Hälsning
från Församlingsfakulteten nr 1 feb. 2009

Paris nästa!
Den 7–9 januari hade Församlingsfakulteten besök av ett Visiting Evaluation Team från
European Evangelical Accrediting Association (EEAA). Teamet, som var internationellt
sammansatt, hade sedan tidigare tagit emot en omfattande självutvärdering från FFG.
Under tre intensiva dagar intervjuade teamet styrelseledamöter, personal och studenter
i olika konstellationer. På så vis kunde de bilda sig en uppfattning om det mesta som
händer på Församlingsfakulteten. Besöket mynnar ut i en rapport per utbildning som
teamet lämnar in till EEAAs styrelse.

Från vänster: Colin Bulley, Bjørn Øyvind Fjeld, Göran Janzon, Rune Imberg, Johannes Hellberg.

Fortsätter på sidan 4

En rätt präst, sid 7 Intresse för diakoni, sid 8

Ledare

Skörden är mycken, men arbetarna är få
Det är nu 70 år sedan tidningen Hälsning startade, vilket vi på olika sätt kommer
att uppmärksamma i år. När det första numret av tidningen utkom i mars 1939
hette den Hälsning från Prästgymnasiet, och detta namn behöll den ända fram till
1992. Under mer än 50 år hade tidningen den vinjett som återges här till höger.

D
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et är en talande bild, som många
av våra äldre läsare känner igen
– kanske med olika slags käns
lor: igenkännandets glädje, nostalgi,
värme…
Det är uppenbart vad både konstnären
och redaktörerna ville förmedla med
bilden och vinjetten: Syftet med präst
gymnasiet var att tjäna församlingarna
runtom i Sverige, särskilt Göteborgs
stift. Bilden associerar också till konkreta
kyrkobyggnader och församlingar, kan
ske speciellt på landsbygden.
Som många av våra läsare vet, ägde
Prästgymnasiet i den gamla formen be
stånd i många år, men så småningom
bytte det karaktär till ett allmänt kristet
gymnasium, öppet för alla. I samband
med denna omdaning fick skolan 1993
namnet L M Engströms gymnasium.
Under 1990-talet bytte den tryckta
tidningen namn och delvis karaktär
inte mindre än tre gånger. (Under en
kort period var tidningen inte tryckt
utan utgavs i stencilerad form med
namnet ”Hälsning från nya Prästgym
nasiet”.)
När tidningen på nytt började tryckas
fick den namnet Hälsning från L M Engströms gymnasium och Församlingsfakulteten i Göteborg. Under en kort period,
sedan stiftelsen bakom prästgymnasiet
1997 ombildats till Peter Isaac Béens
Utbildningsstiftelse, fick tidningen det
långa och otympliga namnet Hälsning
från Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse
– L M Engströms gymnasium och Församlingsfakulteten.
Men sedan drygt 10 år, februari

1998, har tidningen sitt nuvarande
och smidigare namn, Hälsning från
Församlingsfakulteten.
Detta är, i all korthet, historien bakom
vår tidning och dess namn!
Om man bläddrar i diverse årgångar av
Hälsning, är det uppenbart hur föränd
ringarna i Sverige och i Svenska kyrkan
avspeglas i spalterna. Låt mig ge ett enda
men smärtsamt exempel:
När man bläddrar i gamla årgångar
är det tydligt vilken roll prästgymnasiet
spelade för prästrekryteringen i Svenska
kyrkan ända fram till 1970-talet. Många
år kunde det i Hälsning förekomma bilder
på 5, 10 eller 15 f.d. gymnasister som
prästvigts i diverse stift. De regelbund
na kollektredovisningarna indikerar
också det stöd som gymnasiet åtnjöt i
Kyrksverige.
I dessa dagar har biskopar och stift
i Svenska kyrkan inget större intresse
av att ta emot de teologer och präst
kandidater som utbildas inom vår ut
bildningsstiftelse, åtminstone inte om
de inte fullt ut bejakar dagens kyrkliga
värderingar.
Församlingsfakulteten kämpar därför
i en motvind som Prästgymnasiet aldrig
behövde uppleva. Men det innebär inte
att vi alltid får uppleva svårigheter och
motvind.
När detta skrivs har vi just haft ett
ackrediteringsteam från EEAA på besök.
De har utvärderat den teologiutbildning,
Teologisk utbildning för kyrka och samhälle
(TU), som Fakulteten ger sedan 2000.
(Mer info om besöket ges på s. 1, 4–5.)

I stort sett har utbildningen fått mycket
fina vitsord. Vi har goda förhoppningar
om att inom ett par år kunna utfärda
en examen som efter extern granskning
bedöms motsvara en teologie kandidatexamen. (I examensbeviset kommer det
att stå ”comparable to Bach. Th.”, en
standardformulering i detta samman
hang.)
Det som Peter Isaac Béen drömde om
1904, och delvis lyckades realisera 1924
(när han fick igång prästgymnasiet), det
förefaller nu att ligga inom räckhåll:
Visionen om att kunna ge en erkänd
teologutbildning på evangelisk-luthersk
grund, som förebereder för prästvigning
– detta som gång på gång återkommit i
Hälsnings spalter – det är nu en realistisk
möjlighet!
Men många hinder ligger framför oss.
Vi vädjar nu till våra understödjare om
ett fortsatt stöd. Vi vädjar
• om era förböner
• om generösa gåvor
Under många år har Fakulteten haft
en stabil ekonomi. Detta beror bl a på
att vi fått några större gåvor som vi satt
undan på ett speciellt konto; från detta
har vi kunnat göra regelbundna uttag.
Nu börjar dessa ackumulerade medel att
sina. Det innebär att vi snarast behöver
få ett antal generösa gåvor för att inte
tvingas dra ner på verksamheten inför
det kommande läsåret.
Hjälp oss att utbilda skördearbetare, som
vår Herre kan använda i sin tjänst!
Rune Imberg
Rektor



Från Skriften

Jesus bunden – en passionsandakt
Snart inleds den tid på kyrkoåret, då Jesu lidande och död på ett särskilt sätt
fokuseras. Evangelisterna nöjer sig inte med att endast berätta att hans död är en
försoning för världens synder, utan de ger även en lång och detaljerad skildring av
vägen fram till korset, hans lidandes väg. Vad betyder denna del av Skriften för oss?

V

I. Jesus blev bunden – enligt Guds råd och beslut

Den yttre händelsen är det första steget i en betraktelse av
det som hände. Nästa steg blir att fråga varför detta hände.
Många som såg Jesu lidande förstod inte varför. Vi kan inte
tänka ut svaret själva, utan det måste uppenbaras för oss
genom Guds ord. Ett svar som ges där, är att Jesu lidandes
väg var i enlighet med Guds rådslut (Apg. 4:27f.).
Det som hände var t.ex. förebildat genom det som hände
med Isak: Sedan band han sin son Isak och lade honom
på altaret ovanpå veden” (1 Mos. 22:9). I den skakande
skildringen av när Abraham får befallningen att offra Isak,
omnämns alltså även att Isak blev bunden. Nu behövde dock
inte Abraham offra Isak. Herrens ängel stoppade det offret
(1 Mos. 22:11ff.). Händelsen pekar istället fram emot det
offer som inte stoppades av någon ängel. Om Jesus hade bett,
skulle ”tolv legioner änglar” ha kommit. Men han bad inte
om det, utan han lät sig bindas och offras på Golgata.

II. Jesus blev bunden – av kärlek till oss

Jesus står bunden och låter sig anklagas av de falska vittnen
som förs fram. Till det yttre ser det ut som om ondskan tri
umferar och som om Jesus fallit offer för människors intriger.
Men de verkligt djupa orsakerna till att Jesus står där, avslöjas
genom den heliga Skrift. Den säger att det var för vår skull

(Jes. 53). Jesus bar den synd som mänskligheten har begått.
Han går in under de dödens band som är syndens följd.
Synden kan i Skriften beskrivas som något man blir snärjd i
(Ps. 9:17). Och om döden sägs det i Ps. 116:3: ”Dödens band
omslöt mig”. Människan är underkastad synden och döden
och befinner sig därför i ett slaveri (Joh. 8:34, Rom. 7:23).
Hade inte Jesus kommit, hade människan aldrig kunnat ta
sig ur dessa hemska band. Men nu står han bunden. Han tar
på sig alla våra missgärningar. När de binder honom, låter
han det ske. När de för honom till korset, låter han det ske.
Han är lik fåret som är tyst inför dem som klipper det.
Paulus ger ett vittnesbörd som visar den djupa drivkraften
i Jesu handlande, hans kärlek: ”Och det liv jag nu lever i min
kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig
och utgivit sig för mig” (Gal. 2:20). Jesus Kristus älskar män
niskorna och utger sig själv för dem. När vi ser Jesus bunden,
ser vi en djup bild av Guds kärlek till de människor som var
bundna och fångade i ondska. Av sin egen mänsklighet låter
han sig bindas för att kunna lösa den.
Den som i syndabekännelse och tro ser Jesus bunden,
kan be med Ps. 116: ”Du har lossat mina band. Åt dig vill
jag offra lovets offer”.

III. Jesus blev bunden – Skåda, skåda nu här alla
(Sv. Ps. 142:1)

Ett skådande, ett betraktande, ett mediterande, en stillhet
inför den heliga historien om Jesu lidande och död – så har
man umgåtts med den i gångna tider, vilket passionspsalmerna
ger levande vittnesbörd om. Tron lever av Guds ord, och
varje händelse och detalj kan kasta ljus över våra liv och vår
situation. Men mycket konkurrerar om vår uppmärksamhet
i en massmedial tid. Vi måste ställa frågan: Vad fylls vårt inre
med? Genom passionstidens bibelläsning, predikningar och
andakter – i församlingen eller hemma – kan lärjungar åter
bli förda till trons djupa källor.
Du blev gripen utav många,
överfallen, bunden hårt
och i mörkret släpad bort,
för att jag, en usel fånge,
som var snärjd i mörkrets band,
skulle lösas av din hand.
(Sv. Ps. 447:6)
Torbjörn Johansson , Lektor, FFG



Hälsning 1-2009

i gör väl i att bli stilla inför de olika moment som
skildras. Jesu lidande blir som en spegel för de djupaste
frågorna om Gud och människan. Många dramatiska
händelser inträffar i samband med Jesu sista dygn, såsom
att han blir förrådd, sviken av lärjungarna, bunden, falskt
anklagad, bespottad, slagen i ansiktet och hånad som falsk
messias. Här stannar vi endast inför att Jesus blev bunden.
Kortfattat sägs det: ”De lät binda honom, förde bort honom
och utlämnade honom till Pilatus, landshövdingen” (Matt.
27:2).

Fortsättning från sidan 1
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En av kvällarna arrangerade stiftelsen PIBUS en supé i LM Engströms lokaler med EEAA-teamet, styrelseledamöter och anstälda.

S

om trogna läsare av Hälsning känner till, har Försam
lingsfakulteten varit medlem i EEAA sedan många år.
Efter de första kontakterna per brev kom dåvarande
koordinatorn Aadrian Stringer på besök 2002. Kontakten ledde
vidare till att vi lämnade in en rapport med ansökan om att
få vår 3-åriga utbildning kvalitetsbedömd, som motsvarande
en kandidatexamen i teologi. Rapporten från det besöket
innehöll flera beting som vi arbetat med sedan dess.

Internationellt nätverk

finns tyngd bakom EEAAs anspråk att deras ackreditering
är jämförbar med de nationella i fråga om längd, nivå och
kvalitet. Således väger en EEAA-ackreditering tungt även
om den inte är en ackreditering i juridisk mening.

Värdefull ackreditering

Betydelsen av denna ackreditering är minst tre olika saker:
1) Det har t.ex. visat sig att studenter med en EEAA-examen
har lättare att få arbetstillstånd i främmande länder; 2) det
är lättare för studenter att bli antagna till högre utbildning
inom teologi; och 3) den innebär en kvalitetsstämpel för
Församlingsfakulteten som institution.
Det team som EEAA sände till Församlingsfakulteten gav
ett mycket seriöst intryck. De var pålästa och kunniga, hade
alla erfarenhet av institutionsledning och var också erfarna
forskare och pedagoger. De tog sin uppgift på stort allvar.
Det var uppmuntrande att möta dem, samtala med dem
och ta del av deras råd, både av formell karaktär som av mer
personlig. Vi upplevde inget av samtalen som utfrågning,
utan mer som utbyte av erfarenheter.

Det är viktigt att notera att EEAA, som ett internationellt
nätverk som inte är underställd någon nationell myndighet,
inte förfogar över akademiska titlar som t.ex. Bachelor of
Theology (= teologie kandidat). Det EEAA däremot erbjuder
är en kvalitetssäkring som efter prövning kan intyga att olika
teologiska utbildningar i Europa håller en akademisk och
pedagogisk nivå som motsvarar en formell examen. EEAA
är i medlem i ett världsvitt nätverk (International Council of
Evangelical Theological Education, ICETE) som gör denna
jämförelse värdefull. På senare år har EEAA också blivit
medlemmar i ytterligare nätverk. Dessa medlemskap är
en viktig del i EEAAs långsiktiga kvalitetssäkring. Genom Skala från 1 till 4
dessa deltar EEAA i samma överläggningar som de natio FFG har redan fått ta del av två av de tre rapporterna som
nella ackrediteringsorganisationerna. Det innebär att det teamet skrivit med anledning av besöket (den tredje är



Beslut i Paris

Teamets bedömning av FFGs program

Man kan likna en ackrediteringsprocess vid en större revision
av verksamheten. Den inledande utvärderingen, som vi
gjorde utifrån EEAAs manual, var arbetskrävande men nyt
tig för oss. EEAAs besöksteam gav oss ytterligare perspektiv
på verksamheten, vilket leder över i nästa fas av arbetet: att
omsätta synpunkterna vi fått i praktik.
Processen är emellertid inte avslutad med detta. Nu följer
det fortgående arbetet med att behålla ackrediteringen. I
det ingår att skriva en årlig rapport som i många stycken
liknar den vi skickade in i höstas, men av betydligt mindre
omfattning. Vart femte år är det sedan meningen att vi ska
göra en ny självutvärdering av verksamheten som ska leve
reras till EEAA, som sedan skickar ett nytt team till oss.
Vi ser med glädje och förväntan fram emot fortsättningen
på denna process och utvecklande relation till EEAA. Må
Gud leda och välsigna.

För den ettåriga varianten av Teologisk utbildning för kyrka och
samhälle gav teamet oss sju ”rekommendationer” att arbeta med.
En del är formella papper som vi ganska enkelt kan åtgärda.
Annat handlar om styrelsens arbetssätt och representation i
styrelsen, frågor som kräver mer eftertanke och arbete. Även
om en del av dessa punkter är arbetskrävande, ser vi det som
positivt att få den typen av konstruktiv kritik.
För vårt diakonala program väntar vi på den slutliga rap
porten från teamet, men det står klart för oss att vi där har
mycket mer arbete framför oss. Det är ju å andra sidan inte
så konstigt, eftersom vi inte har fullföljt en enda kull på det
programmet. Vi kommer att informera er fortlöpande om
detta arbete.
Vårt treåriga program, som vi i ackrediteringsarbetet
prioriterat högst, fick en positiv bedömning av teamet. Här
fick vi, förutom det som nämndes för det ettåriga program
met, ytterligare två rekommendationer och ett krav. Kravet
handlar om fem kursplaner som vi inte fått färdiga beroende
på arbetsbörda och tjänstgöringsgrad. Vi har tid på oss fram
till 1 mars att lämna in dessa dokument.



Rapporterna avslutas med teamets beslutsförslag till EEAAs
styrelse. För vårt ettåriga program föreslår teamet att EEAA
ger Församlingsfakulteten ackreditering motsvarande Cer
tificate Degree (svensk motsvarighet saknas). Den treåriga
varianten av TU föreslås få ackreditering motsvarande Bache
lor of Theology (jmf. teologie kandidat), om vi åtgärdar det
krav vi fått vad gäller kursplaner. För det tvååriga diakonala
programmet föreslår de en kandidatstatus, så att vi kan
återkomma när vi åtgärdat några punkter.
Det som ovan refererats är teamets synpunkter och förslag.
Det formella beslutet fattas sedan av EEAAs styrelse. Deras
sammanträde är planerat till slutet av april i Paris.

En utvecklande ”revision”

Johannes Hellberg
bitr. rektor
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i skrivande stund inte helt färdig). En sådan rapport är
strukturerad efter samma princip som den utvärdering vi
skickade in till EEAA. Verksamheten bedöms där i ett antal
underpunkter på en skala från 1 till 4. En fyra markerar full
överensstämmelse med manualen, en trea markerar partiell
överensstämmelse och följs ofta av en rekommendation från
teamet. En tvåa betyder att verksamheten behöver förbätt
ras avsevärt på den punkten. En etta markerar slutligen att
mycket arbete krävs för att motsvara kraven.
En trea innebär ofta en ”rekommendation” från teamet.
En sådan rekommendation kommer vara föremål för särskild
granskning vid det uppföljande besöket om fem år. En tvåa
eller en etta föranleder ett krav från teamets sida. Ett sådant
krav är ett villkor i fråga om ackrediteringen.

Annonser
Bibelskola Göteborg
nystartar
Bibelskola Göteborg, med ”Kristi kyrkas rikedom i fokus”, startar
igen hösten 2009. En av förändringarna i konceptet blir att studierna
mynnar ut i en resa till Israel – i Jesu fotspår! För mer information,
se www.bibelskolagoteborg.se. Välkommen med din ansökan,
som du skickar in senast 12 april!
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Missionsdag på FFG,

Direktsänd webbradio från FFG

lördag 9 maj 2009, kl 10.00 –16.00

Under våren fortsätter FFG att direktsända från Lärjungaskolan
över Internet. Var annan tisdag är temat Bibelns undervisning
om kärleken och relationen man – kvinna. Var annan tisdag,
under rubriken ”inför söndagen”, ges en introduktion till den
kommande söndagens tema och texter, samt till ett moment
i gudstjänstordningen. För ett mera utförligt program och
webbradio-instruktioner, gå in på www.ffg.se.

GT-perspektiv på mission / Adj. Johannes Hellberg
Från mission till dialog – Svenska Kyrkans Mission 1945–1999:
speglad av dess ledning, missionärer och interna kritiker /
Teol. lic. Gustaf Björck
Samtal om missionssituationen i hem- och utland.
Mer information kommer i nästa nummer av Hälsning.

Sommarbibelskola 10 –14 augusti
Boka in tiden redan nu! FFG:s lärare medverkar.

Fakultetens dag

Missionsdag

Bibeldagar på FFG

lördag 12 september,
har i år psalmer /
psalmförfattare som tema.

fredag 23 oktober 2009

6–7 november 2009

Medverkande:
Lektor, teol. dr Torbjörn Johansson:
Barockens blomstrande psalmdiktning
– från Paul Gerhardt till Jesper Svedberg
Pastor, teol. dr. Björn Fyrlund: Att handla
och leva rätt enligt J. O. Wallin
Rektor, teol. dr. Rune Imberg: Den kända
Lina Sandell – och den okända
Musikdir. Henrik Tobin: Psalmen som ett
möte med Guds skönhet
Mer detaljerad information kommer i
nästa nummer av Hälsning.

Med anledning av biskop Bertil Envalls
100-årsdag i slutet av oktober kommer
Församlingsfakulteten att anordna en
missionsdag på Församlingsfakulten
fredagen den 23 okt. 2009. Mer detaljerad
information kommer i nästa nummer av
Hälsning.
Notera: Lärjungagården i Torestorp, som
grundades av Bertil och Ingefrid Envall
och där de i många år var föreståndare,
kommer också att ha ett arrangemang med
anledning av Biskop Envalls 100-årsdag.
Detta äger rum dagen efter (lördagen den
24 oktober). Information om detta ges
direkt från Lärjungagården i Torestorp.



Tema: Historiens och trons Jesus
Medverkande:
bl.a. prof. Richard Bauckham,
prof. Reinhard Slenczka,
prof. Samuel Byrskog,
prof. Bengt Holmberg m.fl.
Boka in redan nu!

Som framgår av ledaren, har Hälsning funnits i 70 år.
Här följer ett tänkvärt klipp från första numret.

En rätt präst

Ord till de unga av Prosten L. M. Engström.
den Helige Ande. Löftena om Anden
bli träget burna fram i bönen.
Herren ser, söker efter sådana ynglingar.
Kristi församling behöver sådana herdar.
Vår tid är allvars- och farofylld. Den är
en avfallets tid. Det stora avfallet från
tron utbreder sig allt tydligare och allt
vidare för våra ögon.
Hur stort, om Prästgymnasiets elever
allt avgjordare ville bli rätta herdar, vilka
osvikligt ära och tjäna Överherden i
den allvarstid, som kommer! Då skall
på dem fullbordas löftet: Dem, som ära
mig, vill jag ock ära. 1 Sam. 2:30.
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D

en som vill bliva en rätt präst, han
vill bliva något sannskyldigt stort
för denna tiden och för evigheten.
Han vill först och sist för egen del få
det rätt och hava det rätt med Herren.
Få det rätt med Honom i en sann om
vändelse, hava det rätt med Honom i
en sann, daglig helgelse.
Han trånar efter att bliva och vara
Herren till behag, att bli ett redskap åt
Honom, att tjäna och förhärliga Honom,
att bära frukt åt Honom, att vinna själar
för himmelen. Han trånar tillika efter
den rätta skickliggörelsen, utrustningen:

Ekonomi

Vänner!

A

rbetet på Församlingsfakulteten
är nu inne i en spännande och
arbetskrävande fas. Vi har sjösatt
ett nytt utbildningsprogram med diakonal
inriktning. Vi har ett lyckat besök från
EEAA bakom oss och vi arbetar nu vidare
för att förvalta det vi uppnått. Det känns
också roligt att berätta att EEAAs team
konstaterade att verksamheten var stor
i förhållande till omsättningen.
Den ekonomiska situationen i sam
hället och världen i allmänhet gör att
stiftelsens egna fonder inte kan generera
lika mycket pengar kommande år som

föregående. Vi behöver därför öka vår
månatliga insamling av medel för att
verksamheten ska kunna finansieras.
Det känns oerhört inspirerande att få
vara med om denna fas av Församlings
fakultetens utveckling. Vi hoppas att du
också vill vara delaktig i det som sker
genom ditt stöd och din förbön.
Det går utmärkt att ordna med en
stående överföring till våra bankkonton
om du vill. Det är också bra att skänka
aktier och fondandelar till Församlingsfa
kulteten eftersom stiftelsen inte behöver
betala skatt för vinster. Det samma gäller



fastigheter och annat som för privatper
soner genererar reavinstskatt.
Vi vädjar om generösa gåvor, både små
och stora. Gud kan välsigna det du ger.
Låt din gåva följas av din förbön!
Johannes Hellberg
Följande bankkonton
finns att välja på:
SEB: 5760-10 045 54
Swedbank: 8105-9, 983 435 155-4
Nordea: 3016 17 133 27
Plusgiro: 455 32-9

Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Växande diakoni på Fort Wayne
Diakoniutbildningen vid Concordia Theological Seminary – Fort Wayne
har funnits några år och har fått ett gott mottagande ute i kyrkans
församlingar. Diakonistudenter strömmar till. Kristina Sundström blir
den första stipendiaten från Sverige och Församlingsfakulteten.

A

rthur Just, som är ledare för
diakoniprogrammet vid Fort
Wayne, menar att en större med
vetenhet om diakonissornas betydelse
för en församling på ett positivt sätt
stärker församlingsarbetet. När präster
väl förstår den själavårdande effekten
av en diakonissa, som arbetar vid deras
sida, vill de inte vara utan henne. Man får
förtroende för de nya diakonissor som
kommer ut i tjänst med en medveten
bekännelse och personligt och teolo
giskt bearbetad kallelseinsikt. Professor
Just menar även att de bibeltroende
diakonissorna rent av kan bli en stark
förnyelsekraft ute i församlingarna och
att det redan finns tecken på det. Om
diakonins betydelse undervisar Just även
de blivande prästerna vid Concordia
Theological Seminary.

Extra ögon och öron

De flesta kurserna går blivande dia
konissor och präster gemensamt och
Just försöker väva in tips i flera sam
manhang om hur präst och diakonissa
kan komplettera varandra inom olika
områden. När prästen har en begravning
kan diakonissan t.ex. sitta bredvid den
ensamma änkan och trösta. Hon kan
stanna kvar längre, medan prästen kanske
måste gå vidare till ett kyrkorådssam
manträde etc. Diakonissan kan också
vara prästens ”ögon” och ”öron” för att
visa honom behov, som han själv inte sett.
Det är intressant att notera att de li
berala kyrkornas diakoni, som lägger
stor betoning på politiskt orienterad
diakoni, krymper och får färre studen
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Prof. Arthur Just näst längs till vänster. Kristina Sundström längs till höger.

ter till sina utbildningar. I Fort Wayne
ser man en motsatt utveckling: många
kvinnor gläder sig över god teologisk
och diakonal utbildning och ser fram
emot att, utifrån sina olika gåvor, tjäna
medmänniskan. Den diakoni som växer
i USA ser inget problem med att man
utgår från Jesu prioritering: ”Sök först
Guds rike och hans rättfärdighet, sedan
skall allt det andra tillfalla er.” Dessa
diakonissor ser verkligen diakonin som
ett självändamål, men tar också vara på
varje tillfälle Guds Ande ger att hjälpa
människor med sitt största problem
– relationen till Gud. Detta sker genom
att vittna om Jesu barmhärtighet, Guds
försyn i vardagslivet, genom att läsa en
betraktelse o.s.v.

”Så att mitt hus blir fullt”

Arthur Just berättar att hans kvinnliga
studenter går in i varierade uppgifter: allt
ifrån barn- och ungdomsundervisning,
ekonomi, hembesök, informations
arbete till renodlat nödhjälpsarbete
hemma eller på missionsfältet. En del

diakonissor har också koppling till in
stitutioner som vårdar sjuka, stöder
människor med psykiska problem,
hjälper unga kvinnor som vill föda
sitt barn även om mannen svikit o.s.v.
Det tycks vara befriande när diakonin
ses som de tecken som bekräftar förkun
nelsen, omsorgen som ger färg åt det
kristna talet om Guds kärlek. Diakoni
och mission hör ihop och får ses i ljuset
av att Kristus snart kommer tillbaka.
Det står skrivet: ”Gå genast ut på gator
och gränder i staden, och för hit fat
tiga och krymplingar, blinda och lama.
Tjänaren sade: Herre, vad du befallde
har jag gjort, men här finns ännu plats.
Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på
vägar och stigar och uppmana enträget
människor att komma in, så att mitt hus
blir fullt” (Luk. 14:21b–23). Diakonen
och diakonissan hjälper människor till
kyrkan och till altarets bord, så att prästen
kan betjäna dem med evangelium och
med Kristi kropp och blod.
Per-Anders Grunnan
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