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Stå fasta i hoppet!
Under våren 2021 lever vi fortfarande med pandemin och den utmanar oss på många sätt. Vi
är många som längtar efter att få fira gudstjänst i en välfylld kyrka. Jag vet att ni gör stora
insatser för att förkunna evangelium också i tider som dessa. Tack för ert arbete och
engagemang!
Inför årets fastetid har vi biskopar skapat en serie seminarier under rubriken Stå fasta i
hoppet! Vår önskan är att öka möjligheterna till gemensam fördjupning för präster och andra
teologiskt intresserade. Varje seminarium kretsar kring en bok som vi själva har valt. Det gör
att du, utöver respektive seminarium, kan fördjupa dig ytterligare genom egen läsning.
Mitt seminarium utgår från boken The Disabled God, Towards a Liberatory Theology of
Disability av Nancy L. Eiesland (Abingdon Press 1994). Jag presenterar bokens huvudtankar
och samtalar om funktionshinderteolgoi med Arne Fritzon, teologisk sekreterare och pastor i
Equmeniakyrkan. Vi funderar bland annat på frågan: Har Kristi kropp corona?
Det viktigt att vi som präster, tillsammans med många andra, rustar oss teologiskt för
arbetet med lärande och undervisning. Du har som präst ett särskilt ansvar för att tolka
samtiden ur ett teologiskt perspektiv, förkunna evangelium och förmedla hopp. Genom
seminarieserien vill biskopsmötet uppmuntra och stödja dig i dessa uppgifter. Vi hoppas att
du vill slå följe med oss under fastan.
Stå fasta i hoppet kommer att publiceras med två avsnitt per vecka från Fastlagssöndagen
fram till Påsk. Söndagen den 14 mars, Midfastosöndagen, publiceras mitt seminarium och
biskop Sörens seminarium som utgår ifrån hans bok Barnens Bästa Bibel.
Du finner seminarierna på www.svenskakyrkan.se/sta-fasta-i-hoppet Seminarierna kommer
också att finnas på webbsidorna för ”Lärande och Undervisning” och på Göteborgs stifts
webbplats.
Bed för mig såsom jag ber för er

+Susanne
Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och
självbesinningens.(2 Timotheosbrevet 1:7)
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