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Ny styrelse i PIBUS, s.5   Livsavgörande praktik, s.8

Några dagar i maj hade jag 
som praktikansvarig lärare 
på Församlingsfakulteten 

förmånen att följa våra TU1-studenter 
(TU1 = Teologisk Utbildning för 
kyrka och samhälle, årskurs 1) på 
några dagars resa till Östergötland 
och nordöstra Småland. Tillsammans 
med ett par medföljande barn samt 
Andreas Eklunds fru Rakel var vi elva 
personer.  

Syftet med resan var dels att möta 
några av de sammanhang där evang-
elisk-luthersk kristendom ännu tar 
gestalt i vår tid och dels att ge stu-
denterna möjlighet att medverka 
med presentationer, predikningar 
och andakter.

Vikbolandet, Norrköping, Lin-
köping, Kisa, Silverdalen och Frö-
dinge var platser, där vi gjorde olika 
stopp. I dessa bygder är det framför 
allt den rosenianska traditionen, 
som är bärare av evangelisk luthersk 
tro. Vi fick spännande redogörel-
ser för väckelsehistorien, inte minst 
på Vikbolandet genom ELM-BV:s 
vice ordförande, predikanten Harald 
Waldemarsson. På flera ställen fick 
vi samtala med företrädare för olika 
lösningar på kyrkofrågan. Vi deltog 
i en nybildad gudstjänstgemenskaps 
gudstjänst i Kisa, där det gamla 
missionshuset Tabor övertagits av 
en nybildad förening med stöd av 
Kyrkliga Förbundet.

Studenterna fick möta ganska 
många människor, som på olika sätt 
arbetar för den tro och bekännelse vi 

På resa i gamla väckelsebygder

Fortsätter på sidan 4

Fikapaus längs vägen. Fr. v. Anders Svensson, Patrik Saviaro, 
David Olsson och Bengt Birgersson.

I Östra Husby kyrka tillsammans med prosten Torbjörn Sjöberg.
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Ledare Från Skriften

Paulus gör det tydligt, att en kristen måste skilja 
sig från denna världen. Världen och Guds rike 
är två motsatta riken och det går inte att stå med 

ett ben på varje sida.
Vår tids kyrkliga liberalteologi gör det stora misstaget 

att likställa tidsandan med Guds vilja. Det är därför den 
t.ex. så aningslöst har anammat feminismen, demokratismen 
och relativismen – vår tids typiska modevärderingar. Guds 
Ord får därmed ofta stryka på foten för osund jämlik-
hetssträvan, överdriven tilltro till majoritetsbeslut samt 
obiblisk acceptans av olika former av otro och omoral. 
I vår tid behöver vi därför, mer än någonsin, ta fasta på 
Paulus ord, att ”förvandlas genom sinnets förnyelse”. 
Vad detta kan innebära kanske man kan sammanfatta i 
fyra kristna karaktärsdrag.

En hård panna
Många menar att en kristen alltid skall vara snäll, tolerant 
och foglig. Men gentemot synd, falsk lära och ondska skall 
man inte vara anpassningsbar. Snarare skall vi utveckla 
en hård panna. Herren säger till Hesekiel: ”Jag gör din 
panna hård som diamant, hårdare än flinta”(Hes �:9). 
Detta handlar om att vi skall vara trogna Herren i allt 
och inte böja oss för det politiskt korrekta. Vi skall heller 
inte vekna för sentimentala argument som att människor 
känner sig kränkta över att vi är ”intoleranta”. Sann kärlek 
är aldrig detsamma som mjäkighet. Det är en tuff kärlek, 
som inte kompromissar med sanningen.

Mjukt hjärta
Den som är tydlig i sin bekännelse måste å andra sida 
akta sig för fanatismens dike. Den som är fanatisk är ju 
visserligen fast övertygad, men är hård och kärlekslös. 
Detta kritiserade Jesus hos fariséerna. Han sade om 
dem, att de ”försummar det viktigaste i lagen: rätten, 
barmhärtigheten och troheten” (Matt ��:��).

Bibeln lyfter istället upp vikten av att vara ödmjuk. Det 
svenska ordet för ödmjuk betyder att ”lätt bli mjuk”. Vi 
skall alltså vara mjuka och öppna i hjärtat för Guds vilja 
och för människors behov. Vi skall inte vara rädda för 
människor, men rädda om dem. 

Fyra kristna karaktärsdrag

Öppnade händer
Världen kännetecknas av slutenhet mot Gud och nästan. 
I motsats till detta borde kristna ha öppna händer. Vi skall 
komma till Gud med tomma, öppna händer och tigga om 
Hans nåd och förbarmande. Då fyller Jesus vår tomhet 
med sin rikedom och sitt överflöd. De öppnade händerna 
skall vi sedan låta förbli öppna mot våra medmänniskor. 
Jesus säger: ”Det som ni har fått som gåva, ge det som 
gåva” (Matt 10:8). Liksom Döda havets vatten är livlöst 
eftersom det bara har ett inflöde och inget utflöde, så dör 
vi inombords om vi inte ger vidare av den kärlek vi har 
fått från Gud.

Oömma fötter
Vår tid präglas av privatreligiositet: människor behåller 
sin tro för sig själva. Detta är naturligt om man anser 
att var och en blir salig på sin tro. För den kristna tron, 
som menar att Jesus är vägen, sanningen och livet, är det 
annorlunda. Kärleken tvingar oss att bli utåtriktade. 
Jesus säger: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” 
(Matt �8:19). 

Men för att fullgöra denna uppgift behöver vi oömma 
fötter. Jag tänker här på hur olika det är för oss att gå bar-
fota på grus. Somliga kan knappt ta mer än ett par steg, 
medan andra kan gå obehindrat. På trons område är det 
på motsvarande sätt. För somliga är tron så svag, att det 
är pinsamt att tala om andliga ting och det bär emot att 
gå ut med sin tro. För andra är tron så stark att den också 
räcker åt andra. Med oömma fötter går de gärna ut med 
Evangelium, även om vägen är besvärlig. 

Detta är några karaktärsdrag som Gud vill se i våra liv. 
Men dessa egenskaper kan vi inte åstadkomma själva. 
Det är Guds Andes verk. Paulus säger därför: ”Låt er 
förvandlas genom sinnets förnyelse.” Vår uppgift är 
alltså främst att utsätta oss för Guds påverkan och stänga 
oss för världens påverkan. Vi vet ju, att vi påverkas av 
dem som vi umgås med. Och om vi umgås med Jesus, 
genom Hans Ord och Sakrament, så blir vi allt mer lika 
Honom. Vi utvecklar personlighetsdrag, som finns hos 
Honom, såsom hård panna, mjukt hjärta, öppna händer 
och oömma fötter. 

Magnus Skredsvik
ledamot i PIBUS styrelse

Ett av de mest angenäma problemen gäller Fakul-
tetens lokaler. Efter 10 år vid Korsvägen börjar 
vi bli trångbodda! Inte minst märks det nu vid 

våra middagsböner.
Normalt sett har vi �� sittplatser i vårt andaktsrum, 

men det händer allt oftare att platserna inte räcker. Rum-
met blir fullt eller överfullt.

I somras, när vi hade sommarbibelskola under en vecka, 
gick det över huvud taget inte att ha andakter på vårt 
vanliga ställe, utan vi fick hålla till i föreläsningssalen. 

Nu under terminstid blir det för bökigt att möblera om 
i föreläsningssalen, så i stället får vi knô in oss (göteborg-
ska: trycka ihop oss) och glädja oss över ett i dessa dagar 
sällsynt fenomen i Sverige: ett andaktsrum som ofta är 
överfullt. Ett verkligt angenämt problem!

En förklaring till trångboddheten är Bibelskola Göteborg, 
en bibelskola som startade i augusti och som håller till i 
Fakultetens lokaler ett par dagar per vecka.

När bibelskolans 8–10 studenter använder Fakultetens 
lokaler, samtidigt som våra egna TU-studenter och husets 
personal, blir det trångt – i köket, i tidningsrummet, i 
andaktsrummet… Det är ett glädje- och tacksägelseämne 
att så många personer numera söker sig till Fakulteten.

Ett annat problem har att göra med undervisningsvolym 
och schemaläggning. Församlingsfakultetens lärare har 
redan en omfattande undervisningsbörda: TU-utbildning, 
”lekmannakursen” på lördagar m.m. Sedan några år sam-
arbetar Fakulteten med Kyrkliga förbundets unga om en 
lärjungaskola på tisdagkvällar. Till detta kommer att flera 
av Fakultetens lärare nu blivit engagerade i bibelskolans 
undervisning. Sammanlagt handlar det om mer än ett 
par hundra undervisningstimmar under detta läsår. – I 
och med att bibelskolan befinner sig i en uppstartsfas, är 
resurserna för att anställa nya lärare mycket begränsade. 
I stället har flera av Fakultetens lärare fått åta sig extra 
undervisning under detta läsår.

Ett verkligt angenämt problem som vi nu upptäckt, är hur 
vi ska planera våra egna TU-kurser i fortsättningen. Ända 
sedan kurserna startade �000 har vi valt att ha intagning 

Angenäma problem på Församlingsfakulteten

bara vartannat år. Men nu ökar trycket på att starta nya 
kurser varje år. Om vi skulle göra det, blir schemalägg-
ningen mer komplicerad, och samtidigt som trycket 
på lärarna skulle öka – hittills har vartannat år varit lite 
lugnare, eftersom vi då bara haft en kurs inne.

En av de stora fördelarna med dessa förändringar är, 
naturligtvis, att vi utnyttjar våra lokaler och vårt biblio-
tek mycket mer effektivt. Det blir ännu fler personer 
som använder våra faciliteter och rör sig i huset, utan att 
kostnaderna ökar mer än mycket marginellt.

Men det finns ännu fler angenäma problem:
• Under de närmaste åren behöver vi jobba vidare med 

ackrediteringsfrågan (rätten att få utfärda examina). Det 
kräver ganska mycket jobb att ta fram studieplaner för 
de utbildningar vi ger, och på sikt behöver dussintals 
sidor sedan översättas till engelska.

• Rent generellt behöver vi utöka våra internationella 
kontakter. Vi har utmärkta kontakter med våra nordiska 
systerorganisationer, men nu finns det anledning att 
utveckla relationerna till bl.a. Baltikum och Nord-
amerika (USA, Canada).

Tyvärr finns det också vissa problem som inte är så an-
genäma…

Inte minst handlar det om att vi behöver få en långsiktig 
lösning på Församlingsfakultetens ekonomi. I nuläget 
räknar vi med att vi kan fortsätta att driva verksamheten 
med den befintliga ekonomiska ”kostymen” ett par år 
till. Om vi inte under denna tid lyckas höja intäkterna 
rejält, måste vi börja planera för en del neddragningar. 
Naturligtvis kommer detta att få en del effekter för 
våra möjligheter att bedriva undervisning i nuvarande 
omfattning.

Det skär i hjärtat att börja fundera över neddragningar 
i vårt arbete!

Vi är verkligen övertygade om en sak – i dagens andliga 
och kyrkliga läge BEHÖVS FÖRSAMLINGSFAKUL-
TETEN MER ÄN NÅGONSIN!

Rune Imberg
rektor

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse” 
(Rom 12:2)

På Församlingsfakulteten brottas vi just nu med en hel del problem varav de allra flesta är 
av ett ganska angenämt slag. Gud är god på många sätt!
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kallar evangelisk-luthersk. Hur ordnar 
man gudstjänster i en tid, när det mesta 
i Svenska kyrkan – trots vackra kyrkor 
– ligger i ruiner? Hur tänker en bekän-
nelsetrogen präst om framtiden och hur 
det skall gå för församlingen när han 
själv måste lämna platsen? Hur löser 
man nattvardsfrågan, när det inte finns 
någon bibeltrogen präst inom många 
mils radie? Vi mötte präster i Svenska 
kyrkan, predikanter inom ELM-BV 
resp. ÖSM liksom även företrädare 
för fria lutherska församlingar. När 
studenterna reste tillbaka till Göteborg 
hade de inga entydiga svar med sig 
– men en inblick i många svårigheter, 
en rad möten med Guds folk, liksom 
goda påminnelser om Guds handlande 
i gångna tider och att Han fortfarande 
är densamme. Säkert gav det för alla en 
motivering till fördjupade studier i den 
heliga teologin för att få bättre insikt och 
fler redskap för att tjäna Gud i denna 
komplicerade tid.

Kanske mötte någon av de olika 
grupperna en student, som i framtiden 
kunde komma att bli en pastor eller en 
diakonissa bland dessa kristna.

Bengt Birgersson
Missionssekreterare

19�� Prästgymnasiet startar i Göteborg

199� Församlingsfakulteten startar 
  Prästgymnasiet byter namn till L M Engströms gymnasium och flyttar 

in i det tidigare biskopshuset i Göteborg

1997 Stiftelsen Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse bildas och blir huvudman 
för L M Engströms gymnasium och Församlingsfakulteten

En talande sten
Bibeln beskriver oss människor som kalla, hårdhjärtade och bortvända från 

Gud. Under resan fick vi en stark, konkret påminnelse om vad det innebär. 
Harald Waldemarsson tog oss med till en sten, som talade till oss alla. Mitt i en 
skog på Vikbolandet ligger en stor sten, som har blivit kluven av en tall. Det 
blev en levande illustration av vad Gud har gjort med oss och vilken kraft det 
finns i Guds Ord. Det kan bryta ner även det hårdaste hjärta och ge det nytt liv. 
Hesekiels ord fick en alldeles särskild mening; ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och 
låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er 
ett hjärta av kött” (�6:�6). Så kan t.o.m. en sten få påminna oss om Guds Ord 
och om vilket under det är att vi får ha våra synder förlåtna för Jesu skull!

    Kristina Sundström, Student vid FFG

Värt att minnas
Under vår praktikresa på TU1 besökte vi missionshuset i Brantestad (Frö-

dinge) och deltog där i en gudstjänst. Efteråt bjöds vi på kyrkkaffe där vi hade 
möjligheter att diskutera med människorna som deltagit i gudstjänsten.

Det som gör denna händelse särskilt minnesvärd för min del var när en äldre 
man uttryckte sin glädje över att de fortfarande var ihågkomna av andra kristna 
och att vi delade gudstjänsten med dem den kvällen. Jag kände samma glädje över 
mannens ord som jag upplevt när man ser barn som sitter och med glädje lyssnar 
till undervisning om Jesus.

Detta enkla att en gemenskap med andra kristna kan betyda så mycket för oss 
människor, att man får vara tillsammans med andra kristna. Det är något som vi 
sällan tänker på eller lägger märke till. Ändå kan det vara av en så stor betydelse 
och är något som vi var och en kan ge varandra. Något som inte kostar oss mer 
än lite tid och vänlighet.

Särskilt viktigt blir denna gemenskap för äldre som bor på någon avskild ort.

Patrik Saviaro, Student vid FFG

”Jag kände samma 
glädje över mannens 
ord som jag upplevt 
när man ser barn 

som sitter och 
med glädje lyssnar till 

undervisning 
om Jesus.”

Församlingsfakulteten tillkom 
199� som en avknoppning av 
det arbete som bedrivits inom 

det gamla prästgymnasiet med rötter 
tillbaka till 19�0-talet.

I mitten på 1990-talet blev det tydligt 
att det behövdes en ny ledningsstruktur 
för det arbete som nu bedrevs på L M 
Engströms gymnasium och Fakulte-
ten. Därför bildades våren 1997 Peter 
Isaac Béens utbildningsstiftelse (PIBUS); 
stiftelsen fick namn efter den präst som 
startade prästgymnasiet 19��.

Stiftelsen PIBUS fick en styrelse med 
�0 ledamöter, alla utsedda av Kyrkliga 
förbundet för evangelisk-luthersk tro. 
Denna styrelse tillsatte inom sig tre 
utskott:
• gymnasieutskottet – detta fungerade 
som styrelse för L M Engströms gym-
nasium
• fakultetsutskottet – detta var styrelse 
för Församlingsfakulteten
• ekonomiutskottet – med ansvar för 
förvaltningen av stiftelsens ekonomiska 
tillgångar

I tio år har PIBUS-arbetet letts av 
denna ”överstyrelse” med de tre verk-
ställande utskotten. Ledamöterna har 
suttit två år i taget. Enstaka ledamöter 
har suttit alla tio åren.

Så småningom började man uppleva 
denna styrelsekonstruktion som ganska 

tungrodd. Ett problem var att ”huvud-
styrelsens” ledamöter hade ett formellt 
juridiskt och ekonomiskt ansvar för 
beslut som i praktiken tagits av de tre 
utskotten.

Därför beslöt PIBUS-styrelsen, till-
sammans med styrelsen för Kyrkliga 
förbundet för evangelisk-luthersk tro, 
att skapa en ny ledningsstruktur för 
utbildningsstiftelsen.

Fr.o.m. 1 juli har stiftelsens styrelse 9 
ledamöter och inga utskott. Genom att 
styrelsen sammanträder varje månad kan 
ledamöterna ha ett samlat grepp över 
verksamheten. Dessutom är åtskilliga 
beslut delegerade till verksamhetsche-
ferna, för Fakultetens del rektor.

I detta sammanhang vill jag å Försam-
lingsfakultetens vägnar tacka alla de 
styrelseledamöter som lagt ner mycket 
tid och ett hängivet arbete inom stif-
telsen under ett antal år. Ett särskilt 
tack riktar jag till dem som tillhörde 
Fakultetsutskottet under den sista man-
datperioden:

Patrik Toräng (ordf.) – Lars Borgström 
– Roland Gustafsson – Lars-Christian 
Hellgren – Gunnar Juelsson – Jakob 
Okkels – Magnus Skredsvik.

Tack för alla Era insatser, tack inte 
minst för Ert engagemang!

I den nya PIBUS-styrelsen ingår följande 
personer:
Per Bodemar (ordf.) – Ailen Andersson 
– Bengt Birgersson – Britmari Brax – 
Margareta Brogren – Roland Gustafsson 
– Lennart Nilsson – Magnus Skredsvik 
– Patrik Toräng. (Adjungerade är Eva 
Odengård, Olle Fogelqvist, Fredrik 
Sidenvall samt undertecknad.)

Från Fakultetens sida vill jag välkomna 
Er in i den nya arbetsgemenskapen! Vi ser 
fram mot ett gott samarbete i vår utbild-
ningsstiftelse, Gud till ära och människor 
till tjänst.

Rune Imberg
rektor

Ny organisation och ny styrelse i PIBUS 
PIBUS nya styrelse

Fortsättning från sidan 1

Sång i Brantestads missionshus av några TU1-studenter
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Ekonomi

”Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. 
Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, 
så att vi kan predika Kristi hemlighet.” Kol 4:2–3

– De studenter som studerar heltid på FFG
– Att ”Bibelskola Göteborg” har kommit igång och fått en fin start
– Den planerade prästfortbildningsveckan
– De planerade bibeldagarna

Böneämnen

Ämnen för bön och tacksägelse

Att ge med glädje till det 
man har förtroende för

Kärnan i FFG:s verksamhet är för-
djupad teologisk undervisning 

och forskning. Förutom de specifikt 
teologiska ämnena omfattar undervis-
ningen hebreiska, grekiska och latin. 
Mycket av undervisningen riktas till 
våra heltidsstudenter, men delar av 
den har en bredare målgrupp. Så är 
fallet med de klassiska språken, lör-
dagsundervisningen, lärjungaskolan, 
och vissa speciella temadagar, såsom 
Odebergdagen och bibeldagarna i 
november. En ny satsning i höst är 
vår medverkan i ”Bibelskola Göte-
borg” och prästfortbildningsveckan 
i oktober.

Att driva FFG kostar mycket 
pengar. Enligt den lagda budgeten 
behöver FFG samla in 70 000 kronor 
i månaden. Det beloppet har vi inte 
fått in den sista tiden utan har istället 
gått med underskott. Dessutom gick 
det förra verksamhetsåret med ca 
�00 000 kronor i underskott.

Alla ekonomiska bidrag är viktiga. 
Det som utgör en stomme är det 
regelbundna givandet. Paulus upp-
manar till ett glatt givande. Detta hör 
samman med förtroende: Det som 
man har förtroende för ger man med 
glädje till. Därför vill FFG presen-
tera sitt arbete och sina ekonomiska 
behov så öppet som möjligt – genom 
Hälsning, era besök här på offentliga 
föreläsningar, personliga möten etc. 
– och kan sedan bara säga med Pau-
lus: ”Var och en må ge vad han har 
beslutat sig för i sitt hjärta, inte med 
olust eller tvång. Ty Gud älskar en 
glad givare” (� Kor 9:7). 

Torbjörn Johansson

Bankkonton för stående överföring:
SEB 5760-10 045 54
Swedbank 8105-9, 983 435 155-4
Nordea 3016 17 133 27

Hermeneutik
Ordet hermeneutik kommer av det grekiska verbet hermeneuo ”tolka”. Ordet står i vetenskapliga sammanhang 
för tolkningskonst eller förståelselära. Från att ha varit en hjälpvetenskap till teologin, något som behövdes för 
att förstå Guds uppenbarelse används den numera om alla texter i olika sammanhang. En av nyckelfrågorna 
som diskuterats är om textens innebörd finns ”bakom” texten, d.v.s. hos författaren, ”i” texten, eller ”framför” 
texten, d.v.s. att den skapas hos läsaren då texten läses. 

Eftersom människans grundläggande kunskaper och livsförståelse i stor utsträckning påverkar våra möjligheter 
att förstå en text, har hermeneutiken kommit att omfatta hela människans vetande. Ja människans förmåga att 
förstå och uttrycka är så grundläggande att hermeneutiken kommit att bli basen i tänkandet. Man talar därför 
om en hermeneutisk filosofi. Många teologer poängterar också detta förhållningssätt vad gäller teologin och 
talar om en hermeneutisk teologi.

Under dessa dagar kommer vi särskilt att fokusera olika sätt att tolka och studera Bibeln.

Johannes Hellberg

Tack Sten!
Vi vill tacka Sten Muhr för hans tid i Hälsnings redaktion. Sten har gått den 
treåriga varianten av TU-utbildningen. Han har nyligen gjort en längre praktik 
i Estland och väntar nu på att gå Lutherstiftelsens pastoralkurs.

Ny student i Hälsnings redaktion
Vi hälsar Kristina Sundström välkommen som ny medlem i 
redaktionen. Kristina har gått ett år på den treåriga varianten 
av TU. Här följer en kort intervju som presentation.

Kan du säga något om din bak-
grund?
Jag är finlandssvensk, kommer från 
Österbotten. Jag är uppvuxen inom 
den laestadianska rörelsen och är in-
tensivsjuksköterska till yrket. 

Hur kom du i kontakt med FFG?
Jag upptäckte FFG genom min syster 
och svåger som är bosatta i Göteborg 

sedan några år. De tipsade mig om 
sommarbibelskolan, i vilken jag sedan 
deltog �00� och �006. Där väcktes 
tanken på att gå en TU-utbildning.

Varför läser du på TU?
För att jag vill få fördjupade kunskaper 
i kristen tro och lära känna min Herre 
och Frälsare bättre, och även bli bättre 
rustad till tjänst i Guds rike. (Har dock 
inga konkreta planer på vad jag ska 
använda utbildningen till.)

Vilka är dina intryck efter första 
året?
Intrycket efter första året är att det är 
en mycket gedigen utbildning med 
oerhört kompetenta lärare. Det har 
glatt mig många gånger att det är så 
bibelcentrerat och jag är verkligen glad 
över att jag har möjlighet att fortsätta 
studierna.

Församlingsfakultetens bibeldagar
15–17 november 2007  Tema: Bibeltolkning

Torsdag 15 november
I Församlingsfakultetens föreläsningssal, Södra vägen 61, hpl Korsvägen
17.00 Seminarium med Prof. Mark Seifrid där lektor Timo Laato lägger fram sin uppsats: 
 ”God’s righteousness – once again”

Fredag 16 november
I Församlingsfakultetens föreläsningssal, Södra vägen 61, hpl Korsvägen
10.00 Inledning
10.�0 Biblical Hermeneutics in a Postmodern World – Sacramental Hermeneutics versus Spiritualistic 

Constructivism, Dr. Armin Wenz
1�.00 Lunch

I S:t Pauligården, Mäster Johansgatan 1, Göteborg, hpl Olskrokstorget eller Redbergsplatsen
1�.00 Sanna och falska profeter: Om sanningsfrågan i Gamla testamentet, adjunkt Johannes Hellberg
1�.00 Messias i skapelseberättelsen, Risto Santala
16.00 Kaffe
16.�0 Righteousness as Present Gift and Future Hope: A Framework for Biblical Theology, 
 Prof. Mark Seifrid
17.�0 Avslutning

Lördag 17 november
I S:t Pauligården, Mäster Johansgatan 1, Göteborg, hpl Olskrokstorget eller Redbergsplatsen
8.�� Morgonbön
9.00 The Gospel as the Revelation of Mystery: The Witness of the Scriptures to Christ in Romans, 
 Prof. Mark Seifrid
10.�0 Kaffe
11.00 Jesus er Herren: aspekter af Kyrios-kristologien hos Paulus, Prof. Peter V. Legarth
1�.�0 Lunch
1�.00 Det mystiska bröllopet i Kana – ett smakprov på allegorisk bibeltolkning, doc. Rune Söderlund
1�.1� Kaffe
1�.�� Bibelsyn och bibelbruk, rektor Rune Imberg

Alla välkomna!
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Maralal ligger ca �� mil norr 
om Nairobi, i ett mycket torrt 
och glesbebott område. Karl-

Oskar praktiserade dels hos den lutherske 
prästen i staden, Silas Likereb, och dels 
hos ett finlandssvenskt missionärspar, som 
var där för att översätta Bibeln. De var 
mitt i arbetet med att skapa en ortografi 
(skrivtecken m.m.) för samburuspråket, 
som talas av cirka 1�0 000 personer. Som 
utbildade lingvister räknade de med att 
stanna många år för att färdigställa en 
bibelöversättning på detta språk. Trots 
många motgångar visade missionärerna 
en beslutsamhet och en överlåtelse som 
var imponerande.

En annan sak som grep honom starkt 
under Kenya-vistelsen var prästen Silas 
engagemang och omsorg.

I våras fick Karl-Oskar Fredriksson chansen att åka till Kenya 
för att göra sin TU-praktik. Tre veckor tillbringade han i den 
lilla staden Maralal bland samburufolket. 

Livsavgörande praktik

 – Samburukulturen är en herdekultur 
och det märktes att han var mån om sin 
hjord. Han tvekade inte att gå flera mil 
för att få dela Guds Ord med kanske 
tre–fyra kvinnor och deras barn i någon 
avlägsen by.

Karl-Oskar minns speciellt när han 
följde Silas hem till en man som var gift 
med en kvinna i församlingen. På väg 
dit berättade Silas att han några dagar 
tidigare varit där och bett för mannen som 
då blivit befriad från en ond ande.

Hemma hos mannen visade denne sår 
över hela kroppen, han hade tidigare ofta 
skadat sig själv. Familjen hade fått binda 
honom för att förhindra att han gjorde 
det. Men sedan gudsmannen (Silas) varit 
där och bett för honom, hade det inte 
behövts. Silas och Karl-Oskar tackade 

Gud tillsammans med familjen. De bad 
att hans sår också skulle helas.

En vecka senare besökte de åter man-
nen. Hans hud hade då börjat läka.

– Medan vi pratade började han 
spontant bekänna sin synd. Intressant 
var att han även nämnde t.ex. polygami, 
som normalt inte betraktas som synd 
i samburukulturen. Både Silas och jag 
var gripna av hur Guds Ande utan vår 
medverkan skrev sin lag i hans hjärta.

Silas tog emot mannens syndabekän-
nelse och gav honom avlösning. Sedan 
samtalade de en lång stund om vad det 
innebar att bli kristen. När mörkret föll 
och de måste gå hem bestämdes det att 
Silas snart skulle komma tillbaka och ha 
dopsamtal. Hela familjen gladde sig.

Under sista praktikveckan fick Karl-
Oskar chansen att se lite mer av Kenya. 
Han reste först till Nakuru för att besöka 
Bibeltrogna vänners missionsarbete där, 
och sedan till prästseminariet i Matongo. 
I slutet av resan sammanstrålade han 
både med sin missiologilärare Roland 
Gustafsson och med Rune Imberg med 
familj och fick på det sättet möjlighet att 
prata om sina upplevelser i Kenya och 
sätta dem i ett större perspektiv.

– De föredömen i tron som jag fick, 
den känsla av samhörighet som jag 
kände med människorna i Kenya och 
all den kärlek och värme jag fick möta 
har på något vis förändrat mitt liv för 
all framtid, säger Karl-Oskar.

Rebecka Fredriksson

Den tre år gamla församlingen i Maralal. Prästen Silas Likereb är den långe mannen längst bak. 
Bibelöversättarna Magnus och Anna Dahlbacka till vänster. Bokstäverna ”ELCK” står ristade över 
dörren – Evangelical Lutheran Church in Kenya.


