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ledare

Bibelskola Göteborg 
– en fantastisk möjlighet

Parallellt med vår akademiska utbildning, 
Teologisk utbildning för Kyrka och samhälle, 
har vi sedan flera år fått möjligheten att 

också bedriva undervisning på Bibelskola Göteborg 
i form av en folkhögskolekurs. Kursen är ett samar-
bete mellan tre organisationer, Församlingsfakulte-
ten, S:ta Elisabets folkhögskola och Markusstiftelsen. 
Våra tankar kring vårt arbete med utbildning på olika 
nivåer kan relateras till kyrkans olika utbildningstra-
ditioner som kan delas in i tre kategorier:

1. Den teologiska utbildningen på klostren hade 
den stora förtjänsten att kunskapen förmedlades 
i en nära relation mellan lärare och elev i en andlig 
miljö med regelbundet gemensamt böneliv. Den 
teologiska utbildningen blev därför på en gång 
en fostran in i ett fromhetsliv. Självklart fanns 
det bland dessa kloster bättre och sämre exempel 
på den andliga fostran som tillhandahölls, men 
själva konceptet var framgångsrikt och bidrog till 
att kyrkan kunde få fram bedjande teologer och 
präster. I arbetet med Bibelskola Göteborg har vi 
lagt stor vikt vid gemensamma andakter och tid 
för reflektion och samtal eleverna sinsemellan och 
mellan elever och lärare.

2. Andra traditioner i kyrkans utbildningstradi-
tion utanför klostren har haft fokus på förbere-
delsen för tjänst. I perioder av stark tillväxt och 
framgångsrikt missionsarbete har behovet av att 
snabbt fostra fram medarbetare lett till utbild-
ning med starkt fokus på det framtida praktiska 
ledarskapet i församlingen. I denna tradition har 
betoningen oftast legat på praktiska ämnen som 
ledarskap, evangelisation och pedagogik. Det är 
ett uttalat mål för Bibelskolan att kursen ska ge 
förutsättningar för tjänst i församlingen eller i 
annan kyrklig verksamhet.

3. Eftersom Bibelskola Göteborg är förlagd till För-
samlingsfakultetens lokaler med dess akademiska 
miljö får kursen en teologisk prägling. All utbild-
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ning handlar om kunskaper, och då det handlar 
om en tro som ställer universella sanningsanspråk 
är det också viktigt att så många som möjligt 
har kunskap om Bibelns och trons innehåll och 
utvecklas i sin kritiska tankeförmåga. Kristen tro 
är inte vare sig bara fromhet eller praktisk tillämp-
ning utan även ett trosinnehåll. Den akademiska 
traditionen betonar dessa aspekter och det blir 
därför en av bibelskolans riktigt starka sidor. 

För oss på Församlingsfakulteten handlar utbild-
ning om att hämta det bästa från de olika traditio-
nerna. Vi menar att den kyrkliga utbildning som får 
slagsida åt endera av de tre tendenserna ovan inte är 
långsiktigt hållbar. Om de kristna vi utbildar inte 
är bedjande, troende människor har kyrkan inte 
mycket glädje av dem (jmf. Speners tankar om präst-
utbildningen på sin tid). Goda kunskaper i fråga om 
ledarskap och tillämpning på bekostnad av den mer 
djuplodande kritiska bearbetningen av kunskaperna 
riskerar att skapa ledare som är duktiga på ledarskap, 
men som riskerar att drivas fram och tillbaka av olika 
trender och utmaningar. En strikt akademisk miljö 
utan kristen fromhet som inte heller tar sikte på den 
framtida tjänsten blir ganska torftig.

Bibelskola Göteborg är ett viktigt inslag i Försam-
lingsfakultetens verksamhet. Genom den erbjuds 
många fler personer möjlighet att ta del av det som 
Församlingsfakulteten är och ger. Bibelskoleele-
verna bidrar varje år till gemenskapen och miljön 
hos oss. Det är en glädje att se hur studenter och 
bibelskoleelever möts, samtalar och utbyter erfaren-
heter. För många blir bibelskoleåret ett avgörande 
och viktigt år för det kristna troslivet. Ofta väcks 
också tanken hos några elever på vidare studier och 
fördjupning i fråga om tro och teologi. 

Bibelskola Göteborg är ett komplement till vår 
teologiska utbildning samtidigt som den ofta också 
bidrar till rekryteringen av TU-studenter. Målet 
med bibelskolan är dock mycket högre än så, det 
handlar om att rusta eleverna för ett kristenliv oav-
sett väg i övrigt i livet.

Johannes Hellberg
rektor

Församlingsfakulteten har enligt ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar till uppgift att ”främja 
rekrytering och utbildning av Guds ords förkunnare”. För att fullgöra detta ändamål arbetar vi med 
teologi på olika sätt. 
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från skriften

J esus lär oss i evangelium vilken kamp som 
ständigt pågår om människors hjärtan 
mellan djävulen och Gud. Hans tal om 

den starke som vaktar sin gård syftar på själafien-
den som råder över världen och håller alla jordens 
invånare som fångar. Den som bor i oss är den som 
be stämmer riktningen på vårt liv och vårt eviga öde.

   Av naturen står människans hjärta mot Guds 
kärleksfulla vilja: ”När den starke beväpnad vak-
tar sin gård…” säger Jesus. Det är alltså fel 
att påstå att någon av egen kraft skulle 
kunna älska Gud. Jesus lär inte: ”Om 
den starke beväpnad vaktar sin gård 
…”. Inte heller tänker han: ”Om 
du förlorar din förmåga till det 
goda och den starke därefter be-
väpnad vaktar sin gård…”. Lik-
nelsen har arvsyndens verklighet 
som sin startpunkt. Varför är detta 
så viktigt? Därför att din bedömning 
av Jesus beror på hur du bedömer dig själv. 
Om du alltså anser dig själv vara god, kanske näs-
tan perfekt, behöver du inte honom, din Frälsare. 
Då blir Jesus för dig endast den som rättar småfel 
och blott en förebild som bekräftar din egen för-
träfflighet. Men om du betraktar dig själv som en 
hopplös, genomfördärvad syndare, behöver du en 
För sonare som frälser dig. Han sitter på nådetronen 
för att av nåd skänka dig sin nåd. Han är inte ute 
efter att döma en enda ångrande syndare: ”Som din 
uppfattning av Jesus är sådan är han för dig; det som 
du väntar dig av honom finner du hos honom, och 
som du tror så sker det dig. Han förblir sådan som 
han är: livets, nådens och salighetens konung, sedan 
må vi tro det eller inte” (Luther).

   Lägg också märke till hur Jesus beskriver djävu-
len. Han kallar mörkrets furste för den starke och 
beväpnade. En fruktansvärd motståndare!  Och han 
är inte ensam utan har många, många tjänare, vilka 
alla är starkare än du. Hur bekymmerslösa är vi inte 
ofta. Vi förhåller oss iskallt till de onda andarnas 
existens – som om djävulen inte brydde sig om oss. 
Förhållandet är det motsatta. Just då slår han till. 
Minns hur Petrus full av egen kraft sade till sina 

Kampen mot mörkrets krafter

kamrater att om än de alla tog anstöt av Mästaren 
skulle han inte göra det. Så där sex timmar senare 
trium fe rade satan över honom. David hade levt i 
tron sedan barndomen, ändå föll han i äkten skaps-
brott och dråp. ”När vi inbillar oss att djävulen är 
tio mil borta, är han närmare oss än vårt eget huvud” 
(Luther).

   De onda andarna är alltid i farten. Den on-
des starkaste vapen mot oss är vår egen sköte synd. 

Särskilt mot den sätter han in sina stötar. 
Han ämnar fälla dig till marken eller 

såra dig mer än förut. Vilken är din 
skötesynd?  Kanske förtalar du din 
nästa. Du är ogin, hård och kär-
lekslös. Du avundas, skryter och 
är högmodig över dina resultat. 
Du njuter av dina fram gång ar. 

Och din största skötesynd: otron 
som får dig att förkasta evangeliet 

och bädda åt dig i hel vetet.
   ”Men kommer det en som är ännu 

starkare och besegrar honom…”. Jesus ensam för-
mår över vinna satan. Segern vann han på Golgatas 
blodiga stridsfält. För oss är det inte nyttigt att ens 
försöka mäta våra krafter med själafiendens. Då hörs 
inte ärans tupp utan endast den mörka nattens ga-
lare liksom efter Petrus avfall. Många försöker göra 
sig kvitt sin synd själva. Deras liv blir ett ständigt 
men hopplöst försök att lyfta sig själva i håret. Lägg 
äntligen av med det!  Jesus ”tar ifrån honom (själa-
fienden) alla vapen som han litade på och fördelar 
bytet”. Hörde du? Det är Jesus som rycker ur satans 
händer hans vapen, din skötesynd. Han förlåter dig. 
Tror du det? Därefter fördelar Jesus sitt byte, han 
för dig tillsammans med andra syndare först in i sitt 
nåderike på jorden och sedan till sitt härlighetsrike 
i himmelen. ”Evangeliet är den him mels ka skatten: 
Den tål inga andra skatter bredvid sig, i hjärtat tål 
den inga gäster från jorden” (Luther). Om du tror 
på något annat än evangelium eller något bredvid 
detsamma tror du inte rätt. Tron får sin rikedom ur 
det rena evangeliet, som skänker oss allt av nåd för 
Kristi skull. Endast där finns salighet, utanför det 
endast död, djävul och helvete.

Timo Laato

”När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är 
ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på 
och fördelar bytet.” (Luk. 11:21–22)

Tron får sin 
rikedom ur det 

rena evangeliet, som 
skänker oss allt av 
nåd för Kristi skull.
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Elever 
berättar
”Min tanke 
med 
bibelskolan 
var att 
fördjupa den 
kunskap jag 
hade, men 
jag insåg 
snabbt att 
jag inte hade 
så mycket 
kunskap som 
jag trodde. 
Att gå på 
Bibelskola 
Göteborg är 
något av det 
bästa jag gjort 
och det har 
varit ett lärorikt 
år.”

Camilla Karlsson

”Bra lärare 
och mycket 
bibel; två 
gudstjänster 
om dagen 
i skolans 
mysiga kapell. 
Det är lätt 
att trivas på 
Bibelskola 
Göteborg!”

Jorma Aho 

Vid en av många fikapauser sitter jag ner och samtalar med eleverna på Bibelskola Göteborg 
om deras första termin på skolan. Jag fångar upp några glimtar i deras berättelser som kan få 
belysa vad Bibelskola Göteborg är – och inspirera någon av Hälsnings läsare till att anmäla sig till 
bibelskolans läsår 2013-2014. 

Blicka tillbaka och blicka framåt: 
välkommen till Bibelskola Göteborg!

Någon elev läser bibel-
skolan på halvtid för 
att kunna arbeta vid 

sidan om, men samtliga elever 
har det gemensamt att de strå-
lar samman på Södra vägen 61 
måndagar-onsdagar för under-
visning, bön, gemenskap och 
andra aktiviteter.  När det gäller 
undervisningen har Camilla, 23, 
lagt märke till att en spännande 
röd tråd i bibelundervisningen 
är sambandet mellan gamla och 
nya testamentet. De två kopplas 
samman, hålls ihop, och belyser 
varandra på ett inspirerande sätt. 
Alla elever framhåller att lärarna 
har ett brett och djupt kunnande, 
med både vilja och förmåga till 
att svara på de många frågor som 
dyker upp. 

Bön och gemenskap
Christoffer, 19, har under hös-
ten fått upp ögonen för Bibelns 
bönbok, Psaltaren, och uppskat-
tar hur tidebönerna utgör en vik-
tig del av bibelskolan (med både 
morgon- och middagsbön). Bö-
nen får en naturlig plats i det ge-
mensamma livet på skolan, men 
gemenskapen – som upplevs som 
intim och trevlig, med hög trivsel, 
stimulerande samtal och billigt 
fika – lever under hela skoldagen. 

Praktiskt lärande
Att omsätta kunskaper till tro och 
handling underlättas om ”verklig-
heten” utanför bibelskolan inte 
blir för avlägsen. Bibelskolan sak-
nar internat vilket gör att livet på 
bibelskolan inte blir en isolerad 
företeelse, utan får en naturlig 
fortsättning i ett konkret försam-
lingsliv och andra vardagskallel-
ser. Lärande under handledning 
(för dem som läser heltid) blir 
ett sätt att fördjupa sådant enga-
gemang. Jorma, 49, uppskattar 
flexibiliteten och möjligheterna 
att utforma det praktiska lärandet 
efter egna intressen och möjlighe-
ter. Det blev Björkö församling 
för hans del. Lisa, 22, tycker det 
är bra att hon har möjlighet att 
under handledning av FFG-lärare 
fördjupa sig i ett specifikt intres-
seområde som hon har. 

Gemensamt gör bibelskolan 
utflykter för att få inblick i hur 
människor på olika sätt kom-
mit att tjäna i Guds rike. Sara, 
25, uppskattade mycket besöket 
i Bergsjöns församling med det 
omfattande arbetet bland flyk-
tingar och asylsökande. ”En ny 
värld öppnades” beskriver Sara 
upplevelsen. Människor som är i 
stor nöd kom närmare än vad som 
troddes vara möjligt i det svenska 

välfärdssamhället. Det välfung-
erande och fruktbärande arbetet i 
Bergsjöns kyrka vittnar om Guds 
omsorg om de mest utsatta. 

Israel 
Resan till Ukraina, som Sara och 
Camilla berättar mera om på sista 
sidan, blev en bonusresa utöver 
den inplanerade pilgrimsresan till 
Israel. Årets resa görs i samarbete 
med L M Engströms gymnasium 
i juni 2013, och till särprägeln för 
denna resa hör bl.a. övernattning 
i Ein Gedi (oasen där kung David 
gömde sig undan Saul). 

Välkommen!
Ett nytt läsår börjar i augusti – 
till vilket Du är hjärtligt välkom-
men! Välkommen att besöka oss 
på Bibelskolans Dag lördagen 
den 16 mars kl. 13.30 (gemen-
samt med Fakultetens dag), för 
glimtar, smakprov, frågor & svar, 
vittnesbörd och mycket annat. På 
vår hemsida finns mer informa-
tion. Vår nya folder kan beställas 
och får gärna spridas till dem Du 
tror skulle vara intresserade av att 
börja på Bibelskola Göteborg. 

Jakob Appell
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Fakultetens dag 
– en mötesplats!
Välkommen till en dag om fakulteten och bibelskolan 
den 16 mars 2013, kl. 13.30–18.00!
13.30 Inledning
 Bibeltimma,  kh Göran Landgren: ”I Guds vila får jag vara”
14.30 Miniseminarier
15.00 Kaffeservering
15.45 Miniseminarier
16.15 Föreläsning, Henrik Perret, Helsingfors: ”I begynnelsen”
17.00 Avslutning med kollekt till FFG

Miniseminarier:
Jakob Appell: Bibelskola Göteborg
Bengt Birgersson: Kyrkans sju kännetecken
Johannes Hellberg: Isak blir bunden (1 Mos. 22)
Rune Imberg: Historisk tillförlitlighet – om Herman Lindqvist, Nevil Shute, George Orwell, Koranen och Bibeln
Daniel Johansson: Vem förlät synder på Jesu tid?
Torbjörn Johansson: Korset som gottgörelse - vad säger det idag?

Lex orandi – lex credendi
Som vi ber, så tror vi
En temadag om 
kyrkans gudstjänst på Församlingsfakulteten 15 mars
Det latinska uttrycket lex orandi, lex credendi, är den fornkyrkliga principen för relationen gudstjänsten 
och tron. Orden kan fritt översättas ”bönens lag är trons lag” och principen verkar åt båda hållen. 
Gudstjänsten och bönen formar tron hos gudsfolket samtidigt som gudstjänst och böneliv ska formas 
av den tro kyrkan bekänner sig till.

Snart får Svenska kyrkan en ny handbok, därför behöver vi samtala om gudstjänsten, vilken 
tro den ger uttryck för och hur den formar gudsfolkets tro. Med anledning av detta inbjuder 
Församlingsfakulteten till temadag om kyrkans gudstjänst.

9.15 Inledning
9.30 Lex orandi, lex credendi, perspektiv på gudstjänsten, Rolf Pettersson
10.30 Kaffe
11.00 Dopet – så tror vi och så döper vi, Kjell Petersson
12.00 Middagsbön
 Lunch på egen hand
13.30 Predikan och skriftetal i liturgin, Bo Johanneryd
14.30 Summerande samtal och överläggning
15.00 Slut

Medverkande:
Bo Johanneryd är komminister i Markaryd, disputerade på en avhandling om skriftetalet, författare till flera 
böcker om gudstjänst och förkunnelse.
Kjell Petersson, kh emeritus, Stockholm. Disputerade på en avhandling om dopet och har skrivit fler böcker 
om sakramenten.
Rolf Pettersson är komminister i Göteborgs S:t Pauli, mångårig medarbetare i Svensk Pastoraltidskrift.

info/annonser
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En av de viktiga milstolparna i 
Församlingsfakultetens histo-
ria passerades 1997, det är jag 

övertygad om att framtiden kommer att 
visa. Det året utkom två böcker i inten-
sivt gul färg – det gör att de är lätta att 
identifiera i en bokhylla, även när bara 
ryggarna syns! 

Det handlar om Philipp Melancht-
hons dogmatik Loci communes i ur-
sprungsversionen från 1521. Det är ett 
klassiskt lutherskt arbete, som under 
Melanchthons egen livstid utkom i 40 
upplagor, men för första gången på 475 
år förelåg boken nu även på svenska. I 
anslutning till detta trycktes även en 
mindre skrift som innehöll bidragen 
från det Melanchthon-symposium som 
FFG hade anordnat 28 februari – 1 mars 
1997.

Det var onekligen djärvt från den 
dåvarande ledningen på Fakulteten att 
göra en så stor satsning, både ekono-
miskt och arbetsmässigt. Samtidigt fö-
rebådar de båda böckerna mycket av den 
kommande skriftserien. 

Flera av böckerna i FFG:s skriftserie, 
särskilt i början, lyfter fram reforma-
tionsperspektiv. Torbjörn Johanssons 
doktorsavhandling från 1999, Reforma-
tionens huvudfrågor och arvet från Augus-
tinus behandlar särskilt Martin Chem-
nitz (som var arvtagare till Luther och 
Melanchthon), medan prof. em. Bengt 
Hägglunds bok heter just Arvet från re-
formationen.

Ännu ett vägskäl passerades i sam-
band med Fakultetens 10-årsjubileum. 
Då hölls ett antal föreläsningar, som 
sedan utkom i bokform. Just genren 
konferensvolymer har återkommit vid 
olika tillfällen:

Uppsatssamlingen Nåd och sanning. 
Församlingsfakulteten 10 år (2003) in-
leder en rad med konferensbidrag som 
tryckts i efterhand. Temadagarna om Bo 
Giertz resp. Bonhoeffer har båda resul-

Församlingsfakultetens skriftserie

terat i tryckta volymer, Talet om korset 
– Guds kraft. Till hundraårsminnet av 
Bo Giertz födelse (2005) resp. Dietrich 
Bonhoeffer. Perspektiv på hans liv, teologi 
och kyrkokamp (2007)

Under senare år har ämnesvalet bred-
dats ytterligare, likaså skaran av författa-
re. Timo Laato har bidragit med ett par 
exegetiska volymer, Romarbrevets herme-
neutik. En lärobok för teologer om veten-
skaplig metod (2006) resp. Följ mig! Pas-
torala perspektiv i bergspredikan (2011). 
I anslutning till att ELCK i Kenya firade 
att det gått 60 år sedan missionsarbetet 
inleddes publicerade Rune Imberg en 
historik över kyrkan, A door opened by 
the Lord. The history of the Evangelical 
Lutheran Church in Kenya (2008, två 
upplagor). Och nu senast, i december 
2012, utkom Rune Söderlunds skrift 
Kristi lag, naturlig lag och antinomism. 

I anslutning till Församlingsfakul-
tetens 20-årsjubileum i höst hoppas vi 
att kunna ge ut en skrift som behand-
lar kristen antropologi, människosyn. 
Dessförinnan, redan i vår, utkommer 
en amerikansk doktorsavhandling i 

skriftserien. Det handlar om professor 
Naomichi Masakis avhandling He Alone 
is Worthy! The vitality of the Lord’s Supper 
in Theodor Kliefoth and in the Swedish 
Liturgy of the Nineteenth Century. Det 
är en volym på ca 480 sidor, som på ett 
fascinerande sätt behandlar bl.a. svensk 
liturgisk debatt och svenska gudstjänst-
ordningar från 1531 fram till 1986. Det 
är spännande att se hur en japansk-ame-
rikansk professor utvärderar t.ex. den 
liturgiska debatten i prästeståndet den 
2 september 1854, hur han bedömer 
E. G. Bring, Johan Henrik Thomander 
och Yngve Brilioth och hur flitigt David 
Hedegård citeras.

Skriftserien är viktig av flera skäl: Den 
ger våra lärare en möjlighet att publicera 
viktiga delar av sin forskning, men den 
ger också publiceringsmöjligheter för 
”externa” forskare. Flera av böckerna i 
skriftserien används som kurslitteratur 
på FFG. Lika viktigt är att flera av dem 
används på andra akademiska institu-
tioner runt om i Norden. Kom ihåg: En 
dagstidning ”dör” oftast inom en månad 
medan böcker kan ”tala” i årtionden!

Rune Imberg 

Nåd och sanning

Församlingsfakultetens skriftserie nr 5

församlingsförlaget
göteborg

Församlingsfakulteten 10 år

rune imberg & torbjörn johansson (red.)

Nåd och sanning 
Församlingsfakulteten 10 år

Nåd och sanning – dessa bibliska begrepp har stått i 
centrum ända sedan Församlingsfakulteten började sin verksam-
het hösten 1993.

Lördagen den 4 oktober 2003 firade Fakulteten sin tioåriga 
verksamhet med att inbjuda till Fakultetens dag. I samband med 
denna hölls ett antal föreläsningar som dels behandlade Fakulte-
tens bakgrund och verksamhet, dels ett par centrala teologiska 
ämnen. 

De flesta av dessa föreläsningar har nu samlats i denna volym 
tillsammans med några andra uppsatser som knyter an till För-
samlingsfakultetens teologiska profil.
 
De tre bidragen i del I handlar om Fakulteten i sig – dess bak-
grund, hur verksamheten kom igång, visioner inför framtiden.

De följande nio bidragen, del II, utgör ett slags positions-
bestämning, som täcker in ett antal områden som är viktiga 
för Fakultetens verksamhet. Uppsatserna tar dels upp frågor 
som bibelsyn och bibelläsning – judendomen – Lutherforskning 
– den kyrkohistoriska utvecklingen, dels centralt dogmatiska 
frågor: inkarnationen – treenigheten – rättfärdiggörelsen.

Hälften av författarna är själva verksamma på Fakulteten, som 
lärare eller styrelseledamöter. De externa författarna är eller har 
varit verksamma som forskare i Sverige resp. USA.
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göteborg
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Här ska EAN-
koden ligga

Bengt Hägglund

– teologihistoriska studier

församlingsförlaget

rvet från 
reformationen 

rvet från reformationen omfattar inte bara dess återverkningar inom teologi 
och kyrkoliv utan har också haft ingripande betydelse inom andra områden 
av kulturlivet, inom undervisning och rättskipning, inom litteratur och konst. 
Men den teologiska utvecklingen har haft en initierande och grundläggande 
funktion, främst genom reformatorernas verksamhet. De studier, som härmed 
framlägges, har delvis tidigare varit publicerade. När de nu ges ut i samlat skick 
sker det i tanke att de kan tjäna som en – i flera fall helt elementär – introduktion 
till ett fortsatt lutherstudium.

Bengt Hägglund, är professor emeritus i ämnet kristendomens idéhistoria vid 
Lunds universitet.

Genom sin bok Teologins historia, som även utkommit i stora upplagor på tyska 
och engelska, är han en välkänd och uppskattad teolog.

Församlingsfakultetens skriftserie:

Nr 1 Philipp Melanchthon: Loci Communes 1521, 1997
Nr 2 Philipp  Melanchthon 500 år – symposierapport, 1997
Nr 3 Torbjörn Johansson: Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus 
 – en studie i Martin Chemnitz’ Augustinusreception, 1999
Nr 4 Bengt Hägglund: Arvet från reformationen – teologihistoriska studier, 2002
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En kyrkans 
resurs

Det är i år 20 år sedan Församlingsfa-
kulteten började sitt arbete för att 

betjäna den evangelisk-lutherska kristen-
heten i Sverige och Norden. Detta gör vi 
genom vår treåriga teologiska utbildning 
och vår bibelskola. Det sker också genom 
att våra lärare reser ut till församlingar och 
grupper som önskar föredrag eller föreläs-
ningar liksom genom våra egna offentliga 
föreläsningar och konferenser. Den konti-
nuerliga lördagsundervisningen har under 
åren samlat många människor. En viktig 
del har också vår bokutgivning varit. Under 
detta år räknar vi med att tre olika böcker 
kommer ut. Den första har redan kommit, 
Rune Söderlunds Kristi lag, naturlig lag och 
antinomismen. Snart är professor Naomichi 
Masakis spännande storverk om svensk li-
turgi färdigt, He Alone is Worthy!. Till hösten 
beräknas jubileumsskriften om människo-
synen komma ut. Allt för att betjäna den 
lutherska kyrkan i Sverige och Norden.

Den evangelisk-lutherska kristenheten 
i Sverige finns idag i olika sammanhang. 
Den finns i ”enklaver” i Svenska kyrkan, 
där trogna präster ännu kan betjäna sina 
församlingar. Den finns i de inomkyrk-
liga väckelserörelser (rosenianska och 
laestadianska) som oftast ordnar sina sam-
mankomster på egen hand. Den finns i 
Missionsprovinsen liksom i fria lutherska 
församlingar och kyrkor. Detta är i har-
moni med Augsburgska bekännelsens ar-
tikel VII om kyrkan: Vidare lära de, att en 
helig kyrka skall äga bestånd till evärdelig tid. 
Men kyrkan är de heligas samfund, i vilket 
evangelium rent förkunnas och sakramenten 
rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är 
det nog att vara ense i fråga om evangelii lära 
och förvaltningen av sakramenten. 

De som stöder vårt arbete på Försam-
lingsfakulteten kommer från dessa olika 
sammanhang, liksom våra studenter. Våra 
understödjare är en helt avgörande bas 
för arbetet. Vi tackar Gud för Er. Och vi 
innesluter ofta Er i vår bön vid andakterna 
i kapellet. Vi hoppas att Ni också under 
det nya året 2013 vill fortsätta att vara våra 
trogna vänner!

Bengt Birgersson

Lördagsundervisning 
Temat för våren är nattvarden. ”Om altarets sakrament” är femte huvudstycket 
i Lilla katekesen och föreläsningarna ger kunskap om vad nattvarden är, liksom 
om dess ”kraft och nytta”. Välkommen till viktiga lördagar.

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, Göteborg
Datum:  
 16 feb Värdiga och ovärdiga nattvardsgäster TL
 16 mar Fakultetens dag!      
 6 apr Romersk-katolsk, evangelisk-luthersk 
  och reformert nattvardslära RS
 4 maj ”Jag är livets bröd.” (Joh. 6) RI
 18 maj Nattvarden – till förnyad visshet BB 

Med reservation för ändringar. 
Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen. 
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 16 februari.

Nya böcker i skriftserien
Kristi lag, naturlig lag och antinomism 
av Rune Söderlund

Finns det en universell etik? När Rune Söderlund – med djup 
kunskap och bred kringsyn – tar upp denna fråga finner han 

i både judisk och kristen tradition ett samband mellan naturen 
och människan: Naturen har sin ordning och människan har 
sina normer. Båda delarna är givna av Gud i skapelsen. Jesus 
kommer med ”ett nytt bud”. Men detta är på samma gång nytt 
och gammalt. Det är gammalt eftersom det återger det som är 
givet i skapelsen.  Ändå är det nytt eftersom det kommer med den 
kraft och det liv som Jesus har vunnit i sin död och uppståndelse. 
Söderlunds framställning är stark, mycket stark.

Gustav Börjesson
Prost

Johannes skriver om ett nytt bud, som samtidigt är gammalt – vilket? 
Varför menade Luther att tio Guds bud fortfarande är giltiga för de kristna fastän de 

gavs till det israelitiska folket? 
Och har möjligen lagen sin förankring redan i skapelsen? 
Rune Söderlund ger bibliska svar på dessa frågor i denna artikel samling som på ett vär-

defullt sätt belyser olika aspekter på lagen som bibliskt och teologiskt begrepp.
Erik J. Andersson

Missionsledare, ELM

He alone is worthy!
Naomichi Masaki
Kommer inom kort.

Naomichi Masaki

N
aom

ichi M
asaki

H
E

 A
L

O
N

E
 

IS W
O

R
T

H
Y

!

In this book Dr. Naomichi Masaki highlights the liturgical thinking of Theodor 
Kliefoth (1810–95). Kliefoth served as Oberkirchenratspräsident in Schwerin, 
Germany, and found his liturgical ideal in the Reformation era liturgy. Fundamen-
tal for him were the interaction in the liturgy between the Lord’s giving and our 
receiving, between sacramentum and sacrificium, and His service to His people 
in the means of grace through the means of grace office.

When the thinking of Kliefoth in the 1850s started to influence the liturgical 
thinking in Sweden, one consequence was that the culmination point of the Lord’s 
Supper’s Preface should no longer be formulated as Det är rätt och tillbörligt (“It 
is right and proper” or “It is meet and right so to do”), but instead as Allena han 
är värdig tack och lov! (“He alone is worthy of thanks and praise!”).

This acclamation becomes the prism through which Dr. Masaki studies how 
a number of Swedish theologians drew consequences of Kliefoth’s theology and 
eventually let them have their way into the liturgy of the 1894 Kyrkohandbok / 
Church Agenda. 

Special attention is given to the liturgical contribution made by Bishops E. G. 
Bring (d. 1884), U. L. Ullman (d. 1930), Gustaf Aulén (d. 1977) and Archbishop 
Yngve Brilioth (d. 1959) but also to the liturgical thinking in the Early Church 
and in the Reformation period (Martin Luther).

Dr. Masaki’s book was defended as a Ph.D. dissertation at Concordia Seminary in 
2005 and has been available since then only in the limited disputation edition. 

Now that it is being printed in a second edition, the results of his meritorious research 
have another opportunity to be spread and read, both in Sweden and in other countries… 
Dr. Masaki shows for an international readership how theological researchers and church-
men of the 1800s in Sweden stood in a wider context and made an essential contribution 
to a broad theological reflection that is of interest far beyond the borders of the country 
and language area in which they themselves were active.
 Prof. Dr. Oloph Bexell, Uppsala, Sweden

One of the purposes of this dissertation is to make Kliefoth more readily available 
to us, that he – in his work – shows us what was going on in the confessional and 

liturgical revival was also bearing fruit in Sweden in a remarkable, liturgical way. And it is 
out of Masaki’s exacting, precise, scholarly research and perceptive diagnosis of the way 
the Lord deals with us in his liturgy that we may be benefited and richly blessed by this 
dissertation that lies before us. 
 Prof. Dr. Norman E. Nagel, St. Louis, U.S.A.
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The Vitality of the Lord’s Supper in 
Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy 

of the Nineteenth Century

HE ALONE 
IS WORTHY!

Rev. Dr. Naomichi Masaki is Ass. Professor of System-
atic Theology at Concordia Theological Seminary, Ft. 
Wayne, Indiana. After studies in Norway (Rødde) and 
Japan (B.A. 1985, M.A. 1987; Kwansei Gakuin Uni-
versity, Nishinomiya) he continued with higher studies 
at CTS in Ft. Wayne, (M. Div. 1991, S.T.M. 1998) and 
Concordia Seminary, St. Louis (Ph. D., 2005). He served 
1991–97 as a mission developer and pastor in New 
Jersey. – He and his wife Yohko have three children.



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

D et finns något inom oss som instinktivt söker lyckan 
genom ”genvägen”. Tankarna och prioriteringarna 
kretsar kring frågan ”hur ska jag bli lycklig?” Trots 

det gör vi ofta erfarenheten att lyckan blir större, mer kvalitativ, 
om den inte gått genvägen, dvs. när tankarna kretsat kring hur 
jag skulle kunna göra andra lyckliga. 

En volontär-/missionsresa till Ukraina i det ruggiga november 
kretsar inte mycket kring frågan om egen lycka. Där är det kallt, 
ruffigt, mörkt och dystert. De många bilresorna inom landet 
sker på eländiga vägar och på olika sätt förfäras man över kor-
ruptionens makt över människor. 

Ändå åkte några av våra elever på Bibelskola Göteborg med 
på den resa som Nordisk Östmission anordnade, på inbjudan 
av Gennariy Miller, föreståndare för en församling i Nikolaev 
tillhörande SELKU. Miller har berättat att det burit rik frukt att 
bjuda in grupper från Västeuropa och Nordamerika, för att delta 
i missionsarbetet i staden. Ukrainare förknippar ofta kristendom 
med en korrumperad (rysk-ortodox) folkkyrka eller med äldre 
människor som ”inte förstår bättre”. När unga, välmående 
kristna från väst dyker upp är det som om fördomarna faller och 
kristen tro framstår som spännande och exotisk. 

Camilla Karlsson och Sara Rundqvist från bibelskolan be-
rättar om sina möten med Ukraina och den genomförda mis-
sionen. ”Det är så bra att ibland flyttas ur den lilla bubbla man 
lever i” säger Sara och får medhåll av Camilla: ”man inser att 
misären inte är så långt borta som man tror – alla barn som inte 
har föräldrar, alla dessa utvecklingsstörda eller handikappade 
som slussas ut till ingenstans för att de inte har någonstans att 
ta vägen.” 

Ändå tar båda starkt intryck av gästvänligheten. ”Trots bristen 
på pengar så bjuds det alltid på något” säger Camilla och Sara 

minns särskilt värdarna under veckan, familjen Miller: ”De tog 
verkligen hand om oss under veckan och det märktes att de läg-
ger ner all sin tid och kraft i sitt diakonala arbete.”

Själva missionsinsatsen bestod i besök på gymnasieskolor, 
internatskolor för föräldralösa (för- och grundskola), ett hem 
för utvecklingsstörda och svårt handikappade, ett fängelse för 
barn. Sara berättar om sin starkaste upplevelse, besöket i en liten 
församlingsplantering i en by ute på landet, med huvudmission 
i ett närliggande fängelse: ”Vi var ca 25 personer som firade 
gudstjänst i ett hus som i Sverige skulle kallas för ett ruckel. Det 
var varmt och skönt (varmaste stället under hela veckan) och 
kvinnorna där var mycket engagerade. Fast vi inte kunde prata 
med varandra blev det en väldigt fin stund. Jag blev påmind om 
när jag satt där och solen sken in genom fönstret att Gud verkar 
överallt i världen, han glömmer ingen och han vill nå ut till alla.”

Insatserna bestod ofta av kristna sånger, lekar, bibelberättelser. 
Sara säger att ”det var fantastiskt att vi i gruppen under en vecka i 
Ukraina fick vara Guds verktyg och att vi kunde prata och sjunga 
om Jesus inför alla barn, ungdomar och vuxna”. Camillas reflek-
tion: ”Man åkte dit för att ge men det kändes som att man fick 
mer än vad man gav. Gud var med oss i allt vi gjorde och det var 
fantastiskt skönt att veta att man inte var ensam. Valet att åka 
med till Ukraina är något jag aldrig kommer att ångra.” Sara in-
stämmer: ”Jag kommer alltid bära med mig äventyret i Ukraina 
och alla möten med människor som vi fick uppleva där.”

Att undvika ”genvägen” till lycka är en ständig kallelse – som 
ur Guds perspektiv alltid blir till välsignelse. Syftet med att ge är 
inte att få. Men den som ger får. Det fick vi uppleva i Ukraina. 

Jakob Appell

På besök i Ukraina!


