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Ledare

Församlingsfakulteten – arbete pågår!
Uttrycken Så har vi alltid gjort! och Så har vi aldrig gjort! kännetecknar en döende kyrka.

S

å sade engelsmannen David Watson (död
1984), som många svenska kristna minns med
tacksamhet. Under Bertil Gärtners tid som biskop
besökte han ofta Göteborgs stift.
Ur många aspekter har Watson rätt. Den kristna
tron handlar om att ”fortsätta kampen för den tro
som en gång för alla har överlämnats åt de heliga”.
(Judas, v. 3) Det handlar också om att tradera vidare (”meddela”) de trossanningar som vi själva
har fått ”ta emot” (1 Kor 15:3) – varken mer
eller mindre. Trossanningarna står kvar, de
får inte rubbas, men arbetssättet och redskapen måste ofta variera beroende på
situationen. Det gäller förvisso Församlingsfakulteten, vårt arbete och
vår organisation.
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Under fem år har vi haft förmånen att ha Johannes Hellberg
som vår rektor. Nu tar han
tjänstledigt under två år
för att genomföra doktorandstudier. Vi är
tacksamma för hans
rektorstid här, och
önskar honom och
familjen allt gott inför
framtiden. (Se också s. 6 i detta nummer.)
Som ersättare för Johannes på rektorsposten under
läsåret 2014 –15 träder Torbjörn Johansson in. Han
är en välmeriterad efterträdare. Han anställdes på
FFG när arbetet startade 1993, då med en deltidstjänst som ”studieledare”. Därefter har han varit
adjunkt och är sedan sin disputation 1999 lektor i
systematisk teologi.
Som ersättare för Johannes i uppgifterna som lärare i Gamla Testamentets exegetik och hebreiska får
vi välkomna Jonatan Ådahl och Daniel Johansson.
Jonatan tillhör den första kull som kunde avlägga
en teol.kand.-examen på Församlingsfakulteten,
2011. Han har därefter bl.a. studerat i Åbo ett par
år, där han avlagt två examina (teol. kand., masterexamen). Han prästvigdes nyligen i Missionsprovinsen och ska nu börja doktorera i GT:s exegetik
vid Åbo Akademi. Daniel, som tillhör våra första
TU-studenter och som disputerat i Skottland, tar
även över en del av den administration som Johannes lämnar.
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På lärarsidan kan vi alltså konstatera ett en föryngring pågår, glädjande nog med våra egna tidigare
studenter.
Vi kan också med glädje och tacksamhet konstatera
att vi under det gångna läsåret varit involverade i inte
mindre än två ackrediteringsprocesser, varav den första
nu fått en mycket lyckad utgång. I slutet av juli fick vi
beskedet att ATS, Association of Theological Schools
in the United States and Canada, just har godkänt vår masterutbildning i teologi. Denna
utbildning kommer att ges som ett samarbetsprojekt mellan Concordia Theological
Seminary i Ft. Wayne och FFG (beträffande detta, se Hälsning nr 2/2013).
Sex års intensivt arbete ger nu skörd.
Vi tackar Gud för detta!
I höst ska vår TU-utbildning
bli föremål för en granskning som EEAA, European
Evangelical Accrediting
Association, genomför
vart femte år; sedan
2009 har vi rätt att via
dem utfärda en teol.
kand-examen. Deras team
besöker oss i september, och ett halvt år senare, i mars
2015, kommer två representanter från ATS i USA hit
för att genomföra en ”site visit” som uppföljning till
sitt beslut i juli. Ett spännande läsår ligger framför oss!
På studerandefronten är kasten drastiska. Läsåret,
2013 –14 hade vi ca 20 elever som läste på bibelskolan, vår största kull någonsin! Nu i våras kom det in
så få ansökningar att vi tyvärr måste göra en paus
med bibelskolan under läsåret 2014 –15. Likaså blir
den nya kullen TU-studenter som börjar i september
ganska liten. Däremot har årets sommarbibelskola
lockat desto fler – i skrivande stund har det kommit
in 39 anmälningar! Ett halvdussin studenter fortsätter med sista året på TU-utbildningen.
Det enda vi säkert vet om framtiden är att vi inte
vet något om den. Men vi får med glädje, tacksamhet, förväntan och inte så lite spänning lägga den i
Guds händer!
Rune Imberg
forskningschef

Från Skriften

En större verklighet
I litteraturen
Detta att bli kristen, innebär inte det att man går
in i en mindre värld – den religiösa – än den man
annars lever i? Många kristna, som har blivit omvända i vuxen ålder, kan vittna om raka motsatsen.
Att bli kristen medför att man inser att världen och
verkligheten är större. Den är större än vad jag förut
trodde, då den sträcker sig bortom det som ögonen
kan se. Det finns en dimension av verklighet runt
om mig som är osynlig. Det är en andlig verklighet. Det finns vidare en osynlig del av människan
själv, själen.
Tematiken att verkligheten är större är vanlig i
fiktionens värld. Den har tagits upp och använts i
många brittiska bästsäljare i modern tid. Exempel
är J.R.R. Tolkiens ”Sagan om ringen”, C.S. Lewis
Narnia-serie och J.K. Rowlings berättelser om Harry
Potter. Människor lever sitt vanliga liv och plötsligt
bryter en annan verklighet in. I dessa olika sagovärldar är ett genomgående tema att huvudpersonernas
liv är insatta i stora sammanhang som tidigare var
okända för dem.
I den heliga Skrift
Förnekandet av en osynlig, andlig verklighet är en
tragisk sida av modern kultur. Förnekelsen stänger
in människan i något som är för litet för henne.
Den gör henne ensam och isolerad. Det blir tydligt
inte minst i möte med sorg och död. Var detta liv
och denna värld verkligen allt? Det kristna svaret
är: Det finns en större verklighet. Om Jesus Kristus
bekänner vi med Paulus: ”Han har gjort slut på
döden och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset
genom evangelium.” Jesu död och uppståndelse har
öppnat vägen till en ny och större värld. Paulus säger
i denna korta sats hurdan denna större verklighet är.
Den präglas av liv och oförgänglighet. Därför kan
det frimodigt sjungas så om himmelen: ”Ej döden,
ej förgängelsen, där skola härja mer” (Sv. Ps. 169).
Paulus lär också var detta nya liv har sitt ursprung
och var det finns: hos Jesus Kristus. Den verklighet
som kristen tro handlar om är inte något abstrakt
och opersonligt. Människans djupaste kallelse är att

stå i en god relation till Gud, som är ursprung för
allt vad vi förknippar med personlig identitet. Paulus
säger dessutom hur denna gemenskap förmedlas till
oss: ”genom evangelium”. Där, i Guds ord, möter
vi livets Herre som har övervunnit synd och död.
Ingenting kan vara viktigare än att evangeliet tas
emot i hjärtat.

I världens religioner
Till det kristna livet hör att få sätta sin tro till vad
Herren Jesus har sagt, också när det gäller den osynliga världen. För det är ju inte bara kristna som räknar med en osynlig verklighet. Det är istället så, att
sett i ett större historiskt och geografiskt perspektiv
är detta det normala. Insikten att verkligheten är
större än det vi kan erfara med våra fem sinnen är
något som delas av många religioner och livsåskådningar världen över. Så frågan blir då: Hurdan är
denna verklighet? Religionerna säger emot varandra
och ger vitt skilda svar. Som kristen får jag säga: I mig
själv vet jag det inte men jag litar på att det som Jesus
har sagt, det är sant. Ingen kan korrigera det Jesus
har sagt, varken i de stora världsreligionerna eller i
den moderna religionsdialogen. Ingen har sådan
erfarenhet eller auktoritet, att han skulle lägga till
eller dra ifrån något från det som är Jesu vittnesbörd.
Lärjungens övertygelse är, att sanningen finns hos
honom som kallar sig själv ”Sanningen”.
Det kraftfyllda budskapet, evangeliet, kan skapa
den tro som är fäst vid Herren Jesus i livet och döden. Därför är det så oändligt viktigt att förbli vid
källan, vid evangeliet. Där växer gemenskapen med
Herren Jesus och där är källan med liv och oförgänglighet. Det är ju inte bara i nutidens förnekelse som
man bortser från att verkligheten är större än det vi
har för ögonen. Israels ständiga frestelse var att bedöma sakerna efter människors mått, efter det som
ögonen ser. Men deras kallelse var att söka Herrens
vilja och tro på hans löften. I livets många skiften, i
valmöjligheter, glädjeämnen och sorger behöver vi
ofta påminna oss om hur stor Guds värld är och hur
stora hans möjligheter att hjälpa är.

”Det kraftfyllda budskapet,
evangeliet, kan
skapa den
tro som
är fäst vid
Herren Jesus i livet
och döden.”

Torbjörn Johansson
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Masterutbildning på
Församlingsfakulteten startar i höst!

I

samband med att professor Naomi
chi Masaki från Concordia Theological
Seminary i Ft. Wayne, USA, besökte
Församlingsfakulteten våren 2008,
väcktes tankarna på ett samarbete kring
en teologisk master-examen i Göteborg
på allvar.
Under de gångna åren har vi från båda
sidor – både i Ft. Wayne och i Göteborg – lagt ner ett intensivt arbete på att
skapa en realistisk struktur för en sådan
masterutbildning…
… och nu har den nordamerikanska
ackrediteringsorganisationen ATS, Association of Theological Schools in the
United States and Canada, beslutat att
godkänna vår ansökan.
Detta innebär att i november i år
startar en masterutbildning i teologi på
Församlingsfakulteten, som ges i samarbete mellan CTS i Ft. Wayne och oss
på FFG. Efter avslutade studier kommer studenterna att avlägga en amerikansk master-examen, Master of Sacred
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Theology (förkortningen STM bygger
på den latinska titeln, Sacrae Theologiae
Magister).
Utbildningen kommer att vara förlagd till våra lokaler och i princip ges all
undervisning hos oss, däribland 3 intensivkurser per år (vardera à en vecka). Två
kurser av kurserna ges av amerikanska
professorer, och våra egna lärare ska ge
var tredje kurs, alltså en om året. Själva
avhandlingsarbetet, skrivandet av en
masteruppsats (thesis) kan studenterna
däremot utföra på valfri plats. För den
student som vill bedriva vissa delar av
studierna på plats i Ft. Wayne är detta
naturligtvis möjligt. – För mer information om kursens exakta innehåll, se vår
hemsida, www.ffg.se, som regelbundet
kommer att uppdateras med ny information om denna masterutbildning.
ATS är en mycket välrenommerad
organisation som ackrediterar (utvärderar) ca 270 kristna och judiska seminarier och universitet i USA och Canada,
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Januarikurse
n med prof
.
Mazaki från
Ft. Wayne.

däribland storheter som Harvard, Yale
och Princeton. Missourisynodens båda
seminarier är ackrediterade där. Likaså
har den största lutherska kyrkan i USA,
Evangelical Lutheran Church in America,
inte mindre än nio utbildningsinstitutioner ackrediterade via ATS, däribland
den välkända Lutheran School of Theology
i Chicago.
Masterutbildningen i Göteborg börjar i höst med att lektor Timo Laato ger
en intensivkurs i Romarbrevets teologi i
november. Nästa intensivkurs ges i mars
2015 med prof. Masaki, och i augusti
ska undertecknad ge en intensivkurs om
Bo Giertz, Bishop Bo Giertz in Context.

Bakgrund
På seminariet i Ft. Wayne har man under senare år upptäckt hur välutbildade
våra svenska FFG-studenter är när de
kommit över till USA, och hur väl de
presterat under sina studier för STMexamen. – Pionjärerna från vår sida var

arbete pågår
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r
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Daniel Johansson och Jakob Appell,
sedan har även Daniel Brandt läst där.
Denna typ av studier, som innebär att
svenska studenter med eller utan familj
flyttar över till USA för minst ett år, är
dock ekonomiskt sett ganska dyra och
praktiskt komplicerade. Därför väcktes
tanken om man kunde ”utlokalisera”
åtminstone delar av utbildningen till
Europa, och då framstod FFG ur ett
amerikanskt perspektiv som en naturlig
samarbetspartner.
Samtal om detta har förts under flera
år och blivit föremål för ingående utredningar (se Hälsning 2/2013, s. 4–5, där
även Masakis forskning kring svensk liturgihistoria presenterades.)
I januari i år kom prof. Masaki till
Göteborg och undervisade 10 studenter i nattvardsteologi, där t.o.m. svenska
gudstjänstordningar blev föremål för en
noggrann analys. Denna kurs följde det
upplägg som ingår i STM-programmet.
Bara någon vecka senare åkte underteck-

nad åt andra hållet, alltså till Ft. Wayne.
Månadsskiftet januari– februari fick jag
bl.a. undervisa ett 15-tal deltagare om
svensk teologi, Bishop Bo Giertz in Context. Nio av dem var studenter som kunde
tillgodoräkna sig kursen i sina STM-studier, medan sex var externa kursdeltagare.
I och med att CTS i Ft. Wayne sedan
länge är ackrediterat via ATS, finns det ett
gott förtroende dem emellan, och vår systerorganisation i USA har alltså ingående
erfarenheter om vad som krävs från för
att få en ackreditering genomförd. (Dessutom tjänstgör vissa av lärarna på CTS,
t.ex. deras nuvarande Academic Dean,
Charles Gieschen, som medlemmar vid
ATS-ackreditering av andra teologiska
institutioner.)

Våra erfarenheter från professor Masakis kurs i Göteborg i januari visar att Församlingsfakulteten har förutsättningar
att kunna utvecklas till att bli både ett
akademiskt-teologiskt nav i Europa för
konfessionell europeisk lutherdom och
en samlingsplats för yngre teologer från
åtskilliga länder. Det är en mycket spännande utveckling som ligger framför oss!
Själva ackrediteringsbeslutet togs i juli
och träder i kraft med omedelbar verkan.
I mars nästa år kommer ATS att skicka en
delegation till Göteborg som då avlägger en ”site visit”, alltså en uppföljande
granskning. Då ser vi fram emot att presentera vår studentgrupp, våra lärare och
våra lokaler.
Rune Imberg
STM-koordinator i Göteborg

Nästa STM-kurs på Församlingsfakulteten 17–22 november. Lärare Timo Laato.
Anmäl intresse snarast. För mer information se FFG:s hemsida.
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Skifte på rektorsstolen
1 augusti 2014 avbröt Johannes Hellberg sitt rektorsförordnande med avsikten att under två läsår inleda
doktorsstudier i Gamla testamentets exegetik vid Concordia Seminary i St. Louis i USA. Under läsåret 2014/2015 har
Torbjörn Johansson förordnats som rektor i Johannes ställe. För att avhjälpa den personalminskning som Johannes
studieuppehåll skulle medföra, har Daniel Johansson fr.o.m. 1 augusti fått utökad tjänst (100 %) som lektor i Nya
testamentet med administrativa uppgifter. Som timlärare kommer dessutom Jonatan Ådahl att tjänstgöra.

S

tyrelsen för Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse och Johannes
Hellberg har under en längre tid haft
som en gemensam ambition att möjliggöra för Johannes att genomföra doktorandstudier i Gamla testamentet. Dessa
studier skulle långsiktigt gynna såväl
Församlingsfakulteten som akademisk
institution som Johannes personligen
i hans arbete som akademisk lärare. Fakulteten är sedan länge i mycket stort
behov av en disputerad lärare i Gamla
testamentet. Johannes har under sin
långa tjänstgöringstid som adjunkt i
ämnet bedömts ha de bästa förutsättningar för att efter ett par års intensiva
studier kunna erhålla doktorsgrad och
därmed svara upp mot behovet ifråga.
Genom de goda kontakter PIBUS upprätthåller med forskningsinstitutionerna
vid LCMS (Lutheran Church – Missouri
Synod) i USA, förmedlades, i samband
med Fakultetens 20-års jubileum, ett erbjudande att Johannes skulle få påbörja
doktorandutbildning vid CS (Concordia
Seminary) i St. Louis. Studierna skulle
kunna genomföras utan kostnad för Johannes. Då doktorandstudier i exegetiska ämnen vid seminariet i St. Louis

kräver boende på Campus (universitetsområdet) i två års tid, var planen att
Johannes skulle resa tillsammans med
sin familj. PIBUS hade med äldre stipendiemedel garanterat Johannes och
hans familjs kostnader för uppehälle.
Dessvärre har sjukdom i samband med
överresan medfört att projektet inte
kan genomföras. Johannes återvänder
nu med sin familj till Göteborg. Hur
Johannes tjänstgöring vid FFG kommer
att utformas är en senare fråga.
Styrelsen vill med anledning av att Johannes lämnat sitt rektorsuppdrag uttrycka sin stora tacksamhet för de 5 år
Johannes innehaft detta förordnande.
Samarbetet mellan rektor och styrelse
har varit mycket gott. En stor samsyn
har rått beträffande fakultetens kallelse,
prioriteringar i verksamheten samt utmaningar att ta sig an. Under Johannes rektorat har FFG utvecklats på ett
mycket positivt sätt. Den ackrediterade
TU-utbildningen har konsoliderats och
medfört att en rad studenter fullföljt en
internationellt erkänd utbildning av
hög kvalitet för tjänst i olika uppdrag i
Kristi kyrka. Flera lyckade år av Bibel-

skola Göteborg har fullföljts. Viktiga
samlingar (motsv.) som sommarbibelskola, fakultetens dag, bibeldagar och
20-årsjubileum har genomförts med den
äran. Det ser dessutom ut som om att
STM-projektet (masterutbildning vid
FFG med det lutherska prästseminariet
vid Fort Wayne som huvudman) efter
många års förberedelser nu ska kunna
genomföras.
Styrelsen är också mycket tillfredsställd
med att Torbjörn Johansson accepterat att, med Rune Imberg som forskningschef vid sin sida, ta över uppdraget
som fakultetens rektor under det tredje
och sista året av Johannes förordnande.
Under samtalen inför skiftet på rektorsstolen har det bl.a. slagits fast att TUutbildningen och kontakterna med
FFG:s understödjare förblir prioriterade verksamhetsområden. Ytterligare
en uppgift för fakultetens nye rektor blir
att försöka utveckla samarbetet med de
lutherska akademierna/prästutbildningarna i Norden.
Torbjörn Johansson kommer att installeras i sitt nya uppdrag i samband
med terminsstarten i augusti.
2014-08-11
Styrelsen för Peter Isaac Béens
Utbildningsstiftelse
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Guds ord och människors ord – samtidigt?
Internationell bibelkonferens på Församlingsfakulteten 7– 8 november 2014
Temat för årets bibelkonferens är bibelsynen med särskilt fokus på Skriftens gudomliga och mänskliga sidor. Frågeställningar som
var centrala under reformationen men som ännu är högaktuella, liksom vår tids nya frågor, inte minst frågan om Skriften har någon
auktoritet överhuvudtaget, står i centrum för konferensen.

Fredag 7 november

Lördag 8 november

9.00 –10.15 Seminarium I

9.30 –10.30 Var ligger auktoriteten? Om kanon, kyrka och
tradition
Dr. Tomas Bokedal, lektor i Nya Testamentet,
University of Aberdeen, Scotland

Plats: Församlingsfakulteten, Södra vägen 61, hpl. Korsvägen
10.45 –12.00 Seminarium II
Lunch på egen hand
13.30 –14.30 “Never More Present and Lively than in His
Writings”: The Holy Spirit’s Presence in Written
Words
Prof. Robert Kolb, Mission Professor of Systematic
Theology, Director of the Institute for Mission
Studies, Concordia Seminary, St. Louis, USA.

Plats: Församlingsfakulteten, Södra vägen 61, hpl. Korsvägen

11.00 –12.00 	Var ligger auktoriteten? Om Skriften, förnuftet och
samtidens ideologier
Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi på
Församlingsfakulteten
Lunch på egen hand

15.00 –16.00 	Kristologisk hermeneutikk: Om Luthers lesning av
Bibelen.
Prof. Knut Alfsvåg, førsteamanuensis i systematisk
teologi vid Misjonshøgskolen i Stavanger.

13.30 –14.30 Nya testamentets grundtext: Förvanskad eller
tillförlitlig?
Docent Tommy Wasserman, lektor i Nya
testamentets exegetik, Örebro Teologiska högskola

16.15 –17.15 Uppfyllelsen av Skriften i Nya Testamentet
Dr. Timo Laato, lektor i nytestamentlig exegetik på
Församlingsfakulteten

15.00 –16.00 ”Skrivet med Guds finger”. Lag och evangelium
vid Sinai
Jan Bygstad, präst i Det Evangelisk Luthersk
Kirkesamfund, Bergen
16.15 –17.15 	Gud handlar och talar: Den lutherska bibelsynen i
ekumenisk belysning.
Leif Nummela, doktorand vid Åbo Akademi

Call for papers

I samband med bibelkonferensen organiseras seminarier där teologer och forskare inbjuds att presentera kortare papers eller uppsatser
(15–20 min) som anknyter till konferensens övergripande tema bibelsyn. Den som vill medverka ska anmäla ett abstract av sitt paper/
uppsats (max 300 ord) senast 15 september. Abstractet mailas till rune.imberg@ffg.se märkt ”Bibelkonferens – paper”. De papers som
accepteras för presentation kommer att kommenteras och diskuteras under seminarierna.
Praktisk information
Vi tar inte ut någon deltagaravgift för bibeldagarna, men det ges möjlighet till kollekt för den som vill stödja vårt arbete med en gåva.
Kaffe serveras till självkostnadspris, lunch ordnar var och en för sig.

Reformation 500
Med Församlingsfakulteten

2014 – BIBELN: GUDS ord och MÄNNISKORS ord – SIMUL
2015 – SAKRAMENTEN: MATERIELLA element och ANDLIGA gåvor – SIMUL
2016 – MEDBORGARSKAPET: i HIMLEN och på JORDEN – SIMUL
2017 – KRISTEN: SYNDARE och RÄTTFÄRDIG – SIMUL
Följ med på reformationsjubileum i Församlingsfakultetens regi! Aspekter av det reformatoriska nyckelordet
SIMUL (”samtidigt”) lyfts fram under spännande sommarbibelskolor, temadagar och bibelkonferenser
och sträcker sig fram till reformationsåret 2017. Välkommen med!

Lördagsundervisning:

Bibeln: Guds ord och människors ord
Temat för bibeldagarna 2014, ”Bibeln: Guds ord och människors ord”, är också det övergripande temat för höstens lördagsundervisning.
Olika aspekter av bibelsynen fördjupas av våra lärare inom ramen för deras respektive ämnesområden.
Lärare: Bengt Birgersson (BB), Roland Gustafsson (RG), Rune Imberg, (RI), Timo Laato, (TL).
Tid: Lördagar 10.00 –12.30
Plats: FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61, Göteborg
Datum: 6 sep ”Motsägelser i Bibeln?” (RI)
Med reservation för ändringar. Dessa
18 okt ”Bibelns auktoritet och prästens förkunnelse” (BB)
meddelas till dem som anmält sig till kursen.
22 nov ”Bibelsynen och missionen” (RG)
Kursanmälan sker i samband med
13 dec ”Jesus bibelsyn” (TL)
föreläsningen den 6 september.
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Praktik i Danmark!

TU

s praktikk tilbragte jeg i Danmark hos
Johnny Söndberg-Madsen, en sogneprest
over to landssogn (över två församlingar).
Grunnen til at jeg reiste dit, var at Mikkel Vigilius hadde anbefalt Johnny etter forespörsel på mail. Jeg hadde skrevet at
jeg ville praktisere under en prest som var bibeltro, som la vekt
på forkynnelsen av Lov og Evangelium og som hadde åndelig
klarsyn til å stå imot tidsandans självklarheter. I ettertid takker
jeg Gud for at han lot meg finne nettopp dette under de tre
ukene det varte.
Folkekirken i Danmark ligger nok litt etter den Svenska
Kyrkan i utviklingen selv om den også er på samme ”brede”
veg. Johnnys situasjon kan dermed beskrives ganske lik en
Svensk folkekirkeprest. Dette ga seg mange utslag som jeg
merket for eksempel da jeg skulle holde konfirmasjonsundervisning. Bibelen og dens budskap er slett ikke allemannseie
(allmängods) for dagens 14-åringer. På samme måte var det
under dåps- og begravelsessamtaler ikke nödvendigvis bevisste kristne mennesker man mötte. Johnny la dermed vekt på
muligheten til å forkynne Evangeliet klart og rent for slike
som kanskje aldri ellers kom under Guds ords hörelse. Dette
gjorde han gjennom å vise hvilket evangelium dåpen er, og
hvilket håp Bibelen taler om i möte med döden.
Ikke bare mötte jeg oppbyggelse og veiledning i mitt kall
gjennom samtaler og omgang med Johnny, men han var tydelig på at han også fikk mye gjennom mitt besök. Han fortalte
at med dagens åndelige situasjon, hvor de fleste kirkegjengere
han möter er eldre, gir det nytt mot å möte unge mennesker
som er på samme vandring som han selv. Jeg vil også nevne
den store gjestfriheten som jeg mötte både fra Johnny, hans
fru Lise, og Stefan, og som har gjort mitt opphold til en stor
glede og har gitt meg venner for fremtiden.
I ettertid sitter jeg igjen med lärdommen om hvordan man
som prest i vanskelige og utsatte stilinger, fortsatt kan väre
tro mot Guds ord, leve av det, og forkynne det for de få som
vil ta imot. Selv om man lever i en tid der det meste handler
om å bryte ned det man selv lever av, og hvor man ikke ser de
store vekkelsene og fruktene av det kall man står i. I alt dette
å likevel holde seg til Guds store löfter om at det er Han alene
som tar seg av veksten og at vi bare er satt til å plante og vanne
Guds åker, det krever tro, en tro som holder seg til og holdes
oppe av Guds ord!
Jeg er veldig takknemlig for praktikktiden som lärte meg
mye. Det som kanskje satte störst inntrykk på meg var Johnnys fokus på å hele tiden fylle seg selv med god oppbyggelig

åndelig litteratur og prekener. Dette var for å ha noe å gi til
forsamlingen som skulle höre han predike over samme kirkeårets tekster år etter år. Johnny sa at det er slitsomt å grave
etter gullkorn nederst i karet hele tiden, det er derfor bedre å
fylle på karet daglig.
Sveinung Eriksen
TU-student, från Tromsø, Norge

