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ledare

Församlingsfakulteten 
som mötesplats

Församlingsfakulteten har många funktio-
ner, vilket vi ofta har anledning att komma 
in på. Nyligen (i Hälsning nr 5/2011) lyftes 

forskningens betydelse fram vid sidan av det som är 
vår huvuduppgift, nämligen undervisningen.

En annan viktig funktion som inte ska glöm-
mas bort är Fakultetens uppgift att fungera som 
mötesplats. Låt mig nu lyfta fram ett par perspektiv 
på detta.

Församlingsfakulteten 
– den regelbundna mötesplatsen
Till vardags är det olika grupper av människor som 
brukar stråla samman på FFG. Studenter och elever 
(på TU resp. Bibelskola Göteborg) resp. anställda 
(lärare, administrativ personal) har Fakulteten som 
mötesplats varje vecka. Beroende på sammanhanget 
möts vi i olika rum: vid undervisningen i klassrum-
men – vid andakterna i kapellet – vid lunch och 
fikapauser i kaféet eller tidningsrummet. 

Som mötesplats kompletterar FFG de flesta tra-
ditionella universitetsinstitutioner som ofta har en 
ensidigt akademisk slagsida. I universitetsvärlden är 
man numera medveten om att man behöver bredda 
perspektiven, något som vi på Fakulteten gjort redan 
från början.

Det finns andra grupper som regelbundet har 
FFG som mötesplats, bl.a. studenter vid Göteborgs 
universitet som läser religionsvetenskap eller helt 
andra ämnen. Ytterligare andra besöker FFG re-
gelbundet, antingen för att ta del i den sociala och 
andliga samvaron eller följa t.ex. vår lördagsunder-
visning – som nu är inne på sin 32:a termin!

Som regelbunden mötesplats är Församlingsfa-
kulteten viktig: akademiskt, andligt, socialt. 

FFG som mötesplats 
– vid speciella tillfällen
Det intressanta och glädjande är, att det nu märks att 
Församlingsfakulteten håller på att bli en allt vikti-
gare mötesplats för människor som bara besöker oss 
då och då. En del kommer från andra länder, andra 
är svenskar som kommer från när och fjärran för att 
delta i kurser och arrangemang som anordnas på 
FFG. Låt mig ge några exempel på detta:

Den danske teologen Leif Andersen, lektor vid 
Menighedsfakultetet i Århus, gästade FFG den 20 
februari. Egentligen skulle han medverka vid FFG:s 
lärarfortbildning, men när han senast besökte oss 
(för några år sedan), väckte han så stort intresse att 
vi beslöt att han i år även skulle ge en öppen föreläs-
ning på kvällen. 

Ett antal personer från skilda sammanhang kom 
för att höra honom tala över det spännande ämnet 
Hur kan källa och törst mötas? En föreläsning om pre-
dikan i vår tid. Med hjälp av konst och litteratur från 
skilda epoker belyste han vikten av samtidsanalys för 
att kunna nå dagens människor.

Ett par veckor senare hade vi två dagar då vi till stor 
del fyllde vår föreläsningssal. Fredagen den 8 mars 
bjöd vi in till en heldag med temat Himlen på jorden 
– en temadag om liturgik. Prästen Jan Bygstad från 
Bergen i Norge, professor Naomichi Masaki från 
Japan/USA samt prästen Torbjörn Lindahl, Umeå, 
gav då ”en försmak av den himmelska gudstjänsten” 
(Stefan Nyholm). – För den som vill veta mer om 
vad som hände denna innehållsrika dag, hänvisar jag 
till Nyholms intressanta reportage i Kyrka och Folk, 
nr 12/2012, s. 4–5.

Dagen efter, 9 mars, följde Fakultetens dag med 
bibelföredrag av prästen Göran Simonsson, ett antal 
miniseminarier, kaffe, samt en innehållsrik föreläs-
ning av prof. Lawrence Rast med ämnet ”Formed 
for Christ”, om prästutbildning ur ett lutherskt 
perspektiv. – Vi noterade med glädje att Rast, som 
nybliven rektor (President) för det teologiska semi-
nariet i Ft. Wayne i USA valde att besöka Försam-
lingsfakulteten under en halv vecka.

Kära läsare, vänner och understödjare – Försam-
lingsfakultetens betydelse som mötesplats i akade-
miska och kristna sammanhang kommer inte att 
minska. 

Också Du är välkommen att finnas med i det 
andliga och akademiska sammanhang som Försam-
lingsfakulteten utgör!

Rune Imberg
forskningschef
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från skriften

P salm 84 är en psalm om längtan, om läng-
tan till Guds hus. Den var förmodligen 
avsedd att användas vid vallfartshögti-

derna, särskilt Lövhyddohögtiden, då israeliterna 
vallfärdade till Jerusalem, till templet. Templet är 
mötesplatsen mellan himmel och jord, det är platsen 
där Gud valt att låta sitt namn bo.

Första delen av psalmen (v. 2–5) är full av känslo-
laddade uttryck. Först kommer utropet om tem-
pelgårdarnas ljuvlighet och sedan två mycket starka 
uttryck för längtan, det ena verbet talar t.o.m. om 
att psalmistens själ eller liv förtärs. Denna längtan 
är dock kombinerad med likaledes starka uttryck för 
glädje i Gud. Här betonas det att människans inre 
”själ” (eg. ”hjärta”) och ”kropp” deltar i jublet inför 
den levande Guden.

Från ordvalet i v. 3 har vi en hel del att lära om oss 
människor och vår relation till Gud. Det handlar 
om att hela vår varelse, synligt och osynligt, yttre 
och inre har en relation till Gud. Vår gudsrelation är 
inte begränsad till ”själen”. Gud är just den levande 
Guden, den som själv alltid lever och som är källan 
till allt liv (jmf Ps. 36:10).

Psalmistens längtan till templet jämförs med två 
fågelarter som har den stora förmånen att kunna 
vistas, bygga bo och föda upp ungar på Herrens 
gårdar. Denna starka längtan efter templet har att 
göra med den längtan efter Gud och det heliga som 
människan bär på. Samtidigt är Skriften klar över att 
vem som helst inte kan nalkas Gud när som helst. Ps. 
24 besvarar frågan om vem som får träda in i Her-
rens helgedom med orden: ”den som har oskyldiga 
händer och rent hjärta”. Spänningen mellan längtan 
efter Gud och hans helighet får vi inte tappa bort.

I de följande verserna (v. 6–8) skiftar fokus till dem 
som vallfärdar till templet. Själva vandringen i all sin 
möda beskrivs som något av Gud välsignat. Glädjen 
inför Gud börjar inte vid ankomsten till templet 
utan redan under resan dit. Här har vi en parallell 
till vår resa till det himmelska Jerusalem. Den som 
är döpt och lever i Kristus väntar inte på det eviga 
livet, utan lever det eviga livet redan nu.

Verserna 9–10 är en bön för Herrens smorde. 
Även om både profeter och präster också smordes 
är det mest troligt att psalmisten här har kungen i 
åtanke. Sedan mynnar psalmen i de avslutande ver-
serna ut i en glädjefylld avslutning med lovprisning 

Längtan till Guds hus – Psalm 84

av Gud. De två jämförelserna mellan ett liv i Guds 
närhet och ett liv bland ogudaktiga hänger samman 
med att Gud är källan till livet och vad gott är. Det 
är bättre att leva ett kort liv med knappa resurser i 
Herrens närhet än ett långt liv med jordens överflöd 
bland ogudaktiga. Tiggaren vid Sköna porten i Apg 
3 är här ett föredöme för oss.

Efter denna genomgång av psalmen kan vi i Nya tes-
tamentets ljus se att Jesus är det nya templet. Enligt 
Johannesprologen ”tabernaklade” Jesus på jorden, 
dvs. Gud tog på nytt sin boning bland människorna, 
denna gång genom sin Son.

Psalm 84 handlar därför om fyra saker: 
1) Om längtan till Guds hus, templet i Gamla 

testamentet och den gemensamma gudstjänst-
lokalen, kyrkan i Nya förbundet. 

2) Om längtan efter Gud själv genom den eller 
det han själv valt att uppenbara sig genom, en 
längtan till templet uttrycker alltså profetiskt 
en längtan till Kristus. 

3) Om vallfärden till templet som förebådar vår 
vandring till det himmelska templet. 

4) Om lovprisningen av Gud själv, formulerad i 
en lovprisning till Guds boning. 

Därför finns det alla anledning att efter tidegär-
dens ordning be Psalm 84 som en förberedelse för 
mässan då den ger uttryck åt det som mässan gestal-
tar. Gudstjänsten är vallfärden mot evigheten och 
evigheten på jorden, den är ett ”hål i tiden”.

Johannes Hellberg
rektor

Jesus på 
jorden, dvs. 
Gud tog 
på nytt sin 
boning bland 
människorna, 
denna gång 
genom sin 
Son.
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”Theological education 
in church history has 

consistently been formed and 
shaped by developing cultural 
and social realities.  Whether in 
the early church at Antioch and 
Rome, in the Reformation period 
in Germany, and on the frontier 
of the United States, the church 
has walked a very challenging and 
tenuous road.  On the one hand, 
it was creatively responded to 
challenging circumstances in or-
der to provide ministers of word 
and sacrament who are “apt to 
teach”.  On the other hand, it has 
consistently sought to implement 
the highest standards in its min-

Intressanta möten på FFG 
– glimtar från två intensiva dagar

isterial training, always remem-
bering that Luther, and we might 
also mention C.F.W. Walther 
as well, considered the distinc-
tion of Law and Gospel one of 
the most difficult tasks for God’s 
people generally and His pastors 
specifically.  The challenge to us 
in the present is very similar to 
that of the historic church.  We 
must find ways to supply minis-
ters for the missio dei, which bring 
the fullness and richness of the 
biblical and confessional witness 
to bear.  Doctrine and evangelism 
are not at odds with one another, 
but form, shape, and, in a purely 
gospel sense, drive one another.”

Fredag–lördag, 9–10 mars innebar två intensiva dagar på Församlingsfakulteten. Under fredagen 
gavs en fortbildningsdag med temat liturgik och på lördagen inbjöds till Fakultetens dag med 
föreläsningar i många olika ämnen. På fredagskvällen hade också tidigare FFG-studenter (alumni) 
inbjudits för en stunds trevlig samvaro.

Professor Naomichi Masaki föreläste bl.a. om ”God in Japan”. Tidigare studenter – alumni – glatt återsamlade.

President Dr Lawrence R. Rast talade över ämnet ”Formed for Chirst: 
pastoral formation in historic perspective”.
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Jan Bygstad, Bergen, talade om gudstjänsten i Uppenbarelseboken och 
om den betydelse som Gamla testamentets högtider har i Johannes syner.

”I högmässans liturgi finns 
en linje som motsvarar Jesu 

vandring med lärjungarna. I bere-
delsen och avlösningen får vi börja 
i förlåtelsen. Jfr lärjungakallalsen i 
Luk. 5, Petri ord ”gå bort från mig, 
jag är en syndare”. Den händelsen 
blir liksom en ”rubrik” över evang-
eliet, även om Petrus sannolikt får 
en starkare erfarenhet av det ske-
endet när han erfarit sin oduglig-
het i förnekelsen. På samma sätt 
är beredelsen något som vi på ett 
”djupare” sätt erfar i hela mäss-
sans skeende. Herre förbarma dig 
(Kyrie) är hela världens rop om att 
Gud förbarmar sig över oss – det 
vi innerst inne behöver. 

Av Gamla testamentets tre sto-
ra högtider, påsk, pingst och 

lövhyddohögtiden, har två sin tyd-
liga förnyelse i det nya förbundet: 
Påsken som handlar om frälsning 
och om lammet som blivit slaktat, 
pingsten som handlar om Andens 
utgjutande. Men hur är det med 
den tredje, lövhyddohögtiden?

Lövhyddohögtiden var en hög-
tid i samband med inbärgandet 
av skörden (3 Mos. 23:39). När 
folket hade samlat in fikon, druvor 

m.m. skulle de hålla högtid inför 
Herren. Lövhyddohögtiden vän-
tar fortfarande på sin fullbordan, 
och i Uppenbarelseboken finns 
många anspelningar på dess firan-
de. I synerna i Uppenbarelsebo-
ken skildras hur inbärgandet av en 
skörd har skett: folk av alla folk och 
stammar och länder och språk står 
inför Lammet. Det finns flera drag 
i Uppenbarelsebokens skildring av 
den himmelska gudstjänsten som 
påminner om lövhyddohögtiden: 

Den stora vita skaran bär palm-
grenar i händerna, vilket hörde 
samman med lövhyddohögtiden. 
Under lövhyddohögtiden skulle 
folket glädja sig inför Herrens an-
sikte. Rabbinerna kunde säga: Den 
som inte upplevt lövhydddohögti-
den vet inte vad glädje är. Lövhyd-
dohögtiden firades efter den stora 
försoningsdagen: Fulländningen 
och glädjen har sin grund i förso-
ningen. (Referat av huvudtankar)

Torbjörn Lindahl, Luleå, talade över ämnet 
”Traditionell liturgi – hållbar än idag?”

Dagarnas yngste deltagare.
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info/annonser

Församlingsfakulteten inbjuder åter till sommarbibelskola. Det är en möjlighet till fördjupning, reflektion och växt.

 Torsdag Fredag Lördag

08.50 Morgonbön Morgonbön Morgonbön

09.15 Jesus och Nikodemus  Jesus och Johannes döparen Jesus och kvinnan vid brunnen
 – om den nya födelsen (BB) – Brudgummen och hans vän (BB)  – ”Herre, ge mig det vattnet!” (BB)

10.00 Kaffe Kaffe Kaffe

10.30 Offret på Moria berg  Tjänst och tillbedjan i Det saliga bytet
 (1Mos. 22), (JH) Uppenbarelseboken:  – Jesu dop och vårt (JA)
  Två möjligheter (DJ)

12.00 Middagsbön Middagsbön Middagsbön

12.20 Lunch Lunch Lunch

13.30 I triumftåg med Kristus Evangeliet och mötet Barndopet (RI)
 (2 Kor. 2:14), (RG) med samtiden (TJ)

14.15 Kaffe Kaffe Kaffe

14.30 fortsättning fortsättning fortsättning

15.15 Slut Slut Slut

Bibelkonferens
19–20 oktober 2012

Tema: Skapelsen

Kyrkans trosbekännelse inleds med artikeln om Gud som skapare, 
det är inte enbart ett förord utan en väsentlig del av trons innehåll. 
I teologins och kyrkans sammanhang finns alltid risken att man 
betonar den ena trosartikeln på bekostnad av den andra. Betoningen 
på Jesu försoningsverk eller Andens gåvor ska inte leda till att Guds 
verk på skapelsens plan förloras ur sikte och vice versa.

Välkomna till en konferens om skapelse och skapelsetro med 
inblick i Bibeln och dess omvärld, med bidrag från teologihistorien 
och med tillämpningar in i kyrkans liv. Mer information kommer 
på FFG:s hemsida och i nästa nummer av Hälsning.
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ekonomiinfo/annonser

En gemensam 
uppgift

Paulus beskrivning av den kristna 
gemenskapen som en kropp, där 

olika lemmar har olika uppgifter gäller 
på ett påtagligt sätt även en institution 
som FFG. Vad vore FFG utan gåvogi-
vare och förebedjare? Utan studenter? 
Utan styrelse? Vad vore FFG utan lärare 
och övrig personal? På ett tydligt sätt 
hör vi alla samman. Alla grupper gör 
goda insatser på olika sätt. Faller någon 
av dessa grupper bort så faller möjlighe-
ten att fortsätta arbetet. När någon av 
grupperna stärks, så stärks helheten. På 
ett åskådligt sätt står vi mitt uppe i en 
gemensam kallelse att föra evangeliet vi-
dare. Vi önskar att Gud ska lägga FFG:s 
studentarbete på mångas hjärtan. Det 
är ett arbete som är långsiktigt. Ca 50 
studenter har nu gått igenom vår hel-
tidsutbildning, TU, och de är nu ute i 
olika tjänster. Många andra studenter 
och församlingsmedarbetare finns med 
i arbetet under kortare eller längre tid. 

Den gåva som räcks till FFG ska för-
valtas på ett sådant sätt att evangeliet om 
Jesus räcks vidare till nya folk och nya 
generationer. För att hålla årets budget 
behöver det komma in lika mycket gåvor 
under läsårets tre sista månader som det 
inkommit under de nio första – varje 
gåva gör skillnad.

Torbjörn Johansson
lektor

FFG:s traditionella 
sommaravslutning 

äger rum torsdag 7 juni kl. 16.00 i 
Buråskyrkan. 

Alla välkomna!

Kurs i kristen troslära 
hösten 2012 – för alla 

intresserade!
Ta tillfället till fördjupning i ämnen som:

•  Treenighetslära och gudsbevis

•  Kristi person och verk

•  Försynen och predestinationen

•  Kyrkan och sakramenten

•  Lag och evangelium

•  Rättfärdiggörelse och helgelse

Kursen börjar vecka 35 (som börjar med 27 augusti) och pågår t.o.m. vecka 44 (som 
slutar med 2 november). Information om exakta schematider kommer inom kort (totalt 
drygt 40 lektionstimmar).

Se kursbeskrivning och tider på www.ffg.se!



Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen 
med uppgift om nya adressen

B ibelskolan vill nämligen 1) ge 
en stabil grund för personligt 
kristenliv. ”Året har stärkt min 

tro och förändrat så mycket inom mig” 
berättar Karolina. Och då hon förklarar 
närmare hänger det samman med en 
förändrad bild av Jesus, en bild förankrad 
i evangelierna där Jesu kärlek till män-
niskor fått lysa fram. Christian beskriver 
hur viktig betoningen på Bibeln varit för 
honom, vilket fördjupat hans förståelse 
av att ha Bibeln som yttersta auktoritet. 
Mattias menar att kursen i Apostlagär-
ningarna var fantastisk, eftersom den så 
tydligt kopplade ihop kyrkans liv och 
framväxt med hans eget personliga liv.

Bibelskolan vill också 2) ge hjälp att 
leva i kyrkans gudstjänst. Tidebönerna 
vid morgon- och middagstid är på sätt 
och vis att leva i kyrkans gudstjänst un-
der veckorna, och har gett en regelbun-
den bönerytm parallellt med studierna 
på bibelskolan. ”Det har varit en stor 
trygghet med bönen tillsammans med 
all den goda bibelundervisningen” me-

Bibelskola Göteborg 2011–2012
När året går mot sitt slut är det dags att summera. Som mest 13 bibelskoleelever förgyllde året för oss på fakulteten, 
och förhoppningsvis fick vi ge ett år till dem som uppfyllde våra mål. 

nar Jimmy. Robin använder bilden av 
att maska ihop ett nät. Året har gett en 
stabilare grund att stå på, som fördjupat 
en generell vilja och längtan efter Guds 
ord, bön och gudstjänst.

Vidare vill vi 3) förbereda för vidare 
studier. Bibelskolan ska väcka merin-
tresse. Flera beskriver den förstärkta 
viljan och längtan efter Guds ord och 
livet i Bibeln. När man menar sig färdig 
med Bibeln är det dags att börja om, sa 
Luther en gång. Några elever valde för-
djupningsstudier under läsåret, och hela 
3 elever har aviserat en vilja att fortsätta 
med teologiska studier på Församlings-
fakulteten. Den som söker han finner! 

Slutligen vill vi också 4) förbereda för 
arbete i Guds rike. Flera elever har gjort 
praktik och fostrats i konkreta uppgif-
ter i Guds rike, såsom att leda andakter 
och arbeta med människor. Mattias, 
som arbetar som ungdomsledare, lyfter 
fram det positiva ledarskapet på FFG 
som en viktig förebild. ”De tillgängliga 
lärarna var föredömliga ledare med sin 

stora bibelkunskap blandat med stor 
ödmjukhet.” Robin nämner ett kallel-
seperspektiv som bibelskolan lyft fram. 
Arbete i Guds rike är så mycket mer än 
missions- och församlingstjänst, och 
nämner de ”ordinära” kallelser som alla 
har (i hemmet, samhället, kyrkan, osv.). 

I skrivande stund har inte finalen på 
bibelskolan varit, med bland annat resa 
till Israel. Det är med spänd förväntan vi 
ser fram emot resan, men redan nu kan vi 
känna tacksamhet för året tillsammans på 
Bibelskola Göteborg. Det är fantastiskt 
att se elever växa och utvecklas personligt, 
andligt, kyrkligt, teologiskt och forma en 
biblisk medvetenhet och trygghet i Kris-
tus och i hans kyrka. Hur deras fortsatta 
liv kommer att se ut är svårt att förutse, 
men det är vår bön och vår tro att de hit-
tar sina platser i livet och blir medarbetare 
som tagit emot Guds nåd så att den blir 
till nytta (2 Kor. 6:1).

Jakob Appell, studierektor Bibelskola 

Göteborg


