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Ledare

Från Skriften

”… intill jordens yttersta gräns”

GUD – Verkligheten och våra bilder
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rden i rubriken är hämtade från en av de
s.k. tjänaresångerna i Jesajas bok (49:6).
Herrens tjänare har ett uppdrag som
inte är begränsat till egendomsfolket, utan det
handlar om Guds frälsning intill jordens yttersta
gräns. Herrens tjänare, den utlovade frälsningen,
är Jesus från Nasaret.
Uttrycket återkommer i Jesu uppdrag till lärjungarna i Apg 1:8, vilket visar att Jesu frälsningsgärning ska predikas av hans lärjungar. Frälsningsverket är utfört av Jesus, och nu ska frälsningen föras ut och predikas i ”Jerusalem, Judeen, Samarien”
och ”ända till jordens yttersta gräns”.
Tack vare generationer av kristna
som hörsammat Guds kallelse
och Jesu sändning har evangeliet nått oss, som ur Bibelns perspektiv bor vid
världens ände. Uppdraget
är emellertid inte slutfört,
det är i vår tid många
människor som inte hört
evangeliet om syndernas
förlåtelse i Jesu namn och
blod.
Vi kan inte lägga ansvaret på
andra, även om vi genom studium
av kyrkans historia och vårt samhälles
historia kan hitta många förklaringar och skäl
till kristendomens tillbakagång i vårt land. Vi har
matats med statistik om samhällets och kyrkans
sekularisering och om församlingsnedläggningar
och kunnat läsa om försäljningar av kyrkor och
bönhus.
Vår uppgift som kristna är att fortsatt vara trogna mot Kristus i tidens skiftningar. Det finns en
stor fara i att bli missmodiga när vi ser den övergripande tendensen i vårt samhälle. Samtidigt kan vi
också se att avkristningen har en motkraft, evangeliet predikas och människor kommer till tro.
Den uppväxande generationen i vårt land har inte
hört evangeliet, de kan ytterst lite om Bibeln och
den kristna tron. Här finns ett enormt missionsfält,
vid jordens yttersta gräns, men alldeles nära oss.
Frågan som anmäler sig är samma fråga som apos-

teln en gång ställde: ”Men hur skulle de kunna tro
på den de inte har hört?” (Rom 10:14). För att fler
människor ska komma till tro på Jesus behöver
vi tjänare som predikar Ordet. För att någon ska
predika Ordet behöver kyrkan sända människor
med det uppdraget.
Behovet av präster och förkunnare minskar inte i
takt med att resurserna inom kristenheten minskar.
Kyrkornas medlemstapp minskar inte behovet av
Guds Ord, tvärtom. Formerna för utförandet av
uppdraget måste anpassas efter situationen när
förutsättningarna ändras. Om möjligheten att få
till anställningar minskar får vi be om att
Gud kallar människor som är villiga
att arbeta ideellt eller på deltid.
Om Guds ord ska predikas
i vårt land även i framtiden
behöver människor kal�las, utrustas och sändas till
olika platser. Vi behöver
bygga levande församlingar
som kan bära arbetet tillsammans med präster och
predikanter. Vi behöver kunniga församlingsmedlemmar
som kan vittna, undervisa barn
och unga och som kan vara med i
förbönen.
Sett i detta perspektiv vill jag uppmuntra dig
som läser detta att fundera över vilka människor i
din omgivning som kunde vara lämplig för uppdrag i kyrka och församling. Tre års studier på Församlingsfakulteten är ett bra sätt att förbereda sig
för tjänst i församling eller i missionsarbete. Be
över saken och berätta sedan om Församlingsfakulteten och vår utbildning. På så vis kan du vara
en länk i arbetet med att sprida evangeliet.
Jag vill också uppmuntra er alla att överväga att
använda ett år av livet till att gå bibelskola. Genom
den får du som kristen en stabil grund för ditt
eget kristenliv och din uppgift i din församling.
Kyrkan behöver goda och trogna tjänare av olika
slag och med olika uppgifter. Ansökningstiden är
nu öppen, vi ser fram emot många nya elever och
studenter!

” Kyrkan
behöver
goda och
trogna tjänare av
olika slag och
med olika
uppgifter.”
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lla Guds bud har två sidor. Å ena sidan
säger de, ofta, vad vi inte ska göra. De är
riktade mot något. Å andra sidan innebär
förbudet ett skydd av något och visar vad Gud är
för. Utifrån detta kan vi reflektera över bud som rör
mellanmänskliga förhållanden, såsom ”Du ska inte
dräpa”, ”Du ska inte begå äktenskapsbrott”, osv.
Buden skyddar livet och relationerna.
Låt oss utifrån detta perspektiv tänka på det första
budet: ”Du ska inga andra gudar ha vid sidan av
mig.” Budet är riktat mot vår onda böjelse att vika
av från Herren och göra oss avgudar. Men
vad är det som budet skyddar? Det är
vår relation till Gud. För att den
relationen ska vara äkta, måste
vi vara riktade mot den Gud
som verkligen är till.
Budet är alltså uttryck
för ett oerhört anspråk:
Människan är kallad att
stå i relation till Gud sådan
han är. Den kristna tron
rymmer detta anspråk, att
människan kan stå i relation
till verklighetens Gud. Det betyder att Gud inte är en mänsklig konstruktion. Gud är inte något
människo-tillverkat, såsom hedningarnas avgudar. Han är verklighetens Gud, den som
har skapat och uppehåller allt. Att människan har
möjligheten att stå i relation till honom sådan han
verkligen är, betyder inte att hon kan stå i relation i
Gud sådan han är i sitt majestät. Gud är fördold för
oss. Likväl kallas vi till ett verkligt möte och en äkta
relation under de villkor som Gud har valt.
För teologin och förkunnelsen betyder det att vi
inte kan säga vad som helst om Gud. Vi kan bara
säga det han själv har uppenbarat om sig. Vi kan
säga och bekänna att Gud är ”Fader” men inte att
Gud är ”Moder”. Vi använder ”han” när vi talar om
Gud, inte ”hon”. Därför att så möter oss talet om
Gud i uppenbarelsen, i den heliga Skrift. En människogjord gud kan alltid förbättras av människor
när tiderna ändras. Men Skriftens Gud uppenbarar
sig som ”Jag är den Jag Är” (2 Mos 3:14, SFB). Guds
identitet uttrycks också i det första budet: ”Du ska
inga andra gudar ha vid sidan om mig.” Om Jesus
sägs det, att han är ”densamme igår, idag och i evighet”. Detta är inte en begränsning eller tvångströja
för tron utan dess stora glädje, trygghet och visshet.
Frestelsen att göra sig en gud utifrån egna tankar

och önskningar har följt människan i alla tider. Ofta
har det sagts, att den tillverkade avguden är den
sanna bilden av Gud, verklighetens Gud. Så sade
Israels barn om den guldkalv de hade gjort: ”Detta
är din Gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens
land.” Mot Aron och guldkalven står Mose och uppenbarelsen från Herren. Mellan dessa står en kamp
som pågår än i dag.
Samtidigt pågår en annan kamp, som på många
sätt är hårdare och djupare. Det är en kamp i det
egna hjärtat att hålla fast vid tron på Gud sådan
han har uppenbarat sig. Den människa som möter verklighetens Gud,
den Gud som har uppenbarat
sig i den heliga Skrift, kommer att ställas inför hans
väsens helighet, renhet,
rättfärdighet och härlighet. Den reaktion som
detta möte leder till,
har vi skildrad på flera
ställen i Skriften. Det är
upplevelsen av egen synd
och orenhet. Det är upplevelsen av att inte kunna bestå
inför Gud.
När detta sker måste tron få
hjälp att hålla fast vid hela Guds uppenbarelse, nämligen att den helige och högt
upphöjde också är den som har kommit till oss i
Jesus Kristus. Människan måste få höra evangelium.
Tron kommer av predikan. Tron måste få höra, att
Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde
Son, för att var och en som tror på honom inte ska
gå förlorad utan ha evigt liv. Att det finns verklig
förlåtelse för verkliga synder. Det är en kamp för
trons liv. Om vi i anfäktelsen blir så slagna av Guds
helighet och rättfärdighet att vi mister blicken för
hans försoningsverk i Kristus, då har vi gjort oss en
förvrängd bild av Gud, fått en förvrängd gudsbild.
Trons livsvillkor är att stå i relation till verklighetens
Gud. Därför behöver tron ständigt det yttre Guds
ord, i Skriften och genom förkunnelsen. Tron lever
så av vart ord som utgår av Guds mun, både när det
ställer oss inför hans helighet och när det ställer oss
inför hans barmhärtighet. Vi behöver höra för att
kunna se: ”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons
upphovsman och fullkomnare” (Heb 12:2).
Torbjörn Johansson
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Tid att ansöka!
Bibelskola för livet!

Teologisk utbildning

• Undervisning, gemenskap och andaktsliv är anpassade för kvinnor och män i alla åldrar
• Kursen är helt kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN
• Bibelskolan ligger mitt i Göteborg, har den evangelisk-lutherska bekännelsen och Svenska kyrkans andliga tradition
som profil, och erbjuder en resa till Israel
jul. Alla har varit väldigt vänliga mot mig och
jag tycker att vi har en jättebra grupp.
Hur har det varit att flytta till Sverige?
Jag har aldrig bott utomlands förut och
hade aldrig varit i Göteborg innan, men jag
tycker det har gått bättre än vad jag trodde.
Att klara av språket har också gått bättre än
jag hade tänkt, även fast det förstås har förbättrats. Sedan kände jag några lärare sedan tidigare, vilket har gjort det lite enklare.

Erik:

Du är en av de yngre som läser här på
Bibelskola Göteborg. Vad skulle du vilja
säga om skolan?
Helt fantastiskt bra! Lärarna forskar
själva och det märks att de är experter! De
är även väldigt pedagogiska. Sedan är miljön på skolan även väldigt bra.
Du bor ju en bit härifrån. Ser du några
problem med att pendla?
Nej. Västtraffik är smidigt och har ju bra
förbindelser. Tiden vi börjar på morgonen
är även ganska generös eftersom vi börjar
ganska sent egentligen, så det fungerar bra!
Man kan ju välja att gå bibelskolan på halvtid
eller heltid, och du har valt att studera här
på heltid. Vad har du gjort de dagar som vi
inte haft undervisning?
Då har jag läst grekiska, det språk som NT
är skrivet på. Det har varit väldigt roligt och
intressant!

Sanna:

Ända ifrån Finland, och närmare
bestämt Uleåborg, kommer den
snart färdigutbildade sjuksköterskan och
diakonen Sanna. Du kom först efter jul
till bibelskolan, vilket gjorde oss mycket
glada. Hur tycker du det har gått att hoppa
på utbildningen när en termin redan gått?
Jag tycker det har gått jättebra! Jag visste
redan i somras att jag skulle komma efter
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Hur kommer det sig att du sökte just till
bibelskola Göteborg?
Jag har hört talas om den på Corpus Christikonferensen, en konferens för unga kristna. Där har även lärarna här på skolan haft
undervisning som jag tycker har varit bra.
Sedan har jag ganska många vänner som
har gått denna bibelskola som bara har berättat bra saker om den.

Inger:

Du är ju uppvuxen i ett kristet hem i
Småland och har troget tillhört Svenska
Kyrkan hela ditt liv. Du har bakgrund som
bonde, men valde att mitt i livet sadla om till
diakonissa. Du är sedan fem år pensionär;
men en aktiv sådan! Ditt liv har haft många
vändningar och du har inte sällan förvånat
din omgivning med att hoppa på nya
äventyr. Nu är du 75 år och har valt att gå
bibelskola. Tycker du inte att du är fullärd?
Nej verkligen inte! Ju mer jag lär mig, desto
mer inser jag hur lite jag egentligen vet. Jag
har gått sommarbibelkurser, men har länge
längtat att gå bibelskola.
Du tillhör ju en av de från den äldre
generationen som går bibelskolan.
Hur tycker du det fungerar?
Jag klarar mig, hehe! Jag har arbetat med
unga människor på olika sätt i mitt liv, så
det är inget nytt att handskas med dem.
samtidigt har jag alltid varit yngst i de lantbrukarskolor jag gått på, så jag vet hur det är
att vara ung bland äldre också.

Har du något du skulle vilja säga till andra
äldre som kanske sitter där ute och tänker
att en bibelskola skulle vara för sent att gå?
Gör det innan det är för sent! En ska hålla
på så länge en orkar. De är bara te och
pröva. Vissa är rädda, men det är inte jag.
Får man en chans, då ska man ta den! Gud
gav mig chansen då jag bad om en lägenhet
i Gbg förra året. Den fick jag på bara några
månader, fastän bostadsköer normalt är
mycket längre än så.

Johanna:

Att ditt liv inte är någon slapp fredagskväll är
tydligt: Du jobbar, har ett hem att sköta, har
ett stort hjärta och engagemang för andra
människor, och är dessutom mamma till
fem barn! Det är imponerande! Men inte
nog med det – trots ett väldigt upptaget
liv beslöt du dig för att gå en bibelskola.
Fungerar denna ekvation?
Allt går om man bara vill något tillräckligt
mycket! Jag hade en sådan stark längtan
efter mer kunskap om bibeln och att få ge
tid till Gud i mitt liv. Visst är det lite knepigt att få ihop livet ibland, men det är det
värt! Jag läser 50% och jobbar 2–3 dagar
i veckan på Ica, en rätt så bra kombination
tycker jag. Jag ser det som en investering
i mitt liv att gå bibelskola och hoppas på att
kunna bära med mig det för alltid. Mötet
med alla olika människor är också något
som berört mig väldigt mycket. Man kommer varandra väldigt nära varandra när man
delar sin tro till vardags.
Hur kommer det sig att du sökte till just
Bibelskola Göteborg?
Jag valde den för att jag tyckte att hemsidan såg seriös ut – på ett bra sätt! Halvtid
var också bra för mig som även jobbar.
Huset är fullt av otroligt kompetenta lärare
som undervisar oss! Vi har även en bra
spridning av åldrar och även från olika samfund.

– formad för Kristus
– förberedd för tjänst

Hos oss läser du en teologisk examen som är jämförbar med Certificate (1 år) eller
Bachelor of Theology (3 år). Det är en utbildning med:
Kvalitet – som bygger på objektiv värdering. Utbildningen är kvalitetssäkrad och ackrediterad av European Evangelical
Accrediting Association, vilket garanterar akademisk nivå på studierna. Vetenskaplig bredd förenas med vårt medvetna
trosperspektiv.
Mening – så att utbildningen visar på den djupa meningen med livet som kristen, med livet i kyrkan, med livet i världen.
Då utgångspunkten är Gud och målet Guds rike blir teologin meningsfull.
Växt – från Gud. Miljön på Församlingsfakulteten ger möjligheter till samtal, gemenskap, tillgängliga lärare,
mentorsrelationer, själavård, ett regelbundet böneliv. Så skapar miljön förutsättningar för växt från Gud.

Efter tio månader på
bibelskola började
jag fundera på val av
utbildning. Teologi
var något jag hade i
tankarna men vid den
tiden kände jag inte
full frimodighet att
göra ett försök. Under
några år studerade jag lite av varje men
tanken på att igen få mer koncentrerad
tid omkring Guds ord ville aldrig riktigt
lämna mig. I somras upplevde jag att Gud
lade omständigheterna mer till rätta så att
jag nu har fått möjligheten.
På FFG får jag fördjupning i och omkring Bibelns budskap på ett sätt som
stärker min personliga tro på att det är ett
sant, livsavgörande budskap till mig och
den värld jag lever i, från Gud och Hans
Son Jesus Kristus. Studierna är samtidigt
ofta utmanande och lägger upp för både
gemensam och personlig reflektion. Som
student befinner jag mig därför mitt i en
process, en växt i både personlig och andlig mognad. Det är spännande.

Förra året gick jag på en
bibelskola, och jag frågade Herren vad jag skulle
göra när jag slutat på
bibelskolan. Han svarade
att han skulle visa mig
det innan läsåret var slut.
Och det gjorde han. Han
kallade mig att läsa teologi på FFG. Att få studera läran om Gud är
fantastiskt. Här finns troende och bekännande
lärare, som är både goda pedagoger och goda
lyssnare. Jag får alltid fråga vad jag har på hjärtat. Och ofta får jag svar. Tron är inte en lös
summering av ett antal antaganden. Tron är
fast förankrad i verkligheten, i faktiska händelser. En verklig Gud, som möter verkliga människor. Dig och mig inkluderade. Och att få
bli viss om det är allt igenom härligt. På FFG
får Gud vara Gud och människan människa.
Att varje dag få komma närmare Gud och få
en djupare insikt i Guds ord är en välsignelse.
Sedan jag blev frälst sommaren 2011 har Gud
tagit med mig på en resa. Han leder, och jag
följer. Och på FFG rustar Gud mig för tjänst.
Tjänst för honom och hans rike.

Martin Nilsson från Silverdalen
TU, halvfart

Oscar Wessman från Ronneby
TU, halvfart

Jag valde FFG efter året
på Bibelskola Göteborg
eftersom jag fortfarande
ville fördjupas i den
kristna tron. FFG var det
självklara valet eftersom
jag hade insett kvalitén
på utbildningen och hade
fått ett stort förtroende för
lärarna där.
Jimmy Svenfelt från Finland
TU 2

Intervjuerna är gjorda av Anna Mendelsson,
elev på bibelskolan.

Välkommen att ansöka till folkhögskolekursen Bibelskola Göteborg
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senast 1 maj på www.bibelskolagoteborg.se

Välkommen att ansöka till teologiska utbildningen på Församlingsfakulteten
senast 17 maj på www.ffg.se

Info/annonser

Info/annonser

SIMUL – SAMTIDIGT

Ekonomi

Församlingsfakulteten inbjuder till

Följ med på reformationsjubileum i Församlingsfakultetens regi!
Aspekter av det reformatoriska nyckelordet SIMUL (”samtidigt”) lyfts fram
under spännande sommarbibelskolor, temadagar och bibelkonferenser och
sträcker sig fram till reformationsåret 2017.
Välkommen med!
2014 – BIBELN: samtidigt GUDS ORD och MÄNNISKORS ORD
2015 – KRISTUS: samtidigt GUD och MÄNNISKA
2016 – KALLELSEN: samtidigt i GUDS rike och ett JORDISKT rike
2017 – KRISTEN: samtidigt RÄTTFÄRDIG och SYNDARE

Välkommen till
Sommarbibelskola
2014!

bibelkonferens 7– 8 november
Tema: Guds ord och människors ord – samtidigt?
Medverkande: Prof. Robert Kolb, Prof. Knut Alfsvåg,
VDM Jan Bygstad, doktorand Leif Nummela,
Dr. Torbjörn Johansson, Dr. Timo Laato, m.fl.
Om tre år, 2017, firas 500-årsminnet av reformationen. Det kommer att
få stor uppmärksamhet runt om i världen. Planering och förberedelser
pågår sedan länge på många håll. På Församlingsfakulteten kommer vi
att uppmärksamma reformationsjubileet framförallt genom vår årligen
återkommande bibelkonferens. Från och med årets konferens och med
kulmination 2017 kommer dessa att kretsa kring ett för många okänt,
men likväl mycket centralt drag i evangelisk-luthersk teologi, fasthållandet
vid det spänningsfyllda och icke-harmonierade. Med ledord som simul
(samtidigt) och paradox kommer viktiga teman att lyftas fram och belysas
i avsikten att formulera svar till de frågor vår tids människor ställer.
Arbete påbörjades redan förra året när vi publicerade vår 20-årsskrift
Fri och bunden. Där behandlades den teologiska antropologin, människosynen, och som bokens titel antyder, människans status som på en
gång fri och bunden.
Temat för årets konferens är bibelsynen och fokuserar på Skriften
som både Guds ord och människors ord. Frågeställningar som var centrala under reformationen men som ännu är högaktuella, liksom vår tids
frågor, inte minst frågan om Skriften har någon egen auktoritet överhuvudtaget, står i centrum för konferensen.
Nytt för i år är också att vi ger konferensens deltagare möjlighet att
presentera egna korta papers på temat bibelsyn.
Väl mött på Församlingsfakulteten i november!

Inbjudan till medverkan vid
bibelkonferensen
I samband med bibelkonferensen organiseras seminarier där teologer
och forskare inbjuds att presentera kortare papers eller uppsatser (15–20
min) som ankyter till konferensens övergripande tema bibelsyn.
Den som vill medverka ska anmäla ett abstract av sitt paper/uppsats
(max 300 ord) senast 31 augusti.
Abstractet ska mailas till rune.imberg@ffg.se märkt ”Bibelkonferens
– paper”. De papers som accepteras för presentation kommer att kommenteras och diskuteras under seminarierna.

Att så in i framtiden
Sänd ditt bröd över vattnet,
ty med tiden får du det tillbaka.
Dela det du har i sju delar, ja, åtta,
Ty du vet inte vilken olycka
som kan drabba landet.
(Pred 11:1–2)
Det finns många skäl till att fundera över dessa
ord från Predikarens bok. Många människor
som tillämpat dem har räddats från ekonomisk
katastrof när finansbubblor har spruckit eller globala
finanskriser slagit till.
Men orden kan också tolkas på ett djupare sätt. De
kan även handla om andliga frågor och sträcka sig
över generationsgränserna.
Det faktum att Församlingsfakulteten (som grundades 1993) och L. M. Engströms gymnasium (grundat 1924 som ett gymnasium för blivande präster)
existerar idag, hänger samman med att engagerade
kristna under gångna år och årtionden satsade pengar och tid, likaså att de bar vår verksamhet genom
sina förböner. Många av dessa understödjare, kanske de flesta, är nu avlidna, men vi skördar frukten av
deras arbete, precis som Jesus förutsagt:
Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat.
Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.
(Joh 4:38)
Du som läser dessa rader – hur förvaltar du din kallelse? Det handlar om hur du använder din tid, ditt
engagemang, dina ekonomiska resurser i dag, och
vad du lyfter fram i dina förböner. Glöm inte bort att
genom dina insatser idag kan du stödja kommande
generationer!
Understöd till Församlingsfakulteten i dag – med
gåvor och förböner – är alltså inte bara ett stöd till vår
verksamhet idag. Det innebär även att du ”sänder
ut ditt bröd över vattnet” till kommande generationer. Här på Församlingsfakulteten utbildar vi idag
många av morgondagens förkunnare. Likaså rustar
vi vanliga kristna idag till att möta morgondagens
utmaningar.
Tack för allt understöd tidigare genom åren! Och
tack för att du hjälper oss att rusta både förkunnare
och vanliga kyrkokristna inför morgondagen!

Vid frågor kring detta, kontakta daniel.johansson@ffg.se.

Ann

o

ns

Rune Imberg

GRÖNVALL & PARTNERS
ADVOKATBYRÅ

Tema: Bibeln – samtidigt Guds ord och människors ord
Tid: 14 –16 augusti
Bibeltimmar och föreläsningar med kaplan och FFG:s lärare
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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

Vill din församling ha besök?

F

örsamlingsfakulteten är församlingarnas och kyrkans fakultet. Vår uppgift är inte att vara en akademi oberoende av
kyrkan utan i kyrkans tjänst och i samverkan med kyrkan. Vi välkomnar Er därför att ta del av de erbjudanden våra
lärare ger till församlingar och andra organisationer eller sammanhang.

Lärarnas förslag på föreläsningar kommer att presenteras här i Hälsning, och vi börjar i dag med Daniel Johansson.
På vår hemsida kan du finna beskrivningar på alla lärares ämnesförslag.

Vi finns till för Er – inte bara hos oss utan också hos Er!

