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LEDARE

Att föra arvet vidare

I

samband med att vi nyligen firade en högtidsdag i
släkten, citerade min svärfar ett känt bibelord från
profeten Jesaja:
Ända till er ålderdom är jag Denne, och till
dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag
hittills gjort, och även i fortsättningen skall
jag stödja er, jag skall bära er och rädda er.
(Jes 46:4)

Det finns flera andra bibelställen som uttrycker sig
på ett liknande, uppmuntrande sätt, som lyfter fram
Guds trofasthet mot oss även när man blir gammal.
Det gick bara några dagar efter min svärmors
90-årsdag, innan jag råkade läsa en psaltarpsalm, som
gång på gång återkommer till det som Jesaja-citatet lovar, men ur en mycket speciell vinkel. Just under detta
reformationens jubileumsår 2017 finns det särskild
anledning att reflektera över vad som står i Psalt 71:

Porträttet är en variant av
målningen ”Martin Luther”
av Lucas Cranach den äldre.
© Amanda Helle 2017
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Gud, du har undervisat mig ända från min
ungdom, och intill nu förkunnar jag dina
under. Överge mig inte, Gud, när jag blir
gammal och grå, inte förrän jag fått förkunna
om dina gärningar [eg. ”din arm”] för nya
släkten, om din makt för alla som skall komma. (Psalt 71:17f, kursivering R.I.)
Psalmisten ber om Guds beskydd inför ålderdomen,
och detta är en god och relevant bön, men intressant nog kopplas bönen i detta fall till ett uppdrag
som psalmisten bejakade: att först förkunna Guds
väldiga gärningar (egentligen hans ”arm”) för kommande generationer.
Psalmisten förlitar sig alltså på Guds löften, att
beskydda de människor som förtröstar på honom
när de blir gamla, men samtidigt gör han å sin sida
ett mycket viktigt åtagande: att proklamera Guds
”härliga gärningar” (1 Petr 2:9) för kommande generationer – och detta innan han själv blir gammal.
Denna kombination av förtröstan – löfte – åtagande kan kopplas till ett märkligt konstaterande av
den välkände kyrkohistorikern Mark A. Noll:
Kristendomen är alltid bara en generation från att gå
under – samtidigt som den besitter en makalös skatt.
(Mark A. Noll, Turning Points, 2. Ed., 2005, s. 19)
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Hur ser Kyrkans skatt ut? Noll har rätt: alla de Guds
gåvor som Kyrkan besitter har förmedlats till oss.
Vi förvaltar det kristna arv som vi fått ta emot från
tidigare generationer. I Bibelns stora uppståndelsekapitel, 1 Kor 15, lyfter Paulus fram ett oerhört
viktigt perspektiv: Hur viktigt det är att föra vidare
till kommande släktled vad vi själva har fått ta emot
(1 Kor 15:3). Det goda vi själva fått ta emot av våra
föregångare i tron måste vi själva föra vidare till alla
dem som kommer efter oss.
Under detta jubileumsår har vi alltså stor anledning att reflektera över arvet från reformationen
– inte minst att våra anfäder, och indirekt vi själva,
genom Luther och de andra reformatorerna fick
tillgång till Guds Ord. Under medeltiden firade man
gudstjänst och bad böner, men var fanns Bibeln? För
Luthers del dröjde det tills han blev munk innan han
över huvud taget fick tillgång till en hel Bibel, och
då var den på latin.
Vi kristna och de kyrkor vi tillhör har en plikt – en
kär plikt! – att förmedla Guds Ord och den kristna
tron vidare till kommande generationer. Detta uppdrag gäller alla kristna.
Men Församlingsfakulteten har sin speciella kallelse i detta sammanhang: att utbilda goda teologer
och att föra reformationsarvet vidare till Guds kyrka i
Sverige – och då handlar det om kyrkan på 2020-talet,
2030-talet o.s.v. (om Gud låter världen bestå).
Det är ett rikt arv som vi förvaltar, men Noll har
rätt i sin varning: Kristendomen är alltid bara en
generation ifrån att gå under. I stora delar av kristendomens kärnområden – Nordafrika, Turkiet, Mellanöstern – är kristendomen helt eller nästan helt
utrotad (se Hälsning 2/2015, s. 2–3). Detsamma
riskerar också att drabba oss och våra bygder.
Kyrkor och samfund i Sverige har en stor uppgift att
tradera den kristna tron vidare till både våra egna
och grannens barn och barnbarn.
På Församlingsfakulteten tänker vi göra allt vi kan
för att utbilda och utrusta de präster och teologer
som har fått eller kommer att få kallelsen att förmedla den kristna tron och det evangelisk-lutherska
arvet vidare till kommande generationer. Vi vädjar
om stöd från er, kära läsare, i denna vår uppgift: att
förkunna om Guds gärningar för nya släkten.
Rune Imberg
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FRÅN SKRIFTEN

Se, vi gå upp till Jerusalem

”S

e, vi gå upp till Jerusalem!” Orden
kan resa till det heliga landet för att se platserna
väcker minnen till liv hos många mänvi läst om i Bibeln. Vi kan i Jesu fotspår vandra
niskor. Jag minns för egen del barndoVia Dolorosa. För de flesta innebär upplevelsen
mens Fastlagssöndag som alltid inleddes med den psalm
av att vara på plats nytt ljus över bibelläsningen.
som nu är Sv. Ps. 135. Jag minns körsång, litanian,
Eller kan vi låta de arkeologer och bibelforskare
för första gången på ett år, och semla på kyrkkaffet
som grävt på plats och i texten få hjälpa oss med
i församlingshemmet efteråt. Men jag minns också
läsningen. Den som vet något om hur ett hus
de första stapplande stegen i grekiskastudierna.
i Galiléen såg ut på Jesu tid vet mer om vilken
Anabainomen eis Ierosolyma (Vi går upp till Jerusalem)
insats kvinnan i liknelsen om det borttappade
myntet fick göra för att hitta sitt mynt...
var den första meningen jag översatte från Novum Testamentum.
När Jesus säger till sina lärjungar: Se, vi går upp 2. Oavsett om vi reser till Israel eller inte kan vi
tillämpa orden på oss själva. Att gå till kyrkan
till Jerusalem (Mark 10:33) väckte han helt andra
associationer hos dem än de vi förknippar
och fira gudstjänst är att gå till templet.
med orden. Det var sannolikt förvänVåra fäder talade om att gå upp
”Jerusalem
tan, längtan, glädje, och till och
till templet när de skulle upp
med jubel. Jerusalem var stavar staden däruppe, till sockenkyrkan, som för
den däruppe, staden upphöjd
övrigt ofta låg på en höjd.
staden
upphöjd
över
över alla andra städer, staOavsett om detta är en
den med templet som inte
alla andra städer, staden ståtlig byggnad eller
bara var överväldigande
en mera enkel lokal så
med
templet
som
inte
bara
vackert utan också platsen
gäller att Herren möter
där Israels Gud själv var
de sina där han lovat, i
var överväldigande vackert sitt Ord och sina sakranärvarande. Lärjungarna
hade förmodligen likt Jesus
ment. ”Herren är i sitt
utan också platsen där
fått följa med sina föräldrar
heliga tempel...”.
Israels Gud själv var
dit upp sedan de var 12 år gamla
och hade många gånger instämt
3. ”Se, vi går upp till Jerusalem”
närvarande.”
i psalmistens ord: ”Jag blev glad när
är också ord som varje kristen får
man sade till mig: ’Vi skall gå till HERgöra till sina egna personliga ord. ”Se,
RENS hus’” (Ps 122:1). Den här gången satte de
jag går upp till Jerusalem” gäller varje gång jag
dock nog sitt glädjerop i halsen, för Jesus fortsatte:
öppnar min Bibel och läser, knäpper mina händer
”... Människosonen kommer att överlämnas till
till bön eller bara i tanken konverserar med
översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma
min himmelske Fader. Herren har helgat varje
människa som är döpt och tror till sitt tempel, en
honom till döden och utlämna honom åt hedningarna.” Åtminstone för en tid. För när lärjungarna
plats för den Helige Ande (1 Kor 6:19).
fått nytt ljus över den där förfärliga resan till Jerusalem kunde till exempel Petrus senare jubla över 4. Till sist kan Jesu ödesmättade ord till sina lärjung
den: ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och
ar sättas som en etikett på den stridande kyrkan
Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu
på jorden. Kyrkan och varje enskild medlem är
Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till
på väg till det himmelska Jerusalem för att en dag
få ansluta till den triumferande kyrkan i himlen,
ett levande hopp” (1 Pet 1:3).
för att få lovsjunga Honom som sitter på tronen
Orden ”Se, vi gå upp till Jerusalem” väcker olika
associationer beroende på ur vilken synvinkel vi
och Lammet (Upp 4–5). Tillsammans kan vi som
betraktar dem. Låt oss se på fyra olika.
bekänner Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare och den enda vägen till Fadern uppmuntra
1. För Jesus och lärjungarna handlade det om att
varandra med orden: ”Se, vi går upp till Jerusakonkret gå upp till den geografiska platsen Jerulem!”
salem med sitt tempel. Det kan vi också göra. Vi
Daniel Johansson
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Ny småskrift av Rune Imberg!

Om Martin Luthe

r som bibelteolog

– bibelöversätta
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TARE – BIBELUTGIVAR
E

rune imbe
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Om Guds Son i Gamla testamentets historia

Jakob Appell

rune imberg

Rune Imberg disputerade 1987 i kyrkohistoria i Lund. Han
har därefter tjänstgjort som församlingspräst i Onsala och som
missionär i Kenya. Sedan 1996 arbetar han på Församlingsfakulteten
i Göteborg där han tjänstgör som lektor i kyrkohistoria.

OM MARTIN LUTHER SOM BIBELTEOLOG – BIBELÖVERSÄTTARE – BIBELUTGIVARE

Kristus före Jesus

Rune Imberg

BIBELLÄSAREN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN

Timo Laato

SOM BIBELTEOLOG

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.

Vi brukar tänka på Martin Luther som ”reformator”, men själv
menade han att det är bara Gud som kan reformera kyrkan.
Däremot tog han sina kallelser som präst, teologie doktor och
professor på stort allvar, och han kunde möjligen se sig själv som ett
slags profet.
I denna småskrift möter vi bibelläsaren Luther. Först får vi följa
hans utveckling som bibelteolog, där han knyter an till en rik kyrklig
tradition och samtidigt bryter ny mark. Läran om Sola Scriptura,
”Skriften allena”, får en rad viktiga teologiska konsekvenser.
Vi möter även ett par andra sidor av Luther, som idag är mer
bortglömda, nämligen bibelöversättaren och bibelutgivaren. Hans
bibelöversättning har bidragit till att forma det tyska språket och
inspirerat översättningar till en rad andra språk, däribland svenska
och finska. Hans insatser som bibelutgivare, vilket innebär att han
löste ett problem som var akut redan på 400-talet, har präglat de
flesta bibelutgåvor som getts ut sedan 1530-talet.

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 4.

FörsamlingsFakultetens småskriFter, 1.
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jakob appell

Daniel Johansson

TIMO LAATO

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.

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

OM MARTIN LUTHER

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

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.

S SMÅSKRIFTE

KRISTUS FÖRE JESUS OM GUDS SON I GAMLA TESTAMENTETS HISTORIA

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

Den stora gåvan

JULEVANGELIERNA

En kristen förståelse av naturen

Vägen från döden till liVet i dopet

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.

Den stora gåvan

Nytt ljus över skapelsen

torbjörn johansson

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 2.

EN KRISTEN FÖRSTÅELSE AV NATUREN

attaren, Torbjörn Johansson, är sedan 2014 rektor vid
amlingsfakulteten i Göteborg.

NYTT LJUS ÖVER SKAPELSEN

ren väcker hos många människor en spontan förundran
lädje. Vad har den kristna tron egentligen att säga om
ren och de känslor som den väcker i oss? Om naturens
het vittnar om Guds godhet, hur är det då med det onda och
mmande som vi kan se i naturen?
ur kan vi undvika att fastna i det skapade och istället
ätta till Skaparen – utan att det skapade mister sin glans och
e? Blir inte glädjen över naturen ett hinder om det är himlen
är målet?
tället för att bli en avgud som leder bort från Skaparen kan
ren bli en källa till glädje, ett tilltal från Gud och en hjälp
å ett mål bortom det skapade. Det är vad denna lilla skrift
lar om.
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Kommer
under året!
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under året!

Kommer
under året!

Rune Imberg
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Sagt om den nya
småskriften:
Det är allmänt känt att Martin Luthers
reformationsverk hade den Heliga
Skrift som kraftkälla. Liksom att hans
bibelöversättningar fick stor betydelse för
spridningen av Evangeliet och utformningen av
det tyska språket. Men vidden och djupet i
reformatorns bibelstudium, det banbrytande i
hans syn på bibelöversättningens hantverk
liksom hans bibelutgåvors klargörande av vilka
texter som är Helig skrift hör till de nya lärdomar
jag fick mig till livs vid läsningen av detta bidrag i
FFG:s skriftserie. Rune Imbergs framställning är
mycket lärorik och mycket uppbygglig. Den lyfter
fram Martin Luthers insikt att Bibeln är den
levande Gudens absolut sanna tilltal till oss
människor. Dess syfte är att skapa tillit till att
Guds frälsande rättfärdighet ges oss av nåd i
Jesus Kristus. Den tron ger människan evigt liv
med Gud varvid Guds Ande väcker hennes svar
på Guds tilltal i form av bön och lovsång. Kanske
var det den insikten som gjorde att Psaltaren var
en så kär bok för Martin Luther.

Ge en gåva
Tillsammans kan vi ta små steg för att ge människor
hjälp att ta sig ur fattigdom och ohälsa.
Varje gåva är betydelsefull!

Patrik Toräng
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Luthers onda
tankar och Kristus

D

en första stora krisen för Luther inträffade
en kvav sommardag år 1505 vid byn Stotternheim i Sachsen. Plötsligt täcktes himlen
av kusliga moln, häftigt regn föll i störtskurar, hemska stormvindar ven, våldsamma åskknallar dundrade
och en lysande blixt fräste genom halvmörkret. Den
21-årige Martin som hunnit avlägga både baccalaureus
och magisterexamen vid universitetet i Erfurt slängdes
till marken. Han trodde hans sista stund var kommen.
Nu kallade Gud på honom i eld och stormvind. Över
läpparna på honom som vanligen ägde ett gott själv
förtroende gick spontant ett bönerop: ”Sankta Anna,
hjälp mig! Jag vill bli munk!” På Luthers tid var det
mest radikala sättet att svara Ja på Guds kallelse att gå
i kloster. Om det fanns någon plats där en kristen kan
leva ett helgat liv var det där, lärde kyrkan. Genom att
avge löften om lydnad, fattigdom och kyskhet blev man
en verklig kristusefterföljare. Augustinerklostret i Erfurt
hade stränga regler och gott rykte för levande fromhet.
Ordens fokus låg på bibelstudium, själavård och Augustinus teologi – det var huvudpunkter som skulle bli
typiska för reformatorns teologi. På fjorton dagar hade
Martin ordnat sina praktiska förhållanden och brutit
med sitt gamla liv. Den 17 juli 1505 inträdde han som
novis i gemenskapen med de omkring femtio bröderna.
Luther ville helt enkelt bli en helhjärtad kristen.
Därför gick han in för de monastiska idealen med
entusiasm. Hans dagar fylldes av att göra gärningar
för Gud, tjäna andra, be för deras själar, deltaga
i mässan och klosterdygnets sju tideböner. Han
underkastade sig den hårda fastedisciplinen, levde
asketiskt, gisslade sig själv. Det gav frid och ro: ”Jag
erfor hos mig själv och många andra, hur blidkad
och lugnad Satan brukade bli under mitt första år
som präst och munk, så att intet syntes ljuvligare
än späkning.”1 Som nybliven broder hånades och
förlöjligades den fine lagkrönte akademikern av

andra bröder. Tidigare hade han stått över dem i anseende och utbildning. Nu tvingades han utföra de
smutsigaste arbetena i klostret. Luther kunde också
skickas ut i byarna med tiggarpåsen i hand. Det gick
så långt att universitetet ingrep mot mobbningen
av sin lovande magister. Broder Martin uthärdade
dock allt detta. Novisen tycktes exemplarisk. Allt
verkade bra med den unge Luther. Väl godkänd
blev betyget på honom. Efter ett år avgav han sina
definitiva klosterlöften.

Andra krisen blev längre,
svårare och mer oväntad
Självklart antog broder Martin att han skulle växa
i helgelse i klostrets fromma miljö. Att det skulle
kunna bli sämre med honom, att han skulle kunna
känna det som att han kommit ur askan i elden,
fanns inte med på kartan. Dissonanserna i hans
själ började med att han skulle bekänna alla sina
överträdelser i ”tankar, ord och gärningar”. Syndiga
gärningar kunde han nödtorftigt bekämpa och lägga
bort. Kärlekslösa ord kunde han hålla inne med,
hjälpt av tystnaden i klostret. Värre var det med
onda tankar. De bara kom utan att Luther kunde
hindra dem och det i de mest olämpliga situationer.
De var avskyvärda, skamliga och syndiga! Jag har
fallit ur nåden, tänkte han. Gud har lämnat mig och
behandlar mig nu som en fiende.
Luther ville förstås, som vi alla, framstå i så god
dager som möjligt inför andra och inte skylta med
sina problem. Nog kunde han dölja sina anfäktelser
för de andra bröderna och låtsas som om de inte
existerade. Men han upplevde att han levde varje
stund inför Gud för vilken alla genanta pinsamma
tankar var uppenbara. Herren läste i broder Martins
hjärta som i en öppen bok. I samvetet hade Gud
fäst sin blick på honom. Därtill kom att han mer
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än de flesta var medveten om att Bibeln fördömer
sådana som inbillar sig att Gud inte vet deras onda
tanker. Inte bara ord och gärningar var synd utan
redan tanken, viljan, sinnelaget, inskärpte ju Jesus i
antiteserna i Bergspredikan. Broder Martin frågade:
”Vad är det därför inför Gud för skillnad mellan den
som gör och den som vill göra det onda, låt vara att
den senare inte gör, tvingad av fruktan eller lockad
av lust till något timligt gott?”2
Vartefter tornade hans skuld för de onda tankarna
upp sig för broder Martin som ett hemskt mörkt
åskmoln. När som helst kunde det få en urladdning.
Och från dess skugga kunde han aldrig göra sig fri.
Tvärtom! Ju mer han lyckade hålla tillbaka sina
onda gärningar och onda ord, desto mer blev han
uppmärksam på de finaste syndiga rörelserna i sitt
hjärta. Ty även efter de yttersta kraftansträngningarna att undvika synd i ord och handling förblev
hans sinnelag i grunden självupptaget. Dessutom
kunde han som biktpräst höra andra kristna med
stark smärta berätta om samma själskonflikt. I en
senare debatt med en känd teolog slog han fast han
att den problematiska och nedslående erfarenheten
var gemensam: ”Vem känner inte sådant ske i sig?
Vem har aldrig någonsin känt otyglade tankar och
rörelser av sinnlig lusta och vrede, det må nu vara
aldrig så mot sin vilja?”3
För att alla skulle känna igen sig beskrev Luther
det konkret, realistiskt. Han gav exempel på vredens onda tankar då han utlade Bergspredikan:
”Låt oss ta någon fin eller from man eller kvinna.
Han uppför sig snällt och vänligt mot den som inte
förnärmar honom ... men gör någon det, då kan
han inte behärska sig; han måste bli arg. . . om inte
på sina vänner så på sina fiender. Kött och blod
kan inte höja sig över detta.”4 Vid ett annat tillfälle
berättade han om en munk som inte kunde göra
sig fri från missnöje och otålighet i klostret och
därför drog ut i öknen för att kunna leva i fred och
slippa alla irritationsmoment. Men ensam i öknen
fick han ändå ett svårt vredesutbrott. Då insåg
eremiten att de vredgade onda tankarna inte var
andras fel utan att han själv var benägen för dem,
konkluderade Luther.5
I Stora katekesen konstaterade han att lustans onda
tankar var ett allmänmänskligt faktum hur mycket
pryda kristna än tränger bort dem: ”Kött och blod
förbliva kött och blod, och den naturliga böjelsen
och retelsen går, utan att man kan undanrödja eller
hindra den, sin gång, såsom var man ser och känner.
/ – – / Och korteligen, även om de avhålla sig från
den yttre gärningen, så är dock deras hjärta fullt av
okyska tankar och ond lusta, så att där är en ständig
brånad och en hemlig pina, .... ”6
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Vredens onda tankar kallade han för ”anfäktelser på vänstra sidan” och lustans vanliga tankar för
”anfäktelser på högra sidan”, då högra handen är
den vi lättast och oftast använder oss av.7 Utifrån
Jesu två första antiteser i Bergspredikan föregrep
Luther faktiskt Sigmund Freud då han framhäver
aggressivitet och sexualitet som två starka krafter
i människan vilka är svåra att styra då de visar sig i
oönskade tankar som samvetet fördömer.
Men Luthers uppdrag som doctor biblicus var att
pejla in syndens omedvetna själsgrund. Vad lärde
Skriften om källan och drivkraften bakom alla verksynderna? Jesus säger att ”de onda tankarna kommer inifrån, ur människornas hjärta” (Mark 7:21).
Av Bibeln, Augustinus och egna erfarenheter drog
Luther den slutsatsen att det i människan finns ett
ur-sinne, en brist på tro, en gåtfull självcentrering.
Den visar sig i lustprincipens styrka, i girighet, frosseri, högmod och ära. Omvänt känner människan
olust och motvilja mot kyskhet, frikostighet, måttfullhet, ödmjukhet och vanära. ”Det är, säger jag,
lätt att märka, huru vi däri blott söka och älska oss
själva, hur vi är inkrökta och inböjda i oss själva,
åtminstone till hjärtat, om vi inte kunna vara det
med gärningarna.” Det medeltida begreppet ”ond
begärelse”, concupiscentia, framstod för Luther som
en mer aktiv psykodynamik än den dominerande
samtida teologin tänkte sig av. Människan är bunden i en egocentricitetens trollcirkel som får henne
att i både det kroppsliga och andliga goda söka sitt
eget. Luther återanvänder Augustinus gamla uttryck
amor sui – av sig själv kan människan bara älska sig
själv över allting. Samtidigt som hon tenderar att
vända sig mot sig själv vänder hon sig bort från Gud,
bort från fruktan för och förtröstan på Gud. ”Detta
är summan av alla hennes synder.”8 Freud behövde
inte mynta begreppet narcissism, han kunde lika
gärna ta upp dessa augustinska föreställningar om
”självkärlek” och ”inkrökthet i sig själv”, har Jürgen
Moltmann påpekat.
Därtill visste Luther att det var han som tänkte det
onda. Han var ansvarig och skyldig till sitt onda, sade
hans samvete. Det gjorde honom värd Guds vrede
och förkastelse. Ofta gick broder Martin därför till
bikt. Allt svårare blev det emellertid för honom att
nämna alla onda tankar i sin syndabekännelse. Och
befrielsen genom biktens avlösning varade inte
länge. Kampen mot de onda tankarna förde honom
i själva verket ännu längre bort från den hjärtats
kärlek och helighet som Gud krävde. Lagen upplyste
andligen om Luthers nöd- och skuldtillstånd och
gjorde honom alltmer frustrerad. Det yttrade sig i
att det även kunde dyka upp vrede mot Gud, hat och
önskan att Gud inte skulle finnas. Luthers plåga blev
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bara större under lagen som tillsammans med Guds
vrede framträdde som nya tyranner för honom.9
Vad broder Martin ville var att verkligen älska
Gud över allt, sin nästa som sig själv. Han kämpade
för att bli kvitt sina synder, bli ren och värdig inför
Gud. Men det gick inte! Det var omöjligt att vara
kristen! ”Såsom munk ansåg jag, att det var ute med
min frälsning, så snart jag någon gång kände köttets
begärelse, det är onda rörelser, frestelse till okyskhet, vrede, hat eller avund mot någon broder. Jag
försökte många botemedel, jag biktade dagligen,
men jag blev icke bättre, ty köttets begärelse kom

ständigt tillbaka, och därför kunde jag icke få ro utan
plågades beständigt av sådana tankar som dessa:
Du har begått den eller den synden, likaså ansattes
du av avund, otålighet m.m. Du har alltså förgäves inträtt i den heliga klosterorden, och alla dina
goda gärningar äro fåfänga.”10 Men han upptäckte
också att han var inte ensam om sin frustration. I
berättelserna om kyrkans stora gudsmän hörde han
samma klagan. De fromma tog ansvar och bekände
att de beständigt syndade och var orena i Guds ögon
eftersom de inte älskade Gud över allt. Det var en
tröst för Martin att han inte var unik.
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Luther insåg alltså att Jesu sinnelagsetik inte präglade honom. Hans nederlag i striden mot sina onda
tankar fick ytligheten i syndbegreppet som tagit över
i kyrkan att bli uppenbar.

Vilken slags själavård
blev Luther erbjuden?
Enligt dåtida förkunnelse var ”den onda begärelsen”
inte synd. Endast om människan instämde i och
föll för den blev den en synd. Kyrkan koncentrerade sig i praktiken på synd som yttrade sig i ord
och gärningar, verksynder. Luther uppfattade detta
syndbegrepp så: ”Sofister och munkar kände aldrig
någon andlig frestelse, och därför förde de endast
krig mot det sexuella begäret för att undertrycka
och besegra det, och uppblåsta över denna seger,
som de likväl aldrig vunnit, ansåg de sig vara vida
bättre och heligare än gifta människor – för att nu
inte tala om att de under denna lysande skylt närt
och omhuldat alla slags förskräckliga synder: oenighet, högmod, hat, förakt för nästan, förtröstan på
den egna rättfärdigheten, förhävelse, åsidosättande
av gudsfruktan och Ordet, otro och hädelse. Mot
sådana synder kämpade de inte, ty dem ansåg de
icke ens vara synder.”11
Med värme tog sig priorn Johann von Staupitz an
broder Martin i själavård. Han försökte vinna Luthers förtroende så att han kunde acceptera den dåtida
kyrkans syn på de onda tankarna. Men Martins
erfarenhet av dessa plus Skriftens och Augustinus
undervisning om synden tedde sig mer autentisk.
Traditionen adresserade inte hans plåga och gav
honom ingen tröst.
Man sade då: Luthers problem var hans överkänslighet, skrupulositet. Det latinska ordet scrupulus betyder liten, vass sten. Två invändningar har rests mot
det: För det första blir denna retrospektiva diagnos
ohistorisk. Luthers sökande efter frälsning ter sig överdrivet enligt moderna måttstockar. Men det var inget
patologiskt på 1500-talet. För det andra lär oss psykologin att en skrupulant egentligen har sitt psykodynamiska försvar i sin skrupulositet och varken kan eller
vill hitta en väg ut ur sin nöd. Luther ville emellertid
allvarligt övervinna sina betänkligheter. Viktigast var
att faktiskt nå det gudsförhållande som för honom var
det riktiga.12 När lagen dömde ut hans onda tankar
och djävulen hånade honom för att inte vara en sann
kristen, vände han sig till det som är sanningen i en
duperad värld, till Bibeln. Anfäktelsen lär oss att söka
och älska Guds ord, underströk han senare.13
Morgonstjärnan Kristus
Efter alla år med sju dagliga tideböner kan Luther
Psaltaren utantill. Som doktor i den heliga Skrift sönr 2/2017
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ker han Gud än djupare i sin första psaltarföreläsning
(1513/1515). Med traditionen förutsätter han inte
bara att Jesus läste Psaltaren varje dag utan även att
Kristus utgör subjektet som talar i psalmerna. Den
bokstavliga meningen är den kristologiska. Det är
Kristus som klagar över att vara övergiven av Gud i Ps
22 och Kristus som dränks av lidande i Ps 69. Plötsligt upptäcker Luther att de tankar Kristus plågas av
liknar hans egna. Jag är inte ensam! genomblixtrar
honom. Herren har känt detsamma som jag! säger
han överraskad. Då aktualiseras nästa varseblivningsmönster för honom. Det som sker med Kristus äger
sin tillämpning även på mig som enskild kristen!
Tolkningen som relaterar texten till mig personligen
kallas tropologisk. Han ser det framför sig: Kristus
steg ner i mitt helvete, led och dog för mig. Av kärlek
gjorde han det i mitt ställe.14 Den kristologiska och
tropologiska läsningen av Psaltaren samverkar och
omstrukturerar hans förståelse av rättfärdiggörelsen.
I stället för den tidigare traditionens betoning på
Jesus som förebild, imitatio, faller nu accenten på vad
Jesus har gjort i sin historiska gärning för människan
och att denna kärleksgåva skänks till människan
gratis. En morgonstjärna tänds i hans natt med hopp
om gryning och befrielse.
Dagsljuset bryter sedan fram klart och dimmorna
viker under Luthers föreläsningar över Romarbrevet
(1515/1516). Vid Rom 2:15 tecknar han sin nya
bild av Kristus som människan under Guds vrede
vilken är Guds kärleks tecken. Försoningens kraft
är inte juridisk utan Sonens kärlek till Fadern och
Faderns till Sonen. När Luthers hjärta och samvete
vittnar om hans onda tankar och anklagar, vänder
han sig till Kristus och säger i opposition till både sitt
samvete och själafienden: Du, Kristus, är människan
som gjort mina synder till dina, skänkt tillfyllestgörelse för dem, dött, uppstått och gjort din rättfärdighet till min. Min skuld har uppslukats av djupet i
Kristi rättfärdighet, han som ju själv är Gud. Min
försvarare är överlägsen min anklagare. Gud är större
än mitt hjärta.15 När hans onda tankar fördömt
honom mest har inget hjälpt mer än att se upp till
Kristus som kopparormen i öknen. Då har Luther
kunnat gå emot själafienden med att Kristus, den
sanne, evige Guds Son, blivit kött och ben, nu sitter
på Guds högra sida och träder in för oss.16 Djupet i
den fornkyrkliga kristologin återupptäcks av Luther.
För honom blir Kristus inte bara den som i det förgångna blidkat Guds vrede utan den som just nu
effektivt besegrar de onda tankarna – av kärlek till
honom. Befriande för Luther i försoningen är både
att Kristi strafflidande som människa har skett då
(perfekt) och att hans seger som Gud över djävulen
ständigt blir verklighet nu (presens). En dynamisk

enhet mellan “den latinska försoningsläran” och
“den klassiska försoningsläran” utgör försoningens
mysterium, har den moderna lutherforskningen
enats om.
Tänk er följande situation: Det ringer på dörren,
den lilla dottern öppnar dörren och ser en okänd man
stå där ute och fråga något. Medveten om sin litenhet
säger flickan spontant: Jag ska be Pappa komma, ta
hand om problemet och svara! Den bilden illustrerar
hur trons överlåtelse till Gud i Kristus som är rättfärdigare och starkare blir lösningen på livsproblemet
för Luther. Gud leder människan med lagens tuktoris till att upptäcka alltmer av sin synd. Hon förs
till en punkt där hennes kärlekslösa sinnelag blir så
uppenbart att hon inte längre kan lura sig själv med
falsk tröst. Istället måste människan lägga ner sina
försvar, erkänna sig besegrad av den gudomliga kärleken och bara överlåta sig åt den. Ta hand om mig och
mina onda tankar! I am yours! förklarar broder Martin inför Kristus i den engelskspråkliga lutherfilmen
(2003) med Joseph Fiennes i huvudrollen. Jag är din!
Förlåtelse och förnyelse kommer då vi får möjlighet

att uppleva Kristi kärlek och Kristi kärlek som Guds
kärlek vilket är det nya i Luthers kristologi. Då föds
vi på nytt som kristna och mognar till ett autentiskt
liv i utgivande kärlek och helgelse. Ty ”Guds kärlek
finner inte utan skapar sin älskade”.17
Själv kan Luther inte förändra sig i grunden och
betvinga sina onda tankar. Endast genom Ordet
kan hjärtat bli rent. Det avgörande är att vi hör
Skriften, läser den och låter Ordet om Kristus få
verka i vårt hjärta.18 Under sin bibelmeditation
över Kristi död och uppståndelse känner broder
Martin förlåtelse och visshet strömma in i sig. Den
helige Ande gör honom så ”glad, frimodig och
oförskräckt inför Gud och allt skapat”. (Företalet
till Romarbrevet).
Den restlösa kapitulationen inför och överlåtelsen
åt Gud i Kristus genom Anden är hjärtpunkten i
reformatorns teologi. Låt oss ha kvar fokus på detta
centrum då vi nu år 2017 ska fira 500-års jubileet
av de 95 teserna och då många andra i och för sig
intressanta aspekter av Luthers teologi kommer att
presenteras, diskuteras och dominera.
Fredrik Brosché

Artikeln har tidigare varit publicerad i Svensk
Pastoraltidskrift inför reformationsdagen 2017.
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Upptäcka mera? Fredrik Brosché finns tillgänglig för undervisning ute i församlingar och andra sammanhang. I vår nyutkomna katalog med föredragserbjudanden ges exempel på ämnen som Fredrik
gärna undervisar om. Fredrik är också näst på tur i FFG:s serie med småskrifter med boken ”Luther
tröstar med evangelium” (beräknad utgivning i maj). Fredrik undervisar också på FFG, bl.a. på höstens stora bibelkonferens 10–11 november och redan i vår på vårens kvällskurs med ämnen som
berör vården av den inre människan. Till kursen, som äger rum tisdagarna 18/4, 25/4, 2/5 och 9/5 kl.
18.00–20.30, krävs anmälan senast 4 april. Mer information på hemsidan.
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Filippusprogrammet (1 år)
5 korta om Filippusprogrammet:
Studiemiljö (3 korta!)

Studieram

– Kulturcentrum: 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.
Eftersom FFG är en institution på evangelisk-luthersk grund kommer reformationsjubileet
(reformationen 500 år 1517–2017) att uppmärksammas på en rad olika sätt under året, vilket
dessutom gör vårt hus till en spännande mötesplats.
– Inspiration: I vårt hus, en fantastisk villa från 1900-talets början, möter en stimulerande studiemiljö. Det teologiska biblioteket är både inbjudande och omfångsrikt. Läsplatserna alldeles
under tak på tredje våningen är både mysiga och fyllda av studiero. I de olika klassrummen
får de stora frågorna sitt utrymme genom undervisningen och samtalen. Matsalen på andra
våningen är mötesplatsen för gemenskap med många som rör sig i huset.
– Kyrklighet: Kapellet i husets mitt är den viktiga platsen för enskild och gemensam bön. 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.

Kursplanerna (se hemsidan) har anpassats för att ligga nära den vardag
som möter i kyrka och samhälle.
Kontakt med handledare i församling gör att studiernas praktiska
nytta hela tiden aktualiseras. Varje
student tilldelas mentor (ur FFG:s
lärarkår) med möjlighet till andlig vägledning. Bikt och personlig
själavård finns att tillgå. Varje dag
bes gemensam middagsbön i kapellet, som i övrigt kan användas
för enskild bön/stillhet och andra
andakter.

Aposteln Filippus och Filippusprogrammet

A

posteln Filippus är faktiskt en av de mest välkända apostlarna, även om man kanske inte
tänker på det så ofta. Det som gör honom så känd är några repliker som återfinns i Johannesevangeliet, framför allt i kap. 1.
Vi har funnit Messias! Så sade Andreas till Filippus när han mötte honom en dag vid floden
Jordan. Mer behövde Filippus inte höra: efter detta höll han sig i närheten.
Dagen efter detta beslöt Jesus att gå till Galileen. Han letade upp Filippus och sade: Följ mig!
Filippus lydde Jesus och följden blev en vandring tillsammans som kom att vara i ungefär tre år.
Samma dag som Filippus mött Jesus letade han upp Natanael (som möjligen är identisk med
aposteln Bartolomeus) och sade: Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har
skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.
Natanael, som ännu inte mött Jesus, kontrar med en spydig fråga: Kan något gott komma från
Nasaret?
Filippus låter sig inte provoceras utan svarar lugnt: Kom och se!
Det som sedan hände Natanael, hans möte med Jesus, kom att förändra hans liv för alltid.

Vi på Församlingsfakulteten säger nu precis som Filippus: Kom och se! Välkommen till Göteborg för att studera teologi,
att lära dig mer om Jesus från Nasaret!
Jesus är den utlovade Messias, men det innebär mycket mer än vad Andreas och Petrus och Filippus och de andra insåg
när de inledde sin vandring med honom. Under året på Filippusprogrammet vill vi – lärare och studenter – tillsammans
fördjupa oss i Skrifterna och den kristna trons mysterier och tränga in i vad det innebär att Jesus är Messias, den levande
Gudens Son, som Petrus bekänner i Matteus 16.
Men du frågar kanske ändå: Kan det komma något gott av att läsa teologi på Församlingsfakulteten i Göteborg?
Då svarar vi lika lugnt som Filippus: Kom och se!
Rune Imberg

P. S. Det finns faktiskt en viktig Filippus till i Bibeln, ”Filippus II”, som vi möter i Ap 6, 8 och 21. Han var både diakon
och en stor missionär. Även han är en stor förebild för Församlingsfakultetens Filippusprogram!
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Studiebidrag

Studiegång

Studieansökan

Att studera på Filippusprogrammet är helt kostnadsfritt. FFG har inte
möjlighet att förmedla
studiemedel via CSN men
erbjuder alla som studerar
stipendier som motsvarar
studiebidraget. För studentboende hänvisas till
Markusgården, ett kristet
studentboende i centrala
Göteborg som FFG har
nära samarbete med.

Det är möjligt att läsa programmet på både hel- och halvfart.
Fullgjord utbildning på Filippusprogrammet ger en examen som
är bedömd av European Evangelical Accrediting Association som
jämförbar med Certificate of Theology. Det ger en kvalitetssäkring
åt examen och möjlighet till fortsatta teologiska studier vid ca
400 lärosäten i världen. Det är möjligt inom ramen för studier
på FFG att gå vidare med en tvåårig påbyggnad, vilket leder till
en examen jämförbar med Bachelor of Theology. Därefter är det
möjligt att följa det masterprogram som FFG ger i samarbete
med Concordia Theological Seminary i USA: Master of Sacred
Theology.
Den som endast har möjlighet att studera på distans ombeds
kontakta FFG för diskussion om ev. alternativ studiegång.

Ansökan sker senast 15 maj
genom att fylla i och skicka
in ansökningsblankett som
finns på vår hemsida. Efter
att FFG behandlat ansökan
meddelas i god tid när terminen startar och vad studenterna behöver veta inför
skolstarten.

Sommarbibelskola 3–5 augusti

Tron allena – Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena
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!

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.

Kalendern:
1 juni: Roland Gustafssons avskedsföreläsning och fakultetens
läsårsavslutning

24 mars: Temadag om rättfärdiggörelsens relevans
25 mars: Fakultetens dag med temat Reformation då och nu

3–5 augusti: Sommarbibelskolan med temat Tron allena –
Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena

18 april: första tillfället (av fyra) för kvällskursen med Fredrik
Brosché

10–11 november: Internationell bibelkonferens med temat
Rättfärdig och syndare – samtidigt

15 maj: Sista ansökningsdag till Filippusprogrammet och
teologiska utbildningen

Fristående kurs

Gamla testamentet, introduktionskurs
Kurskod: EG 11
Kursperiod: 27 mars – 29 maj, mån- och onsdag förmiddag, halvfart
Lärare: Johannes Hellberg
Anmälan till expeditionen.
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Sänd ditt bröd över vattnet
Baksidan av Hälsning förgylls ofta med porträtt av f.d. studenter på FFG, så också i detta nummer. Jan-Ulrik Smetana
hörde till den allra första kullen av studenter som började studera på FFG år 2000 och den då tvååriga teologiska
utbildningen, som dock utökades med ett år. Jan-Ulrik är numera missionär i Peru tillsammans med sin familj.

J

an-Ulrik, hur har din väg gått efter studierna på FFG?
Efter tre år på Församlingsfakulteten startade Lutherstiftelsen lämpligt nog sin första pastoralkurs hösten 2003. Jag och Gunnar Andersson gick kursen och antogs
sedermera som de första prästkandidaterna i Missionsprovinsen. Efter avslutad pastoralkurs flyttade jag med min
familj tillbaka till Västerbotten där jag blev föreståndare för
Fridhems missionsgård i Vännäs. Jag prästvigdes 2005 när
Missionsprovinsen genomförde sin första prästvigning. På
Fridhem stannade vi nästan tio år tills vi fick kallelsen att bli
missionärer för ELM-BV i Peru i Sydamerika.
Kan du beskriva något av din tjänst i Peru?
Sedan två år står jag tillsammans med min fru Ann-Charlotte
med i ett församlingsplanteringsprojekt i norra Peru, i ett
samhälle som ligger utanför staden Chiclayo. I början gjorde
vi mest hembesök men nu har en liten luthersk församling
tagit form. Jag har hållit katekeskurs för medlemmarna. Nu
har vi en fast plats där jag varje torsdag håller bibelstudium
och på söndagar firar vi gudstjänst. Även om vi inte upplever
en stor väckelse, numerärt sett, ser vi ändå frukten av Guds
ord och sakrament. Några vittnar om nytt liv i Kristus.
Jag arbetar också som missionsrepresentant vilket innebär
att jag får vara med och stötta den unga lutherska kyrkans
fyra etablerade församlingar både i Chiclayo och Piura. Jag
är också med i kyrkans pastorsråd. Den uppgiften ligger mig
mycket varmt om hjärtat eftersom jag får vandra tillsammans
med pastorerna och några predikanter och stötta dem i deras
oumbärliga uppdrag, att predika Guds ord och leda kyrkan.
Vad har din teologiska utbildning på FFG haft för betydelse
för dig, när du ser på den med några års distans och med
erfarenhet från både församlings- och missionsarbete?
Jag är oerhört tacksam för det jag fått på Församlingsfakul-

teten! Utan FFG hade jag inte kunnat gå in i de uppgifter jag
fått. Även om jag lärt mig nya saker, nya perspektiv har lagts
till, så utgör tiden på FFG en ovärderlig grund för mig. Framförallt för min egen tro, tron på Guds ords sanning och liv,
tron på att den lutherska förståelsen av Bibeln är korrekt. Jag
minns när jag ibland satt på lektionerna och njöt av den goda
undervisningen och att jag i bön tänkte ”hur ska jag kunna
föra allt detta goda vidare?” Och undervisningen har jag fått
ge vidare under flera års tid, genom predikningar och konfirmandundervisning på Fridhem, men även här på missionsfältet i Peru, där förhållandena och kulturen är så annorlunda.
Jag är djupt tacksam till Herren för Församlingsfakulteten och
när jag tänker på FFG gör jag det alltid med glädje. Jag vill
tacka och uppmuntra alla på FFG, ert arbete är inte förgäves!
Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka.
Pred 11:1
Jakob Appell

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

