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Divergerande Lutherbilder

En missuppfattad pingstfest

Ett vildsvin i vingården, en teologisk Särimner – eller en gudsman?

D

et märks runtom i världen att 2017 är ett
jubileumsår för den kyrkliga reformation
som tog sin början 1517 i Tyskland. Men
vad är det man minns, och vad finns det att fira?
En sak är uppenbar, och det är att synen på Martin
Luther varierar starkt, både i Sverige och utomlands.
Redan från början har många fördömt Luthers teologi och gärning. Dessa fördömanden börjar direkt.
Ett av de mest kända kom redan 1520, där Luther
liknades vid ett vildsvin:
Stå upp, Herre, och döm i din sak!... Hör våra böner,
ty rävar har kommit för att förstöra din vingård, vars
vinpress du själv har trampat… Nu vill ett vildsvin från
skogen förstöra den [vingården]…

Så formulerade sig påven Leo X när han den 15 juni
1520 utfärdade den bulla där han hotade Martin
Luther med bannlysning. Bullan är känd under sina
inledningsord på latin, Exsurge Domine (”Stå upp,
Herre”). I och med att Luther stod på sig och inte
återkallade sina böcker och sin undervisning, utfärdade påven ett halvår senare en bannbulla där Luther
och hans teologi fördömdes i kraftfulla ordalag,
återigen med ett bildspråk hämtat från djurvärlden:
© Amanda Helle efter
original av Lukas Cranach
den äldre.
Texten i bakgrunden är den
latinska texten till den första
av Luthers 95 teser, 31 okt.
1517.
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Vi tillkännager för alla, att Martin, hans efterföljare
och andra rebeller har utmanat Gud och hans Kyrka
genom sin envishet och skamlösa dumdristighet. Vi
måste skydda hjorden från det smittade djuret, så att
smittan inte sprids till de friska…

Dessa påvebullor fick sin bekräftelse vid det Tridentinska konciliet (1545–63) där den romerska
kyrkan inte bara förkastade en rad reformatoriska
teologiska ställningstaganden utan även fördömde
och förbannade den som lärde dem (anathema sit,
”han vare förbannad”).
Numera hör det inte så ofta till god ton att framställa Luther som ett vildsvin i vingården. Däremot,
om man vill spinna vidare på djurtemat, behandlas
hans teologi ofta som grisen Särimner i den nordiska
mytologin. Särimner var den gris som vikingarna i
Valhall slaktade och åt upp varje kväll – men trots
det levde den igen nästa dag och blev slaktad på nytt.
På Församlingsfakulteten köper vi varje år in
hundratals nya böcker, och nu vid reformationsjubileet blir det extra mycket böcker om Luther och
reformationen. Det är slående hur många författare
som på skilda sätt försöker göra upp med Luther och
hans teologi. Enligt dessa auktoriteter hade Luther
en felaktig bibelsyn, han hade inte förstått Paulus och
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inte heller nåden, eller så hade han en allt för mörk
människosyn, överbetonade arvsynden och så vidare.
När man studerar dessa böcker får man intryck
av att författarna pustar ut: Äntligen har vi kunnat
göra upp med arvet från Luther! Äntligen kan man
lägga (delar av) den lutherska teologin bakom sig!
Äntligen är vildsvinet från skogen besegrat!
Men – så lätt är det inte att göra upp med Luthers
teologi och förinta arvet från honom.
Om man verkligen studerar Luther på ett seriöst sätt – och det är så vi på Församlingsfakulteten
försöker arbeta med honom – visar det sig att han på
en rad områden gjorde exceptionella och bestående
insatser. Under det innevarande året lyfter vi fram
viktiga element i hans gärning, samtidigt som vi inte
döljer de mer diskutabla.
I våra fördjupningsartiklar i Hälsning har vi tidigare
i år behandlat flera viktiga reformations- och Lutherperspektiv: ”Nåden allena”, ”Luthers onda tankar och
Kristus”, resp. ”Livet en gudstjänst – för alla” (om den
kristna kallelsen). I detta nummer beskrivs Luther
som GT-exeget, och ytterligare ett par fördjupningsartiklar kommer längre fram i höst. Den ena kommer
att handla om hans syn på judarna, ett ämne som varit
mycket omdiskuterat under senare år.
I Fakultetens småskriftserie har vi tagit upp and
ra reformationsperspektiv – dels Luther som bibelläsare, dels (med hjälp av hans själavårdsbrev)
hur han fungerade som själavårdare. Mot slutet av
året kommer vi, om Gud vill, att publicera ett par
framställningar om Luthers syn på nattvarden resp.
hur han utlade andra trosartikeln (om Sonen och
frälsningen).
Detta jubileumsår finns det alltså många anledningar att tacka Gud för gudsmannen Luther.
Genom hans förkunnelse och gärning har många
människor kommit till andligt liv (jfr 1 Kung
17:22–24). Vi tackar Gud för detta, samtidigt som
vi inte ska förhålla oss okritiska. Paulus uppmanar
oss (1 Tess 5:20–21) att inte förakta profetior utan
att bejaka dem, samtidigt som vi måste pröva all
förkunnelse. Vi tackar alltså Gud för allt det goda vi
fått genom reformationen, men allt behöver prövas
– även Luthers förkunnelse och gärning.
God läsning! vill vi på Församlingsfakulteten tillönska alla våra läsare och understödjare.
Läs och begrunda!

K

yrkan har tre stora högtider: julen, påsken
och pingsten. Vanligen förstår man den
sistnämnda sämst. Vad högtidlighåller man
egentligen då? Ofta sägs att pingsten är den kristna
kyrkans födelsedag och att den helige Ande utgöts då.
Det stämmer dock knappast. Den kristna kyrkan har
funnits alltid. Redan i paradiset tillhörde Adam och Eva
den genom tron. Likaså hörde senare Noa, Abraham,
Isak, Jakob och de fromma kungarna och profeterna
dit. De lutherska bekännelseskrifterna betygar klart
”att en helig kyrka skall äga bestånd till evärdelig tid”
(Augsburgska bekännelsen VII). Dock skulle vi kunna
säga, att på pingsten föddes den allmänneliga eller universella kyrkan. Den inskränkte sig nu inte längre till
det judiska folket utan utvidgade sig till att omfatta alla
världens folk. Som tecken på det kan vi redan anse de
många språk som apostlarna använde, då de på pingsten
förkunnade ”Guds väldiga gärningar”. Senare under
missionsarbetet kom långt fler språk att berömma dessa
gärningar. Idag är Bibeln eller delar av den översatta
till över 2500 språk, avsevärt fler än någon annan bok
i världen.
Vidare betygar våra lutherska bekännelseskrifter klart, att den sanna kyrkans kännemärken är
evangeliet och sakramenten. Kyrkan är ”de heligas
samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och
sakramenten rätt förvaltas” (Augsburgska bekännelsen VII). Det var just så som Petrus på pingstdagen genom evangeliets förkunnelse (Apg 2:14 ff )
och förmaningen att komma till omvändelsens dop
(2:38f ) och till endräkten kring brödsbrytelsen eller
nattvarden (2:42) samlade judar till kyrkan. Kyrkans
kraft ligger inte i verksamheten som sådan, inte i
olika arbetsformer, även om de också fortsättningsvis behövs. Ännu mindre återfinns kyrkans kraft
i samhällets påverkan eller i humanitär katastrofhjälp, hur viktiga de än ofta är. Den verkliga kraften
finns endast hos honom som sade: ”Mig är given all
makt i himmelen och på jorden.” På hans befallning
förkunnas evangelium, döps barn och vuxna och
utdelas nattvarden till behövande. Genom detta
växer kyrkan upp och vinner styrka.

Evangeliets predikan och sakramentens utdelning
är som kyrkans kännetecken inte det samma som
dess grund. Kyrkans grund är Jesus ensam (1 Kor
3:11). Hans kropp utgörs av församlingen, hans
kropps lemmar är församlingsborna genom sin tro
(1 Kor 12:12ff ). Så är kyrkan till, inte som en jordisk
institution utan som andlig verklighet, redan före
sina synliga kännetecken. Kristus är den himmelske
blodsbrudgummen som har tagit till sig bruden,
den kristna församlingen, och dessa två är nu ett
(Ef 5:30). ”Denna hemlighet är stor” (Ef 5:32). Förnuftet kan aldrig fatta det. Därtill behövs Andens
upplysning. Eller annorlunda uttryckt: Evangeliet
och sakramenten utgör inte grunden för Kristus,
utan Kristus har befallt att evangeliet ska förkunnas
och han har instiftat sakramenten för att på så sätt
förena ångerfulla syndare med sig själv. Nådemedlen
öser ur den av Kristus förtjänta nåden, de inbjuder
till en beredd och färdig nåd, de skänker nåd utöver
nåd. Särskilt i själavården är det definitivt viktigt att
minnas det. Då kan inte kyrkan göra nådemedlen
till sina egna maktinstrument, vilket skedde då påvedömet växte till. Kristi mening var inte att kyrkan
skulle vara en ”ställföreträdande herre och härskare”
för honom utan en tjänare som troget sköter sin
heliga uppgift.
Likaså betyder inte evangeliets ”rena” förkunnelse endast en imponerande lärdom utan lärans
eller lagens och evangeliets tillämpning och särskiljande i predikan och själavård. Att förvalta sak
ramenten ”rätt” innebär inte endast en rätt hantering av dem i princip, t.ex. enligt kyrkolagen och
kyrkoordningen, utan utövande av kontinuerlig
församlingsvård i praktik. Utan ord och sakrament
kommer allt gudstjänstliv att förfalla och vissna.
Man kan inte förbli vid liv ”teoretiskt”! Kyrkan
kan väl genom förföljelse hamna långt ute i öknen,
men öknen får aldrig komma in i kyrkan, som vilar
på gröna ängar, Kristi blodiga sår. En äkta kyrka
är alltid levande (fast bristfull och på många sätt
anfäktad), ty den är Kristi kyrka, den uppståndnes
kropp.
Timo Laato

Rune Imberg
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INFO/ANNONSER

Masterprogrammets nya kurser för läsåret 2017–18
Gamla och nya deltagare hälsas välkomna till ett nytt läsår med kurser på STM-programmet. Intensivkurserna är
specialanpassade för präster och teologer i tjänst och kan läsas som separata kurser eller som delar av hela masterprogrammet.
För information och anmälan, se hemsidan.

Luther och
Gamla testamentet

• 11–16 September 2017: THEOLOGICAL ANTHROPOLOGY, med Timo Laato
• 13–18 November 2017: DOCTRINE & LITURGY OF THE LORD´S SUPPER, med Naomichi Masaki från Concordia Theological Seminary
• 26 Februari–3 Mars 2018: HERMENEUTICS, med Charles Gieschen från Concordia Theological Seminary

Temadagar om Luthers arv idag
På kvällsbibelskolan under hösten 2017 erbjuds vid tre tillfällen temaeftermiddagar som är helt öppna
(ingen anmälan, ingen avgift) med bl.a. besök av de uppskattade föreläsarna Knut Alfsvåg och Rune
Söderlund. En eftermiddagssession följs av servering och en kvällsföreläsning.
• 25 september: Luther & judarna, samt Luther & muslimerna, med Knut Alfsvåg
• 23 oktober: Luthers dödsångest och dess övervinnande, samt om avlatsstriden, med Rune Söderlund
• 4 december: Luther om familjen, samt Luthers syn på äktenskapet, med Rune Imberg
Se vidare nedan.

Kvällsbibelskolan hösten 2017

Luthers arv idag

Välkommen till en ny termin på den uppskattade kvällsbibelskolan – både gamla och nya elever! Vi är nu tillbaka på vår
gamla tid, måndagar kl. 18.00–20.30, och ger ett program för en termin i taget. Reformationsjubileet letar sig fram mot sitt
slut hösten 2017 och vi låter Luthers arv aktualiseras och belysas. I anmälningsavgiften (200 kr) ingår kaffeservering för hela
terminen. Anmäl dig till kvällsbibelskolan senast 10 september (begränsat antal platser) till expeditionen, info@ffg.se, tfn: 031-778 35 40.

Fakultetsföreläsningar och temaeftermiddagar

Vid tre tillfällen i höst inbjuder Församlingsfakulteten till fakultetsföreläsningar och i anslutning till dem temaeftermiddagar. Temaeftermiddagarna utgörs av en dubbeltimme (kl. 15–17) och fakultetsföreläsningarna av en enkeltimme (kl. 18-19) där fikaservering erbjuds
mellan sessionerna (kl. 17–18). Föreläsningarna ingår i kvällsbibelskolan, men alltså med ett annorlunda format. Vid ett par av tillfällena
har vi mycket uppskattade gästföreläsare. Alla intresserade är välkomna vid dessa öppna föreläsningar och temaeftermiddagar (ingen
avgift, ingen anmälan).
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Reformation pågår: Luthers arv idag (DJ) Kvällsbibelskolans premiär!

25/9

Öppen fakultetsföreläsning: Kl. 18–19: Luther och judarna, Knut Alfsvåg
Temaeftermiddag: Kl. 15–17: Luther och muslimerna, Knut Alfsvåg

2/10

Katekes för livet: Luthers viktigaste skrift (TJ)

9/10

Frigjord: Luthers människosyn (FB)

16/10

En tro för vardagen: Luthers kallelselära (JH)

23/10

Öppen fakultetsföreläsning Kl. 18–19: Luthers dödsångest och dess övervinnande, Rune Söderlund
Temaeftermiddag: Kl. 13–15: Vad handlade egentligen avlatsstriden om?, Rune Söderlund

30/10

Bibeln på egna ben? Luthers auktoritet (RI)

6/11

Lag & evangelium: Luthers nyckel till Bibeln (TL)

13/11

Rätt färdig med rättfärdigheten? Luthers huvudupptäckt (TL)

20/11

Glädje i lidandet? Luthers korsteologi (DJ)

27/11

Öppen fakultetsföreläsning Kl. 18–19: Luther om familjen, Rune Imberg
Temaeftermiddag: Kl. 15–17: Luther om äktenskapet, Rune Imberg

4/12

Upprättad: Luthersk själavård idag (FB)

11/12

Kristus allena! Luthers relevans idag (TJ)

F

ör de allra flesta är Luther
känd genom sina katekeser, sina postillor och
mindre skrifter riktade
till allmänheten. Men
i hans akademiska arbete stod Gamla
testamentet mestadels i centrum. Han
föreläste över Psaltaren i flera omgångar,
och ägnade mycket tid åt 1 Mosebok
och andra böcker i Gamla testamentet,
medan Nya testamentet hamnade i fokus
endast under 5 av hans 32 år som professor.1 Galaterbrevet föreläste han över två
gånger, i övrigt ägnade han sig mest åt
Gamla testamentet.
Luthers predikningar styrdes på söndagarna av den tidens evangeliebok,
men vecko- och studentgudstjänsterna
gav honom fritt val och då valde han
ofta att predika över Gamla testamentet. Det är därför viktigt att studera just
Luthers syn på och bruk av Gamla testamentet om man vill förstå hans gärning och inflytande, men låt oss börja
med något om hans liv och situationen
i Wittenberg i början på 1500-talet.

Luther i Wittenberg
Den 19 oktober 1512 erhöll Martin
Luther sin doktorsgrad, doctor sacrae
scripturae i teologi vid universitetet i
Wittenberg. Det var den tidens högsta
akademiska titel, som flera av medeltidens stora haft före honom. Två dagar
senare installerades han i sin tjänst som
1

Lärare: Daniel Johansson (DJ), Timo Laato (TL), Fredrik Brosché (FB), Torbjörn Johansson (TJ), Rune Imberg (RI), Johannes Hellberg (JH)
Med reservation för ändringar.
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1527–1528 föreläste Luther över flera brev
i NT, men p.g.a. pesten var universitetet
stängt och endast ett fåtal studenter stannade liksom Luther kvar i Wittenberg.

lectura in biblia, motsvarande teologie
professor. Då ämbetet tillträddes svors
en ed att ”undervisa den heliga Skrift
troget och i renhet”, vilket Luther tog
på stort allvar.
Trots denna formella ”professors
titel” ägnade sig innehavarna av ämbetet vanligen åt studier av olika texter,
åt filosofiska frågeställningen, eller
teologi i allmänhet. Men Luther föreläste enbart i form av skriftutläggningar, till skillnad från t.ex. Gabriel
Biel i Tübingen som aldrig föreläste
över bibeltexter och vars stora verk var
en kommentar till Petrus Lombardus
s.k. sentenser (Libri quatuor sententiarum). Det är värt att notera att Biel,
med John Wycliff och Jan Hus som
exempel, varnade nybörjarstudenter
för att studera den heliga Skrift på egen
hand. Petrus Lombardus sentenser var
ju skrivna för att sammanfatta kyrkans
tro, då Skriftens väg som leder till Gud
är mycket bred och svår.
Universitet i Wittenberg var nyligen
grundat (1502), vilket gav Luther och
hans kollegor stora möjligheter att forma verksamheten där. Under hans tid
förändrades mycket, Wittenberg blev
t.ex. det första universitetet i världen
med språkstudier, grekiska och hebreiska, inskrivna i utbildningsplanerna.
Av Luthers olika föreläsningsserier är
det Psaltarföreläsningarna 1513–1515
respektive 1518–1521, Romar- och
Galaterbreven 1515–1517 och Genesis-föreläsningarna 1535–1545 som är
viktigast för att förstå hans gärning som
akademisk teolog. Detta sammanfaller
ganska väl med tre faser i Luthers ut-
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veckling: 1) tiden fram till genombrottet 1517; 2) den produktiva mellanfasen och 3) Luthers ”tredje teologi”2.

1513–1515
Psaltarföreläsningarna
Luther började sin gärning så som
han lovat med att utlägga den heliga
Skrift. Startpunkten blev Psaltaren
som var ämnet för hans föreläsningar
1513–1515. Han föreläste över Ps
1–120 innan han växlade över till
Nya testamentet. Psaltaren var en av
medeltidens mest utlagda bibelböcker,
och Luther använde sig av flera tidigare utläggningar. Den tidens lärdom
ställde inte krav på referenser på samma sätt som dagens akademi, vilket
ibland gör det svårt att identifiera källorna till Luthers föreläsningar. Det
viktigaste verket, glossa ordinaria, var
ett slags ackumulerad lärdom i form
av marginal-kommentarer till Bibeln
som cirkulerade i lite olika varianter
under senmedeltiden. Tre utläggare
spelade dock en särskilt stor roll för
Luther: Hieronymus, Augustinus och
Cassiodorus. Förutom Vulgata, den av
kyrkan fastslagna latinska bibelutgåvan, hade Luther också tillgång till en
Psaltarutgåva översatt från hebreiska
av Hieronymus, brev av densamme
med filologiska kommentarer och därutöver kyrkofäders skrifter av typen
onomastika, en slags listor över namn
på personer, platser och begrepp med
kort förklaring.
2

Indelningen används av Oswald Bayer och
Ulrich Asendorf.
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Luther tryckte 1513 en Psaltarutgåva
(på latin) med breda marginaler och
stort radavstånd så att studenterna kunde anteckna under hans föreläsningar.
Luther använde i psaltarföreläsningarna 1513–1515 den utläggningsmetod han utbildats i. Den hade sina rötter
i fornkyrkan med Origenes tvådelade
utläggning – bokstavlig och andlig –
som typisk. Den utvecklades under
medeltiden till en fyrfaldig metod kal�lad quadriga (”fyrspann”), beskriven i
versform av Augustinus av Dacia:
Littera gesta docet,
quid credas allegoria,
moralis quid agas,
quo tendas anagogia.
Bokstaven lär vad som hände,
allegorin vad du ska tro,
moralen hur du ska handla,
anagogin vart du ska sträva.
Notera här hur det som ofta kallas
den ”tropologiska” metoden, alltså
den som fokuserar människans själsliv, kallas för den moraliska. Det är
också den av de fyra som dominerar
skriftutläggningen under senmedeltiden. Det mest avgörande nya i Luthers
hermeneutik handlar om förståelsen
av den bokstavliga betydelsen, men
den tropologiska är nästan lika revolutionerande. För Luther är inte det
viktiga att fostra själen moraliskt, utan
att ge henne näring genom att ”måla
Kristus”. Detta blir än tydligare längre
fram i hans liv.

Den bokstavliga
betydelsen
Vad gäller den bokstavliga betydelsen menar Luther att den inte går att
reducera till betydelsen i textens samtid. Han driver en bokstavlig profetisk betydelse som han menar är den
centrala och avgörande i fråga om
Skriftens betydelse. Här fann Luther
stöd hos Faber Stapulensis (ca. 1455–
1536) som talade om textens ”feta
bokstavliga” betydelse, men kanske i
än högre grad hos en av medeltidens
viktigaste bibelkommentarer, Nicnr 4/2017

holas av Lyras (1270–1349) Postilla,
som har hittats i mer än 800 exemplar
runt om i Europa, varav endast ett
50-tal är tryckta.
Nicholas av Lyra talade om bibelordets författarintention och som
författare kunde både Gud och den
mänsklige författaren räknas. Det är,
menade Lyra, inte alltid så enkelt att
avgöra vad den bokstavliga betydelsen är, ibland är den t.o.m. dubbel.
Precis som att skylten utanför tavernan på en gång är en cirkel och ett
tecken för vinservering har bibelordet ibland en dubbel bokstavlig betydelse, menade han. Den ”föraktlige
mannen” i Daniel är både Antiochus
IV Epifanes och Antikrist, och den
senare är den primära bokstavliga
betydelsen då den förre bara fungerar som bild för den senare! Denna
tankegång har förmodligen påverkat
Luthers formulering om Gamla testamentets bokstavliga betydelse, som
han ju menade är Kristus.

Kontinuitet med
nyansatser
Så här långt arbetar Luther i enlighet
med det som var gängse, men man
kan ändå se nyansatser och andra perspektiv hos honom. Luther ville tidigt
vara mer teolog än filosof, han beklagar sig i ett brev till en vän redan 1509
över att filosofin är svår. Han vill
gärna byta ut filosofin mot teologi,
”den sortens teologi som undersöker
växtmärgen i vetet och benmärgen i
benen”. Det handlar för Luther inte
om att Bibeln innehåller många sanningar, utan om en sanning i många
skepnader, senare i livet kom Luther
fram till att den grundläggande saken
i Skriften är samspelet mellan lag och
evangelium.
Som kontrast kan man jämföra med
Erasmus, som mest arbetade med Nya
testamentet, i vilket han fann ”Kristi
filosofi”. Erasmus tolkade NT i ljuset av antikens kultur och menade
att kristna inte behövde Gamla testamentet. Gamla testamentet hade bara
blivit givet för en begränsad tid och
innehöll inget annat än mörker. GT
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kan vara nyttigt för kyrkan i fråga om
Kristus och moralen, men bara genom
allegorisk tolkning.
För Luther handlar den tropologiska betydelsen inte bara om moralen,
vilket tendensen är hos de medeltida
teologerna. Den handlar främst om
tron på Kristus, vilken är sanningen,
visheten, dygderna, frälsningen, rättfärdigheten. Kristus är allt detta bokstavligen, och att tro på Kristus ger allt
detta också i tropologisk och moralisk
mening.
I denna första serie av föreläsningar
över Psaltaren reflekterar Luther över
tolkningen av det välkända ordet från
2 Kor 3:6: ”bokstaven dödar, men
Anden ger liv”. Den under medeltiden dominerande tolkningen är
den platonskt inspirerade som låter
bokstaven syfta på det materiella och
Anden på det immateriella, det andliga och eviga. Bokstaven kopplas till
den bokstavliga meningen i Bibeln,
och Anden till den allegoriska, det
själsliga/etiska och himmelska. Uppgiften för utläggaren av Skriften är
att lyfta sig från det materiella till det
andliga. Luther är inte bekväm med
den tolkningen och finner hos Augustinus utläggningen att ”bokstaven” syftar på lagen. Detta tar Luther
fasta på och börjar arbeta med som
en tolkningsprincip. Detta utvecklar
han sedan under många år och senare
i livet inskärper han det som prästens
och teologens viktigaste uppgift, att
rätt skilja mellan bokstav och Ande,
mellan lag och evangelium.

Språkliga nyansatser
Redan denna första omgång av föreläsningar över Psaltaren leder Luther
till hebreiskan. Eftersom psalmerna
enligt Luther talade om Kristi person
var det viktigt för honom att finna
den ursprungliga texten så långt som
möjligt. Vulgata som en latinsk översättning av en grekisk översättning av
det hebreiska originalet var inte nog.
Han sökte andra texter som kunde
vara till hjälp och använde Hieronymus verk Psalterium Hebraicum (i en
nyutgåva av Lefèvre), översättning-

arna och kommentarerna av Nicholas
av Lyra och Pablo de Santa Maria,3 och
inte minst Johannes Reuchlins lärobok
i hebreiska, De rudimentis hebraicis
och hans Psalmi poenitentiales. I några
få fall anar man att Luther använt en
hebreisk textutgåva.
I denna föreläsningsserie blandar
Luther samman lagen i historisk mening med lagen i teologisk mening och
kopplar nåden till Jesu vandringstid
på jorden.
De utläggningar som Luther kunde
stödja sig på utgick från Vulgata och
förklarade ord och begrepp utifrån latinet. Ju mer hebreiska Luther lärde sig
desto mer kritisk blev han till Vulgata.
Inte minst var det de antropologiska
begreppen t.ex. ”hjärta” som drev honom djupare in i hebreiskan och Gamla testamentets begreppsvärld.

1518–1521
Psaltaren igen
Efter ett par år med föreläsningar över
Romarbrevet och Galaterbrevet där
Luther framför allt omorienterade
sig i fråga om trosrättfärdigheten och
allegori-begreppet i Gal 4, återvände
han till Psaltaren i en ny ofullständig
föreläsningsserie.
Den andra genomgången av Psaltarpsalmer (denna gång Ps 1–22) leder
Luther till att allt mer avvisa allegori
som tolkningsmetod även om den förekommer som ”andlig lek(?)” i pedagogiskt syfte. Debatten med Thomas
Müntzer och Andreas Bodenstein von
Karlstadt som båda ville ha mer andlig
än bokstavlig tolkning hjälpte Luther
att se faran med ”andlig tolkning”.
Luther skiljer mellan allegori som
en tolkningsmetod som appliceras på
texten och allegori som retorisk form.
Tidigare utläggare hade inte, enligt
Luther, sett detta. Här menat Luther
med hänvisning till Rom 10:18 att Ps
19 är allegoriskt skriven från början.
I denna andra Psaltargenomgång be3

Pablo de Santa Maria var en biskop av judisk
börd som varit rabbin. Han samarbetade med
Nicholas av Lyra, och skrev en efterskrift till
hans Postilla.

tonar Luther att Skriften endast har en,
bokstavlig, legitim, riktig, äkta, ren, enkel och konstant betydelse och denna är
på en gång både bokstavlig och andlig. I
Psaltaren talar profeten David ”i anden”
och begär/söker åstadkomma ”tro”.
Denna programförklaring leder
Luther än mer tillbaka till den masoretiska texten, även om han medger att
han inte kan hebreiska tillräckligt bra.
Vägen till teologin går först genom
språket, menade han. Luther anklagar skolastikerna för att missförstå
centrala begrepp som ”synd”, ”vilja”,
”intellekt” och ”rättfärdighet”, då de
bara läste Bibeln på latin.
I denna andra Psaltargenomgång
är utläggningen inte lika Kristus-centrerad i meningen fokuserad på Kristi
person. Nu menar Luther att inte alla
psalmer är profetiska om Kristi person,
utan de utläggs i relation till tron. Han
menar att tingen skiftar men samma
gudaktighet (pietas) och ogudaktighet
(impietas) löper genom historien. Det
leder honom till en frimodig historisk
tolkning eftersom profeterna likt Kristus kämpade mot otro, avgudadyrkan
och synd.

Föreläsningarna
1521–1535
Under efterföljande år föreläste Luther
över 5 Mosebok, de små profeterna
(Hosea–Malaki), Predikaren, Jesaja,
Höga Visan innan han avslutade sin
universitetsgärning med den långa serien över 1 Mosebok. Några nytestamentliga brev klarades av för de studenter som likt Luther själv inte lämnade
Wittenberg under pesten 1527–1528.
Av dessa kan det vara intressant
att belysa Predikaren som i och med
Luther kom att läsas på ett helt nytt sätt.
Hieronymus utläggning av Predikaren,
skriven som en andlig vägledning för en
romersk adelskvinna, är typisk för dåtidens tolkning. Två teman dominerar
Hieronymus utläggning: 1) Predikaren lär att världen förtjänar människans förakt; 2) det värdsliga livet har
inte något egentligt värde. Predikaren,
”Davids son”, är Kristus som till skillnad från det tomma i världen bjuder in
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till nattvarden genom uppmaningarna
”ät, drick och var glad” (Pred 9:7).
När Luther utlägger Predikaren ser
han inte ett förakt för världen, utan en
beskrivning av samhällets ledning och
villkor, alltså politik. Han ser en positiv grundton i Predikaren som brottas
med tillvarons svårigheter. Uppmaningarna att njuta av livet, att äta och
dricka handlar om Guds goda gåvor i
skapelsen som människan får njuta av.

Genesisföreläsningarna
1535–1545
Det första som mötte åhörarna i dessa
föreläsningar var Luthers utläggning av
”Guds ord”. Luther läser skapelseskildringen med fokus på Guds skapande
ord, ett Ord som enligt Johannesprologen är Sonen. Eftersom ordet uttalas
av Gud i(nnan) skapelsen utgår Sonen
från Fadern. Ordet är Guds Ord, men
ändå något åtskilt från Fadern själv.
Utläggningen av syndafallet i 1 Mos
3 handlar för Luther inte så mycket om
vilken slags synd det var (högmod, åtrå,
etc.) utan om olydnaden mot Guds ord.
I denna serie utvecklar Luther sin
”tredje teologi”, där Gamla testamentets löften betonas. Luther vidhåller att
Gamla testamentet i huvudsak är en
”lagbok” medan Nya testamentet är
en ”nådebok”. Gamla testamentet, så
också lagen, innehåller löftet och 1 Mosebok betonar detta särskilt. 1 Mosebok
är för Luther i det närmaste en evangelisk bok om tron och om trosrättfärdigheten, medan 2 Mosebok handlar
om att Israel får lagen och uppgiften att
uppenbara den för andra folk, 3 Mosebok handlar om att upplysa om synd
och att den behöver sonas, 4 Mosebok
visar på lagens oförmåga att föda tron
och 5 Mosebok upprepar och förklarar
lagen, som inte lär något annat än tro
på Gud och broderlig kärlek.
I Genesisföreläsningarna använder
Luther sina tidigare insikter och här kan
man se hans tolkningsprinciper tillämpade av honom själv. Det handlar om
språket, dels hebreiskan i sig, men också
det språkfilosofiska, att meningen, saken finns i texten och inte bakom. Därför är mänskliga ord Guds återskapande
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ord då Gud genom dem utför sitt verk.
Detta leder i sin tur till att Skriften för
Luther inte är så mycket av en källa till
information/kunskap utan ett verktyg
för den helige Ande.
Luther läser Genesis som en berättelse om människans liv som en kamp
mellan tron och otron. Det är ingen
principiell skillnad mellan att vara
människa på 1500-talet i Wittenberg
och i Kanaan på Abrahams tid. Här
använder Luther sin förmåga att läsa
sin samtid och Bibelns värld så att hans
samtids människor kunde leva sig in i
Bibelns värld.

Luthers förståelse av
Gamla testamentet
Då det finns tidigare exempel från
olika klostermiljöer på sökandet efter Bibelns bokstavliga mening, är det
kanske frågan om Bibelns övergripande budskap, metaberättelsen, som
är Luthers unika bidrag? Den stora
berättelsen handlar om den syndiga
människan inför Gud, som döms av
lagen och återuppväcks av evangeliet.
Skriftens mening ligger inte i något
dolt som man når genom allegorisk
tolkning, utan i vad Skriften gör med
och för människan.
Luther ansåg också att den vanlige
bibelläsaren behövde en sammanfattning eller guide till skriften som var
trogen det bibliska budskapet, men
kort nog att förstås av den enklaste
bibelläsarna. Kyrkofäderna hade här
arbetat med trosregeln (regula fidei)
medan Luther och hans kollegor kom
att kalla det ”lärans kropp”, corpus doctrinae. Rättfärdiggörelse genom tro

på Kristus är den rätta startpunkten
för bibeltolkning. Utifrån den startpunkten skapas sedan ett program
med grammatisk analys, historisk och
litterär karaktäristik. Denna teologiska
ram är en slags litterär metod för att
hantera Bibelns berättelse(r) som en
helhet. Med andra ord bärs metoden
av teologia crucis, det rätta åtskiljandet
mellan lag och evangelium, två slags
rättfärdighet och de två dimensionerna i människans liv.
1900-talets Luther-forskning fokuserade mycket på hur och när Luther
kom fram till sin syn på Skriftens
övergripande och enande berättelse
(metanarrativ), dateringen av ”tornupplevelsen” och hans ”evangeliska genombrott” har flitigt debatterats. Det
har visat sig vara svårt att datera dessa
händelser, men enighet råder om att
Psaltarföreläsningarna 1513–15 lade
grunden som blev mer av en syntes i
de 95 teserna 1517.
I Kyrkopostillan säger Luther att
Gamla testamentet inte är något
annat än en förberedelse och förelöpare till Nya testamentet. Luthers
olika företal är den främsta källan
till hans syn på Skriften som helhet
och dess delar. Luther reagerar mot
att för somliga kristna anses NT vara
nog, eventuellt intresse för Gamla
testamentet inskränker sig till den
andliga eller allegoriska tolkningen
(t.ex. Origenes & Hieronymus, samt
troligen Erasmus även om han inte
nämns). Luther svarar med hjälp av
NT som ideligen refererar till Gamla
testamentet. Han liknar Gamla testamentet vid Kristi bäbiskläder och

vagga, bara enkla kläder men med ett
innehåll!
Mer än de flesta före honom betonade Luther den historiska kontextens betydelse för tolkningen av
bibelböckerna. Här gav han sig ibland
in på djärva spekulationer kring författare och sammanhang som Bibeln
inte vittnar om. Samtidigt är Luther
en av dem som ivrigast kopplade sin
samtid till bibelberättelserna. Han var
väl medveten om distinktionen mellan historisk betydelse och senare tolkningar och ville därför inte allegorisera
eller ”avmytologisera”, då han menade
att det var självdestruktivt. Å andra
sidan var Luther skicklig på att koppla
bibeltexten till sin samtid. Han läste
Skriften som en spegel till 1500-talets liv, något som Maschke kallat
”hermeneutic of contemporaneity”.
Skillnaderna i livsförutsättningar och
historisk situation överbryggades enligt Luther av två saker, det bestående
och enigt återkommande i Guds Ord
samt att tro och otro (Kolb: piety and
impiety) är desamma i alla tider.
I utläggningen av Gal 3:23 talar
Luther om två olika epoker i Guds
uppenbarelse, som också har sin motsvarighet i varje troendes eget liv. Det
som hände i historien när Kristus kom,
händer den kristne varje dag, då lagens tid och evangeliets tid växlar för
alla kristna. I detta sammanhang blir
det av avgörande vikt att rätt tillämpa
ordet. Den avgörande frågan är inte
bara om bibelordet är Guds ord, utan
om det är ett ord avsett för oss. I så fall
står människan inför möjligheten att
tillämpa det på sig själv, eller inte.

Två sommararrangemang
Under sommaren var Församlingsfakulteten involverad i två stora och välbesökta arrangemang.

Helsjökonferensen
mitten av juni samlades ett antal lärare i teologi på Helsjön i Horred i Västergötland. Det handlade om ett samarrangemang mellan FFG, Fjellhaug i
Oslo, Dansk Bibel-Institut i Köpenhamn, Menighedsfakultet i Århus samt
Finska Teologiska Institutet, alltså fem bibelkonservativa lutherska institutioner.
Årets konferens var faktiskt den 19:e i ordningen. När den första ägde
rum på Helsjön 1999 var vi ungefär ett dussin personer samlade, därav
några få teologie doktorer. Vid årets konferens var vi runt 40 stycken lärare
i teologi, därav ett tiotal professorer. Det märks på somrarna att det våras
för luthersk teologi i Norden!
Vartannat år (sedan 2004) arrangeras rektorskonferenser som vandrar
runt på studieorterna, medan de storskaliga lärarkonferenserna äger rum
vartannat år (sedan 2005) på just Helsjön.

I

Sommarbibelskolan
ch i början av augusti hade vi vårt
årliga arrangemang – sommarbibelskolan. I år hade den ett reformationstema och vi fyllde vår föreläsningssal med
människor i olika åldrar och från skilda delar av
landet. Vår mest långväge deltagare kom ända
från Pittsburgh i USA!
Många av våra deltagare älskar att tillbringa
åtminstone delar av sommaren i Göteborg!
Och våra nya lokaler (sedan våren 2015) är
mycket uppskattade. Johannebergs landeri
var bra, Ekmansgatan 3 är bäst!

O

R. I.

Johannes Hellberg

För vidare läsning
Erik Herrmann, ”Luther’s absorption
of Medieval biblical interpretation and
his use of the Church Fathers”, 71–90
i L. Batka, I. Dingel & R. Kolb (red.), The
Oxford handbook of Martin Luther’s
theology (Oxford UP 2014).
Martin Luther, Detta löfte gäller alla:
företal till Bibeln i översättning och
med inledning av Carl Axel Aurelius
samt öppet brev om översättning
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i översättning av Christer Åsberg
(Skellefteå: Artos 1999).
Robert Kolb, Martin Luther: confessor
of faith (Christian Theology in Context;
Oxford UP 2009).
Robert Kolb, Martin Luther and the
enduring word of God: the Wittenberg
school and its Scripture-centered
proclamation (Grand Rapids: Baker
2016).
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Siegfried Raeder, ”The exegetical and
hermeneutical work of Martin Luther”,
363–406 i Magne Sæbø (red.), Hebrew
Bible / Old Testament: The history of
its interpretation, Volume II: From the
Renaissance to the Enlightenment
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
2008).
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Bibelkonferensen 10–11 november 2017
BIBELLÄSAREN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN
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Bibelläsaren som
förändrade världen

OM MARTIN LUTHER SOM BIBELTEOLOG

Bibelläsaren
som förändrade
världen
– En bok full av
överraskningar

Om Martin Luther som bibelteolog – bibelö
versättare – bibelutgivare

– BIBELÖVERSÄT TARE – BIBELUTGIVARE

ans
ch
ska
an
e

Relevant reformation

rune imberg

teten

Rune Imberg

skänker henne sin rättfärdighet. Genom en relation blir det
omöjliga möjligt: att den som tror på Kristus är både syndare
och rättfärdig på en gång, simul. Liksom på Luthers tid är
denna lära om rättfärdiggörelsen idag den största tröst och en
outtömlig källa för predikan och själavård. Samtidigt är denna
lära, liksom på Luthers tid, ifrågasatt och kritiserad.
Församlingsfakulteten inbjuder till en konferens med
flera internationellt ledande forskare där reformationens
kärnfråga står i centrum. Den kommer att belysas utifrån
bibelexegetiska, systematiska och själavårdsmässiga
perspektiv. Såväl dess historiska kontext som dess nutida
potential kommer att stå i centrum under två intensiva dagar.

Med formeln simul iustus et peccator uttrycks reformationens
innersta ärende. Det handlar om hur en människa kan stå
rättfärdig inför Gud trots att hon är en syndare. Luthers svar
är att hon kan göra det för Kristi skull, genom den relation
som upprättas med honom genom tron. Då sker det saliga
bytet (der fröhliche Wechsel) när han tar hennes synd och

Välkommen att deltaga!
PS. Ingen anmälan, ingen deltagaravgift – men ge gärna en gåva till
stöd för vår satsning på reformatorisk teologi: bankgiro 622-5387,
SWISH 123 100 84 57

Fredag 10 november
Rune Imberg, Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare –
bibelutgivare. Församlingsfakultetens småskrifter, 5 (Församlingsfakulteten i Göteborg, 2017), 58 sid.

R

une Imbergs småskrift om Luther som bibelläsare och det
lutherska arvet är ett kraftfullt
verktyg i spaningsarbetet efter det förflutna – och om hur vi formats av vårt
eget nordiska kultur- och religiösa arv.
För den som har en timme över är det väl
investerad tid att läsa och reflektera över
Bibelläsaren som förändrade världen ur det
här perspektivet.
Martin Luther är överraskningarnas
man. I år, 500 år efter publiceringen
av de berömda 95 teserna, uppmärksammas och firas denne fredlöse kontroversteolog i oväntat många kyrkliga
läger. Imberg lyfter förtjänstfullt fram
Luthers avgörande inflytande på en
rad nyckelområden: bibelkanonfrågor
(bl.a. sådana som hittills förbisetts av
forskningen), synen på kallelsen, den
befriande kristna synen på äktenskap
och sexualitet (även prästeståndets,
som genom avskaffandet av celibats

Om Guds Son i Gamla testamentets historia

Jakob Appell

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 5.

Fredrik Brosché blev teol. dr 1978 på en avhandling om Luther och predes
tinationen och därefter docent vid Uppsala universitet. Under åren 1985–
2011 tjänstgjorde han som föreståndare vid Kyrkans själavårdscentrum
i Göteborgs stift. Han är sedan många år lärare i själavård och religions
psykologi vid Församlingsfakulteten i Göteborg.
ISBN: 978-91-984098-0-2

Rune Imberg
FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 6.

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 3.
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fredrik brosché

Rune Imberg disputerade 1987 i kyrkohistoria i Lund. Han
har därefter tjänstgjort som församlingspräst i Onsala och som
missionär i Kenya. Sedan 1996 arbetar han på Församlingsfakulteten
i Göteborg där han tjänstgör som lektor i kyrkohistoria.

I sina över hundra själavårdsbrev är Luther mer öppen och medkännande
än vi är vana vid. De visar oväntat ömsinta sidor av hans personlighet. Sam
tidigt känner vi igen hans evangeliska teologi. Han är en bibelkristen i den
meningen att han söker finna ord från Skriften som brevmottagarna kan
identifiera sig med och få tröst av i sin djupa existentiella kris.
Kristus som gåva och exempel är det viktigaste och typiska även i Luthers
själavård. Gåvan är att Jesus har försonat all vår synd och övervunnit alla
onda makter så att vi genom tron kan vara vissa om att vi har syndernas
förlåtelse, liv och salighet. Gud älskar oss hur mycket ont vi än drabbas
av. Jesus är också ett exempel för oss på det sättet att det i världen går oss
som det gick för Mästaren. Kris leder till Kristus. Visserligen är risken att vi
på grund av livets svåra personliga förluster, kränkningar, sjukdomar och
Om Martin Luther
– bibelöversättare
– bibelutgivare
sorgersom
blir bibelteolog
förbittrade. Men
de kan även driva
oss att ropa på Guds hjälp i
Kristus och att fördjupa vår helgelse och gemenskap med Frälsaren.
Utifrån sexton utvalda tröstebrev från Luther visar denna småskrift vad
som är typiskt för Luthers själavård.

LUTHER TRÖSTAR MED EVANGELIUM I SJÄLAVÅRDEN

Timo Laato

Kristus före Jesus

rune imberg

Jakob Appell har studerat på Församlingsfakulteten i Göteborg, med
examen från TUutbildningen 2005, och på Concordia Theological
Seminary i Ft Wayne, Indiana, USA, med en Master of Sacred
Theology från 2007. Han är nu kaplan på Församlingsfakulteten
och präst i Immanuelförsamlingen i Göteborg.
FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 4.

FörsamlingsFakultetens småskriFter, 1.

jakob appell

Daniel Johansson

TIMO LAATO

Timo Laato doktorerade 1991 vid Åbo Akademi och arbetar sedan
1999 på Församlingsfakulteten i Göteborg som lektor i Nya testament.
Han är präst i Finska kyrkan och det finländska Missionsstiftet.

Julevangelierna

OM MARTIN LUTHER SOM BIBELTEOLOG – BIBELÖVERSÄTTARE – BIBELUTGIVARE

födelse och barndom.
Denna småskrift är utmärkt att ge som en julgåva – och den handlar
om den största Gåvan av alla, vår Frälsare Jesus!

daniel johansson

Torbjörn Johansson

Julevangeliet – det är den underbara texten i Lukasevangeliet som
beskriver vad som hände när Jesus, vår Frälsare, föddes i Betlehem.
Men i själva verket kan vi tala om flera ”julevangelier”.
I denna småskrift behandlar lektor Timo Laato några av de
viktigaste bibeltexter, ”julevangelier”, som handlar om Jesu födelse.

Han utlägger några viktiga profetior i Gamla testamentet och hur olika
Vägen
från döden till livet i dopet
författare i Nya testamentet knyter an till dem när de skildrar Jesu

Vi brukar tänka på Martin Luther som ”reformator”, men själv
menade han att det är bara Gud som kan reformera kyrkan.
Däremot tog han sina kallelser som präst, teologie doktor och
professor på stort allvar, och han kunde möjligen se sig själv som ett
slags profet.
I denna småskrift möter vi bibelläsaren Luther. Först får vi följa
hans utveckling som bibelteolog, där han knyter an till en rik kyrklig
tradition och samtidigt bryter ny mark. Läran om Sola Scriptura,
”Skriften allena”, får en rad viktiga teologiska konsekvenser.
Vi möter även ett par andra sidor av Luther, som idag är mer
bortglömda, nämligen bibelöversättaren och bibelutgivaren. Hans
bibelöversättning har bidragit till att forma det tyska språket och
inspirerat översättningar till en rad andra språk, däribland svenska
och finska. Hans insatser som bibelutgivare, vilket innebär att han
löste ett problem som var akut redan på 400-talet, har präglat de
flesta bibelutgåvor som getts ut sedan 1530-talet.

BIBELLÄSAREN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN

Daniel Johansson är lektor i Nya testamentets exegetik på
Församlingsfakulteten i Göteborg.

Den stora gåvan

Vi bekänner att Jesus Kristus, jungfru Marias son, är Guds Son.
Har du någon gång funderat över vad han ägnade sig åt innan han
blev människa och fick namnet Jesus? Vilken var hans roll i Gamla
Testamentets historia – Kristus före Jesus?
Genom den tidiga kyrkans bibelläsning, som hade djupa rötter i den
judiska och gammaltestamentliga bakgrunden, får vi en rad exempel
på förståelsen att det är Sonen som är centrum i Guds möte med män
niskor – redan i Gamla Testamentets historia. Det är Kristus själv som
uppenbarar sig för Abraham, Mose och fäderna.
Att dessa trons fäder trodde på Kristus blir för Nya Testamentets
författare en påminnelse om att ta vara på Guds uppenbarelse som
möter oss i Jesus från Nasaret, Guds inkarnerade Son. Jesus sade:
”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.”
(Joh 5:46) Denna småskrifts ärende är inte bara en spännande jakt
efter Kristus i Gamla Testamentet utan också en allvarlig påminnelse
om uppenbarelsens betydelse för Kyrkans liv idag.

KRISTUS FÖRE JESUS OM GUDS SON I GAMLA TESTAMENTETS HISTORIA

skrift för alla kristna som vill leva i sitt dop.

JULEVANGELIERNA

Den stora gåvan handlar om dopets pågående betydelse för
en kristen. Den blandar teologiskt djuplodande undervisning
med praktisk tillämpning i en fruktbar mix som stärker en döpt
människa i identiteten som ett Guds barn. En fin doppresent för

En kristen
vuxna, enförståelse
ypperlig gåva att av
räckanaturen
till dopföräldrar, och en enkel

Vägen från döden till liVet i dopet

Nytt ljus över skapelsen

Den stora gåvan

torbjörn johansson

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 2.

EN KRISTEN FÖRSTÅELSE AV NATUREN

n, Torbjörn Johansson, är sedan 2014 rektor vid
gsfakulteten i Göteborg.

NYTT LJUS ÖVER SKAPELSEN

äcker hos många människor en spontan förundran
. Vad har den kristna tron egentligen att säga om
ch de känslor som den väcker i oss? Om naturens
ttnar om Guds godhet, hur är det då med det onda och
nde som vi kan se i naturen?
n vi undvika att fastna i det skapade och istället
ll Skaparen – utan att det skapade mister sin glans och
r inte glädjen över naturen ett hinder om det är himlen
let?
för att bli en avgud som leder bort från Skaparen kan
i en källa till glädje, ett tilltal från Gud och en hjälp
mål bortom det skapade. Det är vad denna lilla skrift
m.

tvånget på bred front kunde bidra till
samhälls- och familjeliv; jfr. 1 Kor 9:5),
psalmsången och etiken. Angående etikfrågan undrar Imberg om det är en tillfällighet ”att protestantiska länder överlag haft mindre problem med korruption
än romersk-katolska”. (10)
De tidiga reformatorerna producerade
världsförändrande bibelöversättningar i
högt tempo: tre månader för Luthers
Nya testamente; helbibeln översatt
med avancerade översättningstekniker
till tyska 1534; och Bibeln på svenska
redan 1541. Imberg kommenterar:
”Den romersk-katolska kyrkoprovinsen
i Sverige lyckades inte på flera hundra år
ta fram en bibelöversättning – för våra
reformatorer tog det 15 år!” (53) Medan
reformatorerna utgick från hebreiskan
och grekiskan arbetade den rome
rsk-katolska kyrkan med den latinska
Vulgata-texten som grundtext. Kanske förklaringen ligger här. Luther var

framsynt och tillbringade över tjugo år
med översättning från grundspråken.
Detta utgjorde hjärtat i reformationen
– och gemene man fick nu tillgång till
Bibeln. Luther – bibelläsaren, -teologen (13–29), -översättaren (31–38)
och -utgivaren (39–56) – ser tillbaka
på sin gärning: ”Den heliga Skrift är
en stor och mäktig skog, men det finns
inte ett enda träd i den, som jag inte
skakat med min egen hand”. (12)
Imbergs småskrift är en lättillgänglig
och historiskt välinformerad
introduktion till Luther som bibelteolog, -översättare och -utgivare och
uppmuntrar till läsning också av det
Luther läste mer än någonting annat,
nämligen Bibeln, och kanske någon
småskrift av Luther själv – denne fascinerande reformator, som reformerat
inte minst våra egna nordiska länder
och kyrkor.
Tomas Bokedal

Luther tröstar med
evangelium i själavården

Fredrik Brosché

13.00–14.15

Saint or Sinner? Luther’s ‘Simul’ as Affirmation of Two Conflicting Realities. Robert Kolb

14.30–15.45

Paul’s Gospel of Justification as a Post-Easter Form of Jesus’ Gospel of God’s Kingdom. Seyoon Kim

15.45–16.15

Kaffe

16.15–17.30

Simul iustus et peccator. Oswald Bayer

18.00

Musikgudstjänst i Vasakyrkan

Lördag 11 november
9.00–10.15

The Psalm from which We Never Graduate: Luther’s Exposition of Psalm 51 (1532/38). Naomichi Masaki

10.15–10.45

Kaffe

10.45–12.00

Rättfärdiggörelsen i Gamla Testamentet. Jan Bygstad
Lunch på egen hand

13.15–14.15

Människans totala syndafördärv som grund för frälsningsvissheten. Timo Laato

14.15–14.45

Kaffe

14.45–16.00

Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – likhet och skillnad. Fredrik Brosché

16.15–17.00

Simul som ett genomgående mönster i luthersk teologi. Torbjörn Johansson

17.00

Avslutning

Medverkande
• Oswald Bayer, professor em., Universitetet i Tübingen. Det är ingen överdrift att säga att Oswald Bayer är en av 1900-talets mest
inflytelserika Luther-forskare. Han var under många år professor i systematisk teologi i Tübingen och är fortfarande aktiv i Lutherakademien i Ratzeburg. Bayer undersöker inte endast reformationen som en historisk händelse utan också vad dess budskap innebär
i relation till vår samtids olika tankar och värderingar. En bok som speciellt gör detta är Leibliches Wort. Reformation und Neuzeit im
Konflikt. (Det kroppsliga ordet. Reformation och nutid i konflikt). Bayers arbeten kännetecknas av att han betonar Guds ord som löfte
och som en handling från Guds sida. Hans doktorsavhandling heter just Promissio, löftet. Teologin framställs av Bayer som både
proklamation av löftet och som ”konfliktvetenskap”.
• Robert Kolb, professor em., Concordia Seminary, St. Louis. Se intervjun med Kolb i Hälsning, nr 6 2016.
• Seyoon Kim, professor i Nya Testamentet, Fuller Theological Seminary, USA. Se information på s. 12.
• Naomichi Masaki, Associate professor i systematisk teologi, Concordia Theological Seminary, Fort Wayne. Återkommande lärare på
STM-programmet.
• Jan Bygstad, pastor i Bergen och ordförande i Nordeuropeiska Lutherakademin. Känd som utläggare av Gamla testamentet och för
sin kunskap om rabbinernas skriftutläggningar. Han har bland annat publicerat Skriften vitner om Kristus (1998).

Kommer
under året!

Kommer
under året!

• Fredrik Brosché, docent, lärare i själavård vid FFG.
• Timo Laato, lektor i Nya testamentets exegetik vid FFG.
• Torbjörn Johansson, rektor vid FFG.
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Det nya perspektivet på Paulus – en introduktion och en kritik
Kortkurs på Församlingsfakulteten 8–9 november med Seyoon Kim
Församlingsfakulteten i Göteborg inbjuder till en kortkurs 8–9 november om ”det nya perspektivet på Paulus”, vilket är känt för sitt ifrågasättande av den reformatoriska förståelsen av rättfärdiggörelsen och för sitt stora genomslag inom den exegetiska forskningen. För dig
som vill veta mer om ”det nya perspektivet på Paulus” och dessutom vill tränga djupare in i kritiken mot detta är kursen en unik möjlighet.
Föreläsaren Seyoon Kim från Fuller Theological Seminary i USA är en av de mest framstående kritikerna av ”det nya perspektivet på
Paulus”, tillsammans med bl.a. Mark Seifrid och Stephen Westerholm, och är särskilt känd för sina undersökningar av Paulus omvändelse och hur Paulus upplevelse påverkat hans syn på människan och rättfärdiggörelsen. Kim medverkar också på vår internationella
bibelkonferens 10–11 november.
• Onsdag 8/11 kl. 10–12 och kl. 13.30–16.30
• Torsdag 9/11 kl. 9–12
Anmäl dig till kursen senast 1 november. I anmälningsavgiften 400 kr ingår fikaservering under dagarna. Välkommen!
Vilken roll spelade Paulus möte med Jesus utanför Damaskus för
det han lär i sina brev? Enligt Seyoon Kim, som behandlar temat i
sin doktorsavhandling, var mötet inte bara avgörande för Paulus
omvändelse utan bidrog också till att forma hela hans teologi så som
den kommer till uttryck i breven. Även om alla inte helt övertygats
av Kims tes märks betydelsen av hans arbete genom att hans avhandling, ”The Origin of Paul’s Gospel”, tryckts inte mindre än fyra
gånger! Seyoon Kim skrev sin avhandling för den legendariske FF

Bruce i Manchester och har också studerat för och samarbetet med
Martin Hengel i Tübingen. Ursprungligen från Sydkorea är Kim idag
verksam som professor i Nya Testamentet på Fuller Theological
Seminary i USA. Han är en ledande Paulusforskare och har efter sin
avhandling bland annat publicerat böcker om både det nya perspektivet på Paulus (”Paul and the New Perspective”) och den så kallade
imperiekritiken (”Christ and Ceasar”).

Fri eller bunden – om Luther och viljan
Nordeuropeiska Lutherakademins symposium, Församlingsfakulteten, 8–10 nov. 2017
Program
Onsdag
18.00 Symposiet öppnas
Professorn Knut Alfsvåg, Stavanger, Om den trälbundna viljan:
En introduktion

Fredag
8.30 Rektorn, Dr. Torbjörn Johansson,
Predestinationen enligt Luther,
Calvin och Zwingli

19.00 Te och smörgås

9.15

19.30 Dr. Daniel Johansson, ”Ingen kan komma till mig om det inte blir honom
givet”: Predestination hos Johannes, i samtida judendom och dess
receptionshistoria
20.30 Aftonbön med predikan över symposiets tema – Rektorn Fredrik Sidenvall
Torsdag
09.00– Professorn, Dr. Seyoon Kim, Passadena, Kalifornien, USA,
12.00 Nya perspektivet på Paulus: En introduktion och en kritik. (3 pass på engelska)

Professorn, Dr.Robert Kolb, St Louis,
Missouri, USA, The bondage of the
will from Luther to the Formula of
Concord

10.15 Förmiddagskaffe med smörgås
10.45 Dr. Robert Bennet, Ft Wayne,
Indiana, USA, The Predestination
Controversy in the American
Synods

12.05 Middagsbön med predikan över symposiets tema – Pastorn Bror Erickson,
Farmington, New Mexico, USA
12.30 Lunch på egen hand
13.30 Dr. Peter Olsen, Köpenhamn, Viljens frihet og ufrihet som teologisk og
filosofisk problem

Församlingsfakultetens Bibelkonferens inleds
kl 13.00. Se särskilt program.		

14.45 Doc. Per Magnus Johansson, Den fria viljan och psykologin

Anmälan: Anmälan görs senast 15 oktober
till daniel.johansson@ffg.se.

16.00 Prof. Knut Alfsvåg, Den ukjente Gud som teologi- og religionskritikk. Hvis Gud
ikke kan erkjennes, hvordan kan vi da vite at gudstro ikke bygger på sand?
17.00 NELA årsmöte
18.00 Kvällsmat på egen hand
19.30 Pastorn Leif G Jensen, Aarhus, Den trälbundna viljan och homiletiken
20.30 Aftonbön med predikan över symposiets tema – Rektorn Fredrik Sidenvall

Avgift: Hela konferensen: 1000 SEK / 100
Euro. En dag: 500 Sek / 50 Euro. Enskild föreläsning: 150 SEK.
Anmälningsavgiften inkluderar kaffe/te och
smörgås. Lunch och kvällsmat ordnar man på
egen hand.

