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Communio

Och hon födde sin förstfödde son, 
lindade honom och lade honom i en 
krubba, ty det fanns ingen plats för 
dem i härbärget.        Lukas 2:7 
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Biskopens 
                        spalt 

V id första Advent inledde vi ett 
nytt kyrkoår. Och snart lämnar vi 
Herrens år 2020 bakom oss för att 
se ett nytt år födas.  

Ett gott nytt år, det ska vi önska 
varandra trots att vi är inne i den 
andra vågen av Covid-19-pande-
min. 

Ingen undgår att märka att julen 
närmar sig även om vi måste hålla 
oss hemma och undvika kontakter 
med andra än våra närmaste. Vi 
tänder ljus och adventsstjärnor 
lyser i vinter-mörkret och det 
värmer våra sinnen.  

Men ett hem blir inte annorlunda 
bara för att man sätter upp en 
stjärna i fönstret. Glädje, lycka, 
gemenskap, det som har med 
relationer att göra, det byggs inte 
med ljus och adventsstjärnor utan 
med kärlek.  

Ändå är stjärnan viktig för våra 
hem. Den kan ge oss mycket mer 
än stämningsfull belysning, bara vi 
förstår vad den betyder.  

Den säger egentligen precis 
samma sak som vi sjunger i 
advent: ”Välsignad vare han, som 
kommer i herrens namn”  

– det handlar förstås om Jesus 
Kristus.  

Det är som om alla stjärnor 
bildade en väldig kör, som ropar ut: 
”Herren kommer också till mitt 
hem, till vår familj, in i vårt var-
dagsrum.” 

Vår Herre vill komma inte bara till 
kyrkan, utan också till våra hem 
och vara med oss där - hjälpa oss 
att se och ta hand om varandra, ge 
oss stöd och tröst i sorger och 
bekymmer, lyssna till våra böner.  

Är vi öppna för den hjälpen?  

Livets djupaste mening, trygghet 
och glädje är ingenting vi själva 
bestämmer eller förfogar över, utan 
är en gåva som vi behöver hjälp till 
för att både skapa och vårda.  

Inte minst under advent och jul 
blir alla ljus en påminnelse om  

Honom som är det stora ljuset – 
kärlekens och godhetens ljus.  

Under Advent sjunger vi psalmen 
”Bereden väg för Herren”.  

Bereda väg - det kan vi aldrig 
göra på ett bättre sätt än att visa 
kärlek och omtanke, sprida ljus 
b land människor både i vår 
närmaste omgivning och ute i 
världen.  

Det betyder mycket att få tända 
ett ljus. En liten låga som kan 
kasta sitt sken över mörkret runt 
omkring. Och i vars ljussken vi kan 
se allt i en helt ny dager. Mörkret 
som tycktes så skrämmande, det 
skingras. I stället breder en stilla 
frid ut sig, och vi kan uppfyllas av 
en tacksam glädje.  

Profeten Jesaja lyfter fram julens 
glädjebudskap med orden: Det folk 

som vandrar i mörkret ser ett stort 
l jus ... över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram.  

Tänd ett ljus och låt det lysa, låt 
aldrig hoppet försvinna. Det är 
mörkt nu, men det blir ljusare igen.  

Vi tycker om att tända ljus – 
särskilt under den mörka och kalla 
årstiden. Efter en lång och kulen 
höst brinner vi av längtan att tända 
ljus som lyser upp mörkret. Det blir 
som en tydlig protest mot allt 
mörkt i vår värld och en protest 
mot Coronainfluensan och dess 
verkningar. 

Advent är förberedelsetiden för 
det stora ljus som övervinner allt 
mörker – ett tecken som tänder 
hopp i människosinnet, ett tecken 
som sprider värme i vinterkölden.  

Tänd ett ljus för allt du tror på, 
för den här planeten vi bor på.  
Tänd ett ljus för jordens barn.  

När vi tänder våra ljus eller ser 
dem brinna hos andra, kan vi för 
ett ögonblick stanna upp, lyssna 
och ta till oss budskapet: Herren 
kommer med sitt kärleks ljus för 
att det ska lysa i mitt liv, men 
också för att jag ska bära det 
vidare till andra.  

Tänd ett ljus och låt det lysa, låt 
aldrig hoppet försvinna. Det är 
mörkt nu, men det blir ljusare igen. 

 Tänd ett ljus för allt du tror på, 
för den här planeten vi bor på. 
Tänd ett ljus för jordens barn.  
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En Julhistoria om liv och död

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. 

Historien handlar om en pojke 
som föddes omkring år 280 i 

Patara i provinsen Lycia i Mindre 
Asien . Han var enda barnet till 
Nonna och Theophanes som var 
mycket Gudfruktiga, fadern var en 
rik och ansedd handelsman. Efter 
det att pojken kom till världen blev 
hans mor omedelbart fri från 
smärta och från denna stund och till 
hennes död fick hon inga fler barn. 
När pojken döptes och fick namnet 
Nikolaus lär han ha stått upp i 
dopfunten utan något stöd i tre 
timmar, i och med detta hedrade 
han den heliga Treenigheten, han 
kom sedan att bli Guds tjänare och 
en stor förespråkare av Guds ord.  

Nu vet ni att det Sankt Nikolaus vi 
pratar om och datumet som är till 
hans ära är den 6 december, hans 
dödsdag! 

När Nikolaus var baby drack han 
endast mjölk från moderns högra 
bröst och onsdagar och fredagar 
visade han sig mycket återhållsam 
och drack endast en gång på 
kvällen efter föräldrarna avsluta 
aftonbönen. Under hela sitt liv 
skulle St. Nikolaus hålla en sträng 
fasta under onsdagar och fredagar. 

 Nikolaus växte med sin tro, sin 
moral och måttfullhet och ju mer 
åren gick växte även hans kunskap 
om Gud, bland annat genom 
undervisning av hans Gudfruktiga 
föräldrar. 

När det gällde de Heliga skrifterna 
var det lätt för Nikolaus att lära sig, 
genom sitt starka intellekt och med 
hjälp av den heliga Anden. 

Historien om Nikolaus liv berättar 
att hans föräldrar dog på grund av 
en svår sjukdom. Nikolaus föräldrar 
var välbeställda och Nikolaus skulle 
ärva en förmögenhet.  Nikolaus bad 
förvaltaren, som hade hand om 
arvet, att ta hand om affärerna 
även i fortsättning. Arvet gjorde att 

Nikolaus kunde hjälpa ännu fler 
fattiga, och detta gjorde han helst i 
hemlighet. 

 Nikolaus hade nu blivit biskop i 
staden Myra och hade ryckte om sig 
att vara en stor välgörare. En av de 
mest kända historien om Biskop 
Nikolaus godhet följer nedan: 

Det levde i Patara (nuv, Turkiet) 
en rik och ansedd man, som 
förlorat alla sina pengar och levde i 
djup fattigdom. Han hade tre 
mycket vackra döttrar som var 
oskulder. Nu när han ändå hade 
blivit utslagen och saknade livets 
nödtorft, planerade fadern att pro-
stituera sina döttrar och förvandla 
sitt hus till bordell. Detta skulle 
göra att han fick en inkomstkälla så 
att han kunde försörja sig och sina 
döttrar. O vilka tankar som mannen 
fick på grund av sin svåra situation, 
detta skulle bara leda till olycka och 
förnedring. När Sankt Nikolaus fick 
höra talas om den rike mannens 
olycka, beslöt han att hjälpa honom 
i hemlighet; för att förhindra att 
fadern förnedrade sig och sina 
döttrar genom att fullfölja sina 
tankar. Därför tog Biskop Nikolaus 
en stor säck med guld, och gick till 
mannens hus vid midnatt, tre 
nätter i följd och slängde in säcken 
genom ett öppet fönster och 
skyndade sig sedan hem. 

På morgonen fann mannen 
säcken med guld, som han knöt 
upp. Han trodde att guldet var 
förfalskat vilket han snart konsta-
terade att det inte var, efter han 
testat det. Han gick igenom en lista 
med alla hans vänner och affärs-
bekanta, ingen av dessa kan ha 
kastat in säcken med guld. Den 
fattiga mannen föll gråtande på knä 
och tackade Gud för den underbara 
gåvan. Ofta undrade han var guldet 
kom ifrån. Tack vare guldet kunde 
nu mannen gifta bort sin äldsta 
dotter och ge henne guldet han fått 
i hemgift. 

När St. Nikolaus såg att mannen 
handlade enligt hans önskan beslöt 
han att även ge den andra dottern 
samma gåva. Åter igen förberedde 
St. Nikolaus en säck med guld och 
gick till mannens hus mitt i natten 
och slängde in säcken genom 
fönstret. Nästa morgon fann 
mannen säcken med guldet på 
golvet. Fadern föll till marken i tårar 
och tackade Gud. Nu kunde 
mannen även gifta bort sin andra 
dotter, och förhindra hennes 

Forts. sid 4
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Han undrade fortfarande vem den 
mystiska främlingen som givit 
honom gåvorna var, därför vaktade 
han vid fönstret varje natt hädan-
efter. St. Nikolaus hade även 
förberett en tredje säck med guld, 
vilken han slängde in genom 
fönstret som han gjort de andra 
gångerna. Denna gång var mannen 
beredd och skyndade efter främ-
lingen, när han kom ifatt främ-
lingen kände han igen honom 
eftersom han var en välkänd präst i 
staden, han tackade  Nikolaus och 
sa: "Om inte Gud genom sin 
barmhärtighet hade upprest mig 
genom Din generositet, hade Jag, 
en olycklig fader, redan för länge 
sedan förlorat mina döttrar till ett 
liv i synden. 

Nu är vi räddade från ett fall i 
fasansfull synd, av Dig genom 
Gud," sa mannen. 

Nu kunde även den tredje dottern 
gifta sig, och mannen och döttrar 
var besparade den skam och 
förnedring som skulle blivit om 
mannen satt sin plan i verket. 

Efter som mannen hade avslöjat 
att hjälparen var Biskop Nikolaus, 
fick han gå ed på att inte avslöja 
för någon vilken hjälparen var. 

Detta är en av de många historier 
om Sankt Nikolaus verk av väl-
gärning. 

Som så många andra kristna ville 
Biskop Nikolaus göra en pilgrims-
resa till Palestina för att se och 
vörda de heliga platser där, Herren, 
Jesus Kristus vandrade med sina 
bara fötter. När skeppet som han 
reste med närmade sig Egypten, så 
visste inte hans medresenärer vad 
som väntade dem. Men Nikolaus 
förutsåg att en storm var i 
annalkande och detta informerade 
han sina medresenärer om, han 
talade också om att han i en syn 
sett djävulen komma ombord för 
att dra dem ner i djupet.  

När medresenärerna hörde detta 
blev de förskräckta och bad 
Nikolaus om hjälp, han sa till dem 
att ha förtröstan och lita på Gud! 
Detta skulle rädda dem, sedan bad 
han intensivt till Gud. Omedelbart 
lade sig ett stort lugn över skeppet 
och bedrövelsen blir till glädje. 
Medresenärerna återgäldar i tack-
samhet, tacksägelse till Gud och 
hans tjänare fader Nikolaus, de var 
även förundrade över fader 

Nikolaus förmåga att förutse att 
stormen var i annalkande och hur 
deras nödläge upphörde. Lite 
senare klättrade en sjöman upp i 
toppen på en mast, när han skulle 
klättra ner halkade han och föll ner 
från hög höjd till skeppets däck. 
Sjömannen låg andlös och orörlig 
på däcket, St. Nikolaus återupp-
livade sjömannen med sin bön till 
Gud, och han reste sig upp som om 
han hade sovit. 

Efter att alla segel var satta 
igen , fortsatte färden under gynn-
samma vindar och lyckligt anlöpte 
de hamnen i Alexandria. 

I Alexandria helade Nikolaus 
många personer som var besatta 
av demoner och sjuka. Efter ett tag 
fortsatte så Nikolaus mot Palestina 
vilken var hans ursprungliga plan. 

Framme i den heliga staden 
Jerusalem besökte Nikolaus Gol-
gata, där Jesus Kristus gav sitt liv 
för att frälsa mänskligheten från 
synd, här bad Nikolaus böner 
framsprungna ur sitt hjärta som 
brinner av kärlek, och tacksamhet 
till vår frälsare. Han vandrade runt 
till alla de heliga platserna och när 
kvällen kom uppsökte han en kyrka 
för att bedja, de stängda portarna 
öppnade sig av sig själva och gav 
honom fritt tillträde till kyrkan för 
vilken även de himmelska portarna 
uppenbarade sig. När han varit 
tillräckligt länge i Jerusalem, hade 
han för avsikt att tillbringa en tid i 
öknen i ensamhet, en Gudomlig 
röst hindrade honom att fullfölja 
sina planer och i stället förmanade 
till att resa till hemlandet. Gud ville 
inte att Nikolaus skulle gömma sig i 
öknen utan han skulle upplysa om 
Guds ord och kärlek i Lycias 
ärkebiskopssäte. 

Det finns mycket att läsa om 
denne man som senare blev helgon 
och således Sankt Nikolaus 

S:t Nikolaus av Myra, (nuv, 
Grekland) levde på 300-talet och 
hans dag firas den 6 december.  

Det sägs att biskop Nikolaus 
deltog i det stora kyrkomötet i 
Nicaea år 325. Han avled omkring 
år 342, den 6 december  i Myra och 
begravdes där. Hans kvarlevor 
flyttades dock senare till Bari i 
Italien. 

Den 6 december får barn i 
Tyskland, England m.fl länder 
gåvor till Nicolaus minne. Man kan 
sätta ut stövlar eller skor på 
trappan utanför sitt hus och då fylls 
dessa av gåvor. 

S:t Nikolaus är en av förebilderna 
till vår jultomte (Santa Claus). 

Reliker lär ha funnits av S:t 
Nicolaus i Lunds domkyrka, bl.a. i 
det norra altaret i kryptan. 

Ett forskarteam anser nu att de 
benreliker som tillskrivits Sankt 
Nikolaus faktiskt är vad de ger sig 
ut för at t vara. Åtminstone 
härstammar de från 300-talet när 
han levde. 

Tom Higham, professor vid uni-
versitetet i Oxford, och George 
Kazan, kollegieforskare vid Åbo 
universitet, har undersökt en relik i 
form av en benbit som tillskrivits 
den helige Nikolaus. De vet nu att 
den härstammar från rätt tid och 
antagligen är en pusselbit som 
passar ihop med resten av benen 
som förvarats i Italien sedan sent 
1000-tal. 

Sankt Nikolaus är ett av de mest 
kända helgonen i dag eftersom han 
förknippats med julen och jul-
klapparna i många länder i världen. 

Denna dag har Niklas och Niko-
laus namnsdag, men denna dag 
har också en annan innebörd för 
barnen i bl.a. Holland, Tyskland och 
andra länder på kontinenten samt i 
många av de katolska försam-
lingarna i Sverige. Då är det nästan 
julafton, när man firar Nikolaus-
dagen. En del klär ut sig till Sankt 
Nikolaus och kommer och hälsar på 
med gåvor, precis som den riktige 
Sankt Nikolaus gjorde för över 
tusen år sedan. Det är inte vanligt 
att man firar Nikolausdagen i 
Sverige och det är nog inte många 
som tänker på att man kallar 
tomten för Santa Claus i England 
och USA. 

Detta var historien om jultomten 
och någonstans finns en historia 
om att pantbankens berömda tre 
kulor ska vara symboler för de tre 
säckarna. Sankt Nikolaus är också 
skyddshelgon för pantlånare och 
barn, sjömän, fiskare, falskeligen 
anklagade personer, prostituerade, 
ångerful la t juvar, apotekare, 
bågskyttar. Skyddshelgon för 
Aberdeen, Bari, Grekland, Ryssland 
och Serbien.  

Efter sin död begravdes han först 
i Myra, men relikerna fördes vid 
saracenernas maktövertagande till 
Bari i Italien. Kulten var till en 
början koncentrerad till Grekland, 
men spreds senare till övriga 
Europa. 

Forts. från sid 3 
En Julhistoria om… 
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Jag såg honom vandra utanför 
mitt fönster en kväll i början av 
advent. Han var stor och aningen 
krumryggad och i ljuset från 
gatlyktan kunde jag se hans kläder 
med en jacka som var ordentligt 
knäppt på framsidan; byxorna var 
vida och nedtill instoppade i kängor 
med grova läderremmar virade runt 
skaften. På huvudet fanns en grå 
luva och på axlarna vilade en så 
tjock, röd halsduk, att man knappt 
såg tippen på hans näsa. Han 
stannade upp och gick sedan upp 
på altanen och tittade på lyktan 
som hänger där på en vädrings-
pinne. Jag kände ingen rädsla, utan 
stod tyst och betraktade figuren 
utanför mitt fönster. Han höjde sin 
blick och tittade på mig, sedan 
vinkade han med sin vantförsedda 
hand, som om han ville att jag 
skulle komma ut till honom.  

Snöflingorna dansade ned. När 
jag tittade upp i luften såg det ut 
som små vita bomullstussar som 
kom mot mig tills jag nästan blev 
yr och var tvungen att titta ned på 
marken igen. 

– Vi har träffats förut, sa figuren 
och jag nickade instämmande. Visst 
hade vi träffats förut. En annan tid, 
en annan plats, men jag visste att 
det var så. 

– Det är tredje gången nu, sa 
han. Första gången var du tre år. 
Du satt i din farfars knä, dina 
kinder var röda som juläpplen och 
du lutade ditt lilla huvud mot hans 
bröst. Du tyckte nog att jag 
verkade lite skrämmande, då jag 
var stor och ganska bullrig. När jag 
frågade om det fanns snälla barn i 
huset så nickade du bara och 

klamrade dig fast i farfadern som 
om du trodde att jag skulle stoppa 
ned dig i säcken och röva bort dig. 
Du fick en docka som var brun och 
hade färggranna kläder, stickade 
sockar, ritblock och pennor och en 
ljuslykta. När jag såg dig visste jag 
att jag skulle komma tillbaka till dig 
igen, även om det nästan aldrig blir 
så att den riktiga tomten åter-
kommer till någon som han tidigare 
besökt. 

– Den andra gången var du 
tjugotre. Åren hade gått, du var 
ung och glad och fanns på en helt 
annan plats i livet. Ungdomen lyste 
om dig, du hade förändrats, men 
jag var nästan likadan som förut. 
Ljuslyktan hängde på din vägg och 
spred ett glimrande sken på den 
blommiga tapeten. 

– Den tredje gången är alltså nu, 
när du är fyrtiotre. Och eftersom 
det är tredje gången som vi ses 
kommer du att få tre speciella 
klappar av mig. Så, vad önskar du 
dig? 

Tre presenter, men vad? Tre 
miljoner eller tre hus, eller ett hus, 
en bil och en trisslott med tre 
stycken lyckoklöver? Men varken 
huset eller bilen skulle väl rymmas i 
en julklapp? Något litet får det bli, 
några guldtackor kanske, men hur 
skulle han orka bära dem hem till 
mig? 

Jag satte mig bredvid tomten och 
lutade mitt huvud mot hans axel, 
blundade och borrade in näsan i 
hans varma halsduk. I min fantasi 
kunde det lika gärna ha varit min 
farfar eller min pappa som satt där. 
Och jag visste att det f inns 
önskningar som aldrig kan bli 
uppfyllda. 

– Även om jag hade ett slott, en 
Jaguar och en guldtacka, tror jag 
inte att jag skulle vara lyckligare än 
vad jag är idag. Emellertid finns det 
tre saker som jag verkligen önskar 
mig; de ryms inte i några paket, 
ändå väger de ingenting, men 
betyder allt: Tro, hopp och kärlek. 

Tomten satt tyst en stund och 
sade sedan: 

– Redan när du föddes fick du de 
gåvor du nu önskar, men ibland 
glömmer man bort vad som är det 
viktigaste i livet. Men du har inte 
glömt den kärlek din farfar gav dig, 
du har inte glömt hur mycket du en 
gång hoppades att tomten skulle 
komma, du har inte glömt att tro 
kan göra underverk. Idag sitter jag 
här på din altan, skenet från din 
ljuslykta förde mig hit och du har 
önskat dig tre saker som redan är 
uppfyllda. Men en sak till kan jag 
ge dig. Skriv en julsaga och om det 
av en händelse finns någon eller 
några som tar sig tid att läsa din 
berättelse, kommer också de att få 
känna vad tro, hopp och kärlek är. 

Tomten reste sig upp, borstade 
bort snön från sina byxor och vände 
sig om och började gå. Det sista 
jag kunde urskilja var den röda 
halsduken, innan han försvann ut i 
mörkret. Jag tog lyktan och gick in 
och satte mig vid köksbordet och 
började skriva. Och orden flöt fram 
under mina fingrar och julens 
glädje hade plötsligt kommit till 
mig. Och under tiden jag skrev 
tänkte jag på livets små mysterier 
och på hur stor betydelse ett litet 
ljus kan ha. 

GOD JUL! 

En gammal julsaga – till alla Er som 
fortfarande har barnasinnet kvar 
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K ryp nu upp i soffan med denna 
artikel! 

Här ska ni få reda på saker ni 
kanske inte hade koll på när det 
gäller julen, den kristna julen! 

Omkring år 300 bestämde de 
kristna kyrkofäderna att Jesus var 
född den 25 december. I Norden 
skiljer man sig från resten av 
världen genom att f ira hans 
födelsedag den 24 december. 

Men den nordiska seden har sina 
rötter i tiden före det mekaniska 
uret, förr i världen började en ny 
d a g v i d s o l n e d g å n g e n ! 
Skandinaverna höll fast vid detta 
skick och firar därför julen kvällen 
före den 25 december. 

Men tråkiga vetenskapsmän vill 
alltid vara faktagivare därför menar 
man att ingen kan med säkerhet 
säga när Jesus föddes! 

Flera historiker har till exempel 
kommit fram till att han föddes på 
våren – antagligen i mars månad – 
och att han inte ens föddes år 0 
utan sex år senare. Men snälla låt 
oss ha kvar år NOLL! 

Jultomten har ni fått läsa om 
i egenskap av Biskop Sankt 
Nikolaus! 

Sankt Nikolaus hjälpte fattiga och 
l a g å v o r o b e m ä r k t , i n g e n 
avsändare alltså! Till exempel lade 
han mynt i de fattigas skor på 
natten, och därifrån kommer 
traditionen i vissa länder att sätta 
inneskorna utanför dörren för att 
sedan hitta en liten present i dem 
på julaftons morgon. Se detta mot 
dagens julklappar!  

Senare öppnade arkeologer Sankt 
Nikolaus grav i den italienska 
staden Bari, och det visade sig att 
den historiske ”jultomten” var en 
liten, spinkig man på omkring 150 
centimeter. 

Trots sin bristande likhet med den 
korpulente ju l tomten är han 
fortfarande ett stort namn i den 
katolska världen, där hans dödsdag 
den 6 december markeras med 
stora festligheter. 

Har jultomten alltid haft röda 
kläder?  

Det här är intressant, tomtens 
färger har även haft  

politisk innebörd! 

För bara hundra år sedan upp-
trädde han ofta i mörka kåpor, och 
under det amerikanska inbördes-
kriget 1861–65 framställde tidni-
ngen Harper’s Weekly honom som 
en liten, alfliknande man. 

Den lille mannen gick i övrigt 
helhjärtat in för nordstaternas 
krigsinsats mot sydstaterna, och i 
tidens anda var han klädd i blå rock 
med vita stjärnor samt röd- och 
vitrandiga byxor. 

Ända sedan gammalkyrklig tid har 
den blå färgen symboliserat hoppet. 
Därför var historiens jultomte i stor 
utsträckning mörkblå, vilket också 
är den färg som den ryske Fader 
Frost föredrar. 

Den röda dräkten kom på allvar in 
i bilden i USA i början av 1900-
talet. Då dök Santa Claus upp i röd 
dräkt med vita pälskanter, och 
denna färgkombination var klart 
medverkande till att Coca Cola 
1931 tog med Santa i sin reklam-
kampanj. 

Kampanjen skul le ändra de 
amerikanska konsumenternas 
uppfattning som gick ut på att Coca 
Cola var en dryck enbart för varma 
sommardagar.Tecknaren Haddon 
Sundblom anställdes för att skapa 
företagets Santa Claus, och han 
gjorde det så bra att han inte bara 
förvandlade Coca Cola till en 
helårsdryck. Javisst var han 
svenkättling!  

Ryssland har en spännande 
k r i s t e n t r a d i t i o n o m 
jultomten! Se bara här!  

I den ryska traditionen är det 
Babushka, som kommer med 
julklapparna. Det berättas att hon 
för två tusen år sedan avvisade de 
tre vise männens erbjudande om 
att resa med till Bethlehem. 

Som straff har hon sedan dess 
varit dömd att utan rast och vila 
vandra omkring i sitt letande efter 
Jesusbarnet. I samband med den 
rysk-ortodoxa julen den 7 januari 
kommer hon så med presenter till 
barnen.

Historien blev ett problem för 
kommunisterna, när de efter 
revolutionen år 1917 skapade den 
nya samhällsordningen. Alla påmin-
nelser om religion skulle bort ur 
sovjetmedborgarnas liv, varför man 

formellt avskaffade julgranen och 
försökte att tränga ut Babushka 
genom att i stället införa Ded Moroz 
– Fader Frost. 

Ded Moroz hade varit en del av 
rysk tradition långt före revolu-
tionen, men han blev nu huvud-
person i det sekulära firandet, som 
flyttades till nyårsafton. 

Frost passade väl in i situationen 
genom att ha en föga kristen 
framtoning – han både rökte och 
drack vodka, och för det mesta 
åtföljdes han av den unga, vackra 
Snegurichka, Snöflickan. 

Men sovjetmedborgarna glömde 
inte Babushka.  

Babushka levde vidare i folks 
medvetande. När Sovjetunionen 
formellt upplöstes den 26 december 
1991 återvände Babushka med 
julklapparna.

Granen som treenigheten. 
I Tyskland underbyggde kyrkan 

traditionen. Det skedde genom 
Bonifatius (omkring 672–754), som 
kom från en välsituerad anglosaxisk 
släkt i England. Mycket mot faderns 
vilja blev han munk och såg det 
som sin livsuppgift att missionera i 
Tyskland, där kr istendomens 
ställning var svag. 

Enligt legenden fällde han granar 
i de stora skogarna i Thüringen och 
använde trädets trekantiga form för 
att demonstrera principen om 
treenigheten (Fadern, Sonen och 
Den helige ande) för den lokala 
befolkningen. 

Bonifatius hade så stor framgång 
med sitt missionerande att han 
senare blev känd som Tysklands 
apostel, och just Thüringen är ett 
av de områden där julgranen först 
kan dokumenteras. Det blev en 
vana att ta in trädet i huset och 
hänga det i taket med spetsen 
nedåt. 

Prydnader i granen tillkom först 
mycket senare. 

Bonifatius mötte sitt öde 754, då 
han under en missionsresa i Frie-
sland dödades av banditer. 

 

Mera om Julen 
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Att läsa Bibeln med judiska ögon 

NYTT 
Nu kan du uppleva gudstjänsterna i Skt Mikael och Alla Änglars kyrka i din mobil. läsplatta eller  
dator. Församlingen sänder live via Facebook. 

Om du inte har så skaffa ett Facebook-konto och logga in på Liberala Katolska Kyrkan. 

Vill du bidra med en gåva till kollekten går det bra med Swish: 123 530 78 14, 

Sammanfattning av biskop John Shelby Spong: ”Liberating the Gospels” av Bertil 
Ramnerö, präst i Västerås stift  
Inledning och text-redigering: Thorbjörn Carlsten, teol.mag.   

Ä r det sant som står i Bibeln? 
Denna ”fyrkantiga” frågeställning 
har sitt ursprung hos kyrkofäderna 
som (med judisk utgångspunkt) 
tillhörde en hednisk kulturkrets för 
vilken det judiska var främmande. 
På västerländskt vis betraktades 
texterna som beskrivningar av 
historiska händelser. Vetenskapens 
landvinningar ryckte undan för-
utsättningarna för denna syn på 
bland annat ”skapelseberättelsen” i 
1. Mos. Detta har lett till att den 
bokstavs-trogna bibeltron blivit 
omöjlig. Den romerska kyrkans 
reaktion blev att förneka den nya 
världsbilden. Man formulerade 
också ”teologiska fundamenta” 
med utgångspunkt i synen på 
evangelierna som historiskt till-
förlitliga skildringar av Jesu liv. I 
senare tid har det inom kyrkan 
utvecklats dels en fundamenta-
listisk, dels en selektivt bokstavs-
troende syn, där de se-nare 
uppdelats i konservativ resp. 
liberal gruppering. I detta läge är 
det viktigt att åter upptäcka att de 
bibliska texterna inte är bes-
krivningar utan tolkningar. De 
förmedlar en erfarenhet av Jesus 
och vill skildra detta möte. 

Evangelierna är judiska böcker 
Att Jesus och kretsen kring honom 
var judar har ofta förträngts och 
till och med förnekats i kristna 
sammanhang. Skall man kunna 
läsa och förstå en ”judisk text” 
måste man ju också acceptera 
detta faktum. Detta förklarar bl.a. 
bristen på kronologisk överens-
stämmelse mellan de fyra evange-
lierna. Rabbinerna hävdade dess-
utom att skrifterna är tidlösa och 
att det inte finns något ”tidigare” 
eller ”efteråt”. Evangelierna är 

otänkbara utan Gamla testa-
mentet. Många av texterna är 
konstruerade på grundval av mot-
svarande texter i Gamla testa-
mentet [och korresponderar med 
varandra]. Av det skälet bör man 
alltid läsa både Gamla och Nya 
testamentet med komplettering av 
epistel i Gudstjänsten.  

GAMLA TESTAMENTET 
1. Språkförbistringen i Babel,   

1 Mos. 11 

2. Faraos försök att döda gosse- 
    barnen, 1 Mos. 34 

3. Mose möter Gud på Sinai berg,    
    2 Mos. 34 

4. Konungens intåg, Sakarja 9 

NYA TESTAMENTET 
1. Språkundret vid pingsten 

Apg. 2 

2. Herodes barnamord i Betlehem,  
    Matt. 2 

3. Kristus på Förklaringsberget,  
    Mark 9, Matt 17, Luk 9 

4. Palmsöndagsprocessionen,  
    Mark 11, Matt 21, Luk 19  
Så finns också i Gamla testa-
mentet exempel på hur man 
relaterar berättelser till tidigare 
motsvarigheter, till exempel Josuas 
tåg över Jordan-floden relateras till 
Moses tåg genom Röda havet. 
Evangelierna uttrycker judiska 
gudserfarenheter och måste läsas 
som judiska skrifter. 

Hur dessa ”judiska böcker” blev 
”hedningarnas fångar” 
År 70 blev för judarna ett ödesår. 
Det var det år då romarriket 
krossade den judiska nationen och 
det kollektiva självmordet på 

Massada år 73 blev den definitiva 
slutpunkten. Därmed hade också 
den privilegierade situation judarna 
åtnjutit under romarna upphört. 
Bakgrunden var bl.a. den gerilla-
rörelse som under namnet selo-
terna hade arbetat främst i 
Galiléen och som romarna länge 
försökt komma åt. Jesus levde 
enligt traditionen i Galiléen och 
hade säkerligen kontakt med 
denna rörelse. I och med att 
templet förstörts och den judiska 
nationen förintats var de heliga 
skrifterna den enda samman-
hållande länken mellan judarna i 
framtiden. Genom att den yttre 
tryggheten gått förlorad ledde 
detta till ett fasthållande vid den 
oförändrade skriften. Tryggheten 
låg i oföränderligheten i skriften 
som en garant för den judiska 
identiteten. 

Efterhand som förföljelserna mot 
judarna - och de judekristna – 
tilltog under de efterföljande 
kejsarna blev det mer och mer 
inopportunt att hålla fast vid det 
judiska vilket bland annat ledde till 
ett ökat främlingskap för den 
judiska midrash (berättar-)-
traditionen. 
Före Jerusalems fall hade - har 
man kunnat konstatera - ”Jesus-
traditionen” börjat inkorporeras i 
den judiska troshistorien. Likaså 
hade den ortodoxa judendomen 
börjat luckras upp bland annat 
g e n o m s å d a n t s o m Pa u l u s 
miss ionsverksamhet . Denna 
missionsverksamhet började i 
synagogorna runt Medelhavet. Det 
nya i det kristna budskapet var 
förkunnelsen om en reservations-
löst kärleksfull Gud.  

Forts. i nästa nummer av Communio 
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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, 070-677 99 82 

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.  
Se Stockholm 

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 

SAMFUNDET LIBERALA 
KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE 
Ord f. S ten-Ber t i l Jakobson , 
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 
021-33 34 70. 

Bankgiro: 5255-8061 

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 1-2021 
är den 28 februari 2021. 

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 
Generalvikarie Biskop-Elect Krister Fast tel 070-677 99 82, krister.fast@lkk.se 

A l l försä l jn ing sker i 
f ö r s a m l i n g a r n a o c h 
kyrkogrupperna

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 

Vänner är i själva verket väldigt sällsynta ädelstenar.  
De gör dig glad och stödjer dig i allt. De lyssnar till dig när du har bekymmer, 
berömmer dig och är alltid redo att öppna sitt hjärta för dig.  
Visa för dina vänner hur mycket du bryr dig om dem.

Tack,  Torbjörn, Ulf och Ingemar för era bidrag till Communio. Det som inte kom med i detta nummer, 
kommer med i nästa. 
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