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I denna ljuva sommartid………..
Segel fyllda av vinden, sol, bad, ledighet. Detta är tiden för att kunna upptäcka Gud 
i Hans skapelse – i dig, i din medmänniska, i naturen.

Bilden ovan följde med som bilaga till Communio nr 2 1976 som ett tack för prenumerationsavgiften, och har tecknats av 
Martin Poser.



2 3

Biskopens
spalt

Kan man verkligen älska 
sin ovän?

Nedanstående är troligen förfat-
tat 1976 av biskop Lennart, och 
innehåller just det, som jag under 
biskopens spalt, vill ge till Er.

“I haven hört att det är sagt - Du 
skall älska din nästa och hata din ovan. 
Men jag säger eder - Älska edra ovän-
ner och bedjen för dem som förfölja 
eder!”

Jesus upphäver inte den lag som 
gällde i Israel, men han gick ännu 
längre i sitt krav på rättfärdiggörelse.

Att följa Honom på den punkten 
torde ha förefallit lärjungarna lika 
svårt som det är för oss idag. Att älska 
våra ovänner och be för dem som för-
följa oss? Även om vi vill följa detta 
bud, vet vi att vi aldrig lyckas helt. Det 
förefaller oss som en omänsklig pre-
station. Och på sätt och vis har dom 
rätt som tänker så – för en sådan kär-
lek finns bara hos Kristus.

Men hur skall vi då bära oss åt? Vi 
måste ju försöka göra något åt saken. 
För om vi bara lyssnar till ett bud och 
instämmer i det, då övergår ju inte vår 
rättfärdighet de skriftlärdes och fari-
séernas, säger Jesus.

Även om vi tvingar oss att uppträda 
efter lagens bokstav och därför att vi 
anser oss som kristna uppträder och 
handlar på ett visst sätt, så har det 
inget värde inför Kristus.

Det måste bli något helt naturligt för 
oss - liksom komma inifrån vårt inner-
sta väsen, som har med Kristus i oss 
att göra.

För att lyckas med det som vår Herre 
vill med oss som människor, måste vi 
först lära känna oss själva. Söka svar 
på frågan “Vem är jag?”

Det som vi vanligen kallar ”Jag” kan 
aldrig höja sig till den andliga nivå, där 
vi helt naturligt kan älska vår ovän, så 
som Kristus vill.

Detta “Jag” kan naturligtvis tvingas 
att följa vissa etiska normer men det kan 
aldrig bli helt naturligt att göra det, för-
rän detta “Jag’ förenas med ett större 
JAG, som finns där latent inom var och 
en av oss och som vi brukar beteckna 
som ”Kristus i oss.”

Det gäller för oss att komma i kon-
takt med detta djupare liggande JAG 
och liksom leva utifrån det - överlämna 
oss helt åt det. Då kan vi få ett riktigt 
perspektiv på vårt lilla obetydliga ”Jag” 
som vi vanligen så helt fastnat i och 
från vilket vi betraktar omvärlden på ett 
beräknande och egoistiskt sätt.

Detta vårt “mänskliga jag” har inget 
som helst värde, om det inte influeras 
av vårt större och djupare liggande JAG, 
som år var sanna identitet, men som vi 
i allt för hög grad avskärmat oss ifrån 
och är främmande inför.

Om vi betraktar vårt vanliga ”Jag” 
från vårt högre JAG skall vi få samma 
upplevelse som en segelflygare, när han 
ser på jorden från sin upphöjda position. 
Människornas egna problem som där-
nere upplevs allt överskuggande, får en 
helt annan betydelse i detta perspektiv 
- därför att man kan se allt i dess rätta 
sammanhang som en större helhet.

Det kan leda oss fram till en bättre 
förståelse för ENHETEN - att vi som 
människa ingår som en integrerad del i 
det stora Hela, där livet i allt är ett och 
detsamma. Detta liv, denna enhet, som 
vi kan uppleva inom oss själva, när vi 
får kontakt med vårt djupare liggande 
JAG, som har med evigheten att göra,

I det perspektivet finns inga vänner 
eller ovänner, för alla är ett. Ett med 
varandra och med Livets källa, med 
Gud - eller som det uttrycks taoismen 
”Du är jag”.

Det som skiljer oss åt finns bara på ett 
lägre mänskligt plan med en jagkänsla 
som är en konstruktion - en produkt av 
relationer till omvärlden.

Denna betydelsefulla Sanning tror jag 
kommer till uttryck i Jesu bud ”Älska 
din nästa såsom dig själv.” Min nästa är 
jag själv.

Tyvärr är det alltför få människor, 
som har kommit fram till denna insikt 
och därför ser världen ut som den gör.

En del skyller detta på en kärlekslös 
Gud, som låter allt detta ske. Men det är 
resultatet av att människorna inte för-

stått att underordna sig sitt sanna JAG, 
och låta detta diktera sitt handlande.

I stället sätter vi oss över alla gudom-
liga lagar och betraktar oss som obe-
roende storheter, som bara har att roffa 
åt oss så mycket som möjligt under detta, 
som vi i vår dårskap betraktar som vårt 
enda liv.

Men vår Herre har sagt: ”Intill dess 
himmel och jord förgås, skall icke den 
minsta bokstav, icke en enda prick av 
lagen förgås, förrän allt har fullbordats.”

Vad vi sår får vi också uppskära, och 
de överträdelser vi ständigt gör mot de 
gudomliga lagarna - mot Guds hela ska-
pelse - kommer att slå igen mot oss 
själva.

Men över allt detta lyser Kärlekens sol, 
som Han låter gå upp över både onda och 
goda, liksom Han låter det regna över 
både rättfärdiga och orättfärdiga.

Den gudomliga kärlekens ljus är var 
tröst i detta mörker vi lever i. Den dag 
skall komma, ”då alla Hans barn skall 
ha nått fram till Hans fotapall, hur långt 
på vilsna vägar de än må vandra”. Den 
dag då allt blir fullbordat - då vi får upp-
leva den nu ofattbara Sanningen i ordet 
ENHET.

OFFICIELLT
Konfirmationer:
Den 15 april mottog Regina Bir-
kehorn konfirmationens sakra-
ment i S:t Mikaels församling, 
Stockholm.

Ordinationer:
Den 4 mars ordinerades Kata-
rina Alsbjer till Tjänandets grad 
inom Mariaorden i S:t Mikaels 
församling, Stockholm.
Den 1 april ordinerades Morgan 
Norman och Claude Linde till 
klerk i S:t Mikaels församling, 
Stockholm.
Den 6 maj ordinerades Regina 
Birkehorn till Tjänandets grad 
inom Mariaorden i S:t Mikaels 
församling, Stockholm.
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AKTIVA ANDLIGA FÖRSAMLINGAR - en vision om nya infallsvinklar
av fader Frits Evelin, Nederländerna (i fri översättning av syster Carina)   Forts. från nr 1, 2001.

Ökenfäderna.
En broder frågade Abba Poemen:  Några av bröderna som jag lever tillsammans med vill att jag 
skall vara deras överhuvud (Präst?)?
Den gamle mannen svarade honom: Nej!  Arbeta först och främst, och om de vill leva som du, så 
kommer de att göra det av sig själva.
Brodern fortsatte då:  men det är de själva fader,  som vill att jag skall vara deras ledare!
Den gamle mannen förtydligade: Nej!  Var deras exempel, inte deras Överhuvud!
ABBA POEMEN Sentenser 174.

Forts sid. 5

Ökenfäderna var de första munkarna 
som levde i Egypten på 300-talet, de var 
tämligen ordinära män och kvinnor, de 
var på inget sätt olika vanliga männis-
kor i dygd eller intellektuell kapacitet, 
flera av dem kunde inte ens läsa skrif-
terna men de kunde en hel del utantill, 
de var inte präster eller ens intresserade 
av kyrka och ceremonier eller teologi, 
en del av dem var inte ens döpta förrän 
efter åratal av munkliv. Några av ere-
miterna kunde ibland delta i mässan på 
söndagar men de mera stationära kunde 
avstå från mässan ibland i flera år. Till 
och med mässan ansågs vara för sekula-
riserad.

Om du bara ber vid dessa tillfällen, 
sade de, så ber du egentligen inte alls, 
en sant bedjande man ber alltid i sitt 
hjärta.

Trots denna avskildhet har deras liv 
i stor utsträckning påverkat kristendo-
men och dess teologi.

Detta faktum påpekar för oss att kris-
tendom inte är för ett fåtal intelektuella 
utan för alla människor även för de icke 
speciellt religiösa utan bara mänskliga.

Det centrala i deras strävan var den 
inre kampen mot tärande passioner, 
misslyckanden, storhetsvansinne och 
det ofullkomliga hos människor - vår 
skuggsida. 

Att söka kristusljuset var deras mål. 
Uppmärksamhet  i liv såväl som i bön 
var det viktigaste. Längtan och andlig 
åtrå var kvalifikationerna för deras liv.

De benämndes Abba eller Amma = 
fader eller moder av respekt men inte 

för att markera en position eller högre 
rang.

Ge mig ett ord på vägen;  var en ofta 
återkommande fråga till dem och deras 
svar var som ett sakrament, inte en före-
skrift eller regler för livet, utan ett guds-
ord som kunde vägleda den sökande på 
pilgrimsvandringen till kristi fullhet.

Munkarna dömde aldrig, undervisade 
ej teologi, försökte aldrig vara aukto-
riteter utan snarare exponerade sin för-
svarslöshet och jämnställdhet.

De litade på att gud var här och nu 
och alltid älskade alla.

De som kände dem sade att dessa är 
de som genom sin existens tillåter värl-
den att existera.

3. Andliga aktiviteter

Varje gång vi möts genomför vi en 
mångfald olika aktiviteter. Målet med 
dessa är att skapa en kontakt med någon 
av våra inre dimensioner. Att skapa en 
personlig mandala eller arbeta med lera 
kan öppna möjligheter för detta. Den 
person som leder Det Gyllene Ljusets 
grupper är professionella och välut-
bildade i t.ex. gestaltning, [pathwork], 
bioenergi och meditation, detta för att 
betona hur seriöst dessa aktiviteter är 
menade.

4. Strukturer för interaktiva och sociala 
verksamheter

Även här är mångfalden stor. Några 
exempel är ”tänk – förena – dela”, 
”inre – yttre cirklar”, ”triangelsamver-
kan” samt olika grupparbeten med olika 
teman, upplevelser eller gudstjänsttex-
ter etc. Många liknande strukturer kan 
också lånas från aktiviteter kända som 
”kooperativ inlärning”. Det viktiga är 
att varje individ är aktiv och kan utbyta 
erfarenheter och upplevelser med de 

andra. Grupparbete kräver att ledaren 
är väl förberedd, så att denne kan skapa 
en atmosfär av öppenhet, vänskap, del-
aktighet och samarbete mellan delta-
garna.

Ovanstående aktiviteter kan tillsam-
mans åstadkomma ett rikare och mer 
fullödigt församlingsarbete såväl i guds-
tjänsterna som i den övriga verksamhe-
ten. Kännetecknet för en andligt aktiv 
församling är att medlemmarna delar 
en rik och glädjefull gemenskap. Med-
lemmarna visar varandra öppenhet och 
intresse, har en positiv attityd och delar 
en stark andlighet. I dessa församlingar 
arbetar alla hårt tillsammans i en anda 
av optimism och glädje.

Skapandet av aktiva andliga försam-
lingar

Mycket återstår fortfarande för att 
skapa den kapacitet, struktur och mening 
som ger Liberala Kyrkan möjligheten 
att leda sina församlingar mot en mer 
aktiv andlighet. Redan nu är tiden inne 
för att öppna vägen för detta genom 

att låta människor från olika grupper 
och i workshops liknande Det Gyllene 
Ljuset förstå vad som behövs och hur vi 
tillsammans kan skapa dessa förutsätt-
ningar. Vi vet av erfarenhet att det dessa 
deltagare lär sig, tar de med sig tillbaka 
till sina egna församlingar och omsätter 
i fruktbar praktik.

Det är genom gemensamt arbete vi 
tillsammans växer andligen och utveck-
lar den äkta kraft vår kyrka sedan kan 
manifestera. En sådan utmaning får 
vi inte låta gå oss förbi. I en tran-
formerande process av medvetande om 
detta vårt gemensamma arbete formar 
vi tillsammans en den heliga Kärlekens 
Graal, så perfekt att den kan ta emot det 
universella livet och sprida det vidare 
över världen.

En handbok för Det Gyllene Ljuset 
1998-1999 och 1999-2000 är i skri-
vande stund på gång. Den som är 
intresserad kan kontakta mig via 
epost: W.Evelein@lcc.cc eller genom 
att skriva till adressen: Watermunt 15, 
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MYSTIK KUNSKAP OCH URKRISTENDOM
Under sitt sverigebesök vid påsken 1976 höll det holländska biskopsparet Marijn och Jettie Brandt 
en rad anföranden, dels i samband med påskgudstjänsterna i S:t Mikaels och Alla Änglars för-
samling, Stockholm, dels i form av offentliga föredrag i Stockholm, Uppsala och Göteborg under 
rubriken “Mystical knowledge and original christianity”, varvid biskop Marijn gjorde en överblick 
av gnosticismens roll och förekomst från den tidigaste kyrkohistorien fram till våra dagar och en 
framställning av gnosticismens innehåll. 
Nedanstående har tidigare publiceras i Communio nr 2 1976.

Forts nästa sida

“Orden g n o s t i c i s m   och  g n o s i s  
kommer från grekiskan och betyder 
k u n s k a p , att veta. De användes i den 
hellenistiska världen - den värld och 
tid som kristendomen föddes i. Beteck-
ningen “mystisk kunskap” kan också 
användas, men mystik och gnosticism 
är inte detsamma. De har många gemen-
samma beröringspunkter, men vi kan 
säga, att gnostikern uttrycker sig i bilder 
medan mystikern söker överskrida alla 
bilder och liknelser. I Liberala Katolska 
Kyrkan finns plats för både gnosticism 
och mystik - de är nära förbundna med 
varandra - men i min historiska åter-
blick kommer jag inte att gå djupt in på 
mystiken.

Vad är kunskap? Vi kan “veta” på 
olika sätt. Vi är vana att observera saker 
och ting genom att placera oss själva, 
såsom subjekt, på ett avstånd från det 
objekt som vi studerar. På så sätt kan 
man få en viss mängd information men 
endast till en del. Man betraktar objektet 
utifrån en speciell position, och därför 
får den ena människan en viss bild, och 
en annan, som betraktar saken från ett 
annat håll, en annan bild.

Vi har möjlighet att se på tingen. Vi 
kan också höra, lyssna till något, eller 
genom känseln etc, lära känna tingen 
utanför oss.

Detta sätt att få en viss kunskap om 
tingen med oss själva som subjekt och 
objektet såsom utanför oss är således 
endast partiellt. Vi kan på det sättet få 
en massa information om yttre ting, men 
det finns ett annat sätt att erhålla kun-
skap på, och det är genom att inte närma 
sig objektet såsom någonting utanför 
subjektet utan genom att inse, att livet i 
subjektet, i mig, är detsamma som livet i 
objektet, det andra. Här finns, skulle jag 
vilja säga, en port till den andra kun-
skapen. Vi kan kalla den intuitiv kun-
skap. Intuition anses ibland vara någon-
ting som är identiskt, eller har något att 
göra, med känsla, att känna. Men i detta 
fall är det absolut inte korrekt. Den kun-
skap som är intuitiv uppstår genom en 
förening med det andra föremålet, och 

på det sättet inser man vad det andra 
är, vad livet i det andra är. I vårt sam-
hälle, i dagens värld, har allting blivit 
så koncentrerat på den yttre kunskapen 
att de flesta människor har glömt att det 
finns en annan möjlighet. Men en hel 
del människor är otillfredsställda med 
denna yttre attityd och i våra dagar har 
det därför uppstått en större “törst” än 
tidigare efter att vända inåt igen mot 
djupare kunskap. Och alltid när kyrkan 
eller samhället rör sig alltför mycket 
mot det yttre - i alltför hög grad skänker 
uppmärksamhet åt det yttre livet - kom-
mer denna gnostiska ström upp igen. Vi 
kan säga att denna mystiska kunskap 
alltid har funnits i österlandet, i Kina, 
Indien och Japan, har den varit känd 
under alla tider. Men i västvärlden har 
den försvunnit, mer eller mindre, vid 
en viss tid i historien. Under kristen-
domens tre första århundraden var den 
mycket levande och överallt i väster-
landet fanns grupper av gnostiker, men 
tyvärr betraktade större delen av kris-
tenheten dem som kättare. Professor 
Quispel vid Utrechts universitet i Hol-
land - han är professor i fornkyrkans his-
toria — gav för ungefär tio år sedan en 
universitetsföreläsning där han gjorde 
ett mycket betydelsefullt tillkännagi-
vande. Han sade: ‘Jag måste varna mina 
kollegor och studenter, att om de vill 
lära känna de första kristna väl, skall 
de inte längre se till kyrkornas officiella 
historia utan studera de grupper som 
blev avvisade såsom kättare bland de 
tidiga kristna, nämligen dessa gnostiker 
och teosofer’.“

Biskop Marijn berättade sedan bl. a. 
om den arkeologiska forskning som pro-
fessor Quispel medverkat i och som 
givit ny kunskap om gnosticismen i 
och omkring fornkyrkan, om det fram-
komna Tomasevangeliet med dess vis-
dom i gnostisk anda och om en berömd 
korrespondens som finns bevarad mel-
lan Origenes och Celsus och som belyser 
differensen mellan den uppfattning som 
Origenes m. fl. hade; att det inom kris-
tendomen skulle bevaras mysterieskolor 

för att kunna erbjuda en fördjupad upp-
fattning åt dem som visat sig beredda 
att mottaga detta, och den mening som 
sedan kom att växa sig stark; att allting 
borde vara mycket enkelt i kristendo-
men, så att alla skulle kunna fatta allt 
däri. Vidare fick vi höra hur den senare 
meningen kom att bli grund för kyrkans 
utveckling till ett maktinstrument sam-
band med det romerska imperiets sön-
derfall. Biskop Marijn nämnde ett par 
mer nutida författare, Mr G R 5 Mead 
(“Fragments of a faith forgotten” och 
“Pistis Sophia”) och Ferdinand Bauer 
(professor i Tubingen, förf. till “Die 
kristlische Gnosis”) och fortsatte:

“Om vi nu ser på gnosticismen i sin 
helhet så är det egentligen något mycket 
enkelt. Huvudtanken är, att den mänsk-
liga anden sig själv är gudomlig, att 
den går “i landsflykt”, gör en lång pil-
grimsfärd genom materien och slutli-
gen kommer tillbaka till sitt ursprung, 
det gudomliga (liknelsen om Den för-
lorade sonen). Detta motsvarar i hög 
grad också ett nutida uttryck genom den 
moderna teosofin, nämligen att män-
niskan i sina djupaste rötter är gudom-
lig och att hon genom en lång period 
av många liv kommer att uppnå en full-
ändning som återförenar henne med det 
gudomliga.”

Efter en redogörelse för vad som 
skiljde respektive förenade de forntida 
gnostikerna; tanken om reinkarnation, 
dualism och monism, och för hur den 
moderna gnosis tar sin början med Jacob 
Böhme och fortsätter med bl. a. Göthe, 
belyste biskopen mer ingående inne-
börden av gnosis:

“Gnosticismens djupaste sanning är 
alltså, så att säga, att människan är 
gudomlig i djupet av sin natur. Hur kan 
vi förstå detta nu, i vårt dagliga liv? 
Vi känner ju oss själva och varandra 
som personligheter och personligheten 
är naturligtvis det som vi framträder för 
varandra med - vår kropp, våra känslor 
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Ökenfäderna
Forts från sid. 3.

och tankar, hela vårt yttre framträ-
dande - och vi inser, att i denna per-
sonlighet är vi inte alls gudomliga. Vad 
är det som gör att vi är så långt ifrån 
gudomliga i vårt sätt att uttrycka oss? 
Låt oss först tänka efter: Vad betyder 
ordet personlighet? Det är ett mycket 
bra ord som kommer från det latinska 
persona, vilket var en stel mask med 
hål för ögon och mun och som använ-
des av skådespelarna. Skådespelaren 
talar genom denna mask vilket betyder, 
att någonting kommer från den verk-
liga människan bakom masken. Så är 
det med vår personlighet. Någonting 
kommer genom oss, och detta något 
är också från oss själva, men kanske 
från ett högre själv. Detta högre själv 
kommer vi vanligen i medveten berö-
ring med endast under sällsynta ögon-
blick av stor upplyftning. Men om vi 
är intresserade av det inre livet och 
upptäcker, att det inom oss finns andra 
krafter än dem som vi hittills varit 
medvetna om, kommer dessa ögonblick 
av upplyftning att växa och återkomma 
allt oftare, och gradvis kommer vi att 
inse, att detta högre jag inom oss blir en 
verkligt ledande faktor i våra liv. Men 
inte ens det som kallas det högre jaget 
- ett dåligt namn i sig självt, eftersom 
det inte är något “högre” - är det som vi 
menar med det gudomliga inom oss.

Nu kan vi förstå det kristna uttrycket 
där vi uppmanas att bli fullkomliga så 
som vår himmelske Fader är fullkom-
lig. Denna fader i himmelen är inte 
någon varelse utanför oss, utan är den 
gudomliga gnista inom oss som vi van-
ligen inte är medvetna om, men som 
finns där i väntan på att framträda. Och 
det som vi kan kalla vårt högre jag är 
då kristusprincipen i oss. Den helige 
Paulus sade, att det inte skulle betyda 
mycket för oss att Kristus hade lidit, 
om han inte föddes i våra hjärtan. Pau-
lus talar också om att Kristus i oss 
skall komma till sin fulla mognad. Om 
sådana saker sagts av sådana personer 
betyder det, att de måste ha erfarit 
detta. Det är alltså möjligt, och många 
människor under tidernas lopp har vitt-
nat därom, att det verkligen är möjligt 
att bringa detta högre liv till uttryck i 
vårt dagliga liv. Då blir vår personlighet 
ett fulländat uttryck för vårt inre jag, 
och personligheten är ju vårt uttryck 
i denna existensens värld. “Existens” 
betyder “stå utanför”. Det är vad som 
har kommit “på utsidan” av “varats” 
värld. Inom oss finns vad vi kan kalla 
individualiteten, den - ljusets varelse 
som vi är, eller “änglajaget” som de 

gamla gnostikerna kallade det. Och om 
individualitetens eller änglajagets ljus 
uttrycker sig i alla våra handlingar upp-
fyller vi den uppgift som vi har. Vår 
uppgift är alltså att uttrycka det gudom-
liga i materie, vilket betyder begräns-
ning, och det är offer, som i sin tur är 
den verkliga naturen hos det djupaste i 
människan. Men då måste vi överskrida 
det lilla som vi kallar “jag”. Detta jag-
medvetande är en produkt av vårt sinne. 
Vi behöver det för att leva i denna yttre 
världen, men samtidigt måste vi lära oss 
att det bara är en illusion; att verklighe-
ten först är ett vi och sedan ALLA.”

Efter föredraget ställdes några frågor 
till biskop Marijn från åhörarna: “Det 
grubblas så mycket över Fader, Son, 
Helig Ande och andra svårbegripliga 
ting. Behöver man verkligen ha så många 
saker, tillbedja än den ene, än den andre? 
Jesus levde ju här på jorden och han var 
en återspegling av Fadern. Vad han sade 
och hur han levde här på jorden måste 
vara huvudsaken för oss att studera och 
söka efterfölja; större framgång än så 
kan man väl inte räkna med i det prak-
tiska livet här på jorden? Om man kan 
studera detta behöver man väl inte så 
mycket mera?”

Svar: “Vi behöver inte ha ‘så många 
saker’, utan kan nöja oss med precis det 
som vi vill ha. Men i vår kyrka har vi 
frihet att göra det vi önskar. Det finns 
också människor som säger:

“Jag vill förstå”. Det finns ett sätt 
att förstå tingen med sitt förstånd, och 
det finns ett sätt att förstå med hjärtat. 
Genom att förstå med hjärtat blir allting 
enkelt. Det betyder inte att tingen är 
enkla. Det är t. ex. mycket enkelt att 
köra bil, vilket inte betyder att bilen i 
sig själv är enkel till sin konstruktion. 
Många människor är helt tillfreds med 
att kunna köra bilen, eller med att bli 
körda av någon annan, andra vill förstå 
hur bilen är gjord. Det finns alltså ett 
behov för dem som önskar “veta”.

Fråga: “Vad är uppgiften för Liberala 
Katolska Kyrkan i framtiden?”

Svar: “Jag tror att huvudsaken för 
Liberala Katolska Kyrkan är att vara en 
kyrka som visar vägen till sann and-
lighet. Vi kan aldrig “gå vägen” för en 
annan människa, men vi kan visa på 
vägen för henne om hon så önskar. Och 
“vägen” är då en väg till hennes djupaste 
själv.

Vi har också något mycket värde-

fullt i sakramenten, som vi kan definiera 
som en port till det gudomliga. I vår 
kyrka ger vi inte stort värde åt under-
visning om den inte leder ut i handling, 
och det är därför som vi inte begär att 
våra medlemmar ansluter sig till dog-
mer. När vi lägger fram någonting för 
vårt folk, så är det bara för att tas i beak-
tande, och om ni skulle säga till mig 
nu: ‘Vi tillbakavisar allt som du sagt 
ikväll!’ - och ni verkligen hade tänkt 
på saken - så skulle jag vara helt nöjd. 
Jag tror det måste vara innehållet i vår 
liberala attityd; vi får inte önska att folk 
skall tänka som vi själva gör, och vi 
måste se åsiktsskillnader såsom något 
som förökar kyrkans rikedom. Och så 
finns frågan: Skulle detta vara en stor 
kyrka som attraherar tusentals och tio-
tusentals människor? Om det skulle fin-
nas människor hos oss villiga att bära 
bördan av det, så tror jag att det skulle 
kunna vara så. Vår erfarenhet tills idag 
har inte visat att vi är i stånd till det. 
Men det finns många fler än den lilla 
krets som samlats här som skulle vara 
intresserade i denna sak om de visste 
hur de skulle nå den. En väsentlig sak är 
att människor inte känner till vår kyr-
kas existens. De flesta människor har 
ingen aning om hur stort behovet för 
detta är i världen - att ha en plats där vi 
kan fira gudstjänst tillsammans utan att 
våra sinnen pressas samman i ett visst 
bås och en gudstjänstform som är så 
fylld av glädje och ljus..

Fri (av biskop Brandt ej genom-
sedd) översättn. fr. bandupptagn. på 
engelska av GL.

Men munkarna själva hade inga höga 
tankar om  sig själva utan betraktade sig 
som vanliga syndare i behov av fräls-
ning.

Genom att acceptera sina fel och bris-
ter var de ett med Kristus i ett osjälviskt 
tjänande av alla.

Så ytterligare ett citat: Det var i Cellia 
en gammal man kallad Apollo.

Om någon frågade honom om hjälp 
med något arbete så gav han sig glädje-
strålande iväg och sade:  I dag skall jag 
arbeta med Kristus!, och den lön han 
ger mig är min själs frälsning.

APOLLO 1
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De tidiga frälsningssymbolernas visionära 
ursprung i den forkristna gnosticismen. 
En intressant gästföreläsare vid LKK-konferensen och biskopssynoden i Zeist, Holland den 18-23 
juli 1988, var professor John Rossner, Concodia University of Montreal, Canada.
För fjorton år sedan startade han ett internationellt institut som hjälp åt forskare inom såväl 
religionens område som traditionell vetenskap. För båda kategorierna är en personlig och andlig 
själsupplevelse av stor betydelse, menar professor Rossner, som också är präst i den anglikanska 
kyrkan. Är man främmande för den andliga verkligheten är det svårt att relevant beskriva händel-
ser av andlig karaktar. Det levande Väsendet bortom den synbara ytan framgår inte i den traditio-
nella vetenskapens rapporter.
Följande artikel grundar sig på en bandupptagning av professor Rossners föredrag, översatt av 
Bertil Meblus-Schröder.

Forts sid. 8

Den tidiga gnosticismen enligt den 
Valentinska och Manikeistiska traditio-
nen baserades på en mystisk upplevelse 
av mötet meddet gudomliga.

 I vår tid är det inte allmänt känt 
eller accepterat att religionerna faktiskt 
grundar sig på personliga mystiska och 
inre uppenbarelser. 

Det finns en rad bevis för att de stora 
världsreligionerna växt fram ur en per-
sonlig, mystisk och psykologisk för-
stahandserfarenhet hos deras grundare, 
men de flesta historiker och kristna teo-
loger av idag anser det inte självklart 
att kristendomen, såväl som judendo-
men före den, är resultatet av en rad 
mystiska och andliga erfarenheter och 
gudsupplevelser.

Kristendomen enligt katolsk och orto-
dox tradition, vilken Liberala Katolska 
Kyrkan är en del av, är resultatet av his-
torisk och andlig utveckling grundad på 
mystiska förstahandsupplevelser, som 
människor gjort genom århundraden.

Gnosticismen är en speciell form 
av andlig upplevelse under de första 
århundradena före kyrkomötet i Nicea 
ar 325 e Kr.

Ur dessa primära erfarenheter har 
varierande myter och symboler vuxit 
fram och använts for att tolka visioner 
som uppträder hos senare tiders folk.

Visionära upplevelser i forntida kul-
turer långt före Israel och den kristna 
kyrkan talar för att Gud uppenbarat 
sig för människan före inkarnationen i 
Jesus Kristus.

Enligt en uråldrig tradition som åter-
finns i det gamla Egypten, i Persien, 

Indien, Grekland, Rom, i det gamla 
Israel och även inom kristendomen, har 
personer som gått in i ett högre medve-
tandeplan, upplevt att de gjort en resa ut
  ur kroppen genom de olika sfä-
rerna till de högsta himlarna och bortom 
skapelsen. Det påminner mycket om vad 
vi idag kallar "ut ur kroppen upplevelse" 
eller "nära dödenupplevelse".

 I dessa gamla kulturer finns 
beskrivningar av individer som trott, ja, 
varit övertygade om, att de lämnat sina 
fysiska kroppar och ledda av änglaska-
ror eller andliga väsenden förts fram 
inför Guds tron och fått uppleva Lju-
sets och Gudomlighetens källa. I några 
fall har man uppgivit att man sett 
det Gudomliga Varat Själv, såsom en 
mänsklig gestalt upphöjd på Tronen, 
omgiven av kerubim och serafim och 
alla änglaskarorna.

I en förkristen bok, känd som "Enoks 
etiopiska bok" finns en sådan beskriv-
ning. Det anmärkningsvärda med denne, 
förkristne, berättande Enok är att han 
säger sig ha sett ett levande Väsen 
upphöjt på Tronen på Guds högra sida 
och hört änglaskarorna jublande sjunga 
"Helig, helig, helig".

Även i gamla Testamentet, den hebre-
iska bibeln, finns liknande berättelser, i 
Jesaja och i Hesekiels bok, om himmel-
ska färder.

Men det är inte bara i den judiska 
och kristna traditionen vi finner detta. 
I pyramid texten i Sakara, Kung Unas 
skrift som den kallas, berättas om en 
sådan himmelsk färd. Detta dokument 
daterar sig från ca 2.800 år f Kr och 
är förmodligen det äldsta skrivna doku-
mentet i världen, i varje fall den äldsta 

berättelsen i "storyform". Den beskri-
ver hur Unas, kung i Egypten och sam-
tidigt profet, lämnar sin fysiska kropp 
och färdas genom de himmelska sfä-
rerna till Ra's Tron, Ljusets Gud, Him-
lens Gud.

Under hans himmelsfärd reciterar 
hans präster som är kvar på jorden en 
liturgisk text: "Unas kom tillbaka för att 
stärka ditt folk och med den gudomliga 
Visdomen få Egypten att blomstra och 
bli framgångsrikt igen".

Unas skulle alltså inte lämna jorden, 
utan snarare genom en andlig förvand-
ling och insikt att leda sitt folk vid sin 
återkomst till jorden.

I den antropologiska litteraturen 
beskrivs hur de tidiga kulturernas Sha-
maner, som haft  dessa "ut ur kroppen-
upplevelser", alltid kom tillbaka som 
förvandlade och stärkta väsen till nytta 
och hjälp för alla dem som inte haft lik-
nande upplevelser. Den som återvände 
från de högsta sfärerna betraktades som 
en gudamänniska, som erhållit gåvan 
av gudomlig kraft.

På något sätt var han förenad med det 
gudomliga väsen han sett på Tronen, 
enligt arketypisk symbolik. "Den him-
melska färden" är alltså inte bara en and-
ligt stärkande upplevelse, utan rör sig om 
förvandling och  försoning. Den för 
med sig kraft tillbaka från himlarna till 
jorden.

Under senare egyptisk tid i den helle-
nistiska eran var denna tradition för-
bunden med det Hermetiska begreppet 
gudomlig magi och theurgi. Med det 
menas att från färder till Gud bortom 
himlarna föra ned gudomlig energi till 
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 FÖRSAMLINGSNYTT

SOCKHOLM

GÖTEBORG

NORRKÖPING

Påsken
Påskfirande inleddes med Skärtorsda-

gens mässa då biskopen konsekrerade 
de heliga oljorna. 

På Långfredagen hölls prima med 
Vördnad inför Korset och på påskafto-
nen välsignades den nya Elden och för-
rättades dop. 

Helgdagarna kulminerade med Upp-
ståndelsemässan på Påskdagen. 

Expedition
Kyrkorådet har beslutat om att öppna 

en expedition. Den kommer att vara 
öppen varje onsdag mellan klockan 
14.00- 17.00. 

Till expeditionen kan man vända sig 
med medlemsärenden, få information 
om kyrkan, låna böcker ur biblioteket 
etc. Tel. 08-656 26 65.

Zen
Zen-meditation hålls varannan tors-

dag jämna veckor i kyrkan under led-
ning av Fr. Evert. Tiden är 18.30- 21.00. 
Vi mediterar tom. den 14 juni.

Öppet hus
Den 22 april var det traditionsenligt 

öppet hus med visning av kyrkan, litur-
giska kläder mm. 

Det var också en inonutställning med 
ikoner målade eller anskaffade av med-
lemmar i församlingen.

Dagen inleddes med mässa 11.00 och 
avslutads med läkegudstjänst 17.00.

På Pingstdagen firade Franciskusför-
samlingen i Norrköping mässa på 
Capella Ecumenica i S:a Anna skärgård 
utanför Söderköping. Ett 20-tal guds-
tjänstbesökare kunde i det vackra väd-
ret avnjuta den c:a 15 minuter långa båt-
färden från Kungshällsudden till Väs-
tra Gärdsholmen för att där deltaga 
i gudstjänsten som celebrerades av 
biskop Sten-Bertil med predikan av 
fader Göran Werin.

Under våren har S:t Gabriels församling firat gudstjänster med tillresande celebranter: biskop Sten-Bertil, fader Asbjørn Jør-
gensen och fader Jonas Anundi.

Några församlingsmedlemmar framför altaret Karin Eklund, fr Jonas Anundi och Morgan 
Norman efter mässan den 27/5.
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LIBERALA KATOLSKA KYRKAN
Biskopsämbetet: Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås

tel 021-33 34 70, mob.tel 070-536 65 37, fax 070-615 34 70, e-post regionary@lkk.se

Communio, är organ för den svenska 
grenen av Liberala Katolska Kyrkan 
och utkommer med fyra nummer 
per år. Prenumeration sker enklast 
genom att sätta in 75 kronor på post-
giro 88 82 44-1, COMMUNIO.
 Ansvarig utgivare: Sten-Bertil Jakob-
son, tel 021-33 34 70. 
Redaktionskommitté: Göran Werin, 
tel 011-16 95 83, Marianne 
Andersson-Söderström, tel 011-16 
10 81. Ekonomiansvarig: Rose-Marie 
Johansson, tel 018-55 01 91. 
Redaktion och expedition: Hörnga-
tan 16A, 602 34 Norrköping. Tryck: 
L-Offset Tryckeri AB, Norrköping. 
ISSN 0345-2018.

Tankefrihet och rätt att ge uttryck 
för den är en fundamental princip 
i LKK. Kyrkan själv är inte ansva-
rig för gjorda påståenden eller 
uttryckta uppfattningar i denna 
tidning, bara när de är beteck-
nade ”officiellt”.

Sista manusdag för nr 3-2001 är 
den 31 augusti 2001.

STOCKHOLM
S:t Mikaels och Alla Änglars Försam-
ling, S:t Mikaels Domkyrka, Flottbro-
vägen 5, St Essingen, 112 64 Stockholm, 
tel 08-656 26 65. Pg 5 58 95-7. 
Ansvarig församlingspräst biskop Sten-
Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 
722 45 Västerås, tel 021-33 34 70.

GÖTEBORG
S:t Gabriels församling, 
Kyrkorådets ordf. Karin Eklund, Tall-
stigen 12, 463 71 Lödöse, tel 0520-6600 
43, Pg 38 23 53-1
Gudstjänstlokal: Johannebergsg. 18 nb

NORRKÖPING
S:t Franciskus församling, Box 2071, 
600 02 Norrköping, tel 011-16 95 83, 
Pg 71 33 28-3. 
Ansvarig församlingspräst 
fader Göran Werin, tel 011-16 95 83.

VÄSTERÅS
 Maria församling. 
Ansvarig församlingspräst biskop Sten-
Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 
Västerås, tel 021-33 34 70.
 Pg 28 57 13-4.

AVESTA
S:t Staffans kyrkogrupp. Ansvarig präst 
fader Hans Althén, Åkrundan 24, 774 
00 Avesta, tel 0226-568 10.

UPPSALA
Maria församling. Ansvarig försam-
lingspräst fader Dag Kyndel, Wrå Gård, 
153 94 Hölö, tel 08-55 15 90 65, arb 
018-471 00 00 vx. Pg 442 00 00-4.

LUND
Sankta Maria Center. Ansvarig präst, 
fader Olle Mebius-Schröder, Klintedal, 
240 13 Genarp, tel 046-802 93.

SAMFUNDET LIBERALA KATOL-
SKA KYRKAN I SVERIGE
Ordf  Marianne Andersson-Söderström
Hörngatan 16A, 602 34 Norrköping, tel 
011-161081
Pg 216 28-3

Stiftelsen LKK i Sverige. 
Flottbrovägen 5, 112 64 Stockholm, Pg 
37 48 15-9.

Information om kyrkan och församling-
arnas verksamhet på Internet:

 www.lkk.se

Aktuell LKK-litteratur
Liturgi  3:e upplagan..........................................................135 kronor
Psambok..............................................................................55 kronor
LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer 
och gradualer som ingår i kyrkans liturgi
Principförklaring och kort lärosammanfattning...............20 kronor
Mysterium Tremendum.......................................................20 kronor
Kommentarer till den Heliga Eukaristien eller Mässan 
av Raymond Blanch
Den inre meditationens gång under mässan....................15 kronor
Vallfart - essayer av Birgitta Fries-Ossian............................75 kronor

Vi har även en del LKK-litteratur på engelska.
Komplett boklista sänds gratis på begäran. All försäljning sker mot 
förskottsbetalning till COMMUNIO postgiro 88 82 44-1 portofritt! Upp-
lysningar genom Rose-Marie Johansson, Täljstensvägen 11G, 752 40 
Uppsala, tel. 018-550191.

Har Du förnyat din prenumeration på Communio?  
Tidningen kommer ut med 4 nr per år.

Prenumerera gör Du lättast genom att sätta in prenumera-
tionsavgiften 75 kronor på postgiro 88 82 44-1, gärna tillsam-

mans med ett litet extra bidrag.

De tidiga.....
Forts från sid. 6

Forts  i nästa nr av Communio

jorden för att förvandla den och liksom 
skapa en ny himmel och jord.

Den process där någon upplever sig 
transformerad eller förvandlad till guda-
människa  kallades apoteosition, 
vilket innebär förvandling av en vanlig 
dödlig människa till en gudamänniska 
efter invigning.

Enok, i den hebreiska traditionen och 
Unas i den egyptiska, kan vara en och 
samma gestalt.

I Hermes Egypten och semantikens 
Israel är namnen i språket i tur och ord-
ning, Enos, Enoks och Unas. De har för-
modligen samma primortala ursprung 
och beskriver troligen samma gestalt.


