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Helsingborgs  
Missionsförsamling
Brytstugevägen 2 
254 61 Helsingborg 
Telefon: 042 - 16 22 25
info@rosengardskyrkan.se 
www.rosengardskyrkan.se

Bankgiro: 185-70 44 (Församlingen) 
Bankgiro: 665-5377  (Ungdomsverksamheten)
Swish: 1232671170 (Församlingen) 
Swish: 1234674917 (Ungdomsverksamheten)

Expeditionstider 
Tisdagar 9-12 och fredagar 12-16. 

Anställda
Pastor och församlingsföreståndare
Sara Sjölander
Telefon: 0705-38 68 83 
sara.sjolander@rosengardskyrkan.se

Ungdomsledare
Malin Olofsson
Telefon: 0709-82 92 33 
malin.olofsson@rosengardskyrkan.se

Ledighet
Sara: 30-31/3, 13-14/4, 11-12/5, 29-30/6
retreat 10-15/3. Semester 1 juli-4 aug.
Malin: 2-3/3, 27-28 april, 18-19 maj,  
22-23 juni. Semester 1 juli-4 aug.

PåGång redaktion
Ingår: Per Leijon, Anders Johansson, 
Sara Sjölander, Christer Hedegärd och 
William Persson.

Nästa utgivning: 16 juni
Manusstopp: 30 maj

Har du något du skulle vilja ha med 
i nästa PåGång? En bra bild till nästa 
omslag? Eller en synpunkt på hur du 
tycker PåGång kan förbättras?  
Det tas tacksamt emot av Per Leijon,  
perleijon@hotmail.com

Församlingsböckerna

Till vila
Lennart Sörliden född den 25 mars 
1940, avled den 1 januari 2019.  
Begravningsgudstjänsten ägde rum i 
Rosengårdskyrkan den 25 januari 2019. 
Officiant: Anders Johansson 

Flyttningsbetyg
Andreas Månefrost har flyttat sitt  
medlemsskap till Centrumkyrkans  
församling i Bjuv den 16 september 2018

Adressändringar
Birgit Kennefors Jordbodalens  
vårdboende, Närlundavägen 28,  
252 75 Helsingborg.

Har du funderat 
på att fasta?
Att fasta handlar om att avstå något för 
att vinna något annat. Fastan handlar 
om bön och eftertanke och ger möjlighet 
för tid med Gud. Fastan kan hjälpa oss 
att skapa goda vanor som vi kan ha med 
oss framåt i tiden. Om Jesus kan vi läsa i 
Bibeln att han gick ut i öknen i 40 dagar 
för att fasta och be - en tid av förbere-
delse för det som skulle komma.

Förr var fastan mest förknippad med att 
avstå mat under en period, eller att äta 
mindre. Nu för tiden har kreativiteten i 
att ”skapa” sin egen fasta ökat. Fortfaran-
de fastar många genom att äta mindre 
eller annorlunda, en del fastar genom att 
avstå en viss typ mat och väljer att äta 
vegetariskt. Andra fastar genom att avstå 
sociala medier, TV, eller att handla. Men 
att fasta handlar inte bara om att avstå, 

det handlar också om att välja något 
annat - att be och samtala med Gud för 
att få en djupare relation med honom 
och att ge av sitt överflöd till någon som 
saknar allt. Jesaja 58:6-8

Jag ska fasta i år för att jag vill avstå  
något för att vinna något bättre. 

Vill du hänga på så vi kan  
stötta varandra?

p.s Equmeniakyrkan inbjuder i år den 
som vill att delta i klimatfastan, i korthet 
handlar det då om att välja det som är 
gott för klimatet. Information om detta 
finns på vår hemsida rosengardskyrkan.
se och i kyrkans foajé.

Sara Sjölander

Städdag i kyrkan
Lördag den 13 april kl. 10-13 hjälps vi  åt att städa i vår kyrka, både inne och ute. 
Medtag gärna egen fönsterskrapa, räfsa m.m. som kan behövas. Vi bjuder på korv 
och bröd. Det blir en trevlig förmiddag med god arbetsgemenskap!
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Välkommen till 
Vårmarknad
Den 30 mars kl. 14 – 17. Ett alltid lika 
trevligt vårtecken: Scouterna grillar – 
servering av kaffe och våfflor –  
musikunderhållning.

Det blir förstås konst- och hantverkslot-
teri och andra lotterier, loppisbord och 
massor av gott att köpa på vårt hemba-
kat-hemlagat-bord och en hel del annat. 
Vi är tacksamma för att Du vill vara  
med och bidra till vår försäljning!

Marknadskommittén

Halv två hos mig den 
7 april
Söndagen den 7 april 13:30 blir det ett 
nytt tillfälle att vara med och dela ge-
menskap hemma hos varandra! Tanken 
är att över en bit mat träffa och lära 
känna någon/några du inte känner så väl. 

Hopp till Helsingborg!

Den 2 juni ordineras vår pastor Sara i 
kyrkokonferensen i Jönköping. Hon har 
då gjort klart sitt första år i tjänst - det så 
kallade vägledningsåret. ”Ordinationen 
innebär bekräftelse på Guds och män-
niskors kallelse samt ger behörighet till 
tjänst i församlingarna. Vid ordinatio-
nen bekräftar diakoner och pastorer sin 
tro på Jesus Kristus, sin vilja att följa 
Equmeniakyrkans gemensamma ord-
ningar och att arbeta för Kristi kyrkas 
synliga enhet och förverkliga kallelsen 
med Kristus som förebild.” (utdrag ur 
teologisk grund för Equmeniakyrkan).

Sara ordineras,  
När, hur, vad innebär det?

Sebastian Stakset kommer till Helsing-
borg!

Kyrkorna i Helsingborg bjuder in till ge-
mensamma samlingar för alla i Helsing-
borg 15-16 mars. Vi gästas av Sebastian 
Stakset, som under många år var en av 
frontfigurerna i det framgångsrika hip-
hop-bandet Kartellen. Efter många år 
i drogmissbruk och kriminalitet mötte 
Sebastian Jesus.

Genom tal och musik får vi ta del av 
Sebastians livsberättelse. Han personi-
fierar vad Jesus kärlek kan göra med en 
människa. Från hat till kärlek, från totalt 
mörker och kriminalitet till att bli en 
kärlekens ambassadör på Sveriges skolor, 
SIS-hem och fängelser.

"Jag var en ambassadör för hat i många 
år. Idag är jag stolt över att kalla mig 
en ambassadör för kärlek" / Sebastian 
Stakset

Alla samlingar är i Pingstkyrkan.

Fredag kl 20.00 
Lördag kl 10.00 talar Sebastian till 
människor med evangelistlängtan. 
Lördag kl 20.00 

I samband med samlingarna kommer 
det att behövas hjälp av volontärer och 
ideella, med välkomnande, servering och 
förbön. Kontakta Sara Sjölander för mer 
information.

Välkomna till en helg av  
hopp och kärlek!

Vår önskan är att så många som möj-
ligt kan vara med och fira detta och vi 
planerar därför för en gemensam resa 
till konferensen. Mer detaljer om detta 
kommer längre fram. För dem som inte 
kan komma med till Jönköping planerar 
vi att sända ordinationsgudstjänsten på 
storbild i kyrkan vid vår ordinarie guds-
tjänst den 2 juni kl 10.00. 

Christina Melin

Alpha har börjat!
Tillsammans med Slottshagskyrkan har 
vi denna vår en Alphakurs. Alpha är till 
för dig som är nyfiken på vad kristen tro 
är, vem Jesus är, vad man ska ha försam-
lingen till och hur man berättar om sin 
tro. 

Alpha är för dig som inte ännu är kristen 
men också för dig som har varit kris-
ten länge men som vill samtala om och 
fördjupa din tro. Vi är drygt 15 personer 
som under våren går igenom Alphakur-
sen. Vi äter tillsammans, vi lyssnar till-
sammans och vi samtalar med varandra. 

Om du inte är med i år så kommer det 
ges möjlighet framöver! Så håll ögonen 
öppna för när nästa kurs börjar. 

Det kommer finnas listor på kyrktorget 
i Rosengårdskyrkan. På den ena listan 
skriver den upp sig som vill bjuda in och 
hur många gäster man kan ta emot. På 
den andra listan skriver den upp sig som 
gärna vill bli bjuden någonstans.

Inför aktuell söndag får alla besked 
om vilka som blir gäster och var ni är 
välkomna. Vi som varit med tidigare har 
haft en fin eftermiddag tillsammans och 
hoppas att ännu fler vill vara med den 
här gången.                  

           
Ingegerd Ågårdh
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11 lördag 
Cykelevenemang. Mer info kommer.

2 söndag 10.00
Gudstjänst ”Vägen till livet”. Georg 
Andrén generalsekreterare i Diakonia. 
Internationella utskottet. Sång och musik 
Eva Cedergren.

16 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården i Förenings-
lokalen. Anders Johansson.

19 söndag 10.00
Gudstjänst ”Att växa i tro”.  
Sara Sjölander. Sång Malin Artéus.

26 Bönsöndagen 10.00
Gudstjänst ”Bönen”. Göran Andreasson. 
Sång Malin Olofsson.

17.00
Vårkonsert med Rosengårdskyrkans 
kör, Siw Leijon, Marie Stroh och Sara 
Sjölander. 

Juni
2 söndag 10.00
Livesändning i Rosengårdskyrkan från 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens och 
ordinationsgudstjänst i Jönköping.  
Pastor Sara Sjölander ordineras i  
gudstjänsten.

3 måndag 19.00
Musikcafé med Börje Wessman,  
dragspelselever och dragspelsensemble. 
Samarrangemang med ABF.

8 Pingstafton  
Pingstkonferens i Pingstkyrkan med 
Tomas Sjödin. Arrangör Helsingborgs 
Kristna Råd. Se vidare information!

9 Pingstdagen 10.00
Gudstjänst med Nattvard  
”Den heliga Anden”. Sara Sjölander.  
Sång Siw Leijon.

13 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården i Förenings-
lokalen. Anders Johansson.

14 – 16.30 
Tal- och röstvårdkurs med Siw Leijon. 
Mer info i kyrkan och på hemsidan.

14 Palmsöndagen 10.00 
Gudstjänst ”Vägen till korset”.  
Malin Olofsson. Sång Siw Leijon.

15 måndag 19.00
Passionsandakt ”Korsets väg”. Anders 
Johansson. Sång Bengt Lissvall.

16 tisdag 19.00
Passionsandakt ”Korsets väg”.  
Anders Johansson. Sång Siw Leijon

18 Skärtorsdagen 14.00
Träffpunkt Rosengården. Andakt  
med nattvard i Stilla veckan.  
Anders Johansson.

19.00
Getsemanestund med Nattvard ”Tvätta 
varandras fötter”. Sara Sjölander.  
Sång och musik Eva Cedergren. 

19 Långfredagen 10.00 
Gudstjänst ”Korset”. Sara Sjölander. 
Sång och musik Jonas Cedergren,  
Sebastian och Kristoffer Tryggmo.

13.00  
Ekumenisk långfredagsvandring.   
Samling vid Kärnan.

21 Påskdagen 10.00
Gudstjänst ”Kristus är uppstånden”.  
Sara Sjölander. Sång och musik Malin 
Olofsson, Sebastian Tryggmo och  
projektkör.

28 söndag 10.00
Gudstjänst ”Påskens vittnen”.  
Gert Gustavsson. Sång RPG-kören.  
Närradio 99,2 Mhz. Bön och offerdag 
för mission i Sverige.

Maj
5 söndag 10.00
Gudstjänst med Nattvard ”Att följa  
Jesus”. Sara Sjölander. Sång Malin 
Olofsson. Församlingsmöte. 

Mars
3 Fastlagssöndagen 10.00
Gudstjänst med Nattvard ”Kärlekens 
väg”. Sara Sjölander.  
Sång 2x Paulander. 

10 söndag 10.00
Gudstjänst ”Prövningens stund”. Malin 
Olofsson. Sång och musik Sebastian och 
Kristoffer Tryggmo. Bön- och offerdag 
för pastorsutbildningen.

14 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården i Förenings-
lokalen (mitt emot Skaragatan 45).  
Bengt Lissvall.

15 fredag – 16 lördag 20.00
”Hopp för Helsingborg” – evangelist  
Sebastian Stakset i Pingstkyrkan.  
Arrangör Helsingborgs Kristna Råd.

17 söndag 10.00
Gudstjänst ”Den tjänande tron”.  
Sara Sjölander. Sång Malin Olofsson.

24 Marie Bebådelsedag 10.00
Gudstjänst ”I tro och tillbedjan”.  
Sara Sjölander. Sång Pär Sjölander.  
Närradio 99,2 Mhz.

30 lördag 14.00 – 17.00
Vårmarknad. Kaffe och våfflor,  
musikunderhållning, scouterna grillar, 
lotterier och försäljning.

31 söndag 10.00
Musikgudstjänst med Rosengårdskyr-
kans kör, Siw Leijon, Marie Stroh och 
Anita Strandh.

April

7 söndag 10.00
Gudstjänst med Nattvard ”Försonaren”. 
Sara Sjölander. Sång Malin Olofsson, 
Equmenia. 

13 lördag 10 – 13.00
Städdag i kyrkan. 
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16 Heliga Trefaldighetsdag 10.00
Gudstjänst ”Gud – Fader, Son och Ande. 
Kent Hallström. Sångmedverkan.

23 Johannes Döparens dag 17.00
Musik i sommarkvällen Blomma säj. 
Siw Leijon, Marie Stroh och  
Sara Sjölander.

30 söndag 10.00
Gudstjänst ”Kallelsen till Guds rike” – 
tillsammans med Slottshagskyrkan.  
Anders Johansson Sång Malin Olofsson.

Juli

7 söndag 10.00
Gudstjänst i Slottshagskyrkan.

ROSENGÅRDSKYRKAN VÅREN 19

DU KAN VÄLJA ATT VARA MED PÅ ALLT, ELLER BARA EN DEL AV DET. 
ALLA ÄR VÄLKOMNA! FRÅGOR? TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG!

SIW.LEIJON@HOTMAIL.SE   MALIN.OLOFSSON@ROSENGARDSKYRKAN.SE
ADRESS TILL KYRKAN: BRYTSTUGEVÄGEN 2 HELSINGBORG

ÖVNINGAR FÖLJANDE TISDAGAR: 
12 MARS 19:30, 26 MARS 19:30

LEDS AV: SIW LEIJON

ÖVNINGAR FÖLJANDE TISDAGAR:
23 APRIL 19:30, 7 MAJ 19:30, 14 MAJ 19:30, 21 MAJ 19:30

LEDS AV: SIW LEIJON

GOSPEL-INRIKTNING. ÖVNINGAR FÖLJANDE TISDAGAR:
2 APRIL 18:00, 9 APRIL 18:00, 16 APRIL 18:00

LEDS AV: MALIN OLOFSSON

MUSIKGUDSTJÄNST SÖNDAG 31/3 10:00

PÅSKDAGEN SÖNDAG 21/4 10:00

VÅRKONSERT SÖNDAG 26/5 17:00

SJUNG I KÖR!

Ja, må Du leva!
När vi funderade på hur vi, Sara och Malin, som är ganska nyanställda i församling-
en skulle få möjlighet att träffa och lära känna er som är medlemmar i församlingen 
kom vi på att födelsedagskalas är ett alldeles utmärkt sätt! Alla fyller ju år någon 
gång (och vi får på detta sätt äta tårta varje månad)! Några av er har vi redan fått fira 
födelsedag tillsammans med. Och vi vill ju träffa er alla! Det kommer av förklarliga 
skäl ta ungefär ett år, men den som väntar på något gott.

En inbjudan ska komma på post men om PostNord inte klarar  
leveransen så får ni datumen för vårens kalas här.

Februaribarn den 2 mars kl 14 
Marsbarn den 13 april kl 14  
Aprilbarnen den 27 april 14 
Majbarn den 25 maj kl 14 
Junibarn den 15 juni kl 14 

Varmt välkommen på Ditt födelsedagskalas  
i Rosengårdskyrkan!

Tisdagsbön
Varje tisdag morgon kl 9.00 samlas vi till bön för 
veckan. En i stund i stillhet då vi får samtala med Gud. 
Efter dricker vi en kopp kaffe tillsammans och samta-
lar med varandra. Varmt välkommen att dela gemen-
skap i bön.

Helsingborgs Kristna Råd 
inbjuder till födelsedagsfest 
för kyrkan
Pingstafton gästas vi av Tomas Sjödin, pastor i  
Smyrna i Göteborg, författare, krönikör och  
vinterpratare. Detaljerna kring plats och tid är ännu 
inte bestämt men information kommer i god tid innan. 

På Pingstdagens eftermiddag inbjuds alla till  
födelsedagsfirande i Grytan.

Nybostrand 14-15  
september 
Boka redan nu! Församlingshelg på  
Nybostrand 14-15/9. En helg med fokus på bön och 
gemenskap. Mer information kommer.
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Program för RPG
5 mars kl 14.00 Slottshagskyrkan
Myten om barndomen – betydelse för 
vilka vi blir. Germund Hesslow, docent 
i filosofi och professor i neurofysiologi 
vid Lunds universitet.

19 mars kl 14.00 Pingstkyrkan
Helsingborg – en stad på gränsen. Anti-
kvarie Pelle Johansson berättar om hur 
Helsingborg tack vare sitt geografiska 
läge påverkats av omvärlden.

2 april kl 14.00 Rosengårdskyrkan
Vård och omsorg – nuläge och framtida 
utmaningar. Helsingborgs omsorgsdirek-
tör Annika Andersson. RPG-kören.

16 april kl 14.00 Slottshagskyrkan
Sångprogram. Anders Mårtensson sång 
och Elisabeth Falk piano.

7 maj
Vårutfärd till Österlen. Besök i S:t Olofs 
kyrka samt besök hos Borstakungen i 
Onsala.

Se separat information om anmälan m.m

Om RPG:
RPG är en ideell och partipolitiskt 
obunden pensionärsorganisation. Med 
kristna värderingar som grund arbetar 
vi för en trygg framtid som äldre och 
som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskåd-
ning och verksamheten syftar till beri-
kande aktiviteter, förmedling av sam-
hällsinformation samt opinionsbildning i 
för pensionärer viktiga frågor. 

Våra 15.000 medlemmar finns i 170 
föreningar runt om i landet. För oss 
spelar det ingen roll om du är pensione-
rad, anhörig, eller vilken livsåskådning 
du har. Du är välkommen till oss precis 
som du är.  

Georg Andrén på besök
Söndagen den 12 maj medverkar Diakonias nye gene-
ralsekreterare vid gudstjänsten i Rosengårdskyrkan. Efter 
gudstjänsten blir det ytterligare information om Diakonias 
arbete. Bland annat om det arbete som görs tillsammans för 
jämställdhet och utbildning för flickor i Bangladesh. Det 
handlar om att lära sig cykla för att bli mer självständiga 
och få ökad självkänsla. Med anledning av detta utmanar 
Diakonia församlingar i Sverige att ha olika ”cykelevene-
mang”. Lördag 11 maj kommer det därför att bli någon 
form av aktivitet med cykling! Mer information kommer 
senare.

VÅRENS FREDAGAR 
TONÅR/UNGA VUXNA 
ROSENGÅRDSKYRKAN

Fredag 8/3 17:00 - KonfaS-träff
Fredag 8/3 19:00 - Singstar & Spel
Fredag 22/3 19:00 - Tacolov
Fredag 12/4 19:00 - Snapchatrally
Fredag 26/4 19:00 - Tacolov
Fredag 10/5 17:00 - KonfaS-träff
Fredag 10/5 19:00 - Spel & lekar
Fredag 24/5 19:00 - Avslutningsfest
 
Med mera! Skicka ett sms (med ditt 
namn) till ungdomsledare Malin på 
0709-829233 så lägger hon till dig i 
sms-listan där den senaste infon 
kommer ut! Tipsa ungdomar/unga 
vuxna i din närhet om detta! 

Med mera! skicka ett sms (med ditt namn) till ungdomsledare Malin på 0709-
829233 så lägger hon till dig i sms-listan där den senaste infon kommer ut!  
Tipsa ungdomar/unga vuxna i din närhet om detta!  /Malin Olofsson
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Är det för lite Gud i 
predikan?
 
Några dagar efter nyår läste jag 
ledarsidan i tidningen Dagen. Rubriken 
fick mig att stanna upp intresserat: 
Präster och pastorer behöver inte 
skämmas för Gud. Prästen Clara 
Nystrand hade lyssnat på ett par 
predikningar i Lunds stift och därefter 
i Kyrkans tidning kommenterat: 
Jag var inte beredd på att det skulle 
vara så lite Gud. I samma tidning 
presenteras Frida Mannerfelt, präst 
och doktorand i praktisk teologi vid 
Enskilda Högskolan (tidigare THS) 
i Stockholm, som i artikeln hävdar 
att vi gått från ett budskapsorienterat 
ideal till ett relationsorienterat. Är det 
så, tänkte jag, så sagt och gjort – jag 
bjöd hem mig själv för en pratstund 
hos Frida i Rydebäck där hon bor med 
sin familj, maken Petter och de båda 
barnen Ella och Isak, 8 och 5 år. Frida 
har flera av oss för övrigt mött vid 
besök i Rosengårdskyrkan sedan hon 
själv började undervisa på Högskolan 
för ett år sedan. I oktober hade vi 
dessutom glädjen att få lyssna till hennes 
förkunnelse från predikstolen.

Frida, du har granskat predikoideal 
i Svenska kyrkans prästutbildning 
från 1903 till 2017, ett riktigt långt 
tidsperspektiv. Hur bar du dig åt?

Jag hade fina samtal med ett tjugotal 
äldre och pensionerade kollegor, 
och valde att skriva om predikoideal 
utifrån litteratur som använts vid ämnet 
homiletik (läran om predikokonst) på 
prästutbildningen. En del tog jag också 
reda på via arkiv. Mycket handlar ju om 
hur man ”blir till” som predikant.

Från budskapsorienterat till 
relationsorienterat ideal – det låter 
anmärkningsvärt. Lite Martin 
Lönnebo respektive KG Hammar, 
eller…?

Vi kan se ett skifte på 1970-talet då 
böcker om predikan av just dessa båda 
herrar tas i bruk. Här skulle mycket 
kunna sägas, men ett citat jag ofta 
hänvisar till som representativt är när 
Hammar skriver (och Lönnebo citerar 
honom entusiastiskt): Herren Jesus 
själv är en kommunikationens mästare, 
även efter en modern måttstock. Hans 
predikan är en inkluderande dialog. 
Han tog alltid utgångspunkt i något som 
tillhörde åhörarnas erfarenhetsvärld. 
Ofta var upptakten en direkt fråga 

eller något problem som han visste att 
människor bar på. Han bemödade sig 
om att använda ett språk och symboler 
som var fullt begripliga för hans 
lyssnare.

Man har ibland talat om ett klassiskt 
andligt evangelium och ett mera 
socialt evangelium. Själv vill jag ju se 
ett enda odelbart evangelium. Har vi 
en begreppsförvirring här?

Om du frågar mig som forskare: Ja, vi 
har en begreppsförvirring vars rötter 
jag menar går tillbaka till olika sätt att 
”lösa” frågan om på vilket sätt Bibeln 
är Guds ord. De olika läsningarna 
och lösningarna gör att det verkar 
som om evangeliet är delat. Om du 
frågar mig som predikant: Vi gör 
gott i att läsa Första Korinthierbrevet 
1. Där känns situationen igen. Har 
Kristus blivit delad? frågar Paulus. 
Motstridiga uppfattningar som såg ut 
att dela evangeliet fanns även på Nya 
testamentets tid. Intet nytt under solen 
alltså. Men framför allt lär vi oss något 
av Paulus råd: Lyft fram korset och 
uppståndelsen – Guds vishet – som 
centrum för förkunnelsen.

Du varnar för en ”allmänmänsklig 
betraktelse med religiös knorr”. 
Pratar vi för mycket i predikstolen?

Snarare pratar vi för lite – om det som 
verkligen betyder något. Studier av 
predikans innehåll de senaste 10-15 åren 
visar att predikanter tenderar att fokusera 
för mycket på uppgiften att nå ut och 
glömmer i sin iver vad det var man 
skulle nå ut med. Det finns en tendens 
till att hålla tillbaka det bibelnära språket 
i rädslan att inte nå människor. Liksom 
risk att predikantens strävan efter 
relation sker på bekostnad av budskapet. 
Nu menar jag förstås inte att man ska 
byta ut relation mot budskap, utan att 
båda behövs.

Samtal om predikan kan ju uppfattas 
som främst en angelägenhet 
predikanter emellan. Hur utmanar vi 
och tar vara på lyssnarnas tankar och 
erfarenheter?

Hur samarbetar predikanten med 
församlingen i sin förberedelse? I den 
homiletiska forskningen har man på 
senare år fokuserat mycket på åhörarnas 
upplevelser och erfarenheter. Marianne 
Gaarden säger i sin avhandling att en 
viktig faktor för att åhörare upplever 
sig berörda av Guds tilltal är att de 
upplever predikanten som äkta och 

autentisk. Själv tycker jag att predikanter 
gör gott i att inte vara så ängsliga över 
vad åhörarna tycker och upplever. Det 
är inte enbart predikantens uppgift att 
se till att en predikan ”når ut”. Det är 
också åhörarens ansvar att ta emot. Jesu 
liknelse om den fyrahanda sådden lyfter 
jag gärna fram som ett bra exempel på 
det. Det gäller att pricka så rätt man 
kan med Ordets sådd, men åhörarna har 
också ett ansvar att vara god jord.

Mötet mellan talare och lyssnare 
utgår från bibelordet, säger du i den 
ovan nämnda artikeln. Är inte det en 
självklarhet kan man undra?

Det jag menar är att det är viktigt att 
stanna kvar i bibelordet, fast det drar 
upp svåra teologiska frågor till ytan, som 
till exempel dopet, Anden och många 
etiska frågeställningar. Vi behöver ha 
en Jakobs-attityd till bibelordet: Jag 
släpper dig inte förrän du välsignar mig.

Till sist: Hur ofta ställer du dig 
själv i predikstolen numera, och 
hur tacklar du ditt eget teologiska 
självförtroende?

Jag får vara ärlig och säga att jag 
saknar att predika. Efter att ha stått 
i predikstolen nästan varje söndag i 
tolv år är det märkligt att inte längre 
predika regelbundet. Det är ett underbart 
privilegium att hela tiden leva nära 
bibeltexterna och ständigt arbeta med 
förkunnelsen, och jag saknar det mycket. 
Vad gäller mitt eget självförtroende är 
det klart att det är något speciellt när 
man forskar och undervisar om predikan 
att själv ställa sig i predikstolen. Det är 
lätt att det blir en situation där man ska 
bevisa sig. Min strategi har kommit att 
bli ännu mer bön i predikoförberedelsen 
för att påminna sig om, att när man 
predikar handlar det inte om den egna 
prestationen utan om vad Gud kan och 
vill göra genom predikanten.

Anders Johansson
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