
KONTAKT: Postadress: Box 1367, 581 13 Linköping • Telefon: 013-24 26 18 • E-post:max.wahlund@svenskakyrkan.se MAX WAHLUND stiftsredaktör

LINKÖPINGS STIFT
Allt är inte bara corona här i livet. Som ett avbrott i den massiva coronabevakningen kommer här en intervju 
med Elisabeth och Daniel som går i en katekumenatsgrupp i S:t Lars kyrka i Linköping. Intervjun är gjord inn-
an coronaviruset slog till mot Sverige.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

– Jag har nog aldrig varit så 
pirrig i hela mitt liv som när 
jag gick in till det allra första 
mötet här, berättar Daniel 
Wettervik som tillsammans 
med Elisabeth Magnusson 
går i en katekumenatsgrupp i 
S:t Lars kyrka i Linköping. 

– När man sitter och pratar i en 
vängrupp så vet man ungefär vad 
de andra tycker, tänker och tror, 
säger Elisabeth. I katekumenatet 
möts människor som inte kän-
ner varandra från början och då 
får man nya perspektiv och in-
fallsvinklar. Jag har i många år 
gått med i pilgrimsvandringarna 
längs Stångån på tisdagar, så jag 
har haft lite koll på vad som är på 
gång i församlingen. Det var så 
jag kom i kontakt med kateku-
menatsgruppen. 

– För mig var det så att jag bör-
jade undra vad som stod på med 
mig själv, berättar Daniel. Jag var 
tvungen att utforska det andliga, 
det var som någonting greppade 
tag i mig. Det gick inte att gå för-
bi. Kyrkan har hela tiden ett er-
bjudande som jag tilltalas av. En 
öppen hand som säger ”om du 
har tid och lust och vill så kom till 
oss, men vill du inte så älskar vi 
dig ändå”. Det är helt och hållet 
upp till mig. Tidigare i livet har jag 
känt mig provocerad av det, men 
nu tänkte jag att jag måste nog se 
vad erbjudandet innebär. Så en 
kväll satt jag och sökte på tro och 
vuxenväg på nätet och hamnade 
på S:t Lars församlings hemsida. 
Där fanns ett konstigt ord, kate-
kumenat, som jag aldrig någon-
sin hade hört. 

KATEKUMENAT LÅTER som rena gre-
kiskan och det är det också. Det 
betyder ”en som undervisas”. I 
den tidiga kristna kyrkan innebar 
katekumenat dopundervisning 
för vuxna. Och då, liksom nu, är 
det ett sätt att lära känna sig själv 
och att lära känna och få kunskap 
om den kristna tron oavsett om 
man är döpt eller inte.

– Vi är åtta personer som träf-
fas i gruppen och kvällarna är 
ganska varierande, berättar Eli-
sabeth. Det är inte så att vi enbart 
läser ett stycke ur Bibeln och pra-
tar om det. Första gången pratade 
vi om vilka frågor vi tyckte skulle 
vara med under året och det har 
vi återkommit till sen.

– Sen har vi delat våra livsbe-
rättelser, fortsätter Daniel. Man 
delar så mycket eller lite man 
vill. Ingen kommenterar, utan 
alla bara lyssnar och tar in. Sen är 
det en stunds tystnad. I tystnaden 
kan jag möta mina reflektioner 
och min tro utifrån vad jag fått 
från en medkatekumen som har 
öppnat sig och berättat. 

– Det har varit väldigt starka 
berättelser, instämmer Elisabeth.

– Det kan var bra att förtydli-
ga att det som sägs stannar i grup-
pen, säger Daniel. Det finns ingen 
förväntan att man ska säga eller 
berätta vissa saker.  Det är upp till 
en själv vad som känns viktigt att 
säga just nu. Det har varit en för-
utsättning för mig.

– Det är viktigt med varsam-
heten, tänker Elisabeth. Det finns 
en skörhet när man samtalar om 
tro som man måste vara rädd om.

Har ni utvecklats? 
– Det är ju ingen quick fix, sä-

ger Elisabeth. Jag tror att det lan-
dar som små frön som så små-
ningom kan spira. Det kanske 
man inte kan se hos sig själv di-
rekt. Jag tänker på Tomas Tran-
strömers dikt att man aldrig blir 
färdig och det är som det ska, det 

finns ständigt nya valv som öpp-
nar sig inom oss. 

– Det är väldigt många frön 
och det blir sammanvävt med de 
mänskliga relationerna, tron och 
Gud, tänker Daniel. Tro och tvi-
vel blandas hela tiden. Det är inte 
så att det här är min parkerings-
plats och så här tror jag och så är 
det klart. Det är inte målet som är 
det viktiga, utan själva resan. 

Har ni fått några aha-upplevel-
ser?

– Jag är ju inte ny i tron och 
man skapar sig mönster som jag 
känner att man behöver skaka 
om ibland och få nya perspek-

tiv. En aha-upplevelse var när jag 
hörde att det i engelskan finns två 
ord för tro: belief och faith. Faith 
betyder tillit. Att tro är en sak 
och det kan nästan bli prestation, 
men att känna tillit är något an-
nat. 

– En aha-upplevelse för mig 
var när vår ledare Cecilia sa att 
man kan känna tro och man kan 
vackla och famla i sin tro, men 
faktumet att man är döpt kan 
man alltid falla tillbaka på, berät-
tar Daniel. För mig är det en be-
frielse, det är inget fel att känna 
tveksamhet och ibland vara läng-
re från Gud, men jag kan falla till-
baka på en stark tillhörighet. Jag 
har aldrig tänkt att en sån kon-
kret handling kan innebära en 
trygghet. Då kan man söka utan 
att gå vilse.

ROYNE MERCURIO
text och foto

 

●● Fotnot: Detta är en något för-
kortad version av en intervju som 
nyligen publicerades i domkyrko- 
pastoratets tidning Liv och läng-
tan. Hela intervjun finns här: 
https://www.svenskakyrkan.se/
linkoping/livlangtan

Här sås frön som kan spira 
KATEKUMENAT:

Daniel Wettervik och Elisabeth Magnusson går i en katekumenatsgrupp i Linköping. Katekumenatet är 
ett sätt att lära känna både sig själv, andra människor och Gud. 

Martin Modéus och Elin 
Rundh Dapo vid gudstjänsten 
i Askeby. FOTO: MAX WAHLUND

TV-GUDSTJÄNSTER. Två av 
fyra tv-gudstjänster från 
Askeby kyrka har nu sänts. 
I söndags predikade Elin 
Rundh Dapo från Åkerbo för-
samling, där Askeby kyrka 
ligger.

På söndag predikar Maria 
Linder från Missionskyrkan i 
Linköping i den tredje guds-
tjänsten, som liksom de övri-
ga har biskop Martin Modé-
us som värd. Musik kom-
mer från flera musiker och 
sångare, däribland Martina 
Ringstad och Malin Ekstrand. 
Bibeltexter läses av Petra 
Krajina från katolska kyrkan 
samt baptistpastorn och sjuk-
husprästen Lars Hermansson 
i enlighet med den ekumenis-
ka anda som genomsyrar alla 
gudstjänsterna.

Spara datumet  
lördag 29  
maj 2021!

Vi ser alla fram 
emot att fylla 

Domkyrkoparken 
med glädje och  
sång – till dess,  
ta hand om er i  
de här tiderna.

Två gudstjänster 
återstår

Det finns ingen för-
väntan att man ska 
säga eller berätta 
vissa saker.  Det är 
upp till en själv vad 
som känns viktigt att 
säga just nu. Det har 
varit en förutsättning 
för mig.

Daniel Wettervik, katekumen


