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en kristna bekännelsen har genom historien
ofta mött andra bekännelser. Dessa har varit
religiösa eller icke-religiösa, de har bekänt andra
gudar eller förnekat existensen av gudar. Ofta har
just mötet med något annorlunda gjort att den
kristna trons karakteristiska drag har blivit tydliga
genom den kontrast som uppstår. Under andra
tider, då den kristna tron har varit den dominerande i ett land och mycket i den kristna tron har
tagits för givet, har risken för hemma-blindhet
stått för dörren. Men så möter den kristna församlingen en annan trosbekännelse och på nytt
blir man påmind om vad som ger den egna bekännelsen dess karakteristiska drag. I Sverige, liksom i
hela Västeuropa, har den kristna tron gått från att
vara majoritetstro till att bli en tro bland andra. I
det multikulturella samhället möter vi alla inte bara
en sekulariserad livsåskådning utan också andra
religiösa trosuppfattningar än den kristna. Det ställer den kristna församlingen inför en ny situation.
Den stora förändring som har inträffat gäller inte
minst den ökade närvaron av islam i hela Västeuropa. Om vi som ovan tänker på den kontrast som
uppstår, blir alltså frågan vilket drag i den kristna
bekännelsen som blir tydligt i jämförelsen med
islam.
I en predikan 1522 beskriver Martin Luther skillnaden mellan den kristna tron jämfört med judarnas och muslimernas tro. Bland annat säger han,
att dessa inte känner till vad det har kostat Gud att
frälsa människan. De talar om Gud utan kostnaden (die Köste). Vad innebär nämligen de historiska
händelser som kyrkoåret är uppbyggt kring, människoblivandet, lidandet, döden och uppståndelsen?
De beskriver vad det har kostat Gud att kunna frälsa
människan. Det har kostat honom offret av hans
egen älskade Son. Allt det som Skriften ägnar så stort
utrymme åt att beskriva, såsom Guds människoblivande, Jesu vandring mot Jerusalem, hans lidande,
död och uppståndelse – allt detta saknar motsvarighet i islam. Där kan det sägas att Gud är barmhärtig,
men i kristendomen förenas bekännelsen till Guds
barmhärtighet med bekännelsen till Guds Sons
människoblivande, död och uppståndelse. Så stor
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är Guds barmhärtighet att han var beredd att betala
detta pris för människans räddning. Och genom
denna kostnad har det blivit möjligt för den helige
Guden att visa barmhärtighet mot syndare och ta
dem in i gemenskap med sig. Det kan han göra i
Kristus, genom honom som är medlare mellan Gud
och människor.
Ju tydligare kostnaden blir för en människa, des
to större värde sätter hon på evangeliet. Om hon
med den västerländska upplysningen tror att ”det
är Guds jobb att förlåta” och tar förlåtelsen för självklar, så har hon inte tänkt på kostnaden för Gud.
Ingenstans blir Guds kärlek så tydlig som när han
går in i människans ställe och bär hennes straff. Det
ställföreträdande försoningslidandet är den innersta
hemligheten i evangeliet. Det är inte längre människan som ska betala för sin frälsning utan Gud är den
som står för betalningen. Detta är ett ofattbart stort
och förunderligt djupt budskap. Kostnaden som
kommer till uttryck i de historiska händelserna då
Gud genomförde sin gärning, hör samman med värdet i evangeliet, i det budskap som nu förmedlar och
räcker fram Guds verk för tron. I Sv. Ps. 32 kommer
detta till uttryck på ett starkt sätt. I v. 1 förkunnas
en ”frälsning, ljuvlig underbar, som kostat Gud så
mycket”. Och i den avslutande v. 9 mynnar den ut
i det värde som evangeliet har för människan: ”Låt
människobud ej skymma bort det evangelium du
fått, den största skatt du äger.” (Sv. Ps. 32:9) Alltså:
Från vad det har kostat Gud – till värdet på vad
människan får äga.
”Evangelium” är inte ett tomt skal som kan fyllas
med vad vi människor för tillfället finner värdefullt
och viktigt. Evangeliet är ett budskap om Guds
gärning, om vad det har kostat Gud att bereda en
evig frälsning för var och en som tror på Jesus. Detta
evangelium är Skriftens budskap och det strålar fram
extra klart när kristendomen jämförs med andra
trosbekännelser. Det evangeliet är kyrkans skatt och
det ska förkunnas för alla folk.
I ljuset av detta uppdrag får vi – förebedjare och
understödjare, studenter, styrelse och personal –
med glädje fortsätta att arbeta tillsammans på Församlingsfakulteten detta nya år.
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eformatorn Martin Luther fann på sin tid
att näst teologin var musiken Guds största
gåva till oss. Men kanske man i dag på det musikaliska fältet för något av samma krig som på det
teologiska: Liberalteologin ersätter den rätta bibliska undervisningen och därför förlorar sig många
bort från sanningen. På motsvarande sätt hotas de
kristna att råka i fara och i fällan genom att höra på
världsliga sånger och låtar. Det är orätt att utsätta sin
själ för fördärvet. ”Men otukt och allt slags orenhet
eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det
anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och
oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället
Gud.” (Ef 5:3–4).
Om psalmsången har sedan gammalt sagts att
den utgör en ”tvåfaldig” bön. Jag skulle snarare vilja
säga: ”flerfaldig”. Ofta lyckas man inte upplyfta sitt
hjärta till Herren utan musik. Men utrustad med
de innerliga melodiernas vingar svingar sig själen
ur hopplösheten och otrons djup upp i höjden. De
sjungna orden når in i själens djupa skikt dit det
blott talade ordet inte alltid förmår nå. Jag har svårt
att tänka mig en kristen församling utan musik. Jag
håller den mäktiga psalmsången verkligen för ett
av den levande kyrkans kännetecken. Utan att på
något sätt nedvärdera ordet eller sakramenten. Även
musiken (en andlig sådan) bringar himmelen ned
mitt ibland oss.
I psalmsången kommer vidare församlingens
enhet och enhetliga sinne till uttryck. Om man undantar Fader vår och trosbekännelsen, ges kyrkfolket
i gudstjänsten inget egentligt tillfälle att tillbedja
den himmelske Fadern och bekänna sin bibliska tro

gemensamt – utom naturligtvis på tanke- och hjärteplanet. Men just i psalmsången smälter plötsligt
hundratals eller ibland tusen själar samman. Ur varje
mun hörs samma begäran, tack eller bibliska undervisning! I detta ligger den väldiga, högtidliga känsla
som ibland fyller själen med sin tjusande kraft och
leder alla sinnen bortom tidens och rummets gränser
i ett ”nyktert rus” (ett gammalt fint finskt talesätt).
Därutöver visar sig i psalmsången upprepandets
avgörande betydelse. Många andliga ting klarnar
inte i en handvändning. Man behöver flitigt studera
Guds ord och inte summariskt genomögna det.
Enstaka i och för sig väl kända ting har inte sjunkit
ned i hjärtats djupa rum. Jag tror att ingen över
huvud taget kan tillägna sig bibliska sanningar allt
djupare utan repetition. Därvid blir psalmsången en
ovärderlig hjälp. Med stöd av melodierna kan själen
lagra en otrolig mängd kunskap som den Helige
Ande sedan använder i sitt stilla helgelseverk. Blotta
vetandet räddar inte om det inte växer samman med
oss genom tron – ofta i takt med musiken.
Jag vill avsluta med en liten, sann berättelse. Vid
en av ateisternas kongresser i USA behandlades frågan hur man under vår generation skulle kunna
utplåna varje spår av kristet inflytande från jorden.
Ateistveteranen Lennstrand – som hela sitt liv försökt med just detta! – begärde ordet. Utifrån sin
långa livserfarenhet förklarade han: ”Vi skall inte
tänka oss kunna övervinna kristendomen innan vi
skapat en sång som är bättre än de kristnas. Men det
förmår vi tyvärr inte ty vi har inget att sjunga om.”
Timo Laato
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”Men just i
psalmsången
smälter
plötsligt
hundratals
eller ibland
tusen själar
samman.”

P.S. I och med ständiga
renoveringar av
psalmböckerna ger
inte nödvändigtvis
alla psalmer till fullo
uttryck åt bibliska
sanningar eller kristna
troserfarenheter. Då
gäller inte utan vidare
allt som ovan skrivits.
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Fördjupningsartikel

FFG startar småskriftserie

Teo-login och dess historiska betydelse

Sedan många år har FFG haft en skriftserie och det har nu kommit ut 13 volymer.
Målet med denna serie är att ge ut teologiska böcker på akademisk nivå.

N

Vägen från döden till liVet i dopet

ulteten i Göteborg.

Att FFG nu har två skriftserier speglar
de två sidorna av FFG:s uppgift som
församlingarnas fakultet. Genom den
akademiska serien kan vi vara med och
påverka den akademiska forskningen
och i slutändan den teologiska värld som

Den stora gåvan

u kan vi med glädje berätta att
det första numret i Församlingsfakultetens småskriftserie har sett dagens
ljus. Den första volymen heter Den stora
gåvan. Vägen från döden till livet i dopet
och är skriven av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentets exegetik på FFG.
Som en julklapp har den skickats ut till
alla som har stött arbetet på FFG med
en gåva de senaste två åren.
Nu finns det möjlighet för alla att köpa
den. Vi hoppas att många vill göra det,
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exegetik på
las från FFG:s expedition.
Församlingsfak

Torbjörn Johansson

Vägen från döden till livet i dopet

2. Han som skapar universum,
som satt lagarna för allt,
delar med en åsna husrum,
tar ett hjälplöst barns gestalt,
vilar i en modersfamn.
Jesus Kristus är hans namn.

Daniel Johansson
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Pris: 40 kr
Beställ den från FFG:s expedition. Tillkommer 20 kr i porto och exp.avgift.
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1. Och det hände vid den tiden:
till kung Davids Betlehem
Josef och Maria rider,
men där finns ej rum för dem.
När Guds moder föda skall
blir hon visad till ett stall.

Den stora gåvan

daniel johansson

FörsamlingsFakultetens småskriFter,

formar studenterna. Genom småskriftserien kan vi förmedla teologi i församlingsperspektiv och så och rusta alla som
vill fördjupa sig i det kristna budskapet.

Vem är Gud, och vad
vet vi om honom?
et är en fråga som otaliga människor tiderna
igenom har funderat över. Vi hittar de kristna
svaren i Bibeln och den kristna dogm- och teologihistorien vittnar om hur man århundradena igenom har
brottats med frågan. Vi finner också viktiga vittnesbörd om vem Gud är i den kristna psalmskatten. En
psalm som på ett mycket intressant sätt vittnar om
treenigheten och inkarnationen, att Guds Son har
blivit människa, är Sv. Ps. 129, skriven 1971 av Eva
Norberg. Den inleds på följande sätt:

4

3. Timmermannen Josef vaktar
barnets bädd i krubbans halm.
Och Maria nynnar sakta
för sin son kung Davids psalm.
Djurens blanka ögon ser
undret som i natten sker.
4. Herdar, fattiga och frusna.
långt från stadens port och tull
ser omkring sig mörkret ljusna,
hör en sång av glädje full:
Er stor glädje bådar jag:
Frälsaren är född i dag.
Psalmen handlar om att Gud blivit människa. Guds
Son har fötts in i mänskligheten! Den kristna Kyrkan har förundrats över detta i alla tider, och särskilt
i de första århundradena fördes intensiva teologiska
diskussioner om vad detta innebär. Norbergs uttryck
”Guds moder” är t.ex. hämtat från kyrkomötet i
Efesus 431 (det tredje ekumeniska konciliet) som
kallade jungfru Maria för theotókos, alltså Guds moder eller snarare ”gudaföderska”.

Teologihistorien är full av exempel på hur man arbetat med de teo-logiska frågorna, ”läran om Gud”,
vem han är. På 300-talet dominerade de trinitariska
diskussionerna, som gällde Treenigheten i stort (Nicaea 325, Konstantinopel 381). På 400-talet (Efesus
431, Kalcedon 451) stod kristologin i centrum; man
redde ut på vilket sätt Jesus Kristus är sann Gud
och samtidigt sann människa. Därefter följde ytterligare tre ekumeniska koncilier, det sista år 787,
som behandlade andra kristologiska problem, t.ex.
om Jesus hade en vilja eller både en gudomlig och
en mänsklig vilja.
Så här långt har vi berört traditionella utläggningar av centrala teologiska frågor och problem.
Vi möter dem i kyrka och akademi, de återfinns i
jultidens predikningar och andakter, i universitetens undervisning i dogmatik, dogmhistoria och
kyrkohistoria, o.s.v. Men det finns en sida av den
kristna teo-login som man oftast förbiser eller aldrig
noterar. Låt oss nu fokusera denna, nämligen teologins effekter på kultur och samhälle. Vi gör det med
hjälp av den citerade psalmen, särskilt de formuleringar som jag återgett med kursiv stil.

Gud och ”gudarna”
Många människor envisas i våra dagar med att tala
om ”religioner” som ganska likvärdiga eller t.o.m.
utbytbara. Ur apostlarnas perspektiv var detta nonsens. När Paulus befann sig i Aten konstaterade han
att invånarna där var ”mycket religiösa”, men han
förkastade alla deras gudar och proklamerade i stället
den ende, sanne Guden:
Atenare! Jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder
fann jag nämligen också ett altare med inskriften:
Åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det
förkunnar jag nu för er. (Apg 17:22–23, SFB 2014)

Kristendomen är inte en religion bland många. Den
kristna tron, som på apostlarnas tid ofta kallades för
”vägen” (t.ex. Apg 9:2), lär bl.a. följande om Gud:
• Vi tror och bekänner att Gud är en (5 Mos 6:4, 1
Tim 2:5, Jak 2:19)...
• ... och samtidigt att gudomen består av tre personer – Fadern, Sonen och Anden, som delar
samma väsen och har ett och samma namn
(Matt 28:19, 2 Kor 13:13). Därför kan Jesus
säga: ”Den som har sett mig har sett Fadern.”
(Joh 14:9)
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• Vi bekänner också, att den andra personen i gudomen, Sonen, vid en speciell tidpunkt (och det
hände vid den tiden; jfr Gal 4:4) har blivit född in
i världen och tiden...
• ... för att bli den räddare, Frälsaren är född i dag,
som Gud utlovat redan vid tidernas början (1 Mos
3:15, Matt 1:21).
De flesta religioner som vi känner till, i historia och
nutid, har förnekat eller förkastat antingen alla dessa
fyra element eller åtminstone de tre sista. (Judendomen och islam bejakar monoteismen, men förkastar
treenigheten. Även Jehovas vittnen förnekar treenigheten vilket gör att det därmed finns anledning
att ifrågasätta deras ställning som en kristen rörelse.)
Naturligtvis kan mycket mer sägas om Gud. I
1878 års katekesutläggning, som utvecklar Luthers Lilla Katekes och fortfarande är ett officiellt
lärodokument inom Svenska kyrkan, beskrivs Gud
på följande sätt:
Gud är en ande med alla de högsta fullkomligheter:
evig och oföränderlig, överallt närvarande, allsmäktig,
allvetande och allvis, helig och rättfärdig, sann i allt,
god och barmhärtig. (Martin Luthers lilla katekes, utg.
Per-Olof Sjögren – Lennart Widing, EFS-förlaget
1990, s. 31)

Konsekvenser av
den kristna gudsbilden
Den kristna läran om Gud är så självklar för oss
västerlänningar, även för icke-troende personer som
växt upp med den västerländska kulturen, att man
lätt blir blind för de unika dragen i den kristna teologin. Därmed har de flesta, även ateisterna, en kristen ”förförståelse” när man möter andra religioner.
Därigenom har många människor svårt att inse vilka
unika effekter den kristna tron har fått på ett antal
områden, vissa av dem mycket överraskande.
Gud som kärlek
De flesta västerlänningar utgår från att ”gud” är
kärleksfull, eller åtminstone borde vara det. Varför
det? kan man replikera. Avslöjar inte redan denna
åsikt en kristen ”förförståelse”?
Bibeln säger att Gud är kärleksfull och älskar hela
mänskligheten; detta lyfts fram på ett särskilt sätt i
”Lilla Bibeln”, Joh 3:16. Men var finns motsvarande
formuleringar inom de indiska religionerna (hinduism, buddhism, jainism)? Handlar inte hela karmatänkandet om kärlekens motsats: ”Klaga inte! Du
får det du förtjänat i tidigare liv...” Finns det över
huvud taget en gud, som kan känna någon kärlek,
i traditionell buddhism? Och inom hinduismen –
nr 1/2015
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vilken eller vilka är de kärleksfulla gudarna i deras
myller av gudar...?
Situationen är liknande vad gäller islam: Enligt
islamologen sir Norman Anderson framställs Allah i Koranen främst som som härskare (”sovereign
Lord”, Rabb) och människan som tjänare eller slav
(”servant or slave”, `abd). Bland de traditionella
gudsnamnen (”Guds sju ’eviga attribut’”) återfinns
inte kärleken (Norman Anderson, Islam in the Modern World, s. 60 f, även s. 63). Till saken hör att
ordet ”islam” i sig betyder underkastelse och ”muslim” en som underkastar sig (Nationalencyklopedin,
uppslagsordet ”islam”, 9:590).

Gud som vår Fader
I bergspredikan (Matt 6:9, jfr Luk 11:2) talar Jesus
om sin himmelske Fader som ”vår far”. På ett dramatiskt sätt återkommer Jesus till detta uttryck när
han utanför den öppna graven möter Maria från
Magdala: ”Gå till mina bröder och säg till dem att
jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud
och er Gud.” (Joh 20:17)
Att Gud skulle vara vår ”far”, eller rentav ”pappa”,
är ingen vanlig tanke i andra religioner; det arameiska
uttrycket abba är så anmärkningsvärt att det återges
oöversatt i Nya testamentets grekiska grundtext (Rom
8:15, jfr Mark 14:36). Enligt islamologen Jan Hjärpe
är detta uttryckssätt helt främmande för islam:
Redan den vanliga kristna bilden att kalla Gud ”Fader” och sig själv ett ”Guds barn” är främmande för
islamiskt språkbruk och anstötligt. (Jan Hjärpe, Islam,
lära och livsmönster, s. 80)

Skapelsens rationalitet
och förutsägbarhet
Bibeln, både Gamla och Nya Testamentet, är mycket
tydlig beträffande Guds relation till sin skapelse:
• Gud har på ett suveränt sätt skapat allt som finns.
Han är inte ens beroende av en befintlig materia
för att skapa, han kan skapa ur intet om och när
han vill. På hebreiska används t.o.m. ett speciellt
hebreiskt uttryck för ”skapa” i denna exklusiva
mening, verbet bara’ (1 Mos 1:1; Odeberg-Gilbrant, Illustrerat Bibellexikon, III:5019-5020).
• När Gud skapade allt, var det gott (1 Mos 1:31);
att skapelsen inte längre är ”god” utan präglad
av synd och död beror på en mänsklig aktivitet,
syndafallet (1 Mos 3).
• Det Gud skapade var inte bara gott – det är också
rationellt och strukturerat.
Särskilt den tredje punkten är viktig att notera. I 1
Mos 1 poängteras gång på gång, från och med v. 21,

att Gud skapade varelserna ”efter deras arter” eller
”slag”. Detta innebär dels att skapelsen är präglad
av Guds aktiva handlande, dels att i den finns en inbyggd rationalitet och struktur. Med Norbergs ord:
Han som skapar universum, som satt lagarna för allt.
Den amerikanske forskaren och författaren Rodney Stark, som egentligen är religionssociolog men
som på senare år har revolutionerat stora delar av
kyrkohistorien, har betonat detta perspektiv, bl.a. i
boken The Triumph of Christianity (s. 284 ff ). Enligt
Stark är den kristna tron på skapelsens rationalitet
en av de viktigaste förklaringarna till naturvetenskapens framväxt. Den naturvetenskapliga forskningen
(”science”) växte bara fram i Europa för att endast
där räknade människor med att naturvetenskap var
både möjlig och eftersträvansvärd (”possible and desirable”), en process som tog sin början redan under
medeltiden. Astrologi har funnits i en rad kulturer,
med början i det gamla Babylonien, medan det var
i det kristna Västerlandet som den utvecklades till
astronomi. (Mer utförliga resonemang finns i hans
bok The Victory of Reason. How Christianity Led to
Freedom, Capitalism and Western Success. Där konstaterar Stark t.ex. att alkemi har praktiserats i en rad
kulturer – Kina, islam, Indien, antikens Grekland
och Rom – men endast i det kristna Europa utvecklades den till kemi; s. 14.)
I detta sammanhang citerar Stark matematikern
och filosofen Alfred North Whitehead. Denne, som
tillsammans med Bertrand Russell gav ut den epokgörande texten Principia Mathematica (1910–13),
menade att den kristna teologin var nödvändig (”essential”) för naturvetenskapens framväxt, samtidigt
som synen på gud och skapelsen hade hämmat
naturvetenskapliga framsteg i alla andra kulturer.
Förklaringen till naturvetenskapens framväxt i det
kristna Europa är enligt Whitehead alltså ingen tillfällighet, utan bottnar i den kristna teologins fasthållande vid Guds rationalitet. Genom att studera
naturen skulle vi människor kunna avslöja de lagar
som Gud lagt ner i sin skapelse! (Stark, The Triumph
of Christianity, s. 284 f )

Skapelsen och
de andra religionerna
Bortsett från kristendomen (och möjligen den med
kristendomen närbesläktade judendomen) saknas,
enligt Stark, förutsättningarna i alla andra religioner
för framväxten av en verklig naturvetenskap. I åtskilliga religioner saknas t.ex. tanken på en skapelse,
vilket innebär att universums struktur därmed blir
ett mysterium, osammanhängande, oförutsägbart
och ofta godtyckligt. Så är t.ex. fallet med kinesisk
och grekisk religion.

Stark konstaterar: Eftersom européerna trodde
att en Skapare (”Intelligent Designer”) skapat ett rationellt universum, började de söka efter skapelsens
hemligheter. Denna forskning vilade till stora delar
på teo-logiska premisser. Av 52 ledande forskare som
publicerade sig från 1543 och ett par sekel framåt var
de flesta troende kristna (däribland Newton), åtskilliga var romersk-katolska präster och en kardinal,
bara en enda var en religiös skeptiker!
Ett märkligt faktum som Stark lyfter fram är detta: Dessa tidiga naturvetenskapliga forskare började
leta efter naturlagar, eftersom de var övertygade om
att de skulle finnas – och de fann dem! Självaste Einstein har hävdat, att det mest obegripliga fenomenet
vad gäller vårt universum är att det är – begripligt!
(Stark 280 f, 287 f )

Teo-logins konsekvenser
för islams del
Som vi sett, hävdar Stark att den moderna naturvetenskapen var baserad på den medeltida gudsbilden
och att den aldrig hade kunnat växa fram i någon
annan miljö än den kristna. Den vilade på tanken
på en god Gud som skapat ett rationellt universum
som följer givna naturlagar. Samtidigt kan Gud naturligtvis, när han så önskar, själv bryta mot dessa
naturlagar. Undren är en självklarhet i både Gamla
och Nya Testamentet (se t.ex. Jos 10:12–14, 2 Kung
13:20 f, 20:8–11, Luk 1:37, Apg 5:15 och inte
minst den roliga formuleringen i Apg 19:11 f ).
Trots skenbara likheter med den judisk-kristna
gudsbilden har islam, och dess heliga skrift Koranen,
en helt annan syn på Gud, skapelsen och naturlagarna.
Starks resonemang om islam är mycket intressanta. Enligt honom finns det ingenting i Koranen
som öppnar upp för naturvetenskaplig forskning.
Allah har inte skapat ett universum som följer givna
”regler”. I stället kan han i sin allmakt hantera sin
skapelse hur han vill. Att formulera naturlagar vore
hädelse, de skulle nämligen inskränka Allahs suveräna frihet att agera hur han vill (Stark 286 f ).
Robert R. Reilly har i sin bok The Closing of the
Muslim Mind. How Intellectual Suicide Created the
Modern Islamist Crisis gett en tänkvärd framställning
av islams teo-logiska utveckling, hur dess gudsbild
förändrats och nu ser ut. I ett tidigt skedde mötte
islam kristen och judisk kultur, liksom hellenismen,
vilket ledde till många fruktbara kulturella impulser,
men efter bara några få århundraden stelnade denna
utveckling av och fastnade i en läromässig rigiditet
som hållit islam i ett järngrepp sedan dess.
Reilly lyfter fram den asha`ritiska linjens seger
över den mu`tazilitiska, från 800-talets mitt och
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framåt, som ödesdiger. Enligt den förra styr och
handlar Gud som han vill. Universum utgörs av en
serie viljeyttringar från Allahs sida, vilket innebär
att ingenting är förutsägbart. Varje enstaka händelse
i universum är ett uttryck för hans vilja. Allah har
inte skapat ett universum som följer några naturlagar.
I stället är allt som sker en serie kontinuerliga under.
Därmed finns det ingen kausalitet i naturen. ”Naturlagar” existerar inte i sig, de är bara ett uttryck
för hur Gud ”brukar agera” (Reilly, The Closing of
the Muslim Mind, s. 52 f ). Eller med Hjärpes ord:
”Naturlagarna är skenbara, de uttrycker vad som
brukar ske, inte vad som måste ske.” (Hjärpe, s.
79; jfr Anderson, s. 21 f: ”… detta orsakssamband
[chain of causation] är bara skenbart. I verkligheten
skapar och återskapar Gud atomerna vid varje ögonblick … det finns ingen reellt samband [there is no
mutual connection] i vare sig tid eller rum utom i
Guds tanke och i hans kontinuerliga utövande av
sin skaparmakt;” min övers.)
Här får vi, för denna gång, lämna frågan om teologins kulturella konsekvenser.
Men det finns anledning att dra ut dessa resonemang även åt andra håll. Medan den kristna teo-login räknar med naturens lagbundenhet och att fysikaliska fenomen (normalt sett) har en regelbundenhet och förutsägbarhet, blir teo-logins konsekvenser
för islams del helt annorlunda. Inte bara att naturen
framstår som nyckfull och oförutsägbar – även gudsbilden kommer att präglas av detta tänkande. Allah
själv framstår som svåråtkomlig och gåtfull. I stället för att vara god och kärleksfull riskerar han att
framstå som en nyckfull härskare. Anderson menar:
Om filosofin inte ens kan fastslå orsakssamband
(”establish a chain of causation”), hur kan den då
komma fram till några giltiga slutsatser (”a valid
conclusion”) om Guds väsen och egenskaper och
människans moraliska plikter? (Anderson, s. 22)
Då blir nästa fråga: Med dessa skillnader i gudsbild
– hur ser då frälsningen ut när man jämför kristendom och islam? Kristen tro handlar om att vi älskar

eftersom Gud först har älskat oss (1 Joh 4:19). Gud
har blivit en av oss, Guds Son har blivit människa och
vilar i en modersfamn. Därför kommer änglarna med
bud till mänskligheten: Frälsaren är född i dag.
Hur ser då frälsningsläran ut inom islam? För alla
muslimer gäller att vid domens dag behaga Allah,
som ur ett mänskligt perspektiv är gåtfull och svårförståelig. Med Hjärpes ord:
Gud är den som uppenbarat sig: Koranen är hans ord,
hans uppenbarelse, förmedlad av Muhammed. Men
samtidigt, och detta är viktigt i islamisk teologi, är
Gud den fördolde. Han har inte givit hela sitt väsen
till känna, han är den som människan aldrig förmår
helt fatta. Han är den mycket upphöjde, den som står
över och är skild från allt skapat. Detta innebär för
islams del ett avståndstagande från den kristna inkarnationsläran. (Hjärpe, s. 12)

Allah beskrivs i Koranen som den Barmhärtige, men
vad detta innebär kan vi inte veta, eftersom han är så
totalt annorlunda än vi. (Anderson, s. 25 f ). Detta
skapar lätt en desperation hos många människor,
särskilt om de brottas med frågan: ”Hur finner jag en
nådig Gud?” Detta är en viktig förklaring till den annars så obegripliga islamistiska terrorismen, människors vilja att till nästan vilket pris som helst behaga en
avlägsen och svårförståelig gud. I detta sammanhang
blir jihad, tanken på det heliga kriget, en attraktiv
lösning: den som dör under jihad blir martyr och är
viss om att komma till paradiset (Anderson, s. 30).
Det kristna julbudskapet däremot är unikt och verkligt befriande. Djurens blanka ögon ser undret som i
natten sker: Gud har själv blivit människa och vilar i
en modersfamn, detta i väntan på att han på korset ska
försona mänskligheten med Gud och via den tomma
graven öppna vägen till Gud för alla människor!

forskningschef

Norman Anderson, Islam in the Modern World. A Christian Perspective, Apollos 1990
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Hugo Odeberg – Thoralf Gilbrant (red.), Illustrerat Bibellexikon, Stockholm 1967
Robert R. Reilly, The Closing of the Muslim Mind. How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis, ISI Books
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Rodney Stark, The Triumph of Christianity, HarperOne 2011
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Bibeln: Guds ord och människors ord
”Bibeln: Guds ord och människors ord”, är det övergripande temat för lördagsundervisningen 2014–15. Olika aspekter av
bibelsynen fördjupas av våra lärare inom ramen för deras respektive ämnesområden, denna gång med fokus på historia,
själavård och Bibelns egen bibelsyn.
Lärare: Bengt Birgersson (BB), Rune Imberg, (RI), Timo Laato, (TL).
Tid:

Lördagar 10.00–12.30

Plats:

FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61, Göteborg

Datum: 21 mars ”Egyptisk historieskrivning och Israels uttåg ur Egypten” (RI).
18 april ”Liberal, konservativ eller biblisk bibelsyn?” (TL)
9 maj ”Katrinas själavård och Johannes bibelsyn: Några perspektiv från Stengrunden” (BB)
Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen.
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 21 mars.

Kvällsbibelskolan fortsätter!
Bibelskola Göteborg inbjuder alla intresserade, oavsett ålder och bakgrund, till en kvällsbibelskola på Församlingsfakulteten
tisdagskvällar kl. 18.00-20.30 (enkelt fika ingår) under våren 2015. Bibelskolan är helt kostnadsfri och det ges smakprov ur de tre block
som utgör kursinnehållet på Bibelskola Göteborg.
Anmäl dig till ett eller flera block på kvällsbibelskolan (ett block pågår, avslutning 24/2), senast vid det öppna forum som föregår
respektive block (3/3, 21/4). Öppet forum bryter av blocken, bjuder in nya intresserade (ingen anmälan), och tar upp aktuella och
utmanande frågeställningar. Välkommen!
3 mars

Öppet forum: Gud, guru, galning? Jesus om Jesus

10 mars
17 mars
24 mars
31 mars
7 april
14 april

Kvällsbibelskola: LÄRA & LIV (anmälan senast 3/3)
Gud i skapelsen TL
Gud i Kristus TJ
Gud i Kyrkan BB
Gud i kallelserna JA
Gud i gudstjänsten OF
Gud i bönen OF

DJ

21 april Öppet forum: En Gud med många ansikten? Om religionerna och den kristna trons anspråk
28 april
5 maj
12 maj
19 maj
26 maj
2 juni

TJ

Kvällsbibelskola: GUD I HISTORIA & SAMTID (anmälan senast 21/4)
Gud i GT:s historia RI
Gud i NT:s historia RI
Gud i Kyrkans historia RI
Gud i samtiden TJ
Gud i kulturen TJ
Gud i politiken TJ

Lärare: Torbjörn Johansson (TJ), Rune Imberg (RI), Bengt Birgersson (BB), Daniel Johansson (DJ),
Jakob Appell (JA), Olle Fogelqvist (OF), Roland Gustafsson (RG)

Rune Imberg

Källor och använd litteratur:
Bibeln (Svenska Folkbibelns översättning, 1998 / 2014)
Eva Norberg, Psalm 129 i Den Svenska Psalmboken (1986)
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Lördagsundervisning:

Sommarbibelskola 6–8 augusti

Bibeltimmar med Jan-Erik Appell
och föreläsningar med fakultetens lärare.
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Info/annonser

Kalender

Ekonomi

Dubbeldagar med Egil Sjaastad på fakulteten

FFG Kalender

Fredagen den 27 februari
2015 kl. 10.00–16.00:
Lärdomar från allmänpedagogiken in i Kyrkans pedagogiska uppgift.

Ur Församlingsfakultetens kalender
(rödfärgat: axplock ur den externa undervisningen)
13 januari

Temadagen med Egil Sjaastad från Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo aktualiserar lärdomar från
allmänpedagogiken till förnyelse för kristna som står i Kyrkans undervisningsfunktion.
Utförlig information finns i föregående nummer av Hälsning samt på vår hemsida.
Anmälan senast 15 februari (kostnad: 300 kr, gratis för studerande). Välkommen!

Kära vänner,
förebedjare och
understödjare!

ÖPPET FORUM: Han, hon, hen? Genus, kön och Gud i Bibelns
texter (Rune Imberg)

16–17 januari Vinterbibelskola
20 januari

Kvällsbibelskolan, block 1, startar (varje tisdag)

23–28 febr.

Jakob Appell: Kortkurs på Fjellheim bibelskole, Tromsö

27 februari

TEMADAG: Lärdomar från allmänpedagogiken in i Kyrkans pedagogiska uppgift (Egil Sjaastad)

28 februari

FAKULTETENS DAG: Vi förkunnar Kristus! (Egil Sjaastad och
fakultetens lärare)

3 mars

ÖPPET FORUM: Gud, guru eller galning? Jesus om Jesus (Daniel Johansson)

4–5 mars

Roland Gustafsson: Konferens på teologiska seminariet i Oberursel (SELK), Tyskland

10 mars

Kvällsbibelskolan, block 2, startar (varje tisdag)

9–14 mars

INTENSIVKURS (STM): The Office of the Holy Ministry
(Naomichi Masaki)

18 mars

Rune Imberg: ”... En gåva från Herren ...” – Om äktenskap och
familj. Kungsbacka församling

21 mars

LÖRDAGSUNDERVISNING: Egyptisk historieskrivning och Israels uttåg ur Egypten (Rune Imberg)

15 april

Timo Laato: Föredrag om Israels roll i världshistorien, Kungsbacka församling

18 april

Lördagsundervisning: Liberal, konservativ eller biblisk
bibelsyn? (Timo Laato)

21 april

ÖPPET FORUM: En Gud med många ansikten? Om religionerna
och den kristna trons anspråk (Torbjörn Johansson)

28 april

Kvällsbibelskolan, block 3, startar (varje tisdag)

9 maj

Lördagsundervisning: Katrinas själavård och Johannes
bibelsyn: Några perspektiv från Stengrunden (Bengt Birgersson)

• Kristus-förkunnelse – utan kompromisser (2 Kor 4), Roland Gustafsson

4 juni

Terminsavslutning på Församlingsfakulteten

• Centrala drag i Jesu förkunnelse, Timo Laato

18–19 juli

Daniel Johansson: ELM-BV sommarmöte

• Så säger Herren! Om bibelsyn och själavårdande förkunnelse, Bengt Birgersson

6–8 augusti

Sommarbibelskola

• Lutherbibeln och Gustav Vasas bibel – en av reformationens mest oväntade och dynamiska effekter, Rune Imberg

7–12 sept.

Intensivkurs (STM): Bishop Bo Giertz (Rune Imberg)

13–14 nov.

BIBELKONFERENS: Kristologi och sakramentsteologi

16–21 nov.

Intensivkurs (STM): Baptism and Lutheran Catechesis (John
Pless)

Fakultetens dag – en mötesplats!
Lördagen den 28 februari 2015:
Ta del av god undervisning på Församlingsfakulteten, få en inblick i verksamheten, träffa gamla och nya studenter, lärare, understödjare,
vandra genom lokalerna, gör bokfynd i bibliotekets dubblettförsäljning, var en del i ett sammanhang som vill bygga upp och nå ut med
evangeliet om Jesus Kristus – välkommen till Fakultetens dag!

Tema: Vi förkunnar Kristus!
13.30 Inledning – Bibeltimma med Egil Sjaastad: Förkunnelse i Apostlagärningarnas ljus
14.30 Miniseminarier
15.00 Kaffeservering
15.45 Miniseminarier
16.30 Föreläsning, Egil Sjaastad, Vi förkunnar Kristus!

Miniseminarier att välja mellan:
• Effektiva ord. Guds ord i informationssamhället, Torbjörn Johansson
• Vad blev fel i begynnelsen? De judiska uppfattningarna i Jesu samtid, Daniel Johansson

Annons

Välkomna!
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Beställ böckerna från:

Bibeln – myt eller sanning?
7 teologer, alla med tilltro till
Bibeln som Guds eget tilltal till
människan, analyserar Bibels
verklighetsuppfattning i förhållande
till universitetsteologin.
Uppsatserna visar på
trovärdigheten i Första Mosebok,
Jesaja, Daniel samt Jona bok.
Medverkar gör bl.a. Seth Erlandsson,
Anders Gerdmar och Johannes
Hellberg.

Möten med Eva Spångberg

Inb, 279 sid, 249:-

Inb, 152 sid, 199:-

Över 40 medverkande delar med sig av sina möten
med Eva Spångberg.
Hennes konstverk, men framförallt minnet av hennes
förkunnelse både i trä och i ord kommer att leva kvar
länge. Den finns väl dokumenterad i denna bok.
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Din Bok
Västra Hamng 21,
Göteborg
031-13 63 50
www.din-bok.se

Annons

17.15 Avslutning med kollekt till FFG

N

är dessa rader skrivs har vi precis
firat Trettondedag jul och påmints
om hur det glada budskapet om Jesu födelse också nådde hedningarna och de
generösa gåvor dessa gav till den nyfödde
judakungens fattiga familj. Trettondedagen var förr något av kyrkoårets missionsdag då vi blev påminda om uppgiften att
gå ut med evangeliet till de onådda och
också fick tillfälle att, likt de vise männen, ekonomiskt bidra till missionen. Ett
sätt att understödja mission kan vara att
stödja Församlingsfakultetens teologiska
utbildning. Flera av våra tidigare studenter
har varit eller är ute i missionstjänst utomlands, för tillfället i Mongoliet och Peru.
Församlingsfakulteten kommer också
under 2015 vara beroende av dina förböner och ditt understöd. Be om välsignelse
över vårt arbete, våra lärare och studenter,
våra teologiska program och vår utåtriktade verksamhet, och be att understödet
också detta år ska räcka till att fortsatt bedriva arbetet.
Ett par tips inför det nya året: Om du
aldrig besökt oss, varför inte titta in under
2015, på t ex kvällsbibelskolan eller bara
en vanlig dag du har vägarna förbi? Om du
inte redan är månadsgivare, kanske 2015
är året du ska bli det?
Daniel Johansson

GRÖNVALL & PARTNERS
ADVOKATBYRÅ
rätt råd i rätt tid!
ADVOKAT ANDREAS STENKAR KARLGREN
www.gronvallpartners.se
0418-168 65 Landskrona
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Masterprogrammet i gång!

I

november erbjöds den första officiella intensivkursen i
det ackrediterade STM-programmet (i samarbete med
Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA). Kursen om Romarbrevet med Timo Laato, upplägget med internationell gemenskap, komprimerade studier, möjlighet
till gemensamt boende, och möjligheterna till stipendier
mottogs med stor uppskattning av de 10 studenterna.
Romans Kurpnieks, präst i Lettlands lutherska kyrka och
understödd av Nordisk Östmission, skriver:
The experience from this course was very helpful from my
research perspective and from a practical point of view. Dr
Timo Laato was, and is, faithful to the Holy Scripture and
the Lutheran Confessions and he enjoys teaching. I am satisfied with the learning environment in terms of facilities
(classrooms, chapel, coffee, etc). In terms of lodging and food,
it was a great opportunity to stay together, preparing food and
having discussions together.

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 churchmen 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

ISBN 978-91-7271-066-5

Rev. Dr. Naomichi Masaki is Associate Professor of
Systematic Theology at Concordia Theological Seminary,
Ft. Wayne, Indiana. After studies in Norway (Rødde)
and Japan (B.A. 1985, M.A. 1987; Kwansei Gakuin
University, 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.

HE ALONE
IS WORTHY!
The Vitality of the Lord’s Supper in
Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy
of the Nineteenth Century

Naomichi Masaki

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.

HE ALONE
IS WORTHY!

9–14 mars är det dags för nästa intensivkurs, ledd av läraren i systematisk teologi vid Concordia Theological Seminary, Dr Naomichi Masaki. Kursen ”The Office of the Holy Ministry” tar sin utgångspunkt i
prästämbetets mandat, givet av Herren själv, och vandrar genom nya
testamentet in i kyrkans historia, genom reformationen och avtrycken
i bekännelseskrifterna, till kontroversen i Perry County (USA) och in
i vår tid. Kyrkan fortsätter att möta frågeställningar med avseende på
ämbetet och kursen syftar till att rusta studenter med i första hand de
ord från Herren som ger mandat. Anmälan snarast, ansökningsformulär
finns på vår hemsida.
Masaki är också författare till bok nr 12 i Församlingsfakultetens
skriftserie, He Alone is Worthy! The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy of the Nineteenth Century. Boken lyfter fram den lutherske teologen Teodor Kliefoths
liturgiska tänkande som influerat också den svenska högmässoliturgin. Boken kostar 360 kr och finns att köpa på FFG.
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. Fundamental 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).
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Under nästkommande läsår väntar följande tre intensivkurser i masterprogrammet:
• 7–12 september 2015: ”Bishop Bo Giertz” (Rune Imberg)
• 16–21 november 2015: ”Baptism and Lutheran Catechesis” (Prof. John T. Pless från CTS)
• 29 februari–5 mars 2016: ”Justification” (Prof. Roland F. Ziegler från CTS)
För mer information hänvisas till vår hemsida: www.ffg.se

