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Historiens och
trons Jesus
FFG:s bibeldagar 6–7 november
2009 var de mest välbesökta
hittills. Nedre föreläsningssalen
var fullsatt och det stod människor
både i dörröppning och korridor
för att få del av de insikter och
kunskaper som förmedlades. Här
följer glimtar från helgen med
referat av några föreläsningar.
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Varför just Bibelskola
Göteborg?
Bibelskola G
öteborg

I detta nummer presenteras
Bibelskola Göteborg. I nästa
Hälsning planerar vi skriva
om Teologisk utbildning för
kyrka och samhälle.
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ektor Johannes Hellberg inledde bibeldagarna med bön och knöt an till temat,
Historiens och trons Jesus, med hjälp
av Matt 16:13–16: Då Jesus kom till trakten av
Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem
säger folket att Människosonen är? ”De svarade:
”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia
och andra Jeremia eller någon av profeterna.”
Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag
är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den
levande Gudens Son.”

rg. se

m du funderat på bibelskola, så är det bara
att konstatera att det finns flera bra bibelskolor i Norden. Här är några saker som mer eller mindre utmärker
Bibelskola Göteborg:
• Mitt i Göteborg! Gemenskapen på skolan är mycket god,
men Bibelskola Göteborg blir mer än livet på skolan. Vi har
inget internat, så istället för ”dygnet-runt-gemenskap” med
klasskamrater kan man ta till vara de många möjligheter som
staden Göteborg ger av socialt och kyrkligt liv, utbildning, arbete, sport och fritid. Möjligheten till praktik på halvtid ökar
valmöjligheterna. Skulle det uppstå problem att finna bostad,
kan vi hjälpa till att förmedla kontakter.
Fortsätter på sid. 6.

Fortsätter på sid. 4.

Vad ser du? – en passionsandakt, sid. 3
”HERRE, du låter mig bo i trygghet”, sid. 8

Ledare

Undervisning på bredden och djupet

F
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örsamlingsfakultetens arbete har sammanfattats i formuleringen Teologisk undervisning och forskning med
Bibel och bekännelse som grund och Guds rikes utbre
dande som mål. Under den tid Församlingsfakulteten haft
möjligheten att verka, har undervisningen tagit sig uttryck i
kompletterande undervisning för universitetsstudenter, offentliga föreläsningar och undervisningsserier och fr.o.m. år
2000 även genom vår heltidsutbildning Teologisk utbildning
för kyrka och samhälle. Under tre läsår på senare tid har Församlingsfakulteten också i ökande grad tagit ansvar för och
medverkat i Bibelskola Göteborg.
I samband med att Församlingsfakulteten kom igång med
sin verksamhet 1993 formulerades tankar på hur arbetet skulle
komma ”lekmännen” till del. Det primära arbetet på Församlingsfakulteten har fokuserat på utbildning av
”Guds Ords förkunnare” i enlighet med stadgarna. Genom att våra studenter kommer ut
i tjänst på olika sätt, når arbetet ut till folket
indirekt. Vi menar att det finns ett stort
värde i att Församlingsfakultetens lärare
också undervisar utanför den akademiska
kontexten. Dels ökar det engagemanget
lärarnas kommunikationsförmåga och
pastorala tänkande och dels kommer deras
kompetens fler människor till del.
Församlingsfakultetens arbete kan delas in
i två olika kategorier. Dels har vi det akademiska
arbetet som innefattar forskning, undervisning och
utbildning på akademisk nivå och dels har vi undervisning
och skrivande som riktar sig till en bredare allmänhet. Dessa
två kategorier kan beskrivas utifrån två bibelord:

Församlingsfakulteten erbjuder flera temadagar, undervisning på kvällstid och på lördagar och en bibelskola som
folkhögskolekurs i samarbete med Markusstiftelsen.
Ett år på en bibelskola kan betyda mycket för hela livet.
Man får tid att fördjupa sig i Bibeln och den kristna trosläran.
Man får chansen att bearbeta en rad olika livsfrågor i en trygg
miljö. Man får dessutom ofta vänner för livet.

Akademi

”Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall
du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli
utrustade att undervisa andra” (2 Tim 2:2).
Paulus ord till Timoteus kan synas lite motsägelsefullt.
Uppmaningen som Timoteus får är att anförtro andra sin
kunskap. Det handlar om ett bestämt syfte, att
andra ska bli rustade att i sin tur undervisa.
Det handlar alltså inte om den helt öppna
offentliga förkunnelsen eller vittnesbördet,
utan om något som anförtros.
Samtidigt har kunskapen från Paulus
förmedlats till Timoteus ”inför många
vittnen”. Det handlar alltså inte heller
om någon sekterisk verksamhet med
hemliga traditioner som inte tål offentlighetens ljus. Det handlar om att den
som ska undervisa andra behöver insikter
och djupare kunskaper än andra.
Vår utbildning är utformad utifrån några mål
vi enats om. De handlar om kunskap och förståelse, om
färdighet och förmåga och om värderingsförmåga och förhållningssätt. Utbildningen syftar inte bara till att förmedla
kunskaper utan också om att tillämpa kunskap.
Det händer alltid något med dem som går en utbildning.
Kunskaperna som studenterna tillägnar sig utmanar ofta tidigare föreställningar. Det är viktigt att kunskapsinhämtandet
kombineras med en ständig reflektion och prövning av det
som studeras. Någon har formulerat det i två satser:
Reflektion utan kunskap är meningslös – kunskap utan
reflektion är farlig.
Församlingsfakulteten erbjuder teologiska studier i en trygg
miljö med ett sammanhang för reflektion och bearbetning.
Samvaron med studiekamrater och lärare, andakterna i kapellet och möjligheterna till praktik samverkar för att studenten
ska mogna och växa till i kunskap och mognad.
Välkommen till oss!

”För
samlingsfa
kulteten erbjuder
teologiska studier i
en trygg miljö med ett
sammanhang för re
flektion och bear
betning.”

Undervisning för alla

”Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni
förklarar det hopp ni äger” (1 Pet 3:15).
Alla kristna människor står i Guds tjänst och behöver
utrustning för att fullgöra den. Bibeln talar mycket om kunskap, om att känna den levande Guden. Kunskapen om Gud
är aldrig isolerad intellektuell kunskap (om den nu finns),
utan alltid en relation. Det handlar om att, som fäderna sa,
söka Gud med hela hjärtat, både känslor och förnuft. Första
delen av det dubbla kärleksbudet talar om att älska Gud med
hjärta, själ, kraft och förstånd (Luk 10:27).
Sann gudskunskap får man inte genom enbart teoretiska
studier. Då det handlar om ett andligt liv är bönen, andakterna, gudstjänsten och den kristna samvaron nödvändiga
pusselbitar. Ett år på en bibelskola ger utmärkta förutsättningar för att lära sig mer om Gud. Här kan kunskapen växa
till så att kärleken till Gud också växer.

Johannes Hellberg
rektor



Från Skriften

Vad ser du? – en passionsandakt

de var inför Jesu lidande och död. När
den uppståndne Jesus ger dem den rätta
insikten i det som skett, gör han det via
Skrifterna. Det som hände i Getsemane,
inför översteprästen och på Golgata, var
enligt de heliga Skrifterna just det som
skulle hända Messias. Det var så han skulle
ingå i sin härlighet. Efter den första tidens
tumult, sorg och förvirring kunde därför
Jesu lärjungar se vad som egentligen hade
ägt rum. De yttre händelserna hade fått den
uttolkning som var Guds egen, nämligen
den han ger genom sitt eget ord.
Det var lätt att tolka händelserna som att
Jesus hade gått från nederlag till nederlag.
Men hur annorlunda uppfattar vi inte
dessa lidanden om vi med profeterna och
apostlarna tror att det var Gud som ytterst
stod bakom alla dessa händelser. Så ber
apostlarna: ”Ja, de gaddade sig verkligen
samman i denna stad mot din helige
tjänare Jesus, som du har smort, Herodes
och Pontius Pilatus tillsammans med
hedningarna och Israels stammar, för att
utföra vad du i din makt och genom ditt
beslut hade förutbestämt” (Apg 4:27f.).
Jesu lidanden – förräderiet, de falska
anklagelserna, smädandet, gisslandet,
korsfästelsen – blir då inga nederlag eller
misslyckanden, utan uttryck för hans
lydnad och seger.
Men i Guds egen uttolkning av vad som
hände – i de profetiska och apostoliska
skrifterna – sägs inte bara att det var Gud



som stod bakom det som skedde. Det sägs
också varför och med vilket syfte: ”Han
var genomborrad för våra överträdelsers
skull, slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle
få frid, och genom hans sår är vi helade”
(Jes 53:5). När vi nu går in i fastetiden
och läser Jesu lidandes historia, så ser vi
i detta drama syndens ohyggliga följder.
Över det hela står: ”för våra överträdelser
skull”. Så allvarlig är den synd, som vi
ibland tar det lätt med. Samtidigt ser vi i
lidandeshistorien den yttersta konsekvensen av Guds kärlek och barmhärtighet.
Så dyrt köpta är vi. Här finns vägen till
frid och helande. Över det hela står: ”för
att vi skulle få frid”.
Att läsa och betrakta passionshistorien
på ett fruktbart sätt, är att se hur dessa
yttre händelser hör samman med en andlig
verklighet. Då ser vi inte endast en judisk
man som fick lida fruktansvärt, utan vi
ser samtidigt Guds Son bli förhärligad
genom sitt lidande och död. Att så skåda
honom, är att tro och bli räddad (Joh
3:14f).
”Se vi går upp till Jerusalem,
i heliga fastetider,
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,
i syndares ställe lider.” (Sv. Ps. 135)
Torbjörn Johansson
lektor
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M

ånga såg vad som hände i Jerusalem den gången. Det började med Jesu segerrika intåg
i staden. Sedan blev han förrådd, smädad,
slagen och till sist korsfäst. Många såg detta.
Ändå såg de olika saker. Ett antal grova
romerska soldater såg en judisk sektledare
som misslyckats. Soldaterna genomförde
sin brutala uppgift och verkar inte ha varit
djupare berörda. De drev gyckel med Jesus
och kastade lott om hans klädnad. Många
judiska ledare såg en farlig hädare som fick
ett tillbörligt straff. Säkert satte många
av dem samman dessa yttre händelser
med en inre, andlig verklighet, nämligen
orden om att den som hängs upp på trä
är förbannad (jfr 5 Mos 21:23). De såg
något som många romerska soldater inte
såg. Men även romerska soldater kunde
se djupare än till de yttre händelserna.
Det berättas om en officer som såg vad
som hänt – och samtidigt sett en djupare
verklighet: ”Den mannen var verkligen
Guds Son” (Mark 15:39).
Alla – judarnas ledare, de romerska
soldaterna, Jesu lärjungar – satte in de
yttre händelser i ett sammanhang. De
historiska händelserna blev genast tolkad
historia.
Vad såg då Jesu lärjungar? Hur svårt
det var för dem att förstå det som hänt,
möter vi flera exempel på i händelserna
efter korsfästelsen och uppståndelsen.
Emmausvandrarna visar hur oförstående

Fortsättning från sid. 1.
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Ateism utgångspunkt för teologisk
forskning

Prof. Reinhard Slenczka, från Tyskland,
slog an tonen med sitt föredrag som
belyste problematiken mellan dagens
forskning, som bedrivs på universiteten utifrån historisk-kritisk metod, och
kyrkans tro och bekännelse till Jesus
Kristus som världens Frälsare. Är det
rätt att ägna sig åt bibelforskning som
om Gud inte finns och Jesus inte är
Herre, för att sedan på söndagen gå till
kyrkan och stämma in i lovsång och
trosbekännelse?
Slenczka utgick ifrån att Gud i sitt
Ord uppenbarar vem han är och vad
han gör. Skriften är därför inte endast en
antik skrift, utan Gud är närvarande och
verkande i Skriften, i lag och evangelium.
Skriften är därför inte ett problem, som
måste sättas under forskningens lupp,
utan i Skriften ser vi Guds vilja, verk
och vem han är.
Hur vi närmar oss frågan om den
Historiske Jesus hänger ihop med hur
vi närmar oss teologi och därmed också
det kristna dogmat. Efter upplysningen
såg man inte dogmatik som ett ämne
för rätt och falsk lära utan snarare som
idéhistoria som utvecklas och förändras i

takt med samhället. Bibeln hade förlorat
sin auktoritet som normgivande instans
och rättesnöre för lära och liv.
Slenczkas slutsats är att historisk-kritisk
metod inte är tillämpbar på teologi, eftersom dess utgångspunk är ateistisk. Sann
kristen teologi måste först av allt ta sin
utgångspunk i den treenige Guden såsom
han uppenbarar sig i Skriften. Om inte
detta är bekänt, igenkänt, proklamerat
och trott blir teologi religionshistoria,
och en kyrka som anammar en sådan
utgångspunkt upphör att vara kyrka.

Skildringar av ögonvittnen

En av de mest prominenta gästerna var
prof. Richard Bauckham från St. Mary’s
College, University of St. Andrews i
Skottland. Bauckham utgick från sin
bok Jesus and the Eyewitnesses, där han
argumenterar för att de fyra evangelierna
är äkta ögonvittnesskildringar.
Bauckham började med att ta upp
krav kyrkan ställde för att en skrift skulle
räknas som kanonisk: Den måste vara
skriven av eller i direkt kontakt med
apostlar (d.v.s. måste ha tillkommit före
år 100), och den måste stå i överensstämmelse med kyrkans lära.
Därefter övergick Bauckham till att



förklara den s.k. ”formkritiska skolan”
och dess försök att finna den historiske
Jesus bakom texten. Hans egen tes, att
evangelierna utgör vittnesbörd från
ögonvittnen, står i direkt kontrast till
formkritiken.
Bauckham betonade kopplingen
mellan det att ha varit med från början
och det att vittna, jfr Joh15:27: Också
ni skall vittna, eftersom ni har varit med
mig ända från början. De som hade rät�ten att vittna som apostlar skulle alltså
ha varit ögonvittnen – från början av
Jesu verksamhet till hans uppståndelse
(Apg 1:21–22).

Jesus är HERREN

Sista föredraget på fredagen hölls av Peter
V. Legarth, professor vid Menighedsfakultetet i Århus, Danmark. Legarth
visade hur Paulus i sina brev betraktar
Jesus som Gud, samtidigt som han håller
fast vid den judiska monoteismen.
Legarth berörde flera olika bibelställen
där Paulus proklamerade Jesus som HERREN (JHVH), bl.a. Fil. 2:9–11: Därför
har också Gud upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn, för
att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i
himlen och på jorden och under jorden, och

Johannes Imberg och prof. Samuel Byrskog. I bakgrunden, prof. Peter Legarth.

alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,
att Jesus Kristus är Herren. Namnet över
alla namn är alltså HERREN (JHVH),
en titel Paulus applicerar på Jesus. Paulus
syftar på Jes. 45:23–24: För mig skall alla
knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin
ed och säga om mig: Endast i HERREN är
rättfärdighet och styrka. Till honom skall
man komma, och alla som varit förbittrade
på honom skall blygas.
Paulus, kunnig i Skriften som få, var
naturligtvis väl medveten om att detta
bruk av HERREN är en benämning på
Gud. Därmed står det klart att HERREN
i detta sammanhang inte endast används
som en hög äretitel utan främst som ett
sätt att benämna Kristus som Gud. Efter
sin omvändelse, stod det klart för Paulus
att Kristus måste vara Gud, annars hade
hans bekännelse på Damaskusvägen
varit omöjlig, Apg 22:8–10.

framhåller att Jesus är Gud. Markusevangeliet innehåller, har man menat,
en låg kristologi, d.v.s. beskriver Jesus
främst som människa.
Johansson inledde med att ge en historisk skiss över den exegetiska forskningen
angående Markus syn på Jesus. Därefter
övergick han till att tala om sin egen forskning. Det första han lyfte fram var hur
den starka judiska monoteismen betonas
i Markusevangeliet, t.ex. Mark12:28–34
med den judiska trosbekännelsen: Hör
Israel, Herren vår Gud är en.
I Mark 2:5–7 märks den judiska monoteismen tydligt när de skriftlärda reagerar på att Jesus förlåter synder: ”Mitt
barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt
där några skriftlärda, och de tänkte i sina
hjärtan: ”Varför talar han på det sättet?
Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det
kan ingen utom Gud.” Slutsatsen blir
oundvikligen att Jesus gör det som bara
Gud kan och får göra.
Ett annat exempel är Mark 4:41: ”Vem
är han, eftersom både vinden och sjön
lyder honom?” Det var en utbredd tanke
både i GT och i den hellenistiska världen att bara Gud kunde styra vindarna
och vattnen. Vem är då Jesus om både
vindarna och sjön lyder honom?

Jesus och monoteismen i Markus
evangelium

En av de sista föredragshållarna var doktorand Daniel Johansson, en av FFG:s
första studenter. Hans ämne handlade om
Markusevangeliets kristologi. Många har
hävdat att det bara är Johannesevangeliet
som har en tydlig kristologi, d.v.s. som



Johanssons slutsats är att Markusevangeliet inte har övergett den judiska
monoteismen och att Jesus därför inte
kan vara en gud vid sidan om Gud. Jesus
gör och säger saker som enbart Gud får
tala och kan göra. Markusevangeliet har
således en hög kristologi.

Brännande ämne i dag

Dagarna var som helhet givande och
intressanta. Föredragen höll en hög akademisk nivå och krävde ett uppmärksamt
öra. Den stora mängden deltagare kom
inte enbart från Göteborg utan även från
Skåne, Danmark och Finland.
Att frågan om Historiens och trons
Jesus ligger i tiden råder det ingen tvekan
om. Där utgör Jonas Gardells bok ett
praktexempel på var man hamnar om
historiens och den kristna trons Jesus
inte är en och samma person. Därmed
belyser bibeldagarnas tema ett brännande ämne, eftersom många vill ha
Jesus på sin sida, men få frågar sig om
de står på Jesu sida.
Niklas Antonsson och
Jonathan Ådahl, TU2

Hälsning 1-2010

Daniel Johansson och prof. Richard Bauckham.

Fortsättning från sid. 1.

”Jag tycker om
skolans öppenhet
– man har aldrig
behövt känna
rädsla för att yttra
sina åsikter.”
Hälsning 1-2010

• På evangelisk-luthersk grund! Bibelskola Göteborg är öppen för alla intresserade och månar om respekten för elevers
tro och värderingar. Samtidigt vill vi vara
tydliga i vår andliga profil. Bibelordet
står högt i kurs och målet är att lyfta fram
Honom som kallas ”Skriftens kärna och
stjärna” – Jesus.
Kalle, elev 2009–10, berättar:”Skolan
har ett bibeltroget förhållningssätt som
verkligen ger glädje och ökar min tilltro
till Herrens ord. Jag tycker om skolans
öppenhet – man har aldrig behövt känna
rädsla för att yttra sina åsikter. Dessutom
har lärarna en fantastisk förmåga att förmedla bibelkunskap. Jag har också blivit
mer ödmjuk, därför att jag på allvar sett
med vilken kärlek Jesus älskat oss.”

• I Svenska kyrkans andliga tradition!
Det är förstås den ”gamla” Svenska kyrkans andliga tradition vi står i, med Guds
Ord och Sakrament i centrum, bön och
gudstjänst. Kunskaperna behöver tillfällen att sjunka in och smälta samman
med hjärtats tro. Johan, elev 2009–10,
berättar: ”Vi ber både morgon- och middagsbön tillsammans här. Formerna är
desamma som på Jesu tid med mycket
psaltarsång. Det är en enorm hjälp med
dessa tideböner för att få fasta tillfällen
att komma tillbaka till Guds Ord och på
så vis låta sig ledas av Gud.”

rar: ”Lärarna är engagerade och det är
spännande med den oerhörda kunskap
som finns på FFG. Dessutom har vi haft
utmanande, givande diskussioner.” Felicia
tillägger att bibelskolan berikat hennes
andliga liv ”...ofattligt mycket! Mycket
beror väl på att jag innan jag började här
byggde mycket av min tro på känsla. Nu
är den mer förankrad i vad som verkligen
står i Skriften.”
Välkommen med din ansökan till Bibelskola Göteborg 2010–2011! Senast 9
april behöver vi din anmälan, som görs via
hemsidan: www.bibelskolagoteborg.se
Med Hälsning följer en folder för biSamarbetet med Församlingsfakulteten belskolan. Ta gärna en titt!
gör att lärarkompetensen är både bred
och djup. Felicia, elev 2009–10, förklaJakob Appell
studierektor, Bibelskola Göteborg

Bibelskolans dag – öppet hus 13 mars
Lördagen den 13 mars 2010 kl. 16.00 öppnar Bibelskola Göteborg dörrarna för elever som gått och går på bibelskolan, för
deras vänner och bekanta, och för alla som helt enkelt är intresserade av att få inblick i bibelskolans värld. Gemenskap, andakt,
bibelstudium, mat… Välkommen! Anmäl dig till dagen senast 5 mars.

Välkommen att anmäla Dig
till Bibelskola Göteborg
hösten 2010!

Välkommen att ansöka till Teologisk
utbildning för kyrka och samhälle!
Vi har bara intag vartannat år.
Nu till hösten planeras nästa intag.
Blankett för ansökan finns på
www.ffg.se

Du anmäler Dig på
www.bibelskolagoteborg.se



Kurs i troslära och bibelkunskap
Vårterminen 2010
Lärare:

Bengt Birgersson (BB), Rune Imberg (RI),
Timo Laato (TL), Rune Söderlund (RS)

Tid:

Lördagar 10.00 –12.30

Plats:

FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61

Datum: 20 feb RS:
6 mars RI:
27 mars TL:
			
24 april BB:

Amos bok
David och Goliat
Kristi korsdöd, uppståndelse och himmelsfärd
i Efesierbrevet
Dopet och tron

Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen.
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 20 februari.
VÄLKOMNA!

Fortbildningsdag i kateketik 9 mars
med Carsten Hjorth Pedersen.
Anmälan senast 3 mars, avgift 300:Möjlighet till stipendium finns för studerande.

Besök vår nya hemsida
www.ffg.se
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örst vill jag framföra vårt allra varmaste
tack till er alla för ert stöd fram till
idag och särskilt under det senaste
halvåret. Styrelsen antog i somras en budget
med större gåvobehov än någonsin i Församlingsfakultetens historia.
Församlingsfakulteten behöver i år samla
in 112 500:- varje månad i enskilda gåvor och kollekter. Vi har under de första
sex månaderna av budgetåret fått in drygt
450 000:-, vilket innebär att vi under resten
av året behöver få in 150 000:- per månad.
Det är mycket pengar, men inte mer än
100:- i månaden om man delar upp det på
Hälsnings trogna läsare. Vi ber ofta i våra
andakter på Församlingsfakulteten om att
Gud ska förse oss med det vi behöver, och
om vishet att använde de medel vi får på ett
ansvarsfullt sätt.
Vi har nyligen erhållit EEAA:s ackreditering som ett erkännande av kvaliteten i vårt
arbete. Vi har många nöjda studenter och
f.d. studenter. Vi ser att arbetet bär frukt och
hoppas att du vill vara med i vårt arbete!
”Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust
eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare”
(2 Kor 9:7).
Johannes Hellberg
rektor

Äger du aktier?
Låt ditt ansikte gå för oss, Herre, även detta år,
du, som är alltjämt densamme, så i morgon som igår!
Du, som har all makt på jorden, led oss vid din starka hand
genom öknens alla faror, tills vi hunnit löftets land.
Låt ditt ansikte gå för oss, såsom det i fordomtid
lyst för flyktingen i Betel, lett ditt Israel i frid,
visat Moses då han ropat, väg där spår till väg ej fanns,
kastat över mörka vågen morgonsolens purpurglans
Låt ditt ansikte gå för oss på den väg oss återstår!
Ja, om detta år, o Jesus, skulle bli vårt sista år,
säg oss då, att du gått före genom dödens mörka dal
att bereda åt oss alla rum uti Guds fröjdesal!
Lina Sandell, 1866



Visste du att det numera är möjligt att
skänka aktieutdelningen även från ickebörsnoterade bolag till ideella stiftelser
utan skatt? Anmälan ska göras före
den 1 mars på särskild blankett från
din bank.
Du kan också välja att skänka aktier till
oss, då vi som ideell stiftelse inte behöver
betala reavinstskatt vid försäljning.

Är du egenföretagare?
Kanske kan ditt företag sponsra oss på
något sätt? Man kan t.ex. bekosta ett
nummer av Hälsning mot ett särskilt
omnämnande.

Hälsning 1-2010

Hur får vi det sagt?

Vänner!

Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

”HERRE, du låter mig bo i trygghet”
Ingeborg Johansson, 21, från Hajom utanför Göteborg, läste i fjol FFG:s ettåriga
teologikurs. I år befinner hon sig i Hovd, en liten stad i västra Mongoliet med ca
35 000 invånare, som volontär för Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).
– Hur är klimatet där du bor?

– Vi har haft en ganska mild vinter med
runt -20° C, men jag hoppas få uppleva
-40° innan vintern är över! Det är nästan
ingen nederbörd här, men just nu ligger
det ett tunt vitt lager på backen – det
lyser upp! Sommartid brukar det vara
ca +30° C.

– Hur har du upplevt det att vara
volontär?

– Jag har haft stor glädje av de fem månaderna här! Framförallt har jag lärt känna
nya sidor av mig själv. Mitt förhållande
till Jesus har blivit starkare, och jag får
varje dag lita på att Han håller sin hand
över mig och styr mina steg.
– Tidigare har jag ofta sagt att jag aldrig
ska bo utanför Sverige. Jag har alltid varit
hemmakär! Innan jag reste till Mongoliet
hade jag som mest tillbringat knappt två
veckor i sträck hemifrån – och på den
resan var mamma med... haha! Men min
kloka mor brukar säga till mig att man
”aldrig ska säga aldrig”, och hädanefter
ska jag försöka passa mig för det. Ber
jag att Han ska leda mig på sina vägar,
får jag ju vara beredd på att det kan bli
något jag verkligen inte tänkt mig, men
som blir bra. Han vet ju bäst!

Ingeborg på utflykt med församlingens ungdomsgrupp till älven. Fotboll i -25 C. ”Kallt, halt och kul!”

studerat på FFG, reds anm.) predikar
varannan söndag. Bertils fru, Gunn,
har en mödragrupp varje vecka. Varannan lördag kommer ett tiotal pojkar till
fam. Andersson och lyssnar på andakt,
fikar och leker. Allidrottsgruppen på
onsdagar är också ett ypperligt tillfälle
att nå icke-kristna ungdomar.

i kristendom, musik, engelska, konst
& hantverk och idrott. Jag passar också
hans två yngre syskon.
– Dessutom registrerar jag böcker till
ett missionärsbibliotek, översätter lekar
ur NLM:s idrottspärm till engelska och
hjälper till att leda allidrottsgruppen och
pojkgruppen.

– Vilka reaktioner har du mött på
missionsarbetet?

– Är det något du lärt dig på FFG
som varit till särskild nytta?

– Som jag uppfattar det, är folk här i
allmänhet positiva till NLM:s arbete.
Just nu bedriver de ett hälsoprojekt och
ett socialprojekt där de bl.a. hjälper barn
på internat att få bättre levnadsmiljö.
– De kristna mongolerna är glada att
– Hur bedrivs missionen i
missionärerna hjälper dem i församMongoliet?
lingsarbetet. NLM har inte startat någon
– För att få visum måste man utöva ett egen kyrka utan valt att arbeta i en redan
civilt yrke som är till nytta för landet. aktiv församling.
Men vid sidan om arbetet är det tillåtet
att evangelisera. Det är två missionärsfa- – Vilka uppgifter har du?
miljer här: ett par från Norge och så min – De flesta av mina arbetsuppgifter är
morbror Bertil Anderssons familj.
knutna till Den Norske skolen. Vi har
– I Hovd bedrivs missionsarbetet främst bara en elev i år, min 13 år yngre kugenom församlingen. Bertil (som har sin, Benjamin. Jag undervisar honom

”Hälsning” är utgiven av Församlingsfakulteten,
Södra vägen 61, 412 54 Göteborg
Tel: 031-778 35 40 Fax: 031-778 35 48
E-post: info@ffg.se Hemsida: www.ffg.se
Postgiro: 4 55 32-9

– På missiologitimmarna brukade vår
lärare säga att vi först och främst är
människor och sedan kristna. Det har
jag försökt ha med mig här. Jag möter
många som behöver höra om Jesus, men
de behöver också medmänsklig kärlek
och omtanke.

– Har du en hälsning till läsarna?

– Jag är otroligt tacksam för den förbön
jag får! När lilla hemmakära jag flyttar
till Mongoliet, finns det bara en som kan
se till att det går bra, och det har Han
gjort: ”… ty du, HERRE, du låter mig
bo i trygghet” (Ps 4:9).
Daniel Brandt
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