skönhet flamma ut från oss i all sin 
härlighet och dess kraft läka och 
välsigna världen. Vi måste lära oss 
att dela Kristi arbete, vi måste 
ödmjukt följa i Hans fotspår. Vi 
måste som Han vara fyrbåkar i 
sorgens mörka hav och peka ut 
vägen till fridens hamn, där Han 
bor. Låt oss sträva att se denna 
Hans kärlek och dess återspegling i 
allt levande. Då skall vi i sanning 
erfara Kristi uppståndelse inom oss 
i våra egna hjärtan. Vi skall erfara 
denna andens seger över materien, 
Kristi fullkomliga kärleksseger.  

Så vill jag till sist hälsa er alla 
varmt välkomna ti l l påskens 
gudstjänster och önska er alla en 
underbar påskhögtid. 

http://www.lkk.se
http://www.lkk.se
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ANDLIG KOMMUNION 
Kulmen av varje mässa är det 

skälvande ögonblick när jag som 
människa får motta Gud själv i mitt 
hjärta genom den heliga natt-
varden. 

I detta möte faller jag på knä, 
blundar och öppnar min mun likt 
fågelungarna när deras förälder 
kommer tillbaka till boet med mat. 
Ivrigt, andäktigt och med största 
vördnad. För fågelungen som växer 
handlar det om näring för detta 
växande, om överlevnad. För mig 
som kristen handlar det om andlig 
näring för mitt andliga växande, 
det som S:t Ignatius av Antiochia 
kallade ’odödlighetens läkemedel’. 
Prästen säger: ’Vår Herre Kristi 
Lekamen och Blod bevare dig till 
evigt liv’. Jag känner nattvarden 
läggas på min tunga, jag tar emot 
Herren Jesu Kristi Kropp och Blod, 
hans själ och hans gudomlighet. 
Jag sluter munnen och låter den 
allra största gåvan Gud givit oss, 
sig själv, andligen fylla min kropp. 
Jag bjuder in Herren in i mitt 
hjärta, ber att han ska tända i mig 
sin gudomliga eld.  

Jag ägnar några tankar till tack 
för vad jag mottagit, kanske tänker 
på någon jag vill be för särskilt för 
nu är jag på ett särskilt sätt 
förenad med Gud. Jag återvänder 
till min plats i kyrkan. Mässan 
avslutas. Och så när jag lämnar 
kyrkan kommer jag ihåg några ord 
som biskop Sten-Bertil brukar 
säga; ’Gå ut som levande monst-

ranser’. Ut i livet, med mig bärande 
Gud själv. I mitt hjärta. Som en 
levande monstrans där jag försöker 
låta Jesu Kristi gåva till mig skina 
igenom mitt skrala mänskliga hölje, 
inspirera mig och förvandla mig. 
Tänk om det skulle kunna gå! Jag 
kan in te annat än fö rsöka . 
Misslyckas. Försöka igen. Det är 
min lott som kristen, att alltid 
försöka pånytt. 

Jag mötte härom veckan några 
församlingsmedlemmar som sällan 
har möjlighet att besöka mässan i 
Stockholm, de bor i en annan del 
av landet. Vi pratade om natt-
varden och böneliv. Hur de försöker 
att förena sig med oss i kyrkan och 
alla andra kristna genom sitt 
böneliv hemma.  
Jag har även pratat med med-
lemmar som ibland på grund av 
jobb eller andra omständigheter 
kan ha svårt att besöka mässan 
mitt på dagen på söndagarna. 
det finns även en grupp besökare 
till våra gudstjänster som inte 
känner att de ännu kan ta emot 
nattvarden. Även om vi i Liberala 
Katolska Kyrkan välkomnar alla 
som i tro vill mottaga Herren 
genom den heliga nattvarden så 
finns det ju inte heller något tvång, 
kyrkan (LKK) ger fritt av det som 
Herren befallt den att förmedla.  

Till dig som av någon anledning 
inte har möjlighet att delta i 
söndagens mässa ger jag följande 
råd:  

Sätt dig ned (om möjligt runt eller 
efter kl 11), gärna framför en ikon 
eller andlig bild som betyder något 
för dig, och tänd ett ljus. Förena 
d ig andl igen med präst och 
församling som firar mässan i 
Stockholm. Läs sedan ordningen 
för ’Kommunion med reserverat 
sakrament’ (sid 83 i LKK’s Liturgi). 
Absolutionen (och sedan även 
välsignelsen) kan mäsas som böner 
genom att ersätta orden ”dig”, ”er” 
och ”era” med ”oss” och ”våra” 
eller ”mig” och ”mina”.  
Istället för nattvardsutdelningen 
och bönen efter detta (från ”+ Du 
som önskar deltaga i Herrens…” till 
”föra sina sanna lärljungar inför sin 
Faders strålande närvaro.”ber man 
följande bön:  

O Herre Jesus, jag tror att du är 
närvarande i det Allraheligaste 
Sakramentet. Jag älskar dig av hela 
mitt hjärta och sörjer att jag inte 
kan motta din heliga Lekamen och 
ditt Blod. Jag ber Dig; kom 
andligen till mig och uppfyll mitt 
hjärta med Din gudomliga kraft, Ge 
mig den andliga näring jag behöver 
och tänd i mig Din gnistrande eld 
så att jag kan föra Ditt ljus ut i 
världen. Använd mina händer till 
Ditt verk och sänd Dina heliga 
änglar att inspirera och leda mig. 
Herre lär mig att ständigt växa 
närmare och närmare Dig.  
Amen.  

Fr. Krister Fast

Helgutflykt med Sakramental Välsignelseandakt  
på Capella Ecumenica, söndag 7 juli 2019 
Varje år håller LKK en gudstjänst i kapellet på  
Västra Gärsholmen, en liten ö i S:t Anna skärgård.  

Kapellet är kopia av en medeltida församlingskyrka  
och byggdes på 50-talet av en eldsjäl med ekumeniska  
visioner. 

Vi träffas sedvanligt i Söderköping lördag 6/7 kl 17.00.  
På söndagen avgår båt från Kungshällsudden kl. 10.00  
och 10.30. 

Upplysningar:  
Krister Fast 070-677 99 82  
Bp Sten-Bertil 070-536 65 37      
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Cirkel 18 

- Vad betyder Marias besök hos 
Elisabeth? 

Av ängeln Gabriel har Maria fått 
reda på att hennes äldre kusin 
Elisabeth är gravid. 

Hon också gravid ger sig av på en 
lång resa för att besöka Elisabet 
o c h n ä r h o n ko m m e r f r a m 
omfamnar och hälsar Maria sin 
kusin. När Elisabeth hör Marias 
hälsning – berättar  Lukas – 
sparkade barnet till i Elisabeth , 
och hon fylldes av den Helige Ande 
(Luk 1:41). Man kan säga att en 
andl ig revolut ion skakar om 
Elisabeth och hennes hus/hem. 

Enligt Lukas 1:42-45 bar Maria 
med sig välsignelser. Elisabeths hus 
fylldes av Herrens nåd, helgades av 
Jesu Kristi närvaro och Johannes 
rycker till och jublar av glädje.  "Då 
utropar Elisabet, som upplysts av 
Guds Ande, i e t t pro fe t i sk t 
jubelrop: När mina öron hörde din 
hälsning sparkade barnet till i mig 
av fröjd. Salig hon som trodde, ty 
det som Herren har låtit säga 
henne skall gå i uppfyllelse". 

Maria gick för att tjäna men det 
slutade med att hon blir kallad 
"Messias mor". Hon stannar i tre 
månader för att hjälpa Elisabeth. 

Kollektbön för denna tilldragelse 
lyder som följer: 

Vi tackar dig, o Gud, för det 
milda och lovvärda föredöme som 
givits oss av den heliga jungfru 
Maria, Jesu Moder,vilken din heliga 
Kyrka alltid vill framhålla som ett 
lysandeexempel på renhet och ett 
heligt liv, och vi ber dig att då 
hennes besök hos Elisabeth denna 
dagen högtidshålls, ett ljus av 
ständigt tillväxande renhet och 
helighet må tändas inom oss. 
Genom Kristus, vår Herre. 

Liturgisk färg är VIt. Den är 
glädjens färg och används vid de 

stora högtiderna, vid festdagar för 
Vår Fru, för änglarna och för alla 
helgon som ej är martyrer. Vit är 
en syntes av alla färger. 

Cirkel 19 
- Varför har ni så mycket 
rökelse under mässan? 

Att offra rökelse är en mycket 
gammal, vacker och vördnadsfull 
sedvänja som Liberala Katolska 
Kyrkan brukar. Den betecknar de 
uppstigande bönerna från hel-
gonen, inför Guds tron, men också 
därför att den universellt betraktas 
som en hjälp till att rena för-
samlingens hjärtan och sinnen och 
för att utsända kraft och väl-
signelse. 

Under mässan utföres två rök-
elseakter och vid de båda säger 
prästen tyst: "Må du välsignas 
(Korstecken) av honom till vars ära 
du skall brännas". 

Vid den andra, när offergåvorna 
och altaret beröks på föreskrivet 
sätt, håller prästen upp rökelse-
karet inför altaret och säger högt: 

"Som denna rökelse stiger upp 
inför dig, o Herre, så låt vår bön 
stiga upp inför din åsyn. Låt dina 
heliga änglar omsluta din försam-
ling och utandas din välsignelse 
över den". 

Cirkel 21 
- Vad betyder de kollektböner 
som präs ten läser under 
mässan? 

Kollektböner är de korta böner 
som prästen läser före episteln. De 
skall föra gudstjänstdeltagarna 
samman. 

Församl ingen knäböjer och 
prästen inleder: 
Allsmäktige Gud, för dig är alla 
hjärtan öppna, alla önskningar 
kända och inga hemligheter dolda. 
Rena våra innersta tankar genom 
inspiration från din Helige Ande, så 

att vi må älska dig med hela vårt 
väsen och värdigt högtlova ditt 
heliga namn. Genom Kristus, Våt 
Herre. Amen 

Sedan följer dagens kollektböner 
samt slutligen denna bön för fred: 
Lär oss, o Herre, att se ditt liv i alla 
människor och i alla varelser på din 
jord, och hjälp nationerna att förstå 
din lag, så att fred och god vilja må 
härska på jorden. Genom Kristus, 
vår Herre. 

Cirkel 22 
- Hur firar ni Maria i er kyrka? 

Maria är det första och största 
helgon eftersom hon är Jesu' mor. 
Hon har ett eget altare i kyrkan, 
Maria-altaret, där kan vi tända ett 
ljus och tänka på hennes liv och 
uppdrag. Vidare firar vi tillsam-
mans med andra kristna hennes 
olika dagar i vår kyrkokalender. 
Under mässan "lovprisas och tackar 
vi för den underbara skönhet och 
helighet, som uppenbarats hos den 
heliga jungfru Maria, vår himmel-
ska moder...". 

På Vår Frus' dagar brukar vi 
sjunga en psalm ur vår egen 
psalmbok för att ära hennes 
minne: 
Psalm 822: 
1.Maria var gryning, Kristus 
morgon klar. 
Maria var porten, Kristus vägen 
var. 
2. Maria var roten, Kristus rankan 
fin. 
Maria var druvan, Krist dess helga 
vin. 
3. Maria var kärven, Kristus livets 
bröd.
Maria var stängeln, Krist dess ros så 
röd.
4. Maria var källan, Krist dess 
hälsoflod. 
Maria var kalken, Krist dess helga 
blod. 

SÖNDAGSSKOLAN 
inom Liberala Katolska Kyrkan. (Publ. även på LKK:s Facebooksida av Fr. Göran Werin) 
Flera generationers barn och tonåringar som nu uppnått medelåldern, har kanske inte fått lära känna Jesus och 
Kristus och det är min ödmjuka tanke bakom denna söndagsskola. 

Syftet är alltså att beskriva kyrkans olika delar som du möter vid ett sporadiskt besök eller om du gått vilse.  

Frågorna och ämnena ansluter till Liberala Katolska Kyrkan och vårt kyrkoår som i vissa delar skiljer 
sig från andra kyrkor och samfund. 

  Forts. från nr 4, 2018

Forts. sid 5
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5. Maria var slöjan, Krist dess 
hemlighet. 
Maria - en aning, Krist - salighet. 
6. Maria var stjärnan, Kristus 
stjärnans ljus 
som leder t i l l Faderns Säl la 
Fröjdehus. 

Cirkel 23 
- Vilka är Maria-dagarna? 
Maria - dagarna, även kallade Vår 
Frus dagar är följande: 
MARIAS HIMMELSFÄRDS DAG - 15 
augusti 
MARIAS FÖDELSES DAG - 8 
september 
MARIAS BESÖK HOS ELISABETH - 
2 juli 
MARIAS BEBÅDELSES DAG - 25 
mars 
KYNDELSMÄSSODAGEN - 2 febr. 
Var och en av dessa dagar firas för 
en viktig händelse i Marias liv. 
De kommer att behandlas när de 
infaller. 

På onsdag den 15 augusti är det 
Maria Himmelsfärds dag 

Epistel: VISH 9:1, 4, 6, 9-13, 
17-18. 

Evangelium: Luk1:26-33, 35, 38. 
Oktav (firas i 8 dagar) 
Liturgisk färg är VIt. Den är 

glädjens färg och används vid de 
stora högtiderna, vid festdagar för 
Vår Fru, för änglarna och för alla 
helgon som ej är martyrer. Vit är 
en syntes av alla färger. 

Cirkel 24 
- Vad är Capelladagen? 
Det är en dag för de samfund 

som står bakom Capella Ecu-
menica. I år infaller det den 18 
augusti med en ekumenisk mässa 
med biskop Martin Modéus och 
representanter från andra sam-
fund. Från Liberala Katolska Kyrkan 
deltar biskop Sten-Bertil Jakobson 
och några till. 

Cirkel 25 
- Vad är en diakon? På bilder 

förekommer diakon Marianne. 
Vilka uppgifter har en diakon? 

Diakon kommer från grekiskans 
'diakonos' och betyder tjänare. I 
Liberala Katolska Kyrkan är det den 
första graden i Major Orders och            

ses som en ord inat ion före 
prästvigningen. Den är öppen före 
både kvinnor och män som alla 
grader i Major Orders. I LKK ses 
diakonatet som ett andligt ämbete, 
där diakonens uppgifter är att 
förrätta tjänst vid altaret, att läsa 
evangeliet, att predika, och i 
frånvaron av präst, att döpa.  

I många andra samfund arbetar 
diakoner med sociala frågor. 

Cirkel 26 
- Vad betyder det att  be 

böner? 
Enligt traditionen brukar vi se 

bönen som ett samtal med Gud och 
kan ske på många olika sätt.  

Du kan be en bön varthelst du 
är; hemma, i skolan, på jobbet 
eller på vägen till och från. 

Försök att samla dig i en plats i 
ditt hus/lägenhet där du kan 
fokusera på bönen, kanske med ett 
tänt ljus och ett kors på ditt 
husaltare. Någon vill kanske ha 
musik som styr det inre lugnet för 
att slappna av, andra vill slippa att 
tänka utan försvinna in i intet. 

Sitt, stå eller ligg med öppna 
eller slutna ögon och öppna händer. 

En suck där utandningen visar på 
att du är redo att överlämna dig i 
Guds händer och inandningen att 
du fyller ditt hjärta med ny kraft. 

Det kan också vara en tyst bön 
utan andra attribut, kanske endast 
en meditativ stund i stillhet. 

Bönen kan vara en början på att 
förändra ditt inre JAG. 

Cirkel 27
- Firar ni helgonen i kyrkan? 

Vi liksom andra katolska och 
ortodoxa kyrkor firar några helgon. 
Från början måste vi klargöra att vi 
inte tillber helgonen utan lyfter 
fram deras liv som föredömen i 
Guds tjänst. 

Det är bara Jesus Kristus som vi 
tillber. 

Det främsta helgonet kyrkan firar 
är Maria, Jesus mor, som jag 
beskrivit  i Vår Frus dagar. 

När du kommer in i S:t Mikaels 
och alla änglars kyrka i Stockholm 
kan du längst fram till vänster om 
altaret, se en blåklädd Maria och 
där du kan be en bön och tända ett 
ljus. 

S:t Alban, S:t Mikael och S:t 
Franciskus är också viktiga helgon i 
kyrkan. 

Förutom dessa lyfter vi fram 
änglar och ärkeänglar. 

Liturgisk färg är VIt. Den är 
glädjens färg och används vid de 
stora högtiderna, vid festdagar för 
Vår Fru, för änglarna och för alla 
helgon som ej är martyrer. Vit är 
en syntes av alla färger. 

Det finns riklig litteratur om 
helgon och änglar att tillgå på 
b ib l io tek och i vä lsor terade 
bokaffärer. 

Cirkel 28 
- Hur ska jag göra korstecknet 
och vad betyder det? 

Bruket av korstecknet kan spåras 
till de tidigaste åren i den kristna 
eran. En tusenårig tradition som 
bet raktas som en person l ig 
minitayrtrosbekännelse som vi gör 
över oss själva och visar vår 
kristna tro, generation efter 
generation. Vi gör den i handling i 
stället för med ord. 

När vi gör korstecknet över oss 
är det för att påminna oss om det 
namn som det symboliserar och 
hjälpa oss förstå, att när det 
namnet åkallas har vi ett skydd 
mot det onda. 

När vi först vidrör pannan och 
sedan solar plexus påminner det 
om Kristus " för oss människor och 
för vår salighet" kom ned från 
Fa d e r n , s o m ä r a l l a t i n g s 
överhuvud. När vi sedan rör vår 
vänstra sida och därefter den högra 
påminns vi om att Kristus lämnade 
jorden via hades, symboliskt 
representerande Guds vänstra sida, 
och fortsatte sedan till den högra, för att 
där för evigt sitta i sin Faders strålglans. 
Det innebär vidare att vi helgar våra 
sinnen, hjärtan och vår handlingar till ett 
tjänande inför Gud.

Cirkel 29 
- Vilken ställning intar LKK när 
det gäller diskriminering?   

LKK kommer aldrig att tillåta att 
det inom kyrkan förekommer 
någon slags diskriminering på 
grund av kön, sex, tro, ras, färg, 
kast, sekt eller politisk övertygelse.  

Cirkel 30 
- Varför firar vi den Heliga Sofia 
i LKK? (den 17 september) 

Sofia kommer från grekiskan och 
betyder visdom, ibland säger vi
  

Söndagsskolan 
Forts från sid 4

Forts. sid 8
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Biskopskonsekration  
i Köpenhamn 
Konsekration biskop electus Jan Kvistborg till biskopsämbetet. 
Äger rum i Unitarernas Hus, Dag Hammarskjölds allé 30, Köpenhamn. 
Lördagen den 13 juli 2019 kl. 11.00. 
Konsekrator blir Biskop Peter O Baaij. 

Söndagen den 14 juli 2019 kl. 11.00, i Unitarernas Hus, kommer 
biskop Jan att förrätta sin första mässa som biskop. 

EN PÅSKVANDRING  
Meditation av biskop Lennart Söderström, 1987 

Påsk är inte bara en yttre högtid, 
det är och måste vara en själens 
inre vandring från det overkliga till 
det verkliga, från mörker till ljus, 
från död till liv. 

Framför oss anar vi påskmor-
gonen som en solig bergstopp, 
som reser sig högt ovan alla snår 
och dimmor i dalen. För att nå den 
måste man vandra en lång väg. 
Man måste först stiga ned i den 
framför varande djupa dalen. Man 
måste tvärs igenom mörkret och 
dimmorna där nere. Det ges ingen 
annan väg än tvärs igenom. 

Och när man kommer fram till 
bergets fot, återstår en livsfarlig 
klättring uppför branta stup. Det 
går inte att föra med sig den 
onödiga packning som ett materia-
listiskt tänkande utgör. Endast 
naken, ensam med sitt jag, kan 
man bestiga Sanningens bergs-
topp. Påskmorgonen förutsätter 
med nödvändighet fastan med 
dess samling, rannsakan och åter 
rannsakan. 

Och för att orka med klättringen 
måste vi befria oss från allt det vi 
belastat oss med. Vi måste tömma 
oss på tankar och vanekänslor, 
åsikter, fördomar och allt annat, 
som döljer människans innersta 
väsen. Det behövs många stilla 
stunder för att komma till klarhet 
med sig själv, men det går och 
ansträngningen lönar sig. Bakom 
varje människa står hennes av 

Gud tänkta urbild. Den är vårt 
sanna jag, den ensam är meningen 
med vårt liv. Den är olika för varje 
människa och ingen kan finna den 
annat än för sig själv. Det är inte 
att slösa bort tid att använda 
dagens stilla stund under en hel 
vecka för att söka fånga den 
bilden. 

Det betyder i detta ögonblick 
ingenting vad andra människor 
menat och tyckt och ansett, att jag 
borde vara. Det är tvärt om detta, 
jag skall bort ifrån. Med andra ord, 
när en människa har behov av att 
rättfärdiga sitt liv gäller inte någon 
objektiv, allmängiltig prestations-
nivå. Det väsentliga är att den 
människan kunnat uttrycka sitt 
medfödda väsen så fullkomligt och 
rent som möjligt i liv och handling. 

Det du åstadkommer i livet, inte 
bara i ditt yrke, utan lika mycket 
som människa, det kommer av 
världens eviga mening, av den 
eviga rättvisan, inte att mätas 
efter något fastställt mått, utan 
efter din unika och personliga 
måttstock. 

Gud ska inte fråga dig, när Han 
dömer dig, vad du blivit, vilken 
position du uppnått på samhälls-
stegen. I stället kommer Han att 
fråga dig om du verkligen blivit 
den person vars anlag och arv 
tilldelats dig. Och då kommer en 
människa aldrig att utan skam 
eller förskräckelse kunna minnas 

sitt liv och sina irrvägar, hon 
kommer allra högst att kunna 
säga: ”Nej, det har jag inte blivit, 
men jag har åtminstone försökt 
efter bästa förmåga”. Och om hon 
uppriktigt kan säga det, är hon 
rättfärdigad och har bestått provet. 

Meningen med vårt liv är alltså 
inte att till varje pris vara bäst och 
värst och armbåga sig fram till 
samhällspositioner, inte heller att 
sträva efter berömmelse. Meni-
ngen med vårt liv är att i öd-
mjukhet söka förverkliga det som 
vår Herre avsåg med oss som 
människa och att efter de per-
sonliga förutsättningar vi har, göra 
det bästa som en liten del av en 
stor enhet. 

Men vi får därvid inte bara tänka 
på oss själva. Det gäller också 
människorna omkring mig. Även 
dem måste jag se riktigt, inte vad 
de i yttre mening är eller syns 
vara, utan vad de inifrån kämpar 
för att vara. Jag måste bli ödmjuk 
och stilla inför dem. Det går inte 
längre att tala tanklöst om dem 
och fälla ytliga omdömen. Sådana 
bidrar till att fördunkla min blick 
och skymma sanningen för mig. 
Likväl som jag själv fick uppleva 
mig som ett uttryck för Guds vilja i 
världen, så är även alla andra 
människor, hur tanklösa, hur 
brutala eller onda i sin vilja, de 
utifrån kan te sig, uttryck för Guds 
vilja. Forts. sid 7



   �7

För alla har Gud velat något, och 
denna Guds vilja ligger bakom all 
deras strävan, även om de återger 
denna vilja falskt och skorrande. 
Me låt mig då gå ännu ett steg 
längre. Låt mig försöka att inte 
bara att se sant på min med-
människa. Låt mig försöka att 
liksom vara den människan och 
med hennes personliga svagheter 
se ut över världen, ja, se på mig 
själv.  

Var inte det hemligheten med 
Jesu syn på människorna, att han 
alltid förstod dem så att säga 
inifrån dem själva. I syndaren, 
publikanen och äktenskapsbry-
terskan så han alltid möjligheten 
bakom, förstod att ta vara på och 
mobilisera till ny aktivitet den 
gudomliga vilja, som bodde i 
djupet av deras själv. Det betydde 
allt. Deras felsteg och miss-
lyckande tillhörde det förgångna, 
det som man inte kunde göra 
något åt. Men ögonblicket, som var 
inne, var möjligheten till en ny 
start. Det tog han vara på. 

Inför honom var det inte svårt 
att klä av sitt pansar och låta 
honom läsa i hjärtat som en öppen 
bok. Inför honom vågar vi även 
idag stå nakna. För vi vet, att han 
visserligen med obeveklig skärpa 
skulle se all svaghet och ynkedom i 
vårt liv, men också allt det som vi 

velat och försökt. Han skulle se hur 
bakom själva felsteget låg en 
strävan att förverkliga det som var 
Guds mening med oss, även om 
denna strävan sen vreds på sned 
och resu l t a te t kanske b l ev 
motsatsen till vad vi tänkt oss. 

Om vi fruktar att ställa oss under 
Kristi dom, betyder det, att det 
inte är den verkliga Kristus vi står 
inför, utan en falsk Kristus, som vi 
själva ”skapat oss” eller ännu 
troligare låtit andra skapa åt oss – 
en Kristus som vi klätt i en alltför 
mänsklig kappa – en Kristus som 
dömer utan att riktigt förstå. Det 
är motsatsen till evangeliernas 
Kristus. 

Men Kristus Guds son, är identisk 
med Kristus inom oss. Han vill 
endast det, som Kristus i oss vill – 
vad det innersta och verkliga i oss 
vill. Han kämpar med oss, inte mot 
oss. Han har gått med in under vår 
svaghet för att förvandla den till 
sin styrka, Han bär all vår svaghet 
på sina axlar. 

Om vi så här under påsken 
företar en sådan inre vandring i 
tankarna mot påskmorgonens 
berg, kommer vi obevekligen att 
ställa oss ansikte mot ansikte med 
Kristus i oss. Det är den djupaste 
meningen med långfredagens 
ensamhet, då allt yttre stöd faller 
bort, för att vi skall förmås till 
språnget inåt. 

När vi medvetet möter Kristus i 
oss, sker sedan förvandlingen eller 
undret. Hans ljus genomtränger 
oss och upplyser vår natt till 
klarhetens påskmorgon. Inifrån 
och ut går Hans segrande väg. 

Påsken kan kan ge oss en sann 
uppfattning om människans väsen. 
Långfredagen gör svaret levande 
för vår själ. Romaren Pilatus för 
fram en gisslad och törnekrönt 
konung att beskådas av folket och 
säger: ”Se människan”. Och 
människan betraktar människan 
och ropar sitt ”Korsfäst”. Sen 
restes korset på vår jord. Män-
niskorna har inte känt igen det 
djupaste och vackraste hos sig 
själva i Kristus. Vi har ännu inte 
sett det – det ligger blott inom den 
stora möjlig-heten i vårt väsen. 

Vi korsfäster det – och se, det 
uppstår genom påskundret, för-
vandlat och förhärligat – den 
sanna människan, Guds son. 

Så uppenbarar påsken för oss, 
vad människan är. Hon är både 
förnekaren som ropar korsfäst, och 
Guds son, som korsfästes och 
uppstår. Men mellan dessa bägge 
stadier ligger människolivets dju-
paste och svåraste erfarenheter – 
självförglömmelsen – den offer-
beredda kärleken och matyrskapet 
för sanningen. Fram genom allt 
detta måste människan för att bli 
m ä n n i s k a n, som Gud ville.   

+++

En Påskvandring 
Forts från sid 6

SOMMAR I S:T URIEL 

S:t Uriel i Härjedalen inbjuder till  
3-dagars Sesshin vid två tillfällen. 
V30: måndag kväll 22/7 till  
fredag morgon 26/7-18 
V31:  måndag kväll 29/7 till  
lördag morgon 3/8-18 
Upplysningar och anmälan:  
Evert Sundien 
tfn. 070-660 42 69 
sundien@telia.com 
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(theo = Gud) Theo-Sofia = 
Guds Visdom. 

  I kristen tradition har Gud 
oftast, men inte alltid, benämnts 
med manliga termer. Gud är 
Fader, Son och Ande, men Gud är 
också Vishet - på grekiska; Sofia. 

I Bibeln möter vi henne redan i 
Ordspråksboken, där Visheten i 
kvinnlig gestalt framstår som 
närvarande och aktiv redan vid 
världens skapelse.   

På flera ställen i Gamla testa-
mentet och Apokryferna framstår 
Visheten som själva skapelsens 
princip, på ett hemlighetsfullt sätt 
gömd i allt skapat. Hon är Guds 
tilltal till oss människor i och 
genom själva skapelsen. Som 
en gudomlig vägvisare manar 
hon oss att vända om när vi 
råkat på avvägar, för Visheten 
känner vägen till livet.

STOCKHOLM 
S:t Mikaels och Alla Änglars 
Församling.  
Flottbrovägen 5, Stora Essingen,  
112 64 Stockholm,  
tel 08-6562665.  
e-post: skt.mikael@lkk.se. 
Plusgiro 5 58 95-7.  
Ansvarig församlingspräst:  
Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 
723 43 Farsta, 08-724 83 28 

GÖTEBORG 
Se Stockholm 

AVESTA 
S:t Staffans Kyrkogrupp.  
Se Stockholm 

NORRKÖPING 
S:t Franciskus kyrkogrupp 
Se Stockholm 

SKÅNE 
S:t Rafaels Kyrkogrupp.  
Se Stockholm 

UPPSALA-SALA 
Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst: 
Jonas Anundi, 08-724 94 11. 

VÄSTERÅS 
Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst biskop 
Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 
16, 722 45 Västerås, tel 021-33 34 
70. 
Bankkonto: LKK Maria församling 
Clnr 6546 Kontonr 962452718 

GULLSPÅNG 
S:t Rafaels kyrkogrupp 
c/o Carina Carlström, Östergat. 11 
547 31 Gullspång  
tel 073-567 83 40 

S A M F U N D E T L I B E R A L A 
KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE 
Ord f. S ten-Ber t i l Jakobson , 
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 
021-33 34 70. 

LKK INTERNATIONELLT 
The Liberal Catholic Church 
17 Old Gloucester Steel 
London WC1N 3AF 
United Kingdom 
e-mail: PresidingBishop@LCC.world 
Presiding bishop Michael Warnon 

Information om kyrkan och 
församlingarnas verksamhet 
kan du få på Internet:    
www.lkk.se  

Communio är organ för den 
svenska grenen av Liberala 
Katolska Kyrkan och utkommer 
med fyra nummer per år.  
Ansvarig utgivare:  
Sten-Bertil Jakobson,  
tel 070-536 65 37.  
Redaktion och expedition:  
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås.  
E-post: communio@lkk.se 

Tankefrihet och rätt att ge uttryck 
för den är en fundamental princip i 
LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig 
för gjorda påståenden el ler 
uttryckta uppfattningar i denna 
tidning, bara när de är betecknade 
”officiellt”. 

Sista manusdag för nr 2-2019 
är den 25 maj 2019. 

LIBERALA KATOLSKA KYRKAN 
Biskopsämbetet: Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 

tel 021-33 34 70, mob 070-536 65 37, e-post regionary@lkk.se 
Biskop Evert Sundien, Hagagatan 37, 113 47 Stockholm, tel 08-33 20 06, mob 070-660 42 69,  

e-post biskop.evert@lkk.se

Aktuell LKK-litteratur 

Liturgi  3:e upplagan..........................................................135 kronor 
Psalmbok.............................................................................55 kronor 
LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi 
Principförklaring och kort lärosammanfattning...............20 kronor 
99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan ............50 kronor 
Kristen Gnosis...................................................................160 kronor 

All försäljning sker i 
församlingarna och 
kyrkogrupperna
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