STUDERANDE HAR ORDET
Det tredje året börjar och teol.kand-examen hägrar. Mycket studier har han bakom sig, men ännu
mera framför.
En teologs somrar går snabbt förbi när man jobbar
som sommarteolog på olika håll i församlingarna
i Finland. Det är å ena sidan inspirerande och å
andra sidan helt nödvändigt att påminna sig hur
det är att arbeta, vad det är som man har gett sig
in på och vad målet för studierna handlar om.
Som sommarteolog möter man ständigt olika uppfattningar om den teologiska fakulteten. En del har
fått uppfattningen att det är ett prästseminarium, där man ber flitigt och läser
Bibeln dagarna i ända. För andra är teologiska fakulteten vackert uttryckt
något negativt: där om inte förr så dör nog tron. När jag för ett par år sen började studera hade jag kanske också själv litet liknande uppfattningar. Nu vet
man dock bättre.
De teologiska studierna har just varit sådana som jag väntade att de skulle
vara. Men å andra sidan har de överraskat mig kraftigt. Inte trodde jag när jag
sökte till fakulteten att jag under de tre första åren skulle studera fem språk!
I övrigt har det varit som väntat: kritiskt och allmänt. Nog får man väl något
slags teologisk allmänbildning, men det är nog trots allt ganska vagt. Man får
nog läsa ganska självständigt så man hänger med och förstår vad det egentligen handlar om.
När jag under somrarna arbetat har ofta frågan vaknat i mig: lärde jag mig
senaste år något som har hjälpt mig i församlingsarbetet denna sommar? Svaret har båda somrarna varit: knappast alls. Och det harmar. Till all lycka har
STI:s föreläsningar rättat till det hela och kommer ihåg att jag påmint mig om
det jag hörde i STI när jag förberedde predikan senaste sommar. STI har en
egen plats när det gäller att komplettera de teologiska studierna, åtminstone
gäller det oss som siktar på att arbeta i församling.
Nästa år blir hårt. Förutom arbetet med teol.kand-examen skall jag studera tre
språk och sedan andra studier dessutom. Jag hoppas att huvudet håller och att
jag däremellan hinner vila också!
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