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l i v s r e s a n

öör ett par r ett par åårr  sedan lämnade Hans Jo-
hansson Stockholm och flyttade till Rim-
forsa i närheten av Bjärka-Säby. Efter några 
intensiva år i en församling han varit med 
och grundat ville han få mer tid för stillhet, 

men också för att kunna skriva och stå till förfo-
gande för församlingar med bibelundervisning. Hans 
Johansson har tidigare publicerat flera böcker, bland 
annat två omfattande kommentarer till Korinthier-
breven.

När han tillsammans med sin hustru, Lisbeth, sök-
te ny boplats var de angelägna om att finna en andlig 
miljö med en gudstjänstfirande församling. Det fann 
de i gemenskapen omkring kommuniteten på Nya 
Slottet Bjärka-Säby.

Där deltar Hans nu i det sjudande gudstjänstlivet, 

firar eukaristi, ber tideböner, ger andlig vägledning, 
leder retreater och håller föredrag.

När kommuniteten och retreatgästerna på Nya 
Slottet Bjärka-Säby ber sina tideböner är det Hans 
Johanssons skapelse, ”Tidebönsboken”, de använder. 
Inte i den meningen att han själv skapat denna bö-
neform, men han har gjort den tillgänglig i en gestalt 
som gör det enkelt att växa in i bönen. 

Upptäcks av fler
Tidebönerna består av en stomme av Psaltarpsalmer 
parade med hymner, läsningar ur Gamla och Nya 
Testamentet samt förböner och Fader vår. I bönerna 
går man in i Jesu egen bön. 

Traditionen att helga dagens timmar har sina röt-

”Jag lär mig Kanaans språk”

I den anglikanska katedralen i Birmingham mötte Hans Johansson en 

vithårig välsignande präst i liturgisk skrud, en församling som sjöng i Anden 

och en gosskör i koret. Sedan dess har han längtat efter att leva av både 

karismatisk bön och den tidlösa liturgin.
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ter i judendomen. Jesus och lärjungarna levde i denna 
bönetradition i templet och i synagogan. Den har se-
dan uppehållits i klostren, men även många lekmän 
i både den katolska och den protestantiska världen 
ber tidegärden. Idag upptäcks den av allt fl er inom 
frikyrkligheten där den fria bönen ofta varit allena-
rådande.

Hans Johansson gladde sig åt den ekumeniska tide-
gärden som togs fram 1995, men fann att den krävde 
mycket bläddrande, vilket försvårade för nybörjare 
att komma in i bönen. Därav idén till att i samarbete 
med Sune Fahlgren på Libris bokförlag sätta samman 

en tidebönsbok som man kan läsa i följd, utan blädd-
rande. 

Boken växte fram när han tvingades till stillhet 
under en tid av diskbråck. Nu planerar han att till-
sammans med kommuniteten i Bjärka-Säby göra en 
andra del med tideböner för kyrkoårets speciella pe-
rioder, som adventstiden, fastan och påsken.

Storfamilj
Hans Johansson, född 1950, kommer från Mullhyttan 
i västra Närke. I hemmet fanns sex barn. Fadern hade 
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en snickerifabrik. Det var farfadern som anlade såg-
verk och snickerifabrik som sedan gick i arv. Den ny-
företagarandan har även Hans Johansson i generna, 
fast han använt den annorlunda. Hemmet var fromt:

– Den lilla baptistförsamlingen gick inte att skilja 
från hemmet. Mamma och pappa och några till var 
navet i församlingen, berättar han.

Lisbet träffade han när hon var femton och han 
sjutton. Fem år senare gifte de sig. Först utbildade sig 
Hans Johansson till sjuksköterska. Det var när han 
och Lisbet gav sig av till Iran 1972 tillsammans med 
missionärer från den anglikanska kyrkan i England, 
som intresset för teologi vaknade. En av dem, John 
Clark, läste vid London Bible College på distans. 
Hans Johansson lånade hans böcker och kände hur 
Skriften öppnade sig för honom.

Efter Iranperioden 1973 gav han sig teologin i våld. 
Han började läsa vid Örebro missionsskola och avslu-
tade utbildningen med en teol kand i Uppsala. Lik-
som många andra under 1970-talet levde Hans och 
Lisbet i storfamilj:

– Vi bodde på landet och hade odlingar. Till och 
med hushållskassan var gemensam.

Det gick som det ofta gjorde. Storfamiljen sprack.
– Vi pratade inte med varandra på ett år. Sedan 

åkte vi på semester tillsammans och skrattade åt allt-
sammans. Det var en härlig tid!

Andra källor
Mellan åren 1980 och 1988 var Hans Johansson lärare 
på Missionsskolan i Örebro. Han gick in för uppgif-
ten med sådan ambition att familjen blev lidande. 

– Jag fick förtroendet att undervisa i Bibeln, men 
var samtidigt självupptagen och omogen, säger han 
uppriktigt om den kris han genomgick i 35-årsål-
dern.

– Jag kunde inte skilja mellan adrenalinet och An-
den.

Det var då tidegärden kom att bli hans livlina eller 

andliga rullator, som han uttrycker det. Han kände 
ett starkt behov av att be men kunde inte, utan be-
hövde hjälp.

– Det var en väldigt bra hjälp! Jag fördes i kontakt 
med kyrkan och Kristus. Det var något som inte var 
beroende av min egen kraft och inspiration. 

Efter några år vid Örebro Missionsskola tog han 
tjänstledigt och blev pastor i Filadelfia i Örebro, en 
församling inom Evangeliska Frikyrkan. Tillsammans 
med Lennarth Thörn, en kollega på missionsskolan, 
införde han nattvardsgudstjänster sent på lördags-
kvällarna en gång i månaden. Det växte till en stor 
gudstjänstfirande församling, aldrig mindre än 200. 

– Här upptäckte jag att det fanns ett stort behov av 
att finna andra andliga källor. Jag kände av det i mitt 
eget liv, och märkte det hos många andra.

Själv läste han Hippolytos från 200-talet och för-
sökte hitta tillbaka till urkyrkans böner. Musiken i 
gudstjänsterna fick han hjälp med av sin bror Bengt 
Johansson, som var lärare på Musikhögskolan i Öre-
bro, och många av dennes studenter.

”Ät mig”
Efter att under några år ha varit engagerad i Vine-
yardrörelsen, en andlig förnyelse som uppstått om-
kring John Wimber, grundade Hans Johansson 1996 
Tomaskyrkan i Stockholm, som blev en församling 
inom Evangeliska Frikyrkan.

– Vi ville arbeta apostoliskt, förmedla evangeliet i 
storstaden och bygga en församling utifrån dem som 
kom till tro. 

””HHäär upptr upptääckte jag att ckte jag att   

det fanns ett stort behov av att det fanns ett stort behov av att 

finna andra andliga kfinna andra andliga käällor.”llor.”
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I Tomaskyrkan spelade liturgin en central roll.
– Vi firade eukaristi i varje gudstjänst. Ordet och 

bordet stod i centrum. I samband med utdelandet av 
nattvarden praktiserade vi förbön, använde ikoner 
och hade ljuständning.

Det hela började när Hans Johansson den första 
sommaren i Tomaskyrkan kom till Johannesevange-
liets sjätte kapitel i sin andliga läsning. Han förnamn 
en kallelse från Jesus. 

– Det var som att Kristus sa: ”Ät mig!” När jag be-
rättade detta för församlingen fick jag stöd i tanken 
på att fira nattvard varje söndag. Och när vi väl börjat 
var det ingen som ville återgå till en annan ordning.

Kanaans språk
Efter de tolv åren som pastor i Stockholm upplevde 
Hans Johansson ett stort behov av vila:

– Jag känner ett behov av att vara i lä efter att ha 
varit i blåsten under lång tid.

Han njuter av att nu kunna fira gudstjänsten från 
insidan utan kravet att hela tiden vara utgivande och 
bekräftande. Nu kan han fortsätta att fördjupa den 
liturgiska bönen med gudstjänsterna som helgar da-
gen: laudes, middagsbön, vesper och completorium. 

– Tidebönen ger en frihet från mig själv som är 
oerhört välgörande. När en människa börjar be är 
hennes böner ofta självcentrerade. Om inte förr visar 
det sig då Gud inte ”fungerar” på det sätt man tänkt 
sig. 

– Det är då Bibelns böner kan hjälpa mig att kom-
ma vidare och få en sannare och djupare relation till 
Gud. Jag förs ut ur min individualistiska andlighet 
och befrias till att delta i den världsvida kyrkans ge-
mensamma bön, den bön som pågått överallt och i 
alla tider.

Hans Johansson beskriver tidebönen som ett slags 
hemspråksundervisning. 

– Jag får lära mig Kanaans språk. Här finns ett 
kollektivt minne som jag blir uppkopplad på: Guds 

folks vandring, fångenskap, uttåget ur Egypten, Jesu 
födelse, död och uppståndelse. Jag sitter inte bara på 
min stjärt i mitt fattiga liv.

Med hjälp av tidebönerna vänder människan allt 
sitt görande och låtande mot Gud.

– Genom att perforera dagens timmar med bön 
gör sig människan medveten om att hennes liv är ge-
nomlyst av den gudomliga verkligheten.

Biskopens roll
Han Johansson återvänder ofta till sitt möte med den 
anglikanska kyrkan i England 1972, när den karisma-
tiska förnyelsen stod i sin blomma.  Det väckte något 
inom honom som han längtade efter i många år. 

– Jag hade tidigare upplevt Jesusrörelsen och tungo-
talet, även sång i anden och helande. Men inte på det 
sätt som vi gjorde i dessa gudstjänster. Här spelade 
också biskopen en viktig roll. I de varma karismatiska 
vindarna stod han mitt i katedralen i Birmingham 
som en självklar andlig auktoritet.

– Det var så storslaget! Koret var fyllt av skrudade 
gosskörer som sjöng växelvis. De hade inte ändrat på 
något i liturgin, men rätt som det var övergick det 
till sång i anden. Kyrkan var proppfull! Och där gick 
biskopen i sitt vita hår och sa ”My children”. 

Plötsligt, berättar Hans, kunde det komma ett stil-
la tungotal och allt var öra. 

– Kombinationen av den känsligheten och rörlig-
heten i anden, i en miljö där allt bars av den urgamla 
liturgin – det var som hand i handske! 

– Det gjorde något med mig. Sedan dess har jag 
längtat efter den erfarenheten. Och något av det kan 
jag förnimma när vi firar eukaristin i Övre salen i 
Bjärka-Säby.

ylva-kristina sjöblom är journalist och medlem 
av Pilgrims redaktion.




