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tt studera handlar om att försöka förstå.
Förr eller senare kommer man till sådant
man inte förstår. Det gäller även om man
studerar på Församlingsfakulteten. Ja, att inse att det
finns sådant man inte förstår är en viktig del på vägen
till en djupare förståelse ...
Mycket av studierna på Församlingsfakulteten
handlar om att förstå mera av den kristna bekännelsen. Det tydliggörs inte minst i år, 2018, då vi efter
reformationstemat 2017 har valt ”Jag vill bekänna”
som tema för kvälls- och sommarbibelskolan. Vi är
kallade att älska Gud av hela vårt förnuft. De många
olika aspekter av den kristna bekännelsen behandlas inom olika ämnen såsom exegetik, dogmatik,
kyrkohistoria, missionsvetenskap o.s.v. Den sanna
bekännelsen uttrycker Guds egen sanning då den
är formad efter Bibeln. Hur dyrbart det är att få ta
del av sanningen kan vi se i Psaltaren där Herrens
undervisning jämförs med det dyrbaraste guld. Bekännelsen är en oändligt dyrbar skatt. Varje del i
den är värd att studera och att förundras inför. Det
handlar inte om att ”gå igenom” bekännelsen likt
en kursbok. Det handlar om att bekännelsen ska gå
igenom oss. Den ska tränga in i hjärtat så att vi blir
formade av den i tro, tanke och liv. Studierna handlar inte bara om att vi ska bära vidare bekännelsen
utan om att den ska bära oss.
Samtidigt som vi studerar och förstår mer av bekännelsen, så är det viktigt att inse hur mycket det är som
vi inte förstår. I den kristna bekännelsens centrum
finns sådant som vi inte kan gripa med vårt förnuft.
Det gäller t.ex. treenighetsläran som ligger innesluten i alla de tidiga bekännelserna. Det är tänkvärt att
de vanliga villolärorna i fornkyrkan alla gick bättre
ihop med förnuftets vanliga sätt att tänka, än vad den
bibliska bekännelsen gör. Treenighetsläran ligger över
vårt förnuft. Istället för att se det obegripliga som en
beklaglig brist så finns det ett helt annat sätt att se på
det. Det finns flera poänger med att det obegripliga
finns med i bekännelsens centrum.
Att det obegripliga finns med i bekännelsen är en
påminnelse om att bekännelsen inte är en produkt
av människan. Den speglar istället en verklighet utanför människan, nämligen Gud. Att reflektera över
det obegripliga i bekännelsen innebär att erkänna
att min tro och teologi inte börjar med mig själv
utan med något som ligger utanför mig själv. Det
finns i teologin en startpunkt som fanns innan jag

själv fanns till och det är Gud. Det ligger därför en
djup sanning i orden ”Att frukta Herren är vishetens
begynnelse” (Ps 111:10). Det betyder att tanken och
bekännelsen har en utgångspunkt som ligger utanför människan själv. Gud är en person och vi kallas
först och främst till gemenskap med honom. Faran
är att han görs till ett kunskapsobjekt som vi kan
inordna bland andra objekt. Här har det obegripliga
en viktig roll att spela. Det håller s.a.s. tillbaka oss
när vi försöker placera Gud i något av de fack vi kan
inordna de skapade tingen i. Det obegripliga pekar
mot att Gud inte är som de skapade tingen. Han är
oskapad, evig och oändlig.
En sida av att bekänna är ”att säga samma sak”
(homologéo). Detta ger uttryck för det faktum, att
jag inte själv väljer hur bekännelsen ska se ut. Om
man mister förståelsen för att bekännelsen har sitt
ursprung i en uppenbarelse, som i sin tur är ett avslöjande av något som vi aldrig själva hade kunnat
nå fram till, så blir bekännelsen ett mänskligt försök
att sammanfatta vad vi tror på. Då kan dess innehåll
ändras för att bättre passa nya tider. Då förfogar
människan över bekännelsen. Hon kan lägga till och
dra ifrån och ändra efter tidens önskemål. Men i så
fall speglar bekännelsen inte längre den verklighet
som är Gud. Den speglar då endast människan själv.
I Joh 1:18 läser vi: ”Ingen har någonsin sett Gud.
Den Enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern,
har gjort honom känd.” Denna vers speglar bekännelsens obegriplighet och begriplighet. Ingen har
någonsin sett Gud. Först mot denna radikala begränsning av människans förmåga att tala om Gud,
så framgår det fulla anspråket i Sonens uppenbarelse. Om vi har fått detta av Sonen – kunskap om Gud
som ingen har sett – förmedlat genom apostlarnas
heliga skrifter, vilka förutsättningar skulle vi som
begränsade varelser då ha att förbättra den kunskap
som han har skänkt?
Istället för att förändra något i bekännelsen är kallelsen att instämma i bekännelsens livgivande ord.
I gudstjänster får vi stämma in i såväl syndabekännelse som trosbekännelse. I bekännelsen har vi som
människor vår djupaste bestämmelse, vilket är att
stämma in i bekännelserna till Gud och Lammet i
den himmelska världen. Utifrån den kristna trons
karaktär är det vår strävan att bekännelsen till Gud
ska få vara såväl utgångspunkt som mål för undervisningen på FFG.
Torbjörn Johansson
rektor
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En bibelförklaring i ljuset av Joh 20:19–29

V

arifrån får du frid?
De första ord som den uppståndne Jesus yttrade
till sina lärjungar var: ”Frid vare med er!” Luther
förklarade nådens och fridens verkningar så, att nåden förlåter
synden och friden ger samvetet ro. Hoppet om frid grundas
alltså på det som hände på Långfredagen. Profeten Jesaja
säger, att meningen med Jesu försoning var att ge oss frid i
hjärtat: ”Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid”
(Jes 53:5). Därför har Jesus också fått namnet ”Fridsfurste”
(Jes 9:6).
Det är alltså oroväckande, om en kristen saknar friden.
Visserligen oroar vi oss ibland för våra barn, hälsan, inkomsterna eller studieresultaten, men det är inte den oron vi nu
talar om. Det är farligt om vi saknar förvissning om syndernas
förlåtelse, ty därmed förlorar vi den saliga friden och glädjen.
Vår text visar på åtminstone fem hinder för att få verklig
frid.

Tredje hindret
Vi lever i ett självbedrägeri, om vi inte vill leva efter Guds vilja
och hjälpa vår nästa. ”Frid vare med er. Såsom Fadern har sänt
mig, så sänder också jag er.” Eftersom lärjungarna fick sina
synder förlåtna, var de beredda till tjänst. Tron är alltid ett
verk som riktar sig mot Gud, alla andra verk riktar sig mot
nästan. Ju större gåvor vi har fått, desto mer måste vi böja oss
ned till att tjäna andra. De bästa kristna är inte de som vet och
förmår mest utan de som är andras tjänare, en slav. Det var ju
en sådan förebild Jesus lämnade åt oss av sig själv. Hela hans
liv var ett enda tjänande. Nu väntar han sig detsamma av oss.
Fjärde hindret
Under båda de söndagskvällar lärjungarna var samlade fattas
en lärjunge – Judas Iskariot. Fast han under tre års tid stått
under den bäste lärarens ledning, var han inte närvarande för
att fröjdas över hans uppståndelse. Han bodde redan i dödsriket och begrundade sina gärningar. Den undervisning Judas
hade fått blev bara en yttre kunskap, som inte fick sjunka
ned i hjärtat. Ett fjärde hinder för frid eller en orsak till falsk
frid är alltså att nöja sig med att hålla sin kunskap för sann.
I världen torde det inte ha funnits styvare skriftkännare än
fariséerna. De kunde utantill citera långa stycken ur Skriften,
men de kände inte igen den Messias som Skriften utlovat.
Något motsvarande finner vi i Upp 2 där det berättas om
församlingen i Efesus. Där fanns den rena lärans högsäte,
samtidigt som man övergett sin första kärlek.

Första hindret
Första hindret är att försöka vara kristen på egen hand och
därmed förakta de heligas samfund. I vers 24 finns de trista
orden: ”Men Tomas var inte med bland dem.” Folk har olika
anledningar till att inte delta i hörandet av Guds ord. Ett bra
svepskäl tycks vara bristen på tid. ”Jag hinner inte.” Mer sällan
erkänner man: ”Jag har inte lust.”
Att vara frånvarande då Guds barn samlas är i allmänhet
ett tecken på dåligt andligt tillstånd. Man har inte plats för
Herren. Men det är just mitt i sin församling han är särskilt
närvarande. ”Där två eller tre är församlade i mitt namn är jag
mitt ibland dem.” Så hände det också nu: Den uppståndne
Jesus stod mitt ibland sina lärjungar. Han hjälpte dem från
otro till tro. Det var en stor nåd för Tomas, att han fick en
andra chans. Så sker inte alltid.

Femte hindret
Det femte hindret för friden är den särskilt tryckande syndabördan. Även för den sjukdomen har den store Läkaren
en medicin: tillsägelsen om syndernas förlåtelse i hans blod.
I vers 23 heter det: ”Om ni förlåter någon hans synder så är
de förlåtna.” Här vill jag tala med en ”större mun.” Luther
säger: ”I bikten finner du den fördelen, att orden riktas till dig
personligen. I predikan riktas de till hela församlingen, och
även om de då träffar dig också, så blir du inte lika övertygad.
Men i bikten är det inte fråga om någon annan än dig.”

Andra hindret
Av Tomas fall kan vi upptäcka ett annat sätt att stå emot den
helige Ande, nämligen att förneka bibliska sanningar. Denna
gång var det fråga om tvivel på Kristi uppståndelse. I vår tid
skulle somliga anse ett sådant tvivel vara tecken på ärlighet.
Men i själva verket är det ett exempel på ett dödligt förnufts
resonemang. ”Men om Kristus inte har uppstått, är er tro
förgäves, ni är då ännu kvar i era synder” (1 Kor 15:17). När
Jesus dömdes skyldig till döden, var hans saga enligt Tomas
slut. Men just i Jesu död visade sig Guds dolda vishet. Synderna blev försonade och dödens makt bruten. Luther säger,
att de förskräckta som sitter bakom låsta dörrar upptäcker
nyttan av Kristi uppståndelse. Evangeliets väsen är sådant,
att det tröstar endast bävande samveten.

Den saliga fridens hemlighet
Var kan vi finna friden så, att vi säkert vet vårt själatillstånd?
Svaret lyder: Endast i Kristi sår. Inte heller lärjungarna hade
kunna bli lugna, om de inte hade fått se Kristi sår. I en del
gamla krucifix har man avbildat en evangelist på varje spik.
Detta visar på ett gripande sätt, hur de heliga skrifterna hämtar sin kraft endast ur Kristi blodiga sår. I dem finner den
fridlösa själen sin frid och kan utropa med Tomas: ”Min
Herre och min Gud!”
Timo Laato

3

nr 2/2018

BOKRECENSION

Det internationella FFG

U

nder årens lopp har vi haft de mest olikartade
studentgrupper på Församlingsfakulteten.
De studenter som just nu läser på vår
teologiska utbildning, Filippusprogrammet, utgör faktiskt den tionde kullen i vårt TU-program. En hel del av
dessa studenter har efter fullgjorda studier på FFG rest
utomlands för tjänst eller fortsatta studier – bland annat till Peru, USA, Mongoliet, Skottland och Canada.
Sedan finns också den motsatta varianten: En rad
studenter från de mest skiftande länder har studerat på FFG – vissa på vår bibelskola, andra på vårt
TU-program. I båda fallen kommer de utländska
studenterna främst från Finland (anmärkningsvärt
många har faktiskt varit finsktalande och har passat
på att lära sig mer svenska under tiden). Men den
mest spännande blandningen av studenter återfinns
på vårt masterprogram.
Månadsskiftet februari – mars var förmodligen
den mest ”internationella studentveckan” någonsin i
FFG:s snart 25-åriga historia, något som vi försökte
dokumentera med lite bilder. Vi hade inte mindre
än fyra kategorier av studenter med koppling till ett
dussintal länder samlade under vårt tak.
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Till att börja med handlade det om våra ordinarie
studenter på Filippusprogrammet – tre som läser
heltid och två som läser deltid (varav en på distans).
En av dessa studenter har asiatisk bakgrund och
talar faktiskt Jesu eget modersmål, alltså arameiska!
Vi hade också ett par missiologi-studenter som
gick en specialkurs i missiologi som förberedelse för
att åka ut som missionärer till Sydamerika.
Den tredje gruppen utgjordes av ett antal GUstudenter, alltså studenter som läser vid Göteborgs
universitet men utnyttjar våra läsplatser och vårt
kök, flera av dem deltar också i våra middagsböner.
Det verkligt speciella denna gång var dock den
fjärde gruppen, våra studenter på master-nivå, alltså
studenter som läser programmet Master in Sacred
Theology. Just denna gång handlade undervisningen
om hermeneutik (primärt bibeltolkning), och lärare
var studierektorn (Academic Dean) vid seminariet i
Ft. Wayne, dr. Charles Gieschen.
Årets första STM-kurs var en av de största någonsin med inte mindre än 14 studenter. I samband
med ett förmiddagskaffe bad jag eleverna presentera sig själva, både vad de hette och vilka länder de

representerade. Det visade sig att de representerade
en stor del av Europa:
Som vanligt hade det kommit studenter (i de
flesta fall: pastorer i församlingstjänst) från Finland,
Lettland och Sverige. Sedan hösten 2016 deltar
också studenter från Ryssland. Denna gång fanns
det även studenter från Island, Norge, Danmark,
Ukraina, Rumänien och Moldavien, medan läraren
alltså kom från USA.
Naturligtvis finns det många förbluffande historier bakom dessa livsöden. Vid vårt traditionella
tisdagskaffe hamnade jag bredvid en rysk pastor som
har 10 mil mellan sina båda församlingar. Och ja –
han kör mellan de båda församlingarna varje söndag.
Men är det inte knepigt att köra så långt varje söndag,
undrade jag och tänkte bland annat på väderförhållandena. Nej, inte alls – nu för tiden är det sällan mer
än 30 minusgrader, så det är inte så farligt, försäkrade
han. Men hur går det då med bilkörningen, fortsatte
jag. Nja, det är inte heller något större problem, men

förra året körde han ca 120 000 km. Jag trodde först
att jag hört fel, men den andre ryssen bekräftade att
jag uppfattat honom rätt – han hade faktiskt kört en
sträcka (motsvarande) tre varv runt jordklotet förra
året. Bilarna i Ryssland är uppenbarligen tillräckligt
bra för att klara detta, och bensinen är ju billig. Men
kan det verkligen stämma att han kör så extremt
mycket? Det blir ju ca 330 km per dag – 365 dagar
om året?! Det visade sig att han tydligen åker regelbundet till Sibirien från S:t Petersburg. Att åka till
Bajkalsjön tar sex resdagar – enkel resa! Då passar
man tydligen på att besöka olika församlingar och
konfirmandgrupper längs med vägen …
Efter drygt 21 års arbete på Församlingsfakulteten är jag ganska härdad: våra samtalsämnen kring
fikaborden kan handla om vad som helst! Nu ser jag
fram emot att höra om ännu fler spännande livsöden
… En annan av våra masterstudenter håller tydligen
på att samtidigt bedriva doktorandstudier i ekonomi
i sitt hemland. Men det är en annan historia.
Rune Imberg

ANNONS

”mina minsta”
Bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela
människan i vardag och katastrof.

Plusgiro: 62 86 94-2
5
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Sommarbibelskola 2–4 augusti 2018:

Tro och bekänna
Efter intensivt fokus på reformationsjubileet 2017, om vad reformatorisk
tro är, så ligger Församlingsfakultetens fokus under 2018 på trons
naturliga tillämpning, nämligen bekännelse. Vad vi tror får konsekvenser
i livet, i våra handlingar, i olika bekännelser. Om detta handlar också årets
sommarbibelskola. Sommarbibelskolan får återigen besök av Jan-Erik Appell,
som är kaplan för dagarna och som leder bibelstudier över tre olika bekännelser
i aposteln Petrus liv:
• ”Du är Messias, den levande Gudens Son” (Matt 16:16)
• ”Jag känner inte den mannen!” (Matt 26:74)
• ”Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär.” (Joh 21:17)

Missa inte undervisningen och diskussionerna
på årets sommarbibelskola! Mer information om
dagarna kommer inom kort på vår hemsida och i
nästa nummer av Hälsning. Schemat för dagarna är
torsdag–lördag, kl. 9–15, med lunch på egen hand.
Anmälan senast 20 juni till expeditionen,
tfn: 031-778 35 40, info@ffg.se.
Begränsat antal platser.
I kursavgiften 200 kr ingår fika.
Välkommen!

Utöver bibelstudierna blir det lektioner med några av fakultetens lärare, bl.a.
Torbjörn Johansson, Rune Imberg och Jakob Appell. Ett ämne som tas upp är
bekännelsens status i förhållande till Bibeln: ”Bibeln OCH bekännelsen? Var
i Bibeln står det?” Dessutom blir det en djupdykning i de tre delarna av den
apostoliska trosbekännelsen.
• Vi tror på Gud Fader allsmäktig
• Vi tror ock på Jesus Kristus
• Vi tror ock på den helige Ande

Skörden är mycken,
men arbetarna äro få …

(Matt 10:37 i 1917 års kyrkobibel)

I

höst ska vi fira att Församlingsfakulteten funnits till i 25 år.
Välkomna att fira med oss på Fakultetens dag!
Detta jubileum innebär, som man lätt förstår, att för 25
år sedan (när Carl Bildt var statsminister, Tyskland var återförenat och Sovjetunion nyligen upphört!) fanns visionärer som
var beredda att satsa tid, möda och inte minst pengar för att
Församlingsfakulteten skulle komma till stånd. Och bakom
dessa insatser fanns det ytterligare en grupp personer – en
rad med förebedjare, av vilka många hade hållit på med sin
bönekamp i åratal, andra i årtionden.
Vi som är verksamma på FFG nu – studenter, lärare, övrig
personal, styrelse – får alltså skörda där andra har sått (Joh
4:37–38).
Men hur är det med framtiden? Vilka sår idag för framtiden? Och då handlar det inte bara om 2020-talet (tänk – dit
är det bara två år!), utan även om 2030-talet, 2040-talet och
så vidare …

Du som just i detta nu läser Hälsning från Församlingsfakulteten skördar frukten av andras arbete – en del av detta arbete
går faktiskt tillbaka till början av förra århundradet … Men
du är också mycket välkommen att själv så till kommande
generationer!
Vi välkomnar dig alltså att be, gärna dagligen, för Församlingsfakulteten, för allt arbete som bedrivs här och för alla personer som rör sig i huset. (Som du kan se på bilderna på s. 4–5
är vi ofta många och kommer från olika delar av jordklotet!)
Du är också mycket välkommen att understödja vårt arbete
ekonomiskt. Inte minst viktigt är det att vi får rikliga gåvor som
gör det möjligt att amortera på vårt huslån. Alla amorteringar
innebär ju att man – för alltid! – blir av med en skuld. 1000
kr i amortering betyder på lång sikt (vi på FFG tänker ofta i
årtionden …) att man slipper att betala flera tusen kronor till
en bank. Det ligger alltså en speciell välsignelse över den typen
av gåvor som tenderar att förmera sig själva på lång sikt!
Rune Imberg
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Master of Sacred Theology
Teologisk fortbildning specialanpassad för präster och teologer i tjänst
Följ med på enstaka intensivkurser eller gå helt program på kvartsfart, vilket leder till en master-examen (STM) från Concordia Theological
Seminary i USA. Programmet fungerar utmärkt både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning. Läsåret 2018–19 erbjuds följande kurser:
10–15 september: REVIVAL MOVEMENTS, med Rune Imberg
12–17 november: BAPTISM AND CATECHESIS, med John Pless från CTS
25 februari–2 mars 2019: JUSTIFICATION, med Roland Ziegler från CTS
För mer information och ansökningsblanketter, se www.ffg.se/utbildning/master

Kalendern
9/4 kl. 18:

”Augsburgska bekännelsen för vår tid”,
fakultetsföreläsning med Torbjörn Johansson

11/4 kl. 13–15: ”Är Gamla testamentet kristet?”
Mats Eskhult
25/4 kl. 13–15: ”Luthers översättning av Gamla testamentet”,
Mats Eskhult
9/5 kl. 13–15:

”Mellan Gamla och Nya testamentet”, Mats Eskhult

2–4/8:

Sommarbibelskola: ”Tro och bekänna”

10–15/9:

”Revival Movements” (STM-kurs med Rune Imberg)

9/11:

Temadag med bl.a. Robert Kolb

10/11:

Fakultetens dag, FFG 25 år

12–17/11:

”Baptism and Catechesis” (STM-kurs med John Pless)
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Läs texten, läs texten, läs texten!

P

aul Raabe, professor i Gamla
testamentet på Concordia
Seminary i St. Louis, är på besök och ger en veckas intensivundervisning. Det är 20 år sedan han besökte
Församlingsfakulteten sist. Då undervisade han över Jesaja. Den här gången
följer han de olika utsagorna om hednafolken i profetböckerna. Nästan alla profeter har något att säga om hedningarna.
Domsord över folkens avgudadyrkan
och orättfärdiga handlande följs av eller
blandas med löften om att de också en
dag ska få del av välsignelsen som utgår
från Sion, Jerusalem.
Gång på gång i sin undervisning återkommer han till nödvändigheten att läsa
texten. Läs texten! Läs igenom den flera
gånger i sträck. Och då menar han inte
att man ska läsa ett begränsat avsnitt som
i gudstjänstens läsningar utan en hel bibelbok i sträck. Först när man gjort det
och har en hum om helheten kan man
börjar ägna sig åt de enskilda verserna
och innebörden i dem. Detsamma gäller
Gamla testamentet i sin helhet. Innan
man ska ägna sig åt GT-exegetik, tolkningen av Gamla testamentet, bör man
ha läst hela flera gånger.
Jag frågade Raabe vad som hänt i GTforskningen under de tjugo år som gått
sedan han sist besökte Göteborg.
– Stora delar av GT-forskningen har
en helt annan inställning nu, menade
han. Om man förr hela tiden skulle söka
sig bakom texten för att försöka komma
åt var och när och hur och under vilka
omständigheter en bok eller visst avsnitt
kommit till ägnar sig forskningen nu åt
texten. De flesta tror visserligen fortfarande på mer än en Jesaja, men intresset
ligger nu på hur boken hänger ihop och
vad den vill förmedla. Man studerar numera en text som faktiskt existerar.
– Det finns dock en baksida med att
fokuset ändras, säger Raabe. Texten utsätts för helt okontrollerade läsningar
där den ena moderna teoribildningen

appliceras på texten efter den andra
allt efter behag: radikal vänsterläsning,
HBTQ, post-kolonial, feministisk sydaustraliensisk läsning i kontrast till den
nord-australiensiska. Varje liten gruppering läser Bibeln på sitt eget sätt. Det
har kommit till en punkt när det har
blivit löjligt.
– Vi måste återgå till själva texten och
om mitt sammanhang inte gillar det får
man ändå acceptera texten som den står,
säger Raabe. Jag har inte mycket tålamod
med att man vill skriva om texten. Om,
till exempel, texten använder maskulina
pronomina om Gud och man vill skriva
om den för att man inte tycker om maskulina pronomina så spelar det ingen roll.
Folk får gärna skapa sin egen religion,
men de ska inte revidera vad texten säger.
Raabe återkommer flera gånger till
hur viktigt det är att lekfolket läser texten för egen del och gör sin egen föreställning så att de kan hålla präster och
lärare ansvariga för vad de lär ut.
En stor utmaning är att både lekfolk
och präster har för dålig kunskap i Gamla testamentet.
– Det behövs mer predikande och undervisning i Gamla testamentet. En del

lutherska präster menar att Luther bara
predikade över evangelierna. Det stämmer inte. Han gjorde det på söndagarna.
Men de glömmer att Luther predikade
resten av veckan också och då ofta över
Gamla testamentet.
– Vi behöver andaktslitteratur som
utgår från Gamla testamentet, sånger
som använder språk och berättelser från
de 39 första böckerna. Kristna idag behöver vänjas vid Gamla testamentet och
dess sätt att uttrycka sig. Studiematerial
som handleder och hjälper folk att läsa
behövs också. Precis som profeterna
uppmanade sina åhörare att höra Herrens ord behöver vi uppmana kristna
att läsa Gamla testamentet. Börjar man
bara läsa och får lite hjälp blir man ofta
såld på texten och motiverad att fortsätta
läsa. Det är min erfarenhet som lärare att
lekfolket tycker Gamla testamentet är
allt annat än tråkigt.
– Men det är klart. Det behövs också
lärare på alla nivåer, från söndagsskola
till prästutbildningar som är förtrogna
med de 39 böckerna och har förmåga
att förmedla dem till dagens kristna, avslutar Raabe.
Daniel Johansson

