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et är en uppmaning som varit populär
ganska länge. Uttrycket ”ta vara på dagen” har varit modernt i över 2000 år…
Redan poeten Horatius, som dog strax före Kristi
födelse, använde det i dess latinska form, carpe diem
(”fånga dagen”). Uttrycket fick ett uppsving genom
en känd film med Robin Williams i huvudrollen,
”Döda poeters sällskap” (1989).
Exakt vad romarna lade in i uttrycket kan diskuteras. Möjligen var det en uppmaning att passa på
att njuta så länge man är vid liv, ”kör hårt så länge
du kan”.

eller se tillbaka med beklagande och med bön om
förlåtelse. Vi kan lära oss av det förflutna (vilket jag
som kyrkohistoriker gärna intygar), men vi kan inte
göra om det, hur gärna vi än skulle vilja.
Inte heller kan vi styra över framtiden: vi vet inte
hur den ser ut, vi vet inte ens hur länge vi får uppleva
den. (Jämför Jesu Bergspredikan, Matt 6:25–34,
särskilt v. 27.)
Den enda tid vi förfogar över är nuet, och det är
där som vår kallelse återfinns! Just nu kan och bör
och får vi göra det som är Guds kallelse till just oss,
just idag!

En liknande uppmaning, men insatt i ett kristet
sammanhang, har formulerats så här:
Gårdagen är förbi – morgondagen har du ej sett
– men i dag hjälper Herren.
Uttrycket är gammalt och återfinns bland annat
i broderad form i många svenska hem. Det är inget
bibelställe, även om många tror det. Däremot knyter
det an till många bibliska formuleringar. Bland annat lyfter Hebreerbrevet fram nuet på ett kraftfullt
sätt ur ett speciellt perspektiv: I dag, om ni hör hans
röst, så förhärda inte era hjärtan. (Hebr 3:7, även v.
13 och 15)

Ur ett sådant perspektiv är det intressant att reflektera över Församlingsfakulteten (FFG) och vår moderorganisation, Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse
(PIBUS).
Kyrkoherde Béen i Sätila såg tidigt behovet av en
fristående teologisk utbildning. Han försökte 1904
att starta ett prästgymnasium men misslyckades,
däremot lyckades han 1924. I mer än 90 år har det
alltså funnits ett kristet gymnasium i Göteborg tack
vare prosten Béen och alla de tusentals kristna som
understött det arbete han initierade.
Cirka 60 år efter prostens död var det andra visionärer som ånyo såg behovet av en fristående teologisk institution i Göteborg – och FFG kunde börja
sin verksamhet 1993.
Med andra ord: Några visionära kristna har sett
både behov och möjligheter, och tack vare deras mod,
engagemang och offervillighet finns nu stiftelsen
PIBUS, L M Engströms gymnasium och Församlingsfakulteten.
Vi, 2010-talets kristna, har anledning att reflektera över detta ur tre perspektiv: Vi har många orsaker
till att tacka Gud men även gångna generationer för
det kristna arv vi fått överta och förvalta. Vi har också
anledning att be Gud om att han ska välsigna det arv
vi själva kommer att lämna efter oss.
Men låt oss inte glömma bort det tredje perspektivet: Att Gud ska utrusta oss med frimodighet,
fantasi och djärvhet, så att vi till fullo tar vara på
de möjligheter som finns just nu. Det finns många
”fönster” som just idag står öppna. Må Gud utrusta
oss så att vi tar vara på de tillfällen han ger oss!

Som kristna har vi anledning att leva i nuet. Att
krampaktigt försöka leva kvar i det förflutna eller
att drömma sig bort till framtiden leder lätt till en
förlamande konservatism eller en eskapistisk verklighetsflykt. Båda inriktningarna riskerar i slutändan att innebära att vi till sist – inte åstadkommer
någonting alls.
Gud har alltså en kallelse till var och en av oss.
Den gäller just nu och just där vi för tillfället befinner oss.
Men det finns ytterligare kristna perspektiv på nuet.
Detta blev jag påmind om när jag nyligen lyssnade
till en präst som tog upp nuet i sin förkunnelse.
Det som prästen sade, och som jag gärna förmedlar vidare, var att han gick ett steg vidare genom att
betona nuet som en Guds gåva till var och en av oss.
Sanningen är denna: Vi förfogar varken över det
förflutna eller över framtiden. Det förgångna styr vi
inte över; vi kan vara glada och tacka Gud för det,

I

Lukas 24:e kapitel finns ett av de där ställena där
man bara önskar att författaren hade sagt mycket
mer, inte bara ”att” utan också ”vad”. Lukas berättar att Jesus på vägen till Emmaus förklarade hur
hela Skriften (=Gamla testamentet) vittnar om Messias och hans lidande och att han gjorde det på ett
sådant sätt att det ”satte fyr” på Emmauslärjungarnas hjärtan. Men Lukas nämner inte med ett ord hur
eller till vilka ställen Jesus hänvisade. Varför? Visste
inte Lukas vad Jesus sade? Nog måste Jesus chocke
rade uppdykande ha etsat sig fast i minnet och nog
måste Kleopas och hans vän berättat vad Jesus sagt
för andra, kanske till och med för Lukas själv.
Det finns åtminstone två anledningar till att Lukas inte stillar vår nyfikenhet. Den första är praktisk.
Lukas fick troligen inte plats. Lukasevangeliet är så
långt som en bok normalt kunde vara på den tiden.
Fortsättningen finns i annan bok, Apostlagärningarna. Den andra anledningen är mer teologisk. Enligt
Apg 1:1 fortsätter Jesu undervisning i nästa bok!
Lukas skriver att han i sin förra skrift (= evangeliet)
skrivit om vad Jesus ”börjat göra och undervisa”,
underförstått Jesus fortsätter att göra och undervisa – genom sina apostlar. 1 Vill vi veta hur Jesus
utlade Skriften på vägen till Emmaus får vi gå till
hans apostlars undervisning. Vi kan förvänta att de
utlägger Skriften på samma sätt som Jesus själv. (Se
Luk 24:44–47!)
Låt mig i all korthet peka på tre tal i Apostlagärningarna som på olika sätt tar fram Messias och
hans lidande: Petrus tal på Pingstdagen, Stefanus
försvarstal och Paulus tal i Antiokia i Pisidien.
Petrus hänvisar till Davids profetior i Psaltaren.
Ps 16:8–11 (Apg 2:25–28) handlar enligt Petrus om
Kristi död och uppståndelse. ”Du skall inte lämna
mig i graven, du skall inte låta din Helige se förgängelsen.” Ps 110:1 förutsäger Jesu upphöjelse till
himlen: ”Herren sade till min Herre: Sätt dig på
min högra sida.”

I sitt försvarstal (Apg 7) tycks Stefanus vid en ytlig
läsning bara sammanfatta Israels historia med början hos Abraham. Men ser vi efter lite noggrannare
finner vi att de viktiga gestalterna i Gamla testamentet är förebilder till Kristus. (Det handlar om vad
man brukar kalla en typologisk utläggning). Stefanus
framställer Josef som en ”typ” för Jesus. Josef blev
utsatt för brödernas avundsjuka och får lida innan
han inom sinom tid blir upphöjd. Moses får också
lida på grund av sina bröder, både innan uttåget ur
Egypten och under ökenvandringen. När Stefanus
går vidare finner han att nästan alla profeterna utsatts för samma mönster. I talets höjdpunkt tillämpar Stefanus lärdomarna på sin samtid och Jesus.
Den utlovade rättfärdige (= Messias) har fått lida
och dö, men också blivit upphöjd. Mönstret går
igen. Josef och alla de andra pekar fram emot den
uppfyllelsens tid som nu är. Stefanus hänvisar inte
till enskilda bibelställen utan till en röd tråd som går
igenom Gamla testamentet.
Paulus gör som Stefanus och återberättar delar
av Israels historia fram till David (Apg 13:16–41)
innan han övergår till att återge Jesu liv. För att
bevisa att Jesus är den som Gamla testamentet talar
om hänvisar Paulus till Ps 2:1, som syftar på Jesus
framträdande, Jes 55:3 och Ps 16:10 som förutsäger
uppståndelsen och Hab 1:5 som åsyftar förkunnelsen av den underbara gärning Gud genom Jesus
låtit utföra.
Märkligt nog hänvisar varken Petrus, Stefanus
eller Paulus till Jesaja 53, som vi kanske i första
hand tänker på, utan de tar fram enskilda profetior
spridda över olika delar av Gamla testamentet eller
pekar på de större mönstren i Skriften.
Daniel Johansson

Rune Imberg

Så grundtexten, men av någon anledning har både Bibel
2000 och Svenska Folkbibeln inte översatt verbet ”börja”.
1
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Middagsgudstjänster våren 2016
29 mars
Jakob Appell
5 april
Roland Gustafsson
12 april
Daniel Johansson
19 april
Johannes Hellberg
26 april
Rune Imberg
3 maj
Torbjörn Johansson
10 maj
Daniel Johansson
16 maj
Jakob Appell
24 maj
Johannes Hellberg
31 maj
Jakob Appell
1 juni		

Psaltaren 119:17–24
Psaltaren 119:49–56
Psaltaren 119:97–104
Psaltaren 121
Psaltaren 126
Psaltaren 132:1–10
Psaltaren 134
Annandag pingstgudstjänst (OBS! måndag)
Psaltaren 144
Sändningsgudstjänst
Fakultetens terminsavslutning i Buråskyrkan kl. 16.00

Mats Eskhult, professor vid Uppsala universitet, föreläser över ämnet

”Skriftanvändning, historiebruk och litterära genrer
i Gamla testamentets omvärld”
Datum: onsdag 20/4, 13.15–15.00, onsdag 27/4 13.15–15.00

Introduktion till
religionsfilosofi, hermeneutik, etik & apologetik (7,5 sp)
Vecka 13–22 våren 2016, föreläsningar måndagar (kl. 10–12) och onsdagar (kl. 9–12)
Lärare: Torbjörn Johansson
Gå en kurs som introducerar några av de mest djuplodande frågeställningarna inom teologin. Hur förhåller det sig med tro och vetande,
religiös erfarenhet och ett religiöst språk? Vilka hermeneutiska principer gäller för tro? På vad grundar sig en kristen etik? Hur ser dialog och
debatt mellan kristen tro och andra värderingar ut i den samtida kulturen?
Anmälan senast 23/3, info@ffg.se eller 031-778 35 40

Kvällsbibelskola läsåret 2016–2017
tisdagar kl. 18.00–20.30 på FFG

Välkommen att anmäla dig till nästa läsårs kvällsbibelskola! Utförligt program kommer i nästa nummer av Hälsning, eller på vår hemsida så
snart det är klart, men klart är att kvällsbibelskolan är förlagd till tisdagskvällar kl. 18.00–20.30 på FFG med början 30 augusti. Anmälan till
expeditionen. Tfn: 031-778 35 40, info@ffg.se

På grund av inflyttning och iordningsställande av nya lokaler har
FFG ett extra stort behov av en frikostig gåva. Tack för ditt stöd!
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Lördagen den 17 oktober 2015 höll Bengt Birgersson, utbildningssekreterare i Peter Isaac Béens
utbildningsstiftelse, sin avskedsföreläsning på Församlingsfakulteten. Birgersson avslutade därmed
sin tjänstgöring inom stiftelsen PIBUS som varat i inte mindre än 24 år.
Den senare delen av Birgerssons avskedsföreläsning, som behandlade jungfru Maria, Jesu mor,
publicerades i julnumret av Hälsning, nr 6/2015. Här publiceras nu första delen av föreläsningen.

Håll fast vid det
du har lärt dig
Avskedsföreläsning på Församlingsfakulteten
den 17 oktober 2015

P

aulus skrev en gång till sin medarbetare Timoteus:

Du däremot, håll fast vid det du har
lärt dig och blivit övertygad om. Du
vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att
du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften
är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att
gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god
gärning. 2 Tim 3:14–17

Paulus satt i fängelse i Rom för andra gången. Den
här gången var han övertygad om att nu var tiden för
hans uppbrott inne. Till den lärjunge, som han höll
allra främst, Timoteus, skrev han då ett avskedsbrev,
även om han hoppades att det skulle bli möjligt
för Timoteus att kunna komma över från Efesus
till Rom. Det är tydligt att Paulus ville förvissa sig
om att ”stafettpinnen” fördes vidare. Därför skrev
han: ”Håll fast vid det du har lärt …” Och vidare:
”Det du har hört av mig inför många vittnen, ska
du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska
undervisa andra.” (2 Tim 2:2)
Vad Timoteus lärt sig av Paulus behöver vi inte
vara i tvivelsmål om. Han hade varit dennes medarbetare i åratal. Han hade lyssnat till Paulus i både
synagoga och Tyrannus’ hörsal. Han hade lyssnat

till honom i Korint, liksom i sin ungdom i sin hemstad Lystra. Han hade naturligtvis suttit ensam med
honom många gånger, liksom tillsammans med
hela det arbetslag, där sådana som Silas, Aristarkus, Tykikus, Trofimus m fl hade ingått. Läkaren
och evangelisten Lukas har också under långa tider
ingått i arbetslaget. Dessa medarbetare hade lärt av
Paulus. Vad denna undervisning innehållit behöver
vi inte tveka om eftersom vi har den i de tretton
brev som Paulus skrivit. Det är också möjligt att
Lukas vid tiden för avskedsbrevet har sitt evange
lium färdigt. Det är alltså inte omöjligt, att både
Markus- och Lukas- evangelierna var kända och
lästa av Timoteus, när han blev uppmanad att hålla
fast vid det han lärt. Dessutom hade han redan från
sin barndom lärt känna GT:s heliga skrifter. Vi kan
heller inte utesluta att Timoteus vid olika tillfällen
hade mött Petrus och/eller några andra av de tolv
uppståndelsevittnena.
Håll fast vid det du har lärt! Släpp det inte! Många
hade vittnat för Timoteus om Jesu under och om
hans undervisning, hans korsdöd och uppståndelse.
Av Paulus hade han lärt vad evangeliet om Guds
rättfärdighet betyder, något som bland annat utläggs
i Romarbrevet. Det är nog detta han anknyter till i
orden till Timoteus, att ”nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans” (2 Tim. 4:8).
Det som Timoteus alltså skulle hålla fast vid, var
Skriftens Kristusvittnesbörd, och inte minst det
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han hade i Paulus olika brev. Det är väl värt att lägga
märke till en sak som apostlakretsens ledare Petrus
skriver i sitt avskedsbrev, hans andra brev:
Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter
den vishet som han har fått, och så gör han i alla sina brev
när han talar om detta. I hans brev finns en del som är
svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor
förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med
de övriga Skrifterna. (2 Petr 3:15–16)

Petrus jämställer Paulus brev med Gamla testamentets heliga skrifter, dessa som Jesus erkände som
Helig Skrift. Det som Timoteus hade hört av Paulus,
det hade han svart på vitt i apostelns brev, liksom i
Lukas skrifter. Jesus hade lovat att när Anden, Sanningens Ande, kom skulle han leda apostlarna fram
till (in i) hela sanningen (Joh 16:13). När aposteln
Johannes hade satt punkt i Uppenbarelseboken och
Guds Ande lett kanonprocessen så, att kap. 22 från
v 18 om att lägga till och att dra ifrån något av det
som stod skrivet kommit att stå sist, så är det inte
är en tillfällighet. Uppenbarelsen var avslutad och
nertecknad.
Håll fast vid det som du har lärt, låt ingen ta det
ifrån dig. Låt inget läggas till och låt inget dras ifrån,
det ville Paulus lägga på sin väns hjärta. Med detta i
minne kommer jag nu att fokusera på frågan om ….

Den underbara rättfärdigheten
från Gud
På tröskeln in till NT möter profeten Malakis profetia: ”Men för er, som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar.”
(Mal 4:2) Paulus skriver: När vi nu har förklarats
rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår
Herre Jesus Kristus. (Rom 5:1) Här kan man säga
att rättfärdighetens sol har gått upp för Paulus och
i ordet ”frid med Gud” ligger läkedomen som profeten talade om.
Paulus brev till Rom har fått en central placering
i Nya testamentet såsom det första av breven. Vi
har anledning att tänka, att samme Ande, som ingav apostlar och profeter vad de skulle skriva, gett
Romarbrevet en sådan central plats. Huvudfrågan
i brevet är människans rättfärdiggörelse inför en
helig Gud. Är det möjligt, och i så fall hur? Det hade
varit Paulus fråga hela hans liv. Och han menade
länge att han hade svaret: genom trogen laglydnad
med Guds nåds hjälp kunde han uppnå en sådan
rättfärdighet. Men hans möte med den uppståndne
på Damaskusvägen förändrade allt. Fortfarande var
frågan: hur blir jag rättfärdig inför Gud – men nu
med ett nytt svar, ett svar som ligger gömt i det ordet
nr 2/2016
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vi hörde: När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro,
har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Att
ha frid med Gud betyder att inför Gud – och med
döden för ögonen – ha gott samvete, att våga se den
Helige i ögonen och veta: alla mina synder är borta,
försonade. Vi har frid genom en rättfärdighet som
tillräknas oss – genom tro på Jesus. Ett huvudställe
i detta huvudbrev är detta:
Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud
utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en
rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla
som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och
saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga
som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av
Kristus Jesus. (Rom 3:21–24)

Detta är den omistliga juvelen, som den kristna kyrkan mer än något annat måste kämpa för att bevara.
Upptäckten Paulus hade gjort, blev som bekant
också Luthers upptäckt. Efter sin svåra ångest – hur
finner jag en nådig Gud? – fick han lösningen när
han förstod evangeliets hemlighet, rättfärdigheten
från Gud, i Rom 1:16,17:
Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till
frälsning för var och en som tror, juden först men också
greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud,
av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska
leva av tro.

Så blev läran om rättfärdiggörelsen det centrum
omkring vilket hela det reformatoriska verket rörde
sig. Det är så man kan bli frälst och få evigt liv. Just så
som Paulus hade skrivit – och Timoteus hade lärt sig.

Fullbordat!
”Det är fullbordat”. Kristi ord på korset talar om
en fullbordan. Vad var det som var färdigt? Ett
ord som kastar ljus över saken är detta. När Jesus
kom ner till Jordan för att bli döpt av Johannes
och denne tvekade sade Jesus: Låt det nu ske. Det
är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. (Matt 3:15)
Detta är enligt Matteusevangeliet de första orden
av Jesus. Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all
rättfärdighet. En befallning till sin förelöpare att
döpa och en klar upplysning om varför: för att
uppfylla all rättfärdighet. Själv var han helt utan
synd, rättfärdig. Men den mänsklighet han nu var
en del av saknade rättfärdigheten. Den skulle han
uppfylla. Helt i sin egen person – och i hans dödsstund var det fullbordat.
Det finns ett välkänt teologiskt uttryck: simul
iustus et peccator, ”på en gång rättfärdig och syndare”.

Låt oss se på det ordet ur en annan synvinkel än vi
oftast gör.
Är inte uttrycket simul iustus et peccator också ett
ord om Herren Kristus? När han stigit upp ur Jordan
kom två vittnesbörd om honom med någon dags
mellanrum: ”Denne är min älskade Son i vilken jag
har all min glädje!” Fadern sade detta om sin Son,
han är fullkomligt rättfärdig och har varit det genom hela sitt mänskliga liv från konceptionen. Det
andra vittnesbördet kom från Johannes: ”Se, Guds
Lamm, som bär (el. bär bort, grek. hairéo) världens
synd.” Detta svarar mot det som Paulus skriver i
andra Korintierbrevet: ”Han som inte visste av synd,
honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i
honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5:21)
På vilket sätt var Kristus en syndare? Jo, genom tillräkning. Han var inte syndare, men han räknades så.
Vi kan tänka så här: när han döptes i den flod, där
Johannes hade döpt så många och ”tvättat av” deras
synd, så räknades den – och all annan synd i världen – som hans. Så kan vi tillämpa den teologiska
termen på Kristus: simul iustus et peccator – rättfärdig i sig själv men syndare genom tillräkning. Det
omvända gäller för den som tror på Kristus. I sig
själv en syndare men rättfärdig genom tillräkning.
Vår synd blev Kristi synd. Kristi rättfärdighet blev
vår rättfärdighet, medan vi ännu var syndare. Simul
iustus et peccator.
Detta stämmer väl med ett sådant nyckelord som
Jes 53:11: ”Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är
det som han bär.” Det stämmer också med löftet om
Messias genom Jeremia: ”… han ska utöva rätt och
rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst
… och detta är det namn man ska ge honom: Herren,
vår rättfärdighet”. (Jer 23:6)
I de sista verserna av Psalm 22 – den stora psalmen om Jesu lidande – läser vi: Ättlingar ska tjäna
honom, kommande släkten ska få höra om Herren. De
ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det
folk som ska födas: att han har gjort det. (Ps 22:31, 32)
Att de ska förkunna hans rättfärdighet är ett glädjebud, ett evangelium – inte ett ord om en sträng
rättfärdighet. Rättfärdigheten är en rättfärdighet
som tillräknas, därför att en annan har fullgjort den.
Jesu ord från korset – det är fullbordat – är ett eko
från psalmens ord: att han har gjort det.
Det är anmärkningsvärt att rättfärdigheten i
Psaltarens psalmer alltid är grund för tröst eller
lovsång. Låt mig bara ta ett exempel, från Psalt.
33. Där hör vi för första gången om den nya sången
– och det i förbindelse med rättfärdighet. ”Jubla i
Herren, ni rättfärdiga. De ärligas lovsång är skön.
Tacka Herren med harpa, sjung hans lov med tio-

strängad lyra. Sjung till honom en ny sång ...” (vv
1–3). Den nya sången sjungs av de rättfärdiga.
Men vilka är de? Svar: Det är de ”ärliga” eller som
det stod i äldre översättning: de ”rättsinniga”. Vilka
de är får vi veta i psalmen dessförinnan. Det är de
som säger: ”Jag sade: jag vill bekänna för Herren
mina överträdelser.” Dessa är de rättsinniga, och
de kallas rättfärdiga – därför att Herren har förlåtit
dem. De har tillräknats en ny rättfärdighet – den
rättfärdighet, som Kristus skulle vinna. Om detta
skriver Paulus till församlingen i Rom: Men den
som utan gärningar tror på honom som förklarar
den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad
som rättfärdighet. (Rom 4:5) Vad det är för en tro
åskådliggörs genom den kända berättelsen från
Golgata. Den rövare, som bad Jesus, ”Tänk på mig
när du kommer i ditt rike!”, blev lovad salighet
redan samma dag. Här fanns en ogudaktig. Och
utan rättfärdighet får ingen se Gud. Utan gärningar
men genom den tro, som Kristi ord hade skapat,
förklarades han rättfärdig. Han trodde på Kristus.
Och så var allt hans! Och Kristus fick hela äran.
Jag har här citerat flera gånger från Paulus’ brev
till församlingen i Rom. Om kyrkan tar Paulus på
orden, då blir frågan om att kunna bestå inför en
helig Gud den allra viktigaste frågan både i en människas liv och i kyrkans förkunnelse. Då blir frågan
om de två vägarna och den dubbla utgången brännande. Men också svaret på frågan blir en annan
än vad många ger. Frälsningen till evigt liv skänks
genom tro på Kristus, och bara genom honom och
hans försoningsdöd. Då blir också frågan om äkta
tro brännande. Till galaterna skrev Paulus att allt
beror på om man har ”en tro som är verksam i kärlek” (Gal 5:6). Somliga kyrkotraditioner blandar
här samman tron och kärleken och låter tron vara
identisk med helgelsen. Men kärleken är en frukt
av tron. Där en människa har frid, gott samvete
inför evigheten, därför att hon vet att all synd är
utplånad, där föds goda gärningar. Dessa förblir
ofullkomliga i den här världen – men det rubbar
inte min rättfärdighet, eftersom den är tillräknad,
Kristi rättfärdighet. Luther skriver i Stora Galaterbrevskommentaren om monstrum incertitudinis,
ovisshetens monster.1 Att få vara viss i sitt innersta
om syndernas förlåtelse och evigt liv med döden för
ögonen, det är den största gåva en människa kan
äga. Den gåvan skänker den Helige Ande genom
evangeliet. Den Heliga Skrift lovar, att den som
tror på Kristus äger syndernas förlåtelse, vilket är
detsamma som hel och full rättfärdighet, vilket
öppnar dörren till evigt liv. Det var detta, som blev
verkligheten för den rövare, som hängde vid Jesu
sida: ”Idag ska du vara med mig i paradiset!”
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Avslutning
Vid ett tillfälle gav Jesus sina lärjungar denna varning (Matt 16:6): ”Akta er för fariséernas och sadducéernas surdeg!” Med surdeg menade Jesus deras
lära. Dessa grupper stod på var sin sida om Skriften. Sadducéerna drog sig inte för att dra ifrån det
som inte stämde med deras förhållningssätt, ofta
en anpassning till ockupationsmakten. Detta har
ju sin motsvarighet i många liberala kyrkor idag.
Fariséerna däremot fogade till Skriften ”de äldstes
stadgar”, något som en gång var menat som en hjälp
för Israels barn att förstå vad lagen konkret betydde i
deras vardag. Med tiden blev dessa stadgar i praktiken den slutgiltiga betydelsen av Skriftens mening.
Men i realiteten kom man på flera punkter i strid
med det som stod i Skriften. Guds Ord står över all
tradition och den måste alltid prövas om den håller
inför det som står skrivet. Guds Ande har låtit aposteln Johannes avsluta den Heliga Skrift med dessa
ord (Upp 22:18,19):

Håll fast det du har, så att ingen tar din krona, hälsade
Jesus församlingen i Filadelfia och dess biskop (Upp
2:11). ”Krona” kan ju också översättas med krans. Vi
noterade tidigare att Paulus skrev om ”rättfärdighetens segerkrans”, som betecknar den frälsning, som
är följden av Kristi tillräknade rättfärdighet. Håll
fast vid det du har lärt – lägg inte till, dra inte ifrån.
Det är skökans väsen att framträda som kyrka genom
att lägga något till eller dra något ifrån och därmed
göra Guds ord om intet. Det är brudens väsen att
”gömma och begrunda” vad profeterna, Kristus och
hans apostlar har sagt.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara
från evighet till evighet. Amen

Sommarbibelskola 4–6 augusti 2016

Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt

Gäster och främlingar (Hebr 11)
Jan-Erik Appell, kaplan

Gäster och främlingar (Hebr 11)
J-E A

Gäster och främlingar (Hebr 11)
J-E A

Lydnad för överheten

Jordiska kallelser
Jakob Appell

I världen men inte av världen
Torbjörn Johansson

Guds rike vi behålle!
Roland Gustafsson

Himmelslängtan
Daniel Johansson

Teokrati i Bibeln
Johannes Hellberg

Kostnad och anmälan

Kursen är avgiftsfri! Begränsat antal platser.
Anmälan till expeditionen senast den 20 juni, 031-778 35 40 eller info@ffg.se

Master of Sacred Theology

För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag:
Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på
honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon
tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud
ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga
staden som beskrivs i denna bok.

Teologisk fortbildning specialanpassad för präster och teologer i tjänst
Följ med på enstaka intensivkurser eller gå helt program på kvartsfart, vilket leder till en master-examen, STM. Programmet fungerar
utmärkt både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning. Läsåret 2016–2017 erbjuds följande kurser:
5–10 september på FFG: CHRISTOLOGY IN THE GOSPELS
Dr. Daniel Johansson, Lecturer in New Testament Exegesis at FFG
14–19 november i Wittenberg: THE FORMATION OF THE FORMULA OF CONCORD 1546–1576
Dr. Lawrence R. Rast, Seminary President and Professor of Historical Theology at CTS, Ft. Wayne, USA
27 februari–4 mars 2017 på FFG: MARTIN LUTHER’S THEOLOGY
Dr. Naomichi Masaki, Associate Professor of Systematic Theology at CTS, Ft. Wayne, USA

Information och anmälan finns på vår hemsida.

Kursen belyser framväxten av den text
som utgör merparten av Svenska kyrkans
bekännelseskrifter. Kursen är förlagd till
Wittenberg i Tyskland, i tid nära anslutet till
reformationsjubileet. Kombinera reformatorisk teologi och miljö med en försmak av
reformationsjubileets firande i staden där
reformationen startade!

Bibeldagar 11–12 november 2016

”Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt”

(föreläsningens senare del återfinns i Hälsning nr 6/2015)

Martin Luther, Stora Galaterbrevskommentaren
(1954), s. 322–323
1
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Detta års internationella bibelkonferens som äger rum 11–12 november kommer att ta upp temat ”Himmelskt och jordiskt medborgarskap
– samtidigt”. Den fortsätter vårt reformationsjubileum i FFG:s regi och
lyfter fram en ny och spännande aspekt av det reformatoriska nyckelbegreppet ”simul” (”samtidigt”). Vad borde vi kristna tänka när vi
läser nyheter om den islamska staten, rapporter om förföljelser av de
kristna i olika sammanhang, artiklar om sekulariseringen i den kristna
västvärlden? Och vad betyder Luthers tvåregementslära? Hur har den
uppfattats under historiens gång? Har den fortfarande något att säga
till dagens människor? Borde stat och religion skiljas åt helt och hållet?
Är en ”neutral” stat ett kristet alternativ? Vad har egentligen Bibeln
att säga om allt detta? Saknar du svar på sådana här och motsvarande
frågor, så har vi en ledig stol för dig i vår kommande bibelkonferens.
Kom och lyssna! Kom och ta även med din vän. Vi vill dryfta aktuella
problem tillsammans med er alla!
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Som ett fruktträd ...

Tre korta:
• Kvalitet: European Evangelical Accrediting Association har bedömt den teologiska utbildningen som jämförbar med en Bachelor of Theology (3 år) och
Certificate of Theology (1 år) vid ett flertal teologiska skolor i Europa. Bedömningen är en kvalitetssäkring i FFG:s strävan efter vetenskaplig bredd och
medvetet trosperspektiv. Utbildningen fungerar som god grund för både
teologiska studier på högre nivå och kyrklig tjänst.
• Ekonomi: Undervisningen på FFG är helt kostnadsfri. I nuläget har inte FFG
rätt att förmedla studiebidrag via CSN men erbjuder studenter stipendier som
motsvarar bidraget från CSN. För den som, exempelvis, behöver ett arbete
parallellt med studier på FFG erbjuds möjlighet till halvfartsstudier.
• Ansökan: Ansök till den teologiska utbildningen (1 år/3 år/hel- eller halvfart)
sker senast 15 maj genom att skicka in ansökningsblankett som finns att
hämta på vår hemsida. Välkommen att kontakta eller besöka oss. Studierektor
Daniel Johansson finns tillgänglig som studierådgivare, tfn: 072-325 94 80,
daniel.johansson@ffg.se

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå.” (Joh 15:16)

Det är med glädje som vi ser hur lärjungar till Jesus kommit vägen om Församlingsfakulteten och gått vidare in i
meningsfulla uppgifter. För oss tecknar sig studenterna som ett fruktträd, där den frukt som fötts av Guds Ande
ska bestå. Vår tro är att Gud gett fakulteten en uppgift att rusta lärjungar som Jesus bestämt till att gå ut och bära
frukt. Ett litet urval här bredvid – till uppmuntran för den som Gud manar att idag söka till Församlingsfakultetens
teologiska utbildning som börjar i höst!
①

Janne Smetana (student 2000–2003), präst och sedan 2014 missionär för ELM-BV i Peru

②

Maja Håkansson (student 2012–2015), sedan 2015 Masterstudent vid Gordon-Conwell Theological Seminary i USA

③

Andreas Eklund (student 2006–2009), sedan 2013 koordinator för Open-Doors (Kyrkorelationer & ICT), bosatt i
Örebro

④

Henrik Vestergård (student 2008–2011), präst och sedan 2014 föreståndare för kristna kurs- och lägergården
Örtagården i Lane-Ryr

⑤

Henrik Åström (student 2004–2006), kultur- och bibliotekschef i Vännäs kommun, predikant i ELM-BV, bosatt i
Vännäs

⑥

Daniel Johansson (student 2000–2003), Master of Sacred Theology vid Concordia Theological Seminary i USA 2007,
teologie doktor vid University of Edinburgh 2011 och sedan 2010 lektor i Nya Testamentet på Församlingsfakulteten

①

④

③

NYA Bibelskola Göteborg
⑥
⑤

②

Teologiska studier på akademisk nivå kan vara för krävande för somliga. FFG erbjuder tillsammans med St Pauli
församling och Buråskyrkan, St:a Elisabets folkhögskola och Markusgården en bibelskola som passar för alla
intresserade – oavsett ålder, kunskapsnivå eller bakgrund. Välkommen till NYA Bibelskola Göteborg!

• Identitet som växer fram i Kristus, han som är vinträdet och vi grenarna. I honom bär vi frukt. Jesus är Herre. Bibeln
är Guds ord. Den evangelisk-lutherska bekännelsen ger stabil grund att stå på. FFG erbjuder en kristen utgångspunkt
för teologiska studier, en kristen miljö med utrymme för reflektion, tvivel, ifrågasättande, och växt (tillgång till kapell,
böneliv, själavård, mentorer, m.m.), och tjänar Kristi kyrka på bred front.
• Relation till Kristus och medmänniskor. Å ena sidan ett passivt mottagande av Kristus själv och hans rättfärdighet,
själva centrum i studierna, och å andra sidan ett aktivt utflöde i relation till kyrka, samhälle och medmänniskor. FFG
står i den evangelisk-lutherska traditionen av nådemedelskristendom, och står samtidigt i relation till en mångfald av
kyrkor och organisationer som ger:
• Möjlighet till tjänst. Fruktträdet är tänkt att illustrera mångfalden av frukt efter studier på FFG. Gud öppnar dörrar
för tjänst. Teologiska studier på FFG fördjupar förståelsen för kallelser som alla människor får, rustar medarbetare för
uppgifter i kyrka och mission, och inspirerar till samhällsengagemang och medmänsklighet.

Fem korta:
• Växthus: på bibelskolan möter du bibelförankrad undervisning som är djuplodande, praktisk, själavårdande och lättillgänglig, varvat med regelbundet bön- och gudstjänstliv, samtal med mentorer och i grupp, gemenskap, eftertanke och
stillhet i avskildhet, och resor till bland annat Georgien och Israel (med reservation för ändringar). En plats att växa på som
människa och kristen!
• Kyrkans liv: på bibelskolan ges verktyg till att hitta sin plats i Kyrkans gudstjänst och gemenskap, till att fortsätta med
teologiska studier och till att rustas för tjänst i Guds rike. Varje vecka finns bibelskolan med i gudstjänstfirande församling,
på en skola för teologisk fördjupning, och med nära kontakt till diakoni, mission och annan tjänst i Guds rike.
• Arrangörer: FFG arrangerar bibelskolan tillsammans med St Pauli församling & Buråskyrkan, S:ta Elisabets folkhögskola
(elever studiemedelsberättigade från CSN), och Markusstiftelsen (kristet studenthem där elever på bibelskolan har viss
förtur till rum).
• Upplägg: En vanlig vecka innebär schemalagd verksamhet måndag–tisdag på dagtid och onsdag på eftermiddags- och kvällstid. För studerande på heltid utökas med lärande under handledning övrig tid under veckan. Undervisningen sker på FFG, i
St Pauligården och i Buråskyrkan. Att studera på bibelskolan är helt kostnadsfritt. Ansökan sker senast 1 maj på vår hemsida:
www.bibelskolagoteborg.se
• Kvällsbibelskola? Om varken hel- eller halvtid passar så är kanske vår kvällsbibelskola det du söker efter? En bibelskola i
komprimerad form med fördjupning, gemenskap och andakt tisdagskvällar kl. 18.00–20.30.
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Teologisk utbildning på
Församlingsfakulteten fokuserar på:

nr 2/2016
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

”Gå ut och bär frukt,
och er frukt ska bestå.”
Bertil Andersson studerade på Församlingsfakulteten 2000–2003, är prästvigd och är med sin familj missionär i
Mongoliet sedan 2005 – med några kortare avbrott, bl.a. för studier som resulterade i en masterexamen i teologi
från Fjellhaug Internasjonale Högskole. 2015 inträdde Bertil i en ny tjänst som rådgivare (Senior Advisor) för Norskt
Lutherskt Missionssamband i Mongoliet.

V

ad är din nya tjänst och vad
innebär den?
Tjänsten kallas Senior Advisor, en rådgivande tjänst, där jag delar
med mig av erfarenheter av nästan 11
års tjänst i Mongoliet till andra i NLM
Mongoliet, till ledare på fältet, styrelsen
och andra medarbetare. Jag använder
mer tid för samarbetet med vår lokala
kyrkopartner, ledarsamtal/mentoring,
förkunnelse, undervisning, samtal, etc.
Hur ser du på behovet av teologisk utbildning i allmänhet och i Mongoliet i
synnerhet?
Jag ser ett behov av teologisk utbildning
och fördjupad bibelundervisning som
leder till fördjupad relation till Herren,
där teologisk kunskap blir till kännedom
om och gemenskap med Kristus. Utbildning behövs på två nivåer – dels för
framtida ledare/lärare/präster och dels
för dem som är lemmar i Kristi kropp
men som inte har en särskild tjänst, som
präst t.ex. Det gör FFG bra, med både
teologiska utbildningen och bibelskolesamarbetet.
För kyrkan i Mongoliet är teologisk
utbildning avgörande för framtiden. Ca
1,5 % av befolkningen på 3 miljoner
är bekännande kristna och många av
dem saknar djup bibelkunskap. Också
i Mongoliet finns utmaningen från
”kristna” sekter. Mongoliska kristna behöver rustning för att lära känna vägen
i förhållande till andra religioner, men
också i förhållande till sekter. Teologisk
utbildning behövs för kyrkan att lära

Hela familjen i traditionella mongoliska kläder, utanför en ger (ännu hem för nomaderna och många
andra fastboende i Mongoliet). Det är ett tält som är byggt med en trästomme, med tjocka yllelager runt.

sig vägen och vägbeskrivningen bättre, för ledare till att bära god och rätt
förkunnelse vidare, och för de enskilda
medlemmarna till trygghet som leder
till uppbrott från andra religiösa traditioner.
Den avgörande grunden för mitt teologiska intresse och min kunskap blev
lagd på FFG. Utbildningen på FFG har
lett till att jag i nästa steg blivit utrustad
för att undervisa andra här i Mongoliet.

på bibelundervisning. Vi har en liten
bibelskola i Darkhan (församlingsbibelskola utan ackreditering) där studenterna kommer fyra gånger om året för
två veckors intensivundervisning. Jag
undervisade i november och januari och
ska tillbaka i mars. Men därutöver har
jag nyligen haft en undervisningsserie
för NLM:s anställda i Khovd, där bara
hälften är kristna. Det har varit otroligt
spännande att få möjlighet att undervisa
våra anställda på arbetstid, och nu seHur kan ditt missionsarbete se ut i nast bibelundervisning om människans
praktiken?
värde såsom skapade av Gud.
Efter att ha inträtt i en ny tjänst har jag
kunnat koncentrera mig mycket mer

