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arje årsskifte är som en milstolpe. Vi vet vad
som ligger bakom oss, men inte vad som
ligger framför. Vi kan känna många saker:
glädje, förväntan, nyfikenhet, sorg, rädsla... Vissa saker
anar vi, vissa misstänker vi, vissa hoppas vi. Det kan
gälla familjen, jobbet, sjuka släktingar, läget i världen,
den politiska utvecklingen, situationen i kyrkan eller i
den egna församlingen.
När detta skrivs, mitten av januari, är det några
saker som dominerar debatten ur svensk horisont:
frågan om ny kyrkohandbok (Svenska kyrkan), läget i Syrien (allmänt), övergången från Obama till
Trump (politiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt).
Ingen vet vad framtiden har i sitt sköte. Det enda
vi vet är att vi inte vet mer än att allt ligger i Guds
händer.
Men förresten, en sak vet vi i alla fall: att året 2017
i åtskilliga sammanhang kommer att uppmärksammas som reformationens jubileumsår. Många kommer att diskutera Luther som reformator, vissa kommer att hylla honom som evangelisk förkunnare,
andra att kritisera honom för den kyrkosplittring
som blev följden av hans gärning. Och så vidare.
Det är lätt att förutse att kyrkoledningen i Svenska
kyrkan kommer att vara mycket kluven i sitt agerande: Kyrkan måste (som formellt evangelisk-luthersk
kyrka) fira jubileet, samtidigt står man i praktiken på
många sätt så långt ifrån genuin evangelisk-luthersk
teologi att man inte riktigt vet vad man ska fira och
varför.
Hur kommer då Församlingsfakulteten att uppmärksamma detta jubileum? Med parollen: Tillbaka
till Luther? Nej, faktiskt inte. Vi vill istället ansluta
oss till ett av Samuel Adrians favorituttryck och
driva linjen:1

FRAM TILL LUTHER!
Det är anmärkningsvärt att notera hur tidlös Luther
är. Det fanns många andra reformatorer vid hans
tid: Philipp Melanchthon var den store pedagogen
och språkmannen, Jean Calvin stor bibelutläggare
och systematiker, bröderna Olaus och Laurentius
Petri i Sverige synnerligen mångsidiga, men Luther

är huvudet högre än alla andra. Ingen protestant,
oavsett teologisk profil, kommer undan Luther och
hans betydelse – teologiskt, andligt, kulturellt...
Den svenska germanisten, prof. Birgit Stolt, har
visat att Luther som bibelöversättare föregrep viktiga
element i den lingvistiska forskningen – under senare
delen av 1900-talet, märk väl. Heiko Oberman, en
av 1900-talets stora Lutherforskare, har visat att
Luther tidigt i reformationsprocessen kunde valt att
gå den politiska vägen (som t.ex. Thomas Müntzer
eller Huldrych Zwingli) och blivit en tysk frihetshjälte, en motsvarighet till Wilhelm Tell eller Jean
d´Arc. Men Luther valde en annan väg, att proklamera evangeliet, samtidigt som han ”myndiggjorde”
politiken och samhället, och därmed influerar han
sekel efter sekel.
Detta innebär inte att Luther är ofelbar, inte alls.
I själva verket var Luther, i egna ögon, inte ens en
reformator. Den ende som kunde och kan reformera
kyrkan var Gud! Däremot erkände Luther att han
var ett slags profet. Och där gäller regeln, att den
kristne inte ska förakta profetiskt tal utan pröva
allt som sägs enligt Guds Ord, behålla det goda och
förkasta resten (1 Tess 5:20–21).
Genom sin profetiska kallelse blev Luther, vid
sidan av sin lärofader Augustinus, en av de största
i den västerländska kristenheten och kulturen. På
område efter område finns det anledning att studera hans tänkande, hans skrifter, hans förkunnelse.
Gång på gång måste man konstatera, att parollen
behöver bli: FRAM TILL LUTHER!
Men räkna inte med att allt i hans gärning och
teologi är lättillgängligt eller lättsmält. När Oberman skulle sammanfatta Luthers betydelse kom han
fram till följande: dels att Luther är svår att förstå
för den moderna människan, genom att han är ”för
medeltida” för mångas smak, dels att han samtidigt
ligger århundraden före dagens teologiska forskning.2
Vi har goda skäl att tacka Gud för Luther och de
andra reformatorerna (eller ”profeterna”). Det är ett
spännande jubileumsår som ligger framför oss, och
vi tänker fira det på Församlingsfakulteten med en
rad aktiviteter och temadagar. Välkomna!
Rune Imberg

1

Samuel Adrian (1902–1988) var under åren 1945–1971 kyrkoherde i Båstad och under många år ordf. i Kyrkliga förbundets lokalavdelning i Lunds stift.

2

”[He] was centuries ahead of today´s most advanced theological scholarship”; Heiko Oberman, Luther. Man between
God and the Devil, Fontana 1993, s. 80f.
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Jesu dop

N

ya testamentet vittnar återkommande om
att Skrifterna går i uppfyllelse i Kristus.
Berättelserna i evangelierna om när Johannes döpte Jesus är kortfattade, men innehåller
likväl tydliga anspelningar på förebilder och förutsägelser i Gamla testamentet.

Ett reningsbad
Det saknas direkta paralleller till Johannes-dopet i den
tidens judendom. De närmsta parallellerna utgörs
av de olika reningsbad som fanns, både i Jerusalems
tempel och i synagogorna, och kanske i än högre grad
i Qumran.
Enligt Mose lag skulle lägret under ökenvandringen
hållas rent och den människa som av en eller annan
anledning blev oren behövde renas innan han eller
hon åter kunde bo i lägret. Renhetslagarna handlar om
att Gud själv tog sin boning mitt bland sitt folk i den
helgedom Mose fick uppdraget att konstruera. Ingen
oren kunde träda fram inför Gud och därför var kraven
högre på leviter och präster än på andra israeliter.
Evangelisten Lukas ger oss en intressant detalj, som
vi ofta läser som en rent historisk notis. Omedelbart
efter Jesu dop berättar han att Jesus var omkring 30 år
då han trädde fram (Luk 3:7). Just 30 års ålder var den
för alla leviter fastställda åldern då man insattes i sin
tjänst (4 Mos 4). I 2 Mos 29 får Mose befallningen att
bada Aron och hans söner som ett led i prästvigningen
av dem. Johannes dop av Jesus insätter honom i hans
prästerliga gärning.
Det hör också till saken att prästerna badade vid
vigningen, medan de skulle tvätta händer och fötter
i kopparhavet varje gång de trädde in i helgedomen,
men prästvigningen med badet skedde en gång.
Anden sänks
När Jesus stiger upp ur vattnet öppnas himlen och
Anden sänker sig ned över honom i form av en duva.
Detta ger association till Bibelns inledande verser där
Guds Ande svävar över vattnet. Det hebreiska verbet
som används där, används om örnens flykt över sina
ungar i 5 Mos 32:11. Att Guds Ande visar sig som en
fågel, en duva, är därför inte överraskande. Anden
som i skapelsens morgon medverkade till världens
uppkomst visar här på den nya skapelsen i Kristus.
Vi har inga andra vittnesmål om Andens utgjutande
över någon annan som döptes av Johannes. Tvärtom är
det en avgörande skillnad gentemot det kristna dopet
(Apg 19). Att Anden sänker sig över Jesus förstod man
i den tidiga kyrkan som ett tecken på att Jesus där och
då instiftade dopet. Reningsdopet av den syndfrie

Jesus helgade dopvattnet för alla andra människor
som senare kom och kommer att döpas i hans namn.

Rösten från himlen
En röst hördes från himlen: ”Du är min älskade Son.
I dig har jag min glädje.” Detta är Faderns röst från
himlen, eftersom tilltalet är ”min… Son”. Orden återspeglar en annan far-son-relation i Skriften, nämligen
den mellan Abraham och Isak. Guds uppmaning till
Abraham i den märkliga berättelsen om när Gud sätter Abraham på prov (1 Mos 22) inleds med ord som
beskriver Isak som den älskade sonen.
Isak var Abrahams ende son – Jesus är Faderns enfödde.
Isak får själv bära veden som skulle bli hans offerved
– Jesus bar själv korset som skulle bli hans död.
Isak visar inga tecken på att fly undan sin Faders
vilja – Jesus går frivilligt in i lidandet.
Isak slipper dö då Gud visar Abraham en bagge som
får dö i stället för honom – Jesu dör i stället för dig och
mig.

”Jesu renhet
och helighet
renar och
helgar
dopvattnet
så att det kan
bli till rening
och nytt liv för
Jesu dop och hans uppdrag
alla syndiga
Så är Jesu dop i Jordan inledningen på Jesu offentliga människor.”
verksamhet, inte bara i den betydelsen att han nu träder fram i offentligheten, utan också för att han då
invigs till det uppdrag han var sänd.
I det vatten där andra tvättat av sin orenhet stiger
den rene ner. I stället för att bli oren av det orena sker
det omvända. Jesu renhet och helighet renar och helgar
dopvattnet så att det kan bli till rening och nytt liv för
alla syndiga människor.

Det kristna dopet
Reningsbaden i Sinai-förbundet handlar om rituell
renhet i relation till Guds närvaro i helgedomen. De
många små bassänger, s.k. mikveh-bad, som fanns i
Jerusalems tempel på Jesu tid är ett tecken på detta. I 1
Kor 3 är templet de kristna och vägen in i den kristna
gemenskapen är att bli döpt i Jesu namn. Och sist och
slutligen är ju målet för vår vandring den himmelska
helgedom som Mose fick se på Sinai, som Hebréerbrevets författare talar om (Heb 9:11–14) och som
Johannes får skåda i Uppenbarelseboken.
Dopet är ett bad till ny födelse, en rening från synden. Med Anden som tecken är den döpte redan nu en
del av den himmelska gemenskapen och dopet behöver
inte göras om, för ”den som har badat behöver sedan
bara tvätta fötterna” (Joh 13:10).
Johannes Hellberg
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Exegetiska fördjupningsseminarier
med Mats Eskhult
15/3 ”Kropp och sinnebilder i Bibelns värld”
Tanken är att gå igenom kroppens delar från huvud till fot – både på hebreiska och svenska – och påminna studenterna om hur
människokroppen används i det bibliska bildspråket. Idén är att visa hur väl Bibelns värld är förankrad i det gamla Orienten och hur illa
genomtänkt det var av kommissionen bakom Bibel 2000 att välja bort det bibliska bildspråket. Det rör sig inte bara om bilder som man
kan ersätta med andra uttryck, det handlar om människan som helhet skapad av Gud med alla hennes lemmar och delar.

22/3 ”Människan inför Gud i Gamla testamentet”
Hur beskrivs människan, hennes kropp, själ och ande och vad innebär det att hon skapades till Guds bild och likhet? Vad är synd,
ogudaktighet och avfall? Vad innebär gemenskap med Gud, frid och välsignelse? Vad innebär gudsfruktan och kärlek till Gud o.s.v.?
Här finns det anledning att ordentligt gå igenom och reda ut de hebreiska begreppen.

29/3 ”Hur markeras tid i hebreiskan?”
Tanken är att ta upp svårigheterna med att våra västerländska språk är mer inriktade på att fixera nutid, dåtid och framtid, där hebreiskan
är mer inriktad på att framställa egenskaper – även handlingar som egenskaper hos den som utför dem – och då i motsats till vad
som rör på sig, händer och sker. Det som händer och sker möter i form av beskrivning eller i form av enkla noteranden. Svårigheterna
med tempusbruket ligger i översättningen av Psaltaren och kanske ännu mer i profeternas förutsägelser. När det gäller profetian så
tillkommer också det faktum att profeten refererar vad han sett i sin syn och då ter sig då-tid naturligt.

10 frågor till Mats Eskhult
1. Vem är du och var jobbar du?
Jag heter Mats Eskhult och är professor i semitiska språk
i Uppsala.
2. Vad betyder hebreiska och arameiska för dig både i
ditt arbetsliv och fromhetsliv?
Jag sysslar mycket med biblisk hebreiska och arameiska
och undersöker språken i alla deras enskildheter och det
budskap som texterna bär fram. Jag upplever ingen större
skillnad mellan mitt arbetsliv och mitt fromhetsliv.
3. Berätta något om de andliga upplevelser som du har
fått erfara genom läsningen av Biblia Hebraica (Gamla
Testamentet på hebreiska)?
Att plötsligt inse hur det språkliga uttrycket i något
sammanhang är en del av budskapet är kanske inte vad
som menas med andlig upplevelse, men för mig är det
stort.
4. Varför borde dagens teologer fortfarande studera
hebreiska?
Jag vet ingen kännare av Shakespeare som är helt
obekant med engelska.
5. Vad är det svåraste i detta studium?
Språkinlärning är så olika, det en del upplever som lätt är
svårt för andra; men visst tar det tid att lära sig läsa text
utan vokaltecken.
6. Hur finner du evangelium i Gamla Testamentet (GT)?
Profeterna växlar hela tiden mellan hot och löften – lag och
evangelium, Mika t.ex., profeterar mot dem som ”hatar
det goda och älskar det onda”, men slutar sin bok med:
”Vem är en Gud som du som tar bort skuld och förlåter
synd”, som ska ”kasta alla deras synder i havets djup”
och ”visa Jakob trohet och Abraham nåd enligt den ed du i
forna dagar gav våra fäder”.
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7. Vad innebär det att tolka GT på ett messianskt
sätt?
Augustinus säger: ”Nya testamentet är fördolt i
det gamla; Gamla testamentet är uppenbart i det
nya.” Inrättningar som kungadöme, profet- och
prästerskap har förebildande betydelse, likaså personer
och händelser; därtill finns det mer omedelbara
förutsägelser om den Smorde som skulle komma.
8. Kan du på ett enkelt sätt beskriva hur urkyrkan har
läst Gamla Testamentet?
Allt som lärjungarna hade upplevt tillsammans med
Jesus såg de i ljuset av den bibel de hade, nämligen vårt
Gamla testamente.
9. Gamla Testamentet förenar Kyrkan och
Synagogan. Å andra sidan är det just tvärtom: GT
skiljer Kyrkan och Synagogan från varandra. Hur
skulle du definiera den största skillnaden mellan
Kyrkans och Synagogans sätt att läsa GT?
Det Kyrkan ser i texterna, det ser inte Synagogan.
Båda är överens om att människan är skapad till Guds
avbild, hennes mål är därför att avbilda och återspegla
skaparen i sitt liv. Enligt Kyrkan kan människan inte på
egen hand reda upp sin sak med Gud, utan hon måste
gå till Sonen – Messias – som genom sin offerdöd ställt
allt tillrätta, och i tron på honom födas till ett nytt liv som
avbildar hennes skapare och återlösare. Den tron ser
Kyrkan nedlagd i Gamla testamentet.
10. Vad vill du säga till sist till Hälsnings läsare?
Naturligtvis något som härstammar från GT!
”Det finns hopp för din framtid” (Jer 31:17).
Timo Laato

Sola
Gratia

”NÅDEN ALLENA”
Där nåden inte förblir ”allena”
Inledning
Uttrycket ”av nåd allena” (sola gratia) är en av reformationens teologiska huvudprinciper som i stor
utsträckning var riktad mot Rom. Detta är ett historiskt faktum som ingen kan förneka. Inte heller
lönar det sig att förneka den katolska kyrkans dekadens på 1500-talet genom att gripa till en kraftig
nytolkning av händelseförloppet i likhet med en
revisionistisk historiesyn som vinner terräng i vissa
extrema gruppernas förståelse i fråga om Tredje Rikets grymheter. När reformationen kom var den
västerländska kristenheten djupt inne i en andlig
och teologisk kris.
En liten kyrkohistorisk detalj får belysa frågan
om "nåden allena”. När den tysk-romerske kejsaren
Karl V låg på sin dödsbädd, tröstade Bartolomé de
Carranza, ärkebiskop av Toledo i Spanien, honom
genom att sätta ett krucifix framför hans ögon och
förkunna: ”Se på honom som tar hand om oss. Det
finns ingen synd mer. Allt är förlåtet.” Samtidigt
uppmanade en annan herde kejsaren att be till hel-

gonen och söka hjälp från dem. Två helt olika sätt
att förbereda den döende till evigheten! Senare blev
ärkebiskopen av Toledo anklagad för kätteri och
ställdes inför inkvisitionen. En av anklagelsepunkterna var det som han hade förkunnat till kejsaren vid hans dödsbädd … (Schaff, P., History of the
Christian Church, vol. VII: 284–285)

Den romerska kyrkan lär Guds nåd
Nuförtiden hävdar man ofta att det inte längre
skulle finnas några egentliga skillnader mellan den
lutherska och den romersk-katolska läran om frälsningen eller rättfärdiggörelsen. Båda parter lär att
människan blir frälst ”av Guds nåd allena”. Som
huvudargument framhålls att Lutherska Världsförbundet och den Romersk-katolska kyrkan har
undertecknat dokumentet Gemensam deklaration
om rättfärdiggörelsen. Den innehåller, menar man,
en samsyn som i tillräcklig grad förpliktar till ekumenisk enighet.

5
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Den romersk-katolska kyrkan lär faktiskt att människan blir frälst av Guds nåd. Nåden grundar sig
på den försoning som Jesus vunnit på korset. Detta
betonas uttryckligen. Lagens gärningar inverkar inte
på frälsningen. De förkastas helt. Istället fokuserar
man på tron genom vilken människan blir delaktig
av Guds nåd och lever tacksam i hans gemenskap.
Till den romerska frälsningsläran hör alltså Guds
nåd.
Kanske blir någon förvånad av detta. Lär verkligen den romersk-katolska kyrkan på det här viset?
Men så är det. Motsvarande framställningar kan
man läsa i många ekumeniska rapporter.

frälsa sig själv. Däremot förutsätter man att det finns
goda gärningar hos den som ska bli salig. Först kärleken gör tron levande. Åter noterar vi att samma
terminologi döljer en helt avvikande lära om nåden.
I Bibeln betyder ju ”frälsning utan lagens gärningar”
en frälsning utan gärningar över huvud.
c) För Kristi skull

I den romerska kyrkan håller man Kristi verk på
korset som uttryck för Guds nåd i högsta ära. Det
är hela frälsningens grund. Men det betyder inte
att hela frälsningen vilar bara på det. Också mycket
annat behövs. Människan måste medverka, älska,
göra goda gärningar o.s.v. Kristi försoningsverk på
Golgata är hela frälsningens grund på det sättet att
på den kan var och en bygga vidare vad som ännu
fattas i hans egen frälsning.

Vad lär den romersk-katolska
kyrkan egentligen om Guds ”nåd”?
Vid närmare undersökning finner man att även om
Rom lär Guds nåd (och i viss mening gör man det
mer där än i andra kyrkor) har själva uttrycket en d) Rättfärdiggörelsen
alldeles speciell innebörd. I Bibeln förstås
Således innebär rättfärdiggörelsen enligt
Guds nåd som hans kärlek, vilken viden romerska kyrkan inte att bli till”I
Bibeln
sade sig i det faktum att Jesu död
räknad rättfärdighet, då Gud av
på korset är det fullkomliga, en
nåd för Kristi skull utan några
förstås Guds nåd
gång för alla framburna förgärningar förklarar för synsom
hans
kärlek,
vilken
soningsoffret för hela värl
daren att hans alla synder
den. När en syndare tror
är förlåtna. Tvärtom ter sig
visade sig i det faktum
detta blir han fullständigt
rättfärdiggörelsen som en
att
Jesu
död
på
korset
är
rättfärdig och behöver
process som kräver en fortinget mer. ”Det är fullborsatt medverkan av männisdet
fullkomliga,
en
gång
dat!” (Joh. 19:30).
kan. Den romerska kyrkan
Så lär inte den romerskförkastar den bibliska läran
för alla framburna
katolska kyrkan. Den under
att en kristen är ”på samma
försoningsoffret
för
visar mycket om Guds nåd,
gång rättfärdig och syndare”
men inte enligt Bibelns lära. I det
(simul iustus et peccator). Mänhela världen.”
följande presenterar jag kort vad den
niskan måste bli helt rättfärdig för
romerska tanken om frälsningen handlar
att komma in i himmelriket.
om:
e) Gärningarnas förtjänstfullhet
a) Tron

Tron blir till genom Guds nåd eller på hans initiativ.
Dock måste människan å sin sida samverka och med
sin fria vilja säga ja till tron. Annars blir hon kvar i
sina synder! Tron i sig frälser inte, om den inte är
formad av kärleken (fides caritate formata) eller om
de goda gärningarna inte har gjort den levande. Sålunda betyder tro inte blott att människan förtröstar
på Kristus utan den har som förutsättning en rad
andra frälsningsvillkor. Skillnaden mellan denna
”tro” och den som Bibeln beskriver är stor.
b) Utan lagens gärningar

Guds nåd innebär, enligt romersk teologi, att frälsningen inte beror på lagens gärningar. Dessa förstår
man som tankerester från judendomen att försöka
nr 1/2017

6

Eftersom människan enligt romersk uppfattning
måste samverka till sin frälsning förnekar man inte
att de goda gärningarna är förtjänstfulla – om de
är gjorda i kärlek och ödmjukhet. Ändå framhåller
man, vilket låter märkligt, att gärningarnas förtjänstfullhet djupast sett grundar sig på Guds nåd
utan vilken inget kan hända.
f) Helgonens överloppsförtjänster

Särskilt heliga människor har med hjälp av den nåd
de fått lyckats göra mer gott än de själva har behov
av. Sådana extra förtjänster förmedlar den romerska
kyrkan. Genom dem kan var och en trygga sin frälsning. Man förklarar att även denna möjlighet beror
på Guds nåd.

7
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g) Avlaten

Den romerska kyrkan har aldrig tagit avlaten ur
bruk, däremot avskaffade man i samband med reformationen en del av de värsta missbruken. (Avlaten
innebär att kyrkan här på jorden kan efterskänka
timliga straff som människan annars skulle fått utstå i skärselden.) Genom att skaffa sig avlat lyckas
man att i förlitande på Guds nåd förkorta sin tid i
skärselden.
h) Skärselden

Skärselden behöver man eftersom få kristna klarar av
att bli helt rättfärdiga under sin livstid. De måste då
renas färdigt efter sin död. Även här visar sig Guds
nåd eftersom syndaren ges en möjlighet att bli fullkomlig ”på andra sidan tidens gräns”.
i) Själamässorna

Också med hjälp av själamässor – nattvardsmässor
där man minns de hädangångna – kan man förkorta
de avlidnas tid i skärselden.

Nåd och ”nåd” – en jämförelse
Vid många ekumeniska samtal letar man efter en
minsta gemensamma nämnare. Man uttrycker sig
på ett så finurligt sätt att båda parterna kan förstå och tolka det på var sitt sätt. Sakförhållanden

som vittnar om skillnader i läran tiger man om i
den utsträckning det behövs. Därför motsvarar den
frälsningslära som jag formulerade i början förvisso
den romerska kyrkans lära idag utan att där har
skett några förändringar sedan reformationstiden.
Frälsningen genom Guds ”nåd” betyder inte det
samma som frälsningen genom Guds nåd. Den förra
förutsätter människans medverkan i allt.
Till sist kan ännu tilläggas att den kristnes goda gärningar inte förnekas i Bibeln. De följer ofrånkomligen
av tron. Men man måste minnas att de uteslutande
hör till helgelsen. Däremot har de ingen plats i rättfärdiggörelsen. Där duger bara Kristi goda verk.

Facit
Inom den romersk-katolska kyrkan innebär frälsningen ”av Guds nåd allena” inte att frälsningen
verkligen sker ”av Guds nåd allena” utan rättfärdiggörelsen förknippas ständigt med mänsklig samverkan (synergism). Inte heller inom lutherdomen
innebär frälsningen ”av Guds nåd allena” att frälsningen som verkligen sker ”av Guds nåd allena” till
sist skulle förbli allena. Förvisso måste rättfärdiggörelsen åstadkomma goda gärningar och kärlek.
Dock utgör de inte en del av trons rättfärdighet
utan är i stället följder av den.
Timo Laato
lektor i Nya testamentets exegetik

Inom ramen för Församlingsfakultetens önskan om att vara en fakultet för församlingarna finns Timo Laato tillgänglig för undervisning ute i församlingar eller
andra sammanhang. I vår nyutkomna katalog med föredragserbjudanden med
särskilt fokus på reformationsjubileet 2017 ges exempel på ämnen som Timo gärna
undervisar om. Ämnet för denna fördjupningsbilaga är ett av ämnena. Kontakta
Timo direkt (timo.laato@ffg.se, tel: +358-44-537 72 26) eller expeditionen för att
få hjälpa att arrangera undervisningstillfälle med någon av våra lärare.
En glad Timo Laato, på
besök i Riga, läser ett
originalbrev från Luther!
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Vårkvällar

Middagsgudstjänster

på Församlingsfakulteten

måndagar kl. 12.05
på Församlingsfakulteten

Under våren inbjuds alla intresserade till temakvällar i fastetid. Under de sex
tisdagskvällarna i fastetiden (tjuvstart på fettisdagen 28 februari) fördjupas
teman som på ett eller annat sätt knyter an till de sex passionsakterna i
evangelieboken, detta läsår i enlighet med Markusevangeliets skildring av
Jesu lidande. Fastetiden har inte minst i luthersk tradition manat till fördjupat
studium av Guds ord. Ta vara på dessa helt öppna fördjupningstillfällen i
fastetid (ingen anmälan behövs)!
28/2: Generositetens källa
7/3:

(RI)

Måltidsgemenskapens betydelse (DJ)

14/3: Frestelsens psykologi

(JA)

21/3: 	 Vänskap och vänskap

(TJ)

28/3: Fall och upprättelse

(JA)

4/4:

Alla har en kung

(JA)

Därtill erbjuds en kvällskurs som ger perspektiv på vården av den inre
människan, en kurs som leds av Fredrik Brosché. Brosché är aktuell med
boken Heliga hållpunkter i höghastighetssamhället och under 2017 beräknas
hans småskrift Luther som själavårdare komma ut i FFG:s småskriftserie.
Anmälan senast 4 april till expeditionen.
18/4: Bli en tidsnerväxlare!
25/4: Utbrändhet – orsaker och botemedel
2/5:

Hälsosamma relationer

9/5:

Andlig vägledning för moderna kristna

Med början på Askonsdagen inbjuder FFG återigen
till middagsgudstjänster, under fastetiden som
passionspredikningar och under påsktiden med
kyrkoårets gammaltestamentliga perspektiv.
1 mars

Askonsdagsgudstjänst (obs onsdag)

JA

6 mars

Passionspredikan (Markus 1)

RI

13 mars Passionspredikan (Markus 2)

DJ

20 mars Passionspredikan (Markus 3)

TL

27 mars Passionspredikan (Markus 4)

TJ

3 april

Passionspredikan (Markus 5)

JH

10 april

Passionspredikan (Markus 6)

JA

17 april

Ingen middagsgudstjänst

24 april

Jes 18:1–6 (2 i påsktiden)

1 maj

Ingen middagsgudstjänst

8 maj

Jes 54:7–10 (4 i påsktiden)

DJ

15 maj

Hos 11:1–4 (5 i påsktiden)

TJ

22 maj

1 Kung 3:5–14 (Bönsöndagen)

JH

29 maj

1 Kung 19:9–16 (Söndagen före Pingst)

JA

TL

Fakulteten firar reformationsjubileet
med en rad nya småskrifter
Ingen har väl missat att det i år är (cirka) 500 år sedan reformationen började. I höst är det i alla fall exakt 500 år sedan Luther publicerade
sina 95 teser, vilka ses som startskottet för det reformationsarbete som varit så betydelsefullt för den västerländska kristenheten.
I samband med detta planerar Församlingsfakulteten att ge ut en rad nya småskrifter. Under åren 2014–2016 har fyra småskrifter hittills
utkommit, alla på ca 60 sidor, som har behandlat viktiga teologiska frågor: Dopet – skapelsen – julens evangelium – kristologin (särskilt om
hur Sonen uppenbarade sig i Gamla testamentet).
Nu under reformationens jubileumsår avser vi att ge ut en hel rad nya småskrifter som på olika sätt behandlar Martin Luthers teologi
och gärning.
Först ut, i vår, kommer ett bidrag av lektor Rune Imberg:
Bibelläsaren som förändrade världen. Martin Luther som bibelutläggare – bibelöversättare – bibelutgivare
Senare under året kommer, om Gud vill, andra perspektiv att ges av tre andra FFG-lärare, docent Fredrik Brosché (”Luther som själavårdare”), lektor Daniel Johansson samt rektor Torbjörn Johansson.
Småskrifterna skickas ut automatiskt till våra aktiva gåvogivare. (Detta innebär, att om Du skickat in en eller flera gåvor till Församlingsfakulteten under innevarande eller föregående år, alltså 2016 – 2017, kommer de nya skrifterna direkt hem till dig i brevlådan i takt
med att de ges ut.)
Alla andra är välkomna att köpa småskrifterna i huset eller beställa dem via FFG:s expedition: info@ffg.se, 031-778 35 40, eller via
välsorterade kristna bokaffärer. Pris: 40 kr (mängdrabatt: 30 kr/styck vid köp av 10 ex eller fler).

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

Vägen från döden till livet i dopet

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

Daniel Johansson

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

Julevangelierna

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

Timo Laato

jakob appell

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

TIMO LAATO

daniel johansson

Torbjörn Johansson

Julevangeliet – det är den underbara texten i Lukasevangeliet som
beskriver vad som hände när Jesus, vår Frälsare, föddes i Betlehem.
Men i själva verket kan vi tala om flera ”julevangelier”.
I denna småskrift behandlar lektor Timo Laato några av de
viktigaste bibeltexter, ”julevangelier”, som handlar om Jesu födelse.
Han utlägger några viktiga profetior i Gamla testamentet och hur olika
författare i Nya testamentet knyter an till dem när de skildrar Jesu
födelse och barndom.

KRISTUS FÖRE JESUS OM GUDS SON I GAMLA TESTAMENTETS HISTORIA

En kristen förståelse av naturen

Den stora gåvan

JULEVANGELIERNA

Den stora gåvan handlar om dopets pågående betydelse för
en kristen. Den blandar teologiskt djuplodande undervisning
med praktisk tillämpning i en fruktbar mix som stärker en döpt
människa i identiteten som ett Guds barn. En fin doppresent för
vuxna, en ypperlig gåva att räcka till dopföräldrar, och en enkel
skrift för alla kristna som vill leva i sitt dop.

Vägen från döden till liVet i dopet

Nytt ljus över skapelsen

Den stora gåvan

torbjörn johansson

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 2.

EN KRISTEN FÖRSTÅELSE AV NATUREN

en, Torbjörn Johansson, är sedan 2014 rektor vid
ngsfakulteten i Göteborg.

NYTT LJUS ÖVER SKAPELSEN

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

Kristus före Jesus
Om Guds Son i Gamla testamentets historia

Jakob Appell

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 4.

FörsamlingsFakultetens småskriFter, 1.

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 3.
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Utbildning på Församlingsfakulteten
Filippusprogrammet (1 år)
Kom och se!

Vi känner igen Filippus inbjudan till Andreas att följa med i skaran av lärjungar som följde Jesus. På
Församlingsfakulteten (FFG) har vi glädjen att bjuda in alla intresserade till en ettårig utbildning som
kallas Filippusprogrammet. För dig som har möjlighet att avsätta ett år för kvalificerad fördjupning och
upptäcktsfärd i den kristna tron lyder vår inbjudan: Kom och se!
FFG ligger alldeles vid Göteborgs kulturcentrum med konstmuséet, konserthuset, stadsbiblioteket,
teater och biograf som närmaste grannar. Ett spännande grannskap som inspirerar till analys av kulturen
runt omkring oss och ett kristet perspektiv på samtiden. Men studier på FFG bjuder på mer än så. I
vårt hus, en fantastisk villa från 1900-talets början, möter en stimulerande studiemiljö. Det teologiska
biblioteket är både inbjudande och omfångsrikt (ca 20 000 volymer). Kapellet i husets mitt är den viktiga
platsen för enskild och gemensam bön. Läsplatserna alldeles under tak på tredje våningen är både mysiga
och fyllda av studiero. Matsalen på andra våningen är mötesplatsen för gemenskap med många som rör
sig i huset. I de olika klassrummen får de stora frågorna sitt utrymme genom undervisning och samtal. Den
lilla familjära miljön ger rika möjligheter till personligt mentorskap från lärare. Geografisk och andlig närhet
till några olika kyrkor skapar bryggor ut i den kyrkliga verkligheten. Eftersom FFG är en skola på evangeliskluthersk grund kommer reformationsjubileet (reformationen 500 år 1517–2017) uppmärksammas på en
rad olika sätt under året, vilket dessutom gör vårt hus till en spännande mötesplats.
Ett år är en kort tid, men kan bli ett viktigt år. Har du tid för ett år på Filippusprogrammet? Kom och se!

Studietakt & Studieinnehåll

Studierna omgärdas av dagliga middagsböner och inom ramen för Filippusprogrammet utökade möjligheter till bön, stillhet, lovsång, bikt
och samtal. Varje student tilldelas en mentor, vilket kan kompletteras med tillgång till själavårdare. I kurserna ingår praktiska övningar,
men genom vårt kontaktnät finns också möjlighet till aktiv handledning i församling och delaktighet i gudstjänstliv. Några temahelger per
år aktualiserar viktiga praktiska perspektiv, t.ex. pedagogik och ledarskap, som på ett särskilt sätt rustar för tjänst. Dessa temahelger är
öppna för allmänheten.
Det är möjligt att läsa utbildningen på både hel- och halvfart. Kursutbudet är brett men har anpassats för att ligga nära den vardag som
möter i kyrka och samhälle. Följande kurser erbjuds under året för samtliga studenter: Gamla Testamentet, Troslära, Mission & Diakoni,
Själavård & Spiritualitet. För dem som läser helfart tillkommer Nya Testamentet, Världens religioner, Kyrkohistoria och Apologetik & Etik.

Ackreditering & Fortsatta studiemöjligheter

Fullgjord utbildning på Filippusprogrammet ger en examen som är bedömd av European Evangelical Accrediting Association som fullt
jämförbar med Certificate of Theology. Examen ger möjlighet till fortsatta teologiska studier vid ca 400 lärosäten i världen. Det är möjligt
att inom ramen för studier på FFG gå vidare med en tvåårig påbyggnad, vilket leder till en examen jämförbar med Bachelor of Theology.
Därefter är det möjligt att bli antagen på det masterprogram som FFG ger i samarbete med Concordia Theological Seminary i USA
(intensivkurser utspridda över tid). Programmet leder till en fullt ackrediterad examen i konfessionell luthersk teologi: Master of Sacred
Theology.
Möjlig progresion inom ramen för studier på FFG:
Filippusprogrammet (1 år)
Teologisk Utbildning (+2 år)
Master of Sacred Theology (+3 år, deltid)

Teologisk utbildning för kyrka och samhälle (3 år)
Församlingsfakultetens treåriga utbildning har av European Evangelical Accrediting Association bedömt som jämförbar med en Bachelor
of Theology vid ett flertal teologiska skolor i Europa. Bedömningen är en kvalitetssäkring av utbildningen, där vår strävan är att hålla
samman vetenskaplig bredd och medvetna trosperspektiv. Utbildningen fungerar som god grund för både teologiska studier på högre
nivå och för kyrklig tjänst. Utbildningen lägger stor vikt vid ”pastoral formation”. Filippusprogrammet utgör det första året av den treåriga
teologiska utbildningen.

Master of Sacred Theology (intensivkurser över tid)
Utbildningen är ett ackrediterat masterprogram som FFG erbjuder tillsammans med Concordia Theological Seminary i USA (CTS).
Programmet är designat så att präster och teologer i tjänst ska kunna läsa intensivkurser parallellt med arbete, motsvarande kvartsfart
(3 kurser/läsår), och över tid erhålla en examen (STM) som är både en utmärkt pastoral fortbildning och forskarförberedande. Under
läsåret 2017 erbjuds tre intensivkurser, till att börja med: 27 febr–4 mars, 2017: Martin Luther’s Theology, Prof. Naomichi Masaki
För mer information om bl.a. finansiering och ansökan hänvisas till hemsidan: www.ffg.se
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Temadag 24 mars

Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse
och församlingsbyggande 2017
Rättfärdiggörelse genom tron är den trosartikel med vilken kyrkan står och faller, sa Martin Luther, som
med sina 95 teser 1517 satte igång det som vi kallar för reformationen. Med anledning av 500-årsjubileet
av reformationen inbjuder Församlingsfakulteten till en temadag om rättfärdiggörelsens plats i
förkunnelse och församlingsbyggande 2017. Är denna trosartikel lika central idag? Och är den relevant
ur ett universellt perspektiv?
Agne Nordlander, tidigare rektor på
Johannelunds Teologiska Högskola och
missionär i Etiopien, har med sin erfarenhet
av den annorlunda kulturella kontexten
i Etiopien kunnat se på vilket sätt det
reformatoriska arvet har bäring för en
universell kyrka.

Magnus Persson, pastor för
församlingen United i Malmö och
engagerad i församlingsplantering
på andra orter, har på senare tid
uppmärksammats i kristen media
för sin teologiska utveckling och
upptäckten av det reformatoriska
arvet och rättfärdiggörelsens centrala
ställning.
09.30 Laudes i kapellet
10.00 Magnus Persson: Rättfärdiggörelsens relevans för predikan 2017
11.00 Kaffe
11.30 Magnus Persson: Rättfärdiggörelsens relevans för församlingsbyggande 2017
12.30 Lunch på egen hand
14.00 Agne Nordlander: Rättfärdiggörelsens relevans 2017 ur ett etiopiskt perspektiv

15.00 Panelsamtal om rättfärdiggörelsens aktualitet och relevans 2017, med bl.a. Magnus Persson, Agne Nordlander och Daniel Johansson
16.00 Slut
Deltagaravgift: 200 kr (kaffe ingår). Anmälan senast 15 mars till expeditionen: info@ffg.se, 031-778 35 40

Fakultetens dag lördagen den 25 mars

Sommarbibelskola 3–5 augusti

Reformation då och nu

Tron allena
– Nåden allena
– Kristus allena
– Skriften allena

Fakultetens dag är den årliga mötesplatsen för fakultetens
personal, studenter, vänner och understödjare – och andra
intresserade!
13.30

Välkomnande
Lektor Timo Laato: Salig är den som äger
rättfärdighet (Matt 5:3–12).
Rättfärdiggörelse i Matteusevageliet

14.30

Kaffe

15.00

Docent Agne Nordlander: Rättfärdig och syndare
– samtidigt

16.00

Paus

16.15

Lektor Rune Imberg: Bibelläsaren som
förändrade världen.
Om Martin Luther som bibelteolog
– bibelöversättare – bibelutgivare

De reformatoriska ”sola” ställs i strålkastarljuset i samband med
jubileet och frågan ställs om de fortfarande är relevanta:
• Fungerar Skriften Allena (Sola Scriptura) i ett kyrkolandskap
med oändligt många protestantiska samfund?
• Vilken betydelse har Tron Allena (Sola Fide) när laglösheten
bryter fram i vårt samhälle?
• Vilken hjälp har vi av Nåden Allena (Sola Gratia) när vi ser mer
och mer av kristen tro utan efterföljelse?
• Kristus Allena (Solus Christus) – är det ett krav eller en gåva?
Missa inte undervisningen och diskussionerna på årets
sommarbibelskola!

16.50–17.00 Torbjörn Johansson: Avslutning

Internationell bibelkonferens 10–11 nov

Rättfärdig och syndare – samtidigt
Finalen under reformationsjubileet med temat SIMUL (”samtidigt”) kommer till själva hjärtpunkten i den reformatoriska teologin
– en teologi som beaktar människans verklighet i mötet med Guds frälsningsverk. På vår internationella bibelkonferens medverkar bl.a.
Oswald Bayer, Robert Kolb, Seyoon Kim och Fredrik Brosché.
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Student i västerled
I nr 4 av Hälsning 2016 berättade vi om Niklas Antonsson, en f.d. student som tillfälligt besökte FFG under
sommaren. En annan f.d. student som besökte FFG under sommaren var Maja Håkansson, som efter fullbordade
studier på FFG flyttade till USA och Gordon Conwell Theological Seminary.

M

aja, berätta om din väg från en av Sveriges minsta
teologiska skolor till en av USA:s största!
Under mitt andra år på Församlingsfakulteten började jag fundera på möjligheten att studera i USA.
Jag hörde om andra FFG-studenter som gjort samma resa,
vilket uppmuntrade mig. Likaså gjorde Daniel Johansson
som hjälpte mig i processen att välja skola och söka. Från
lilla FFG kom jag till Gordon Conwell Theological Seminary
(GCTS) utanför Boston i Massachusetts och läser just nu
mitt andra år för en Master of Arts in Religion med inriktning
”Spiritual Formation & New Testament Exegesis”.
Den master jag valt är den mest flexibla utbildningen och
har gett möjlighet att fördjupa mig i nytestamentlig grekiska
och studera exegetikkurser, främst Paulus brev. Inriktningen
på ”Spiritual formation” har gett mig verktyg för mitt eget
andliga liv och för att leda andra i relationen med Jesus. Just
nu förbereder jag mig för en kurs som kallas ”Seminar in
Pneumatology” där vi kommer fördjupa oss i forskning om
den Helige Ande.
Berätta om skolan du går på!
GCTS startade 1969 och var då en sammanslagning av
två mindre skolor som verkat sedan sent 1800-tal. Här
finns studenter från 40 olika länder och 72 olika samfund.
Det är verkligen mångfald! Trots de många samfunden är
skolan tydlig med sin bibelsyn och håller Guds ord högt.
Skolan är kanske mest känd för sitt fokus på de bibliska
språken som många andra skolor i USA börjat göra valbara. Här är de fortfarande obligatoriska på alla utbildningar och får stort utrymme i exegetikkurserna. GC är
också välkänt för sitt fokus på predikan, vilket är tydligt i
pastorsutbildningen.

Vad har du tagit med dig från FFG-tiden, med några års
distans och med erfarenhet från teologiska studier i USA?
Jag är tacksam för den stabila grund jag fick på Församlingsfakulteten, vilket har varit till stor hjälp här på GC. Det som
var mest betydelsefullt för mig var all bibelundervisning
och hur Guds ord alltid var i fokus och hade auktoritet.
Akademiskt var jag mycket väl förberedd för högre studier,
det har varit en relativt lätt övergång till GC tack vare FFG.
Jag är såklart också tacksam för den varma och tjänande attityd jag alltid mötte bland lärarna på FFG och hur jag blev
uppmuntrad till högre studier och att växa med Gud.
Jakob Appell

Vill du stötta FFG:s satsning på reformationsjubiléet?
Skänk en gåva: bg 622-5387, swisch 1231008457

