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LEDARE

På väg – förändring och identitet

FFG har i snart 18 år haft sina lokaler vid 
Korsvägen i centrala Göteborg. Nu ser 
denna period i Fakultetens historia ut att 

vara på väg att nå sin ände. Vi har fått besked av 
vår hyresvärd, Higab, att vi inte kan vara kvar i våra 
nuvarande lokaler p.g.a. det s.k. västsvenska pake-
tet, vilket är ett omfattande byggnadsprojekt som 
rör infrastrukturen i Göteborg. Även om projektet 
fortfarande debatteras politiskt pågår en mängd 
konkreta förberedelser för byggnation. Korsvägen 
är en central kommunikations-knutpunkt, och för 
denna plats är omfattande förändringar pro-
jekterade. Bland annat ska en tunnel 
sprängas under den fastighet som 
FFG nu hyr. Det innebär att 
byggnaden måste tömmas 
och Vägverket kommer att 
hyra den under 5–6 års tid. 
För FFG:s del betyder det-
ta att vi måste finna nya lo-
kaler. Detta arbete är inlett 
och vi ber om att få ledning 
från Herren. 

En förändring vad gäller lo-
kalfrågan är på ett sätt en ringa 
förändring i en institutions liv. Det 
gäller något yttre. Samtidigt åskådlig-
gör den ovanligt tydligt hur förändring är en 
del av en institutions liv. Liksom en människa är en 
institution alltid på väg. Att vara på väg betyder att 
förändras. Det finns goda förändringar och det finns 
dåliga. Ser vi på FFG eller någon annan institution, 
en teologisk högskola eller ett universitet, så kan 
de i ett kort perspektiv se stabila och oföränderliga 
ut. Ser vi på institutioner i ett längre perspektiv är 
i själva verket förändring ett påfallande drag. Hela 
tiden sker förändringar inom utbildningsvärlden. 
Förutsättningar och villkor förändras. Studenter-
nas intressen växlar. Personal byts ut. Kartan får 
ofta ritas om. Institutioner har perioder av växt, 
blomstring, stagnation, förfall, reformation, nystart 
osv. Det finns i den svenska utbildningssituationen 
inget givet, varken vad gäller teologins innehåll eller 
när det gäller de yttre förutsättningarna. 

Ett nyckelord i beskrivningen av dagens utbild-
ningssituation är alltså förändring. När vi tänker 
på det, så inställer sig frågan om identitet. Vad är 
det som formar en institutions identitet? Vad är det 
som är bestående när personal, studenter och lokaler 
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växlar? Svaret på dessa frågor bestäms av vilken livs-
syn man har. Många skulle svara att universitet och 
högskolor helt enkelt ska förmedla de värden som 
den politiska makten har gett dem i uppdrag att för-
medla. Det är en bräcklig grund eftersom politiken 
lätt kan gå vilse, vilket förra århundradets europeiska 
historia visar. FFG är en konfessionell institution 
och har den evangelisk-lutherska bekännelsen som 
uttalad identitetsskapande grund. ”Konfessionell” 
kommer av latinets confessio, som betyder bekän-
nelse. FFG är uppbyggt kring en tydlig bekännelse. 

Vi har inte religiös neutralitet som ideal utan 
en uttalad bekännelse som grund för 

arbetet. Strikt religiös neutralitet 
är i själva verket en omöjlighet 

eftersom varje position inne-
bär ett ställningstagande. En 
uttalad kristen bekännelse 
gör inte arbetet mindre ve-
tenskapligt. 

Kristen tro innebär en 
bekännelse till Kristus, till 

att allt synligt och osynligt är 
skapat genom honom och till 

honom. Denna tro är utgångs-
punkten för undervisningen på 

FFG. Vi vill utifrån denna tro bedriva 
forskning och undervisning som präglas av 

vetenskaplighet och saklighet och ge en mångfaldig 
belysning av teologins många olika frågeställningar. 
Med en egen tydlig identitet kan en institution vara 
öppen för studenter med olika livsåskådningar och 
religioner, från många olika samfund och konfessio-
ner. Den kan vidare vara öppen för sanningssökande 
och debatter. Den kan vara öppen för förändringar. 
Utifrån bekännelsen till Guds ord som enda regel 
och rättesnöre lär vi oss, att den positiva föränd-
ringen är ett ledmotiv för den kristna tron. Gud 
är en Gud som griper in och förändrar. Genom 
Jesu Kristi verk har den största tänkbara förändring 
ägt rum på jorden. Villkoren för oss människor är 
förändrade. Genom Jesu fortsatta ingripande förs 
människor från död till liv, från skyldig till oskyldig, 
från bundenhet till frihet. Det är genom en sådan 
förändring som en kristen människa och en kristen 
institution har fått sin identitet. Alla förändringar 
på institutionen ska ha som mål att bevara denna 
Kristus-identitet och att förmedla den vidare till en 
ny generation.

Torbjörn Johansson
rektor

FRÅN SKRIFTEN

”V isa mig Herre din väg, jag vill vandra 
i din sanning” (Ps 86:11). 

Många är de som i en uppriktig 
önskan om att välja rätt gjort dessa ord till sina. Det 
kan handla om de svåra och så livsavgörande valen av 
utbildning, yrke, vem man ska dela livet med, o.s.v., 
men allt som oftast handlar det om de små men inte 
mindre viktiga vägvalen i vardagen. Ibland ställs vi 
inför enkla alternativ där det inte råder någon tve-
kan om vad som är rätt väg, men vid andra tillfällen 
tycks vägen framåt ligga i en dunkel dimma. 
Vad är din vilja, o Gud? Herre, visa mig 
din väg! Vi önskar kanske att Her-
ren bokstavligen skulle tala om 
det för oss, ungefär som rösten 
i GPS:en som talar om att vi 
ska ta tredje avfarten till hö-
ger i rondellen 200 m längre 
fram. Det händer att Herren 
ger människor mycket kon-
kret vägledning, men oftast 
anvisas vi hjälp som för oss 
kan tyckas mer ansträngande 
och mödosam. I det följande tar 
vi fram fyra olika punkter. 

Se framåt! I Guds ord finner vi 
många exempel på hur Guds folk gång på gång 
uppmanas att se framåt och se upp mot det hägrande 
målet. En bergbestigare eller den som är ute och vand-
rar längre sträckor vet vad det vill säga. Målet syns i 
fjärran. Bergstoppen tycks närmare än vad den i verk-
ligheten är. Men just för att den syns och man håller 
blicken fäst på den slås man inte ner av alla hinder 
som ligger i vägen och den långa sträcka som måste 
avverkas. Guds ord kan beskriva målet med olika bil-
der som vilan (Hebr 4:11), det utlovade landet (Hebr 
11:9), det himmelska Jerusalem (Upp 21–22). Det 
viktiga är att målet ger livet rätt inriktning, vilket är a 
och o vid de många vägvalen.

Se bakåt! Det kan tyckas motsägelsefullt att vi 
också uppmanas att se bakåt. Lot fick den uttryck-
liga förmaningen att inte se bakåt (1 Mos 19:17) 
och hans hustru står där som ett varnande exempel. 
Ändå förmanas vi ibland att också se bakåt. ”Ställ 
er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla sti-
garna” (Jer 6:16). Jeremias poäng är att vi ska söka 
gå de vägar som gudsfolket vandrat före oss. Hebre-
erbrevets författare hänvisar till deras exempel som 
levt före oss (Hebr 13:7). När vi står inför vägval kan 
det vara till en hjälp att se hur andra har valt före oss. 

Vägledning
Att läsa stora helgons eller enkla kristnas biografier 
kan både vara inspirerande och ge många goda och 
praktiska råd för kristenlivet.

Se åt sidan! Vår tid präglas av ett ängsligt 
tittande åt sidan. Vad ska andra säga? Är jag och 
mina prylar tillräckligt inne? Behöver vi verkligen 
då förmanas att se åt sidan? Skulle vi inte förmanas 
att istället lyfta blicken uppåt och framåt? Jo, men 
när det gäller våra svåra vägval tenderar vi nog ofta 
att vara för individualistiska. ”Själv är bästa dräng”. 

Men det var i det gemensamma arbetet, 
bönen och fastan den Helige Ande 

ledde församlingen i Antiokia att 
sända ut Barnabas och Paulus 

på den första missionsresan 
(Apg 13:2–3). Vi förblindas 
lätt av våra egna begränsade 
perspektiv och egoistiska 
begär. Ibland kan det vi 
själva tror är en bönhörelse 
i själva verket vara en fres-

telse. Ett förtroligt samtal 
med en eller flera goda kristna 

vänner kan många gånger hjälpa 
oss att undvika de felaktiga, kanske 

till och med livsfarliga vägarna och att 
se den goda och rätta vägen.

Vägen! När vi ber: ”Visa mig Herre din väg, jag 
vill vandra i din sanning” ska vi veta att Herren redan 
har besvarat bönen på ett mycket konkret sätt, näm-
ligen genom Honom som är vägen och sanningen 
(Joh 14:16). Att vandra Herrens väg är att gå på den 
väg Herren Jesus har banat, att genom tron på Ho-
nom vara en lem i den väg som är Herren Jesus själv. 
Jesus är, för att ta en bild från moderna flygplatser, 
som ett av de ibland kilometerlånga rullbanden. Står 
man på rätt band kommer man garanterat till rätt 
avgång. Är man pigg kan man vandra på bandet och 
dra sitt bagage. Tryter orken är det bara att ställa sig 
på bandet och det för både en själv och bagaget till 
målet. Så bär Jesus genom livet, både med sitt exem-
pel och med sitt goda, värmande och uppmuntrande 
förlåtelseord när vi insett att vi gjort ett felaktigt 
vägval. Också det kan han vända till något gott. 
Om det vittnar inte minst hans egen släkttavla som 
för oss på ett uppmuntrande sätt innehåller många 
avsteg från den rätta vägen men som genom Guds 
goda vägledning ändå blev vänd till något gott (jfr 
t.ex. Matt 1:3 och 1:6 med de gammaltestamentliga 
berättelser de hänvisar till).

Daniel Johansson
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”När vi ber: 
’Visa mig 
Herre din väg, 
jag vill vandra 
i din sanning’ 
ska vi veta att 
Herren redan 
har besvarat 
bönen på 
ett mycket 
konkret sätt, 
nämligen 
genom 
Honom som 
är vägen och 
sanningen.”

”Vad är det 
som formar en 

institutions identitet? 
Vad är det som 

är bestående när 
personal, studenter 

och lokaler 
växlar?”
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SIMUL 2015
Församlingsfakulteten går in på sitt andra år i det reformationsjubileum som kulminerar 2017, 
500 år efter att reformationen inleddes. Mycket av reformationsteologin fångas upp i det korta latinska 
ordet ”simul” som betyder ”samtidigt” eller ”på en gång”. Hur kan Bibeln vara Guds ord och människors 
ord – samtidigt? Hur lever en kristen sitt jordiska medborgarskap med ett himmelskt medborgarskap – 
samtidigt? Hur kan en människa vara syndare och rättfärdig – samtidigt? 

Under 2015 inbjuder Församlingsfakulteten till konferenser, temadagar och andra arrangemang som belyser nyckelordet SIMUL 
utifrån kristologi och sakramentslära. Hur kan Kristus vara Gud och människa – samtidigt? Hur kan sakramenten som består av 
jordiska element förmedla himmelska gåvor – samtidigt? Och vad får det för konsekvenser för Kyrkans och den enskildes liv?

INFO/ANNONSER

Sommarbibelskola 6–8 augusti: 

Himlen på jorden 
Se separat annons

Församlingsfakulteten inbjuder till bibelkonferens 
13–14 november, 2015

Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt
Årets bibelkonferens tar upp dop, nattvard och kristologi och fokuserar särskilt på det andligas och kroppsligas samtidighet. Sedan 
kyrkans första tid har frågan om synen på de skapade tingen, på kropp och materia, och deras möjlighet att vara bärare av andliga gåvor 
varit föremål för kontroverser. Olika synsätt i frågan har fått konsekvenser för läran om vem Kristus är, hur man sett på sakramenten 
och en rad praktiska frågor, som till exempel kristen konst. I den andra av Församlingsfakultetens serie av bibelkonferenser om det 
evangelisk-lutherska SIMUL/samtidighet lyfts frågan om förhållandet mellan andligt och kroppsligt/materia ur en rad olika infallsvinklar.  

Ur programmet: 
• Prof. Gunnar af Hellström: Kristus – sann människa och sann Gud på samma gång: De kristologiska stridigheterna på 400-talet

• Docent Rune Söderlund: Johannes och gnosticismen – med särskild hänsyn till ande/materia-frågan

• Dr Jonathan Trigg: Water, Word, and Spirit: Baptism and Baptismal Life in the Reformation Era

• Rev. John Pless: The Lord’s Supper in Contemporary Theology: Coherence or Separation of Word and Spirit?

• Dr Samuli Siikavirta: Paul’s Baptismal Teaching: Where the Heavenly and Earthly Converge

• Rektor Fredrik Sidenvall: Det rena förnuftets rakkniv eller egenskapernas ringdans som nyckel till att känna verkligheten 

• Dr Daniel Johansson: Är ”är” ”är” – fortfarande? Den moderna exegetiken och frågan om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden

• Seminarium med kortare papers

Call for papers
I samband med bibelkonferensen organiseras seminarier där teologer och forskare inbjuds att presentera kortare papers eller uppsatser 
(15–20 min) som anknyter till konferensens övergripande tema dop, nattvard och kristologi. 

Den som önskar medverka ska anmäla ett abstract (max 300 ord) senast 31 augusti. Detta ska mailas till rune.imberg@ffg.se märkt 
”Bibelkonferens – paper”. De papers som accepteras för presentation kommer att diskuteras under seminarierna.

Lördagsundervisning hösten 2015: 

Dopet: himmelskt och jordiskt samtidigt
”Dopet och nattvarden: himmelskt och jordiskt samtidigt” är temat för lördagsundervisningen 2015–16. 
Under hösten står dopet i centrum. Dess gammaltestamentliga bakgrund, nytestamentliga texter om dopet, 
samt dopets kontroversfrågor kommer att behandlas vid tre lördagar kl. 10.00–12.30:

26 september: ”Dopet i Gamla testamentet” (Johannes Hellberg)

7 november:  ”Dopet i Nya testamentet” (Timo Laato)

12 december  ”Dopets kontroversfrågor” (Daniel Johansson) 

Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen. 
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 26 september.

När Bengt Hägglund stilla insom-
nade i sitt hem den 8 mars var en 

lång livsgärning till ända. Under mer än 
sex decennier bedrev Bengt Hägglund 
outtröttligt teologisk forskning. Hans 
första artikel publicerades 1947 och allt-
sedan dess har en stadig ström av artiklar 
och böcker kommit från hans penna.

Bengt Hägglunds teologiska intresse 
var brett med ett tydligt centrum i re-
formationens och den lutherska orto-
doxins teologiska frågeställningar. Hans 
doktorsavhandling (1951) behandlade 
den heliga Skrift och dess tolkning hos 
Johann Gerhard, den lutherska ortodox-
ins främste representant. Forskningens 
intresse för den lutherska ortodoxin har 
sedan dess stadigt vuxit men när avhand-
lingen skrevs var det ett verkligt pionjär-
arbete. Genom att noggrant och konge-
nialt arbeta med källorna vann Hägglund 
resultat som har bevisat sitt värde inte 
bara inom den historiska teologin utan 
även för nutida, systematisk-teologisk 
reflektion. 

Hägglunds mest kända arbete är Teolo-
gins historia (1956), vilket är översatt till 
bl.a. engelska, tyska, ryska och portugisis-
ka. Flera generationer av teologer har fått 
sin grundläggande teologihistoria genom 
denna bok. Hans mest omfångsrika arbe-
te är De homine. Människouppfattningen i 
äldre luthersk tradition (1959).

Bengt Hägglund skrev dessa verk i 
Lund under en period då den s.k. Lun-
da-teologin blomstrade. Med namn 
som Anders Nygren, Ragnar Bring och 
Gustaf Aulén blev det en internationellt 
känd skolbildning. Det vittnar om Bengt 

Bengt Hägglund in memoriam

Hägglunds integritet och självständighet 
att han som doktorand inte följde denna 
skolbildnings metod utan utvecklade en 
egen metod, som utgick från den kristna 
”trons regel”, regula fidei.

Bengt Hägglund arbetade under 
många år vid Lunds universitet. Han 
var hedersdoktor i St Louis och Boc-

hum och ofta anlitad i Tyskland. Efter 
sin pensionering fortsatte han den teo-
logiska forskningen och tog sig bl.a. an 
två stora projekt. Det ena var att edera 
en handskrift av Johannes Rudbeckius 
teologiska föreläsningar, som hölls i Upp-
sala 1611–13. Det andra var att översätta 
Matthias Hafenreffers Compendium 
doctrinae coelestis (1612) till svenska. 
Hans sista teologiska arbete var också ett 
översättningsarbete och symptomatiskt 

nog är det en nyöversättning av Luthers 
Lilla katekes.

På Församlingsfakulteten har vi flera 
gånger haft Bengt Hägglund som förelä-
sare. Vi har i nuläget inte mindre än fyra 
av hans böcker som kursböcker. En spe-
ciell högtid var det när vi kunde anordna 
en internationell konferens vid hans 
90-årsfirande, då Bengt med sönerna 
Gunnar och Tore kom upp till Göteborg.  
I samband med hans födelsedag var FFG 
med och möjliggjorde festskriften Her-
meneutica sacra. Studien zur Auslegung der 
heligen Schrift im 16. und 17. Jahrhundert 
(2010).

 För min egen del mötte jag inte Bengt 
förrän han var emeritus, och han kom 
att fungera som en informell biträdande 
handledare för mitt avhandlingsarbete. 
Det var en glädje och uppmuntran att 
få komma hem till honom och ta del av 
hans rika erfarenhet och stora överblick. 
En av hans doktorander skriver i föror-
det till sin doktorsavhandling att han 
vill tacka Bengt Hägglund som visat ”en 
för utomstående ofattbar vänlighet och 
hjälpsamhet när det gäller både teoretiska 
och praktiska frågor”. Sådan var Bengt 
och vi är många som tackar Gud för vad 
han har fått betyda.

Denne indskrift på mig saet:
Jesus udaf Nazaret,
den korsfaested, er min aere
og min salighed skal vaere!

(Thomas Kingo, Danska ps.b. 208, den 
psalmvers som Bengt satte i sin hustru 
Ingers dödsannons.)

Torbjörn Johansson
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Sommarbibelskolan 
6 – 8 augusti: 
Himlen på jorden

Torsdag 6/8 Fredag 7/8 Lördag 8/8

9.00–10.00 Jan-Erik Appell: 
Född från ovan genom vatten 
och Ande (Joh 3)

Jan-Erik Appell:
Brödet från himlen i brödet på 
jorden (Joh 6)

Jan-Erik Appell: 
Löst på jorden och löst i 
himlen (Joh 20)

Kaffe Kaffe Kaffe

10.30–12.00 Torbjörn Johansson:
Mitt folk glömde sin viloplats: 
nådens medel som Guds 
mötesplats

Rune Imberg: 
Äktenskapet som en himmelsk 
hemlighet

Johannes Hellberg: 
Templet som en skuggbild av 
den himmelska helgedomen

12.00 Middagsbön Middagsbön Middagsbön

Lunch Lunch Lunch

13.30–15.00 Daniel Johansson:
Himlen på jorden i Johannes 
uppenbarelse

Bengt Birgersson: 
Guds folk inför tronen

Roland Gustafsson: 
Ske din vilja såsom i himlen 
så ock på jorden

Församlingsfakulteten inbjuder ännu en sommar till 
sommarbibelskola med några dagar av andlig fördjupning, 
bön och gemenskap i våra gemytliga lokaler vid Korsvägen. 
Kanske blir det sista gången? Församlingsfakulteten har 
lämnat lokalerna definitivt 2017. Himlen på jorden är det 
sammanhängande temat för årets sommarbibelskola och utgör 
en komponent i vårt reformationsjubileum SIMUL för år 2015. 

Välkommen! 

Bo Giertz in context – his life, his works, his writings
Under två veckor i januari – februari 2014 hade jag förmånen 
att få ge en intensivkurs om Bo Giertz, hans liv och hans teologi 
på Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne, Indiana, USA.

En liknande intensivkurs kommer att ges i höst på Församlingsfa-
kulteten som en av delkurserna i vårt STM-program (se s. 12).

All undervisning sker på engelska, likaså är all obligatorisk kurs-
litteratur på engelska. Under årens lopp har åtskilliga av Giertz’ 
arbeten översatts till diverse språk, och på senare år har ett antal 

amerikanska översättningar gjorts av flera av hans viktigaste 
böcker. I sina arbetsuppgifter kan studenterna dock i viss omfatt-
ning använda svenska originaltexter eller översättningar till andra 
språk.

För mer information om kursen – däribland kursupplägg, ansök-
ningsförfarande och kursavgifter – se hemsidan eller kontakta 
undertecknad (helst per e-post). Antalet kursplatser är begränsat, 
och förtur ges till dem som deltar i hela STM-programmet. 

Rune Imberg

Fördjupning på väg
Församlingsfakulteten har en liten katalog med föredragserbjudanden (finns att ladda ner på hemsidan). Katalogen ger uttryck 
för fakultetens vision att vara församlingarnas fakultet. På bred front står våra lärare till förfogande i Kyrkans uppgift att undervisa. 
I det dynamiska mötet med församlingar får våra lärare också förnyad insikt i Kyrkans erfarenheter och utmaningar, och tar med 
insikterna i böne- och studiekammaren till förnyelse i undervisningen. Vi tjänar varandra ömsesidigt. Kristi kropp byggs upp. Ett 
samarbete där vi tillsammans står ”med i arbetet för evangeliet” (Fil 1:6). 

Med dessa rader vill vi uppmuntra er med ansvar i församlingar och organisationer (andra kan tipsa de ansvariga) att kontakta våra lärare 
för fördjupningsundervisning i församlingen, på läger, konferenser, bibeldagar, etc. Samarrangemang kan också ordnas. För att tipsa om 
ämnen och lärare ges nedan ett utdrag ur katalogen:

Gör så här:
• Kontakta den lärare du vill anlita (kontaktuppgifter i katalogen och på hemsidan). 
• I samråd med aktuell lärare bestäms ämne, omfattning och tidpunkt.
• Ekonomiska förutsättningar skiftar för anlitande organisation och hos våra lärare (deltidsanställningar, etc). 
 Om möjligt mottar vi ersättning för utlägg och tjänst genom arvodering eller kollekt. 

Timo Laato, lektor i Nya Testamentets 
exegetik, föreslår följande 
undervisningsämnen:
• Att predika som Jesus: Bergspredikan 

som modell 
• Israels roll i världshistorien
• Uppfyllelsen av Skriften i Nya 

Testamentet

Torbjörn Johansson, rektor och lektor i systematisk 
teologi på FFG, föreslår följande undervisningsämnen: 
• Gud i ord: om Guds ords betydelse för den kristna 

församlingens liv
• Samtiden som gåva, frestelse och kallelse
• I denna ljuva sommartid: Gå ut! Skapelseglädje som en 

hjälp att nå himlen
• Har kyrkan en politisk uppgift? Reflektioner utifrån 

Dietrich Bonhoeffers liv och teologi

Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria och 
forskningschef på FFG, föreslår följande 
undervisningsämnen:
• ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder.” 

Om den kända Lina Sandell – och den 
okända

• Martyrium och mission, i fornkyrka och 
nutid

• Bo Giertz – hans liv och hans gärning

Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentets 
exegetik och dogmatik på FFG, föreslår följande 
undervisningsämnen:
• Meningen med Jesu död: fem nytestamentliga 

perspektiv
• Uppenbarelseboken
• Doplivet: Om vad det innebär att leva i sitt dop 
• Den urkristna bekännelsen till Jesus som Herre och Gud

Kurs i Svenska kyrkans 
bekännelseskrifter
Tillsammans med Örtagården erbjuder FFG 
en kurs i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 

Under hösten är följande söndagar, kl 17–19, inplanerade: 
20 september, Daniel Johansson 
18 oktober, Torbjörn Johansson
22 november, Torbjörn Johansson

Boka datum redan nu. Mer info kommer i nästa nummer av Hälsning.

Bengt Birgersson
Avskedsföreläsning
17 oktober kl 16:00

Boka datum redan nu. 
Mera information i nästa nummer av Hälsning.

Anmälan: Senast 18 juni, via telefon eller epost, 031-778 35 40, info@ffg.se 
Pris: Kursen erbjuds gratis. Frivillig avgift mottages med tacksamhet på plusgiro 64060-7, bankgiro 622-5387.
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Beställ böckerna från:

Din Bok
Västra Hamng 21, 
Göteborg
031-13 63 50
www.din-bok.se

Eric Metaxas
Bonhoeffer: 
Präst Martyr Spion
Många känner till Bonhoeffer som 
skarpsinnig teolog och författare. 
Andra känner till honom som 
spion och motståndsman och en 
av dem som försökte lönnmörda 
Hitler i det så kallade 20 juli-

attentatet. Bonhoeffer greps av Gestapo, sattes i 
koncentrationsläger och blev avrättad den 9 april 1945. 
Boken berättar om en djupt troende person, som mer 
än något annat ville göra det sanna, och fick offra sitt liv 
för det. Läsaren får bland annat inblick i det svåra beslut 
som Bonhoeffer tog då han var i trygghet i USA men 
valde att återvända till Hitlers Tyskland.

Inb, 280 sid, 225:-

Stefan Gustavsson
Skeptikerns guide 
till Jesus del 2:
Om Jesu identitet och 
uppståndelse
Boken fortsätter den lättillgängliga 
men samtidigt djuplodande resan 
genom historien för att söka svar 
på vad vi egentligen kan veta om 

Jesus. Om Jesus hade rätt i sina anspråk om sig själv 
och om apostlarna hade rätt i sina anspråk om hans 
uppståndelse, då är han inte bara kristendomens utan 
hela mänsklighetens huvudperson. Inga frågor kan 
därför vara viktigare att undersöka än frågan om Jesu 
identitet och uppståndelse.

Inb, 223 sid, 199:-

Detta är temat för en teologisk konferens om judarna 
och kyrkan fredag och lördag 4–5 september i år. 

Bakgrunden är ett samtal mellan Missionsorganisationen 
Källan och några av oss på Församlingsfakulteten (FFG) 
för mer än ett år sedan. Då föddes tanken om en konferens. 
Häromåret tog Källan upp tråden med Israelsmission, sedan 
Svenska Israelsmissionen lade ner sin verksamhet för en del 
år sedan. Med stöd från Norsk Israelsmisjon påbörjades ett 
förnyelsearbete på svensk mark för att stödja förkunnelsen 
av evangeliet för judarna. Nu står Källan tillsammans med 
Norsk Israelsmisjon och Församlingsfakulteten som in-
bjudare till en viktig konferens kring temat ”Juden först”.  
Konferensen hålls på fredagen (4/9) på FFG och på lördagen 
(5/9) i Buråskyrkan.

I en tid när olika former av antisemitiska strömningar på 
nytt tycks växa sig allt starkare blir frågan om de kristnas 
förhållande till det judiska folket brännande aktuell. Därtill 
finns det en annan fråga, som för bibeltrogna kristna brän-
ner: finns det två olika vägar till frälsning för hedningar och 
judar? Somliga hävdar det. När sedan kristenheten har så 
mycket antisemitism i bagaget och på olika sätt har förgått 
sig mot det judiska folket, uppstår frågan: kan hedna kristna 
och deras församlingar förkunna evangeliet för judar? Ibland 
oss har det nog därför uppstått en tystnad i dessa frågor. Det 
är få som har gjort allvar av Paulus ord om att evangelium 
är en Guds kraft, först för juden och sedan också för hed-
ningen.
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Gunnel Jönsson, dipl massör       Vinslöv       0732-04 65 69       www.gunnelsmassage.se

I förra numret av Hälsning beskrevs NYA Bibelskola Göteborg, med möjligheten att välja omfattning och profil. I detta 
nummer av Hälsning vill vi gärna slå ett extra slag för nivå 1 (av 3 möjliga) som kallas för kvällsbibelskolan. Den riktar sig till 
alla kategorier av människor eftersom den är förlagd till måndagskvällar kl. 18.00–20.30 under ett års tid. Kvällsbibelskolan är 
uppdelad på fyra block och här följer ett axplock ur innehållet: 

31 augusti Kvällsbibelskolan börjar 
 Därefter varje måndag under hela läsåret (lovdagar undantagna)

7 september Jobs bok – lidandets problem 
 Block 1 (31/8–19/10) handlar om Bibeln och tar upp viktiga teman med hjälp av bibelböcker. 

2 november Skaparen och människovärdet 
 Block 2 (2/11–11/1 2016) handlar om Lära & Liv och försöker ge några viktiga perspektiv på ett jättestort tema!

18 januari Gud i Gamla testamentets krig? 
 Block 3 (18/1–14/3) handlar om Gud i historia & samtid och försöker sätta in den kristna tron i sitt historiska sammanhang 

till att förstå trons plats i vårt land 2016.

4 april Exodus – ett folk i vardande 
 Block 4 (4/4–16/5) handlar om Det heliga landet. Olika bibliska och historiska ämnen försöker teckna en bild av det land och 

det folk som möter på en resa till Israel, som kvällsbibelskolan också erbjuder mot slutet av läsåret. 

Information och anmälan på www.bibelskolagoteborg.se

inbjuder till kvällsbibelskola 
(eller för den som så önskar, hel- eller halvtidsbibelskola). 

För juden först
Här finns nu en rad frågor som det finns anledning att 

fördjupa sig i. Konferensen vi inbjuder till vill vara ett för-
sök att bringa klarhet i en del av dessa frågor. Det teologiska 
fundamentet för konferensen finns i en liten skrift ”Det 
judiska folket, evangeliet och löftena” som är en princip-
deklaration om kyrkans förhållande till det judiska folket 
och dess plats i Guds frälsningshistoria, utgiven av Den 
Norske Israelsmisjon. Den är redigerad av Teol. Dr. Reidar 
Hvalvik, professor vid Menighetsfakulteten i Oslo, som 
kommer att vara huvudtalare vid konferensen. Skriften 
är översatt av Johannes Hellberg och utgiven av Kyrkliga 
Förbundets Bokförlag. Den kan beställas där. 

Vid konferens talar Reidar Hvalvik bl.a. över teman 
som ”För juden först” och ”Israels frälsning i ljuset av Rom 
11”. Teol. o. Fil. Kand. Per-Olof Hermansson talar om 
”Juden Jesus”. Generalsekreteraren i Norsk Israelsmisjon, 
Rolf Gunnar Heitmann talar bl.a. om messianska judar 
idag. Generalsekreteraren i den danska Israelsmissionen, 
Bodil Skjøtt, talar om ”Mission bland judar – varför och 
hur?” Lektorn vid FFG Timo Laato talar om ”Israels roll i 
världshistorien”. 

Vi tror att det finns en kallelse att sätta dessa frågor på 
dagordningen på nytt för att pröva vad Herren vill att vi 
ska göra i denna yttersta tid. 

För konferenskommittén
Bengt Birgersson

(Konferenskommittén består av Carl-Henrik Karlsson, 
Anders Svensson, Johannes Hellberg och Bengt Birgersson)

Lördag 5/9 i Buråskyrkan
9.30 Morgonbön Rom Ef 2:11–15 
 Daniel Johansson

10.00 Juden Jesus 
 Per-Olof Hermansson

10.45 Kaffe

11.15 För juden först 
 Reidar Hvalvik

12.15 Information om Norsk Israelsmisjions arbete och om Källans arbete 
för israelsmission, Rolf-Gunnar Heitmann, Sara Hector, Carl-Henrik 
Karlsson och Anders Svensson

12.45 Lunch (röd linssoppa, 60:-) 

14.00 Principdeklarationen 
 Reidar Hvalvik 

14.30 Messianska judar idag 
 Rolf-Gunnar Heitmann

15.00 Vårt ansvar 
 korta anföranden av Rolf Gunnar Heitmann, 
 Carl-Henrik Karlsson, Bodil Skjøtt

15.45 Avslutning 
 Bengt Birgersson

16.00 Slut

Fredag 4/9 på Församlingsfakulteten
13.00 Guds kallelse till Abraham och hans folk 
 Inledning av Johannes Hellberg

13.20 Israels frälsning i ljuset av Rom 11 
 Reidar Hvalvik

14.20 Israels roll i världshistorien 
 Timo Laato

15.10 Kaffe

15.40 Vad blev det av de Jesus-troende judarna? 
 Reidar Hvalvik

16.00 Information

16.45 ”Varför mission bland judar – och hur?”
  Bodil Skjøtt 

17.45 Avslutning

18.00 Slut

NYA Bibelskola Göteborg
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Introduktion till Gamla Testamentets exegetik (7,5 sp)
Vecka 35–44 hösten 2015, föreläsningar förmiddagar på måndagar och onsdagar
Lärare: Johannes Hellberg

Gå en kurs som ger dig överblick över Gamla testamentets 39 böcker, översikt över Israels historia och kulturella sammanhang, samt 
fördjupad förståelse för Gamla testamentets teologi.  

Introduktion till Nya Testamentets exegetik (7,5 sp) 
Vecka 45–2 hösten 2015, föreläsningar förmiddagar på måndagar och onsdagar
Lärare: Timo Laato

Gå en kurs som ger dig fördjupad förståelse för hur Nya testamentet kom till, vilka tidshistoriska aspekter som påverkade författarna, hur 
förhållandet mellan judendom och kristendom utvecklades, samt en överblick över Nya testamentets 27 böcker. 

Kyrkohistoria med religionssociologi (7,5 sp)
Vecka 3–12 våren 2016, föreläsningar förmiddagar på måndagar och onsdagar
Lärare: Rune Imberg

Gå en kurs som ger dig överblick över Kyrkans 2000-åriga historia, med fördjupade insikter i den svenska kyrkohistorien och 
missionshistorien, samt spännande religionssociologiska perspektiv.  

Introduktion till religionsfilosofi, hermeneutik, etik & apologetik (7,5 sp)
Vecka 13–22 våren 2016, föreläsningar förmiddagar på måndagar och onsdagar
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?  

Nya Testamentets grekiska (15 sp) 
Vecka 35–2 hösten 2015, föreläsningar förmiddagar på måndagar och torsdagar 
Lärare: Daniel Johansson

Gå en kurs som ger dig redskap för att kunna läsa enklare nytestamentlig text på grundspråket. Kursen ger dig inblick i Bibelns språkvärld 
och en fördjupad förståelse för översättningsproblematiken.

Under läsåret 2015–2016 ger Församlingsfakulteten i Göteborg möjlighet att läsa teologiska kurser på halvfart, både enstaka 
kurser och delar av den teologiska utbildningen (TU). Hoppa på en kurs som intresserar dig eller läs TU på halvfart! 
För information och anmälan: www.ffg.se

EKONOMI

Bär varandras bördor 

Israels barn vandrade, stannade och bröt upp under 40 års 
ökenvandring. Vid varje uppbrott behövde tabernaklet 

packas ner och bäras. Men målet hägrade och manade till 
uthållighet. Församlingsfakulteten står inför ett av de mest 
omfattande uppbrotten i vår drygt 20-åriga historia. Vi 
måste flytta. Församlingsfakulteten packas ner för att 
bäras vidare på den väg Gud utstakat. Ny boningsplats 
finns i Guds tanke och lite vägledning tycks vi ha fått. Men 
ett sådant uppbrott är mödosamt för alla inblandade. Vår 
arbetsplats blir som en flyttkartong och studenternas tillvaro 
blir heller inte så enkel. Ett bibliotek med närmare 20 000 
boktitlar ska flyttas. Flytten innebär en börda som vi hop-
pas och ber att Guds vandringsfolk ska bära tillsammans 
med oss, såsom aposteln uppmanar oss: ”Bär varandras 
bördor” (Gal 6:2). Och framförallt är det vår bön att vi bärs 
av psalmens verklighet: ”Men före går Herren, med segerns 
banér.” (Sv. ps. 59) Att uppbrottet innebär ett steg i den 
segrande Konungens efterföljd och att vår möda i Herren 
inte är förgäves (1 Kor 15:58). Målet – Guds rikes tillkom-
melse – uppmuntrar till fortsatt bön och arbete. 

Rent konkret kommer mycket arbetskraft behövas för 
själva flytten. Före, under och efter flytten kommer vår ordi-
narie verksamhet försvagas och vi behöver mångas förståelse, 
förbön och stöd. Ekonomiskt kommer flytten att vara en 
stor utgiftspost. Men vår tro är att Herren förser och lägger 
på mångas hjärtan en villighet att ge som förverkligar Her-
rens vilja att förse. Kanske använder han dessa rader för att 
lägga offervilja på någons hjärta.

Samtidigt som Södra vägen 61 varit vårt kära hem i så 
många år och varit en så välsignad miljö i formandet av 
medarbetare för Guds rike, ser vi med spänd förväntan på 
framtiden. Tänk att det faktiskt kan bli ännu bättre! Han 
som ser vilka utmaningar Kristi kyrka står inför ser också 
vad som behövs för att ge arbetare i skörden den frimodig-
het och de verktyg som låter Guds rike komma ibland oss 
medan nådatiden ännu varar. 

Jakob Appell

INFO/ANNONSERINFO/ANNONSER

www.gronvallpartners.se
0418-168 65 Landskrona
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rätt råd i rätt tid!

ADVOKAT ANDREAS STENKAR KARLGREN

GRÖNVALL & PARTNERS 

ADVOKATBYRÅ

Läs teologi på halvfart!

Besök av Dr. Chris Barnekov 
i Göteborg
Församlingsfakulteten skulle inte vara där vi nu är om vi 
inte hade haft en rad understödjare och förebedjare. Många 
av dem träffar vi regelbundet vid våra arrangemang, andra 
märker vi av genom personliga kontakter, telefonsamtal, 
hälsningar på gåvoavier och på många andra sätt. Ett varmt 
tack till Er alla som stöder vårt arbete på många olika sätt! Vi 
känner många av Er, men Gud känner alla!

En person som har hjälpt oss på många och mycket speciella sätt 
är Dr. Christopher Barnekov. Som namnet antyder har han sina 
rötter i Sverige och Danmark. Några av hans anfäder lär ha varit 
med att införa reformationen på ön Rügen i Tyskland. När Sverige 
erövrade Skånelanden 1658 råkade stora delar av hans släkt be-
finna sig skånsk mark, vilket innebär att större delen av släkten 
sedan dess varit svensk.

På tidigt 1800-tal utvandrade en av Chris anfäder till USA – men 
trots detta känner han sig till stor del som svensk, utom ibland då 
han känner sig som dansk… Och på ett alldeles särskilt sätt brin-
ner hans hjärta för konfessionella, lutherska kristna i Norden.

Professionellt har Chris arbetat som ekonom och i årtionden 
tjänstgjort i amerikansk statsförvaltning, bl a var han involverad 
i avregleringen av flygtrafiken,  vilket kom att leda till lägre flyg-
priser… Som pensionär har han bosatt sig i Ft. Wayne, nära det 
teologiska seminariet, och hans eget hem har fått namnet Scan-
dinavia House. Där kan han gratis inkvartera nordiska studenter 
som läser på seminariet, och många personer med koppling till 
FFG har bott över där under längre eller kortare tid.

På senare år har Dr. Barnekov byggt upp något som kallas Bo 
Giertz Fund. Denna kan hjälpa ett antal master-studenter att 
bekosta kursavgifter till STM-kurserna. Tack vare hans arbete, 
och goda kontaktnät, har det samlats in pengar som skapar en 
ekonomisk trygghet för dessa kurser under åtskilliga år framöver. 
I själva verket var denna Bo Giertz Fund en viktig förutsättning för 
att vår master-utbildning skulle kunna starta förra året.

I samband med att han besöker Göteborg i sommar, vill För-
samlingsfakulteten och vår utbildningsstiftelse PIBUS uppmärk-
samma Dr. Barnekovs insatser. Detta sker i anslutning till vår 
läsårsavslutning i Buråskyrkan, torsdagen den 4 juni kl. 16.

Alla våra understödjare inbjuds att delta i vårt firande!

Rune Imberg



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

M ånga tror, inte minst bland våra meningsmot-
ståndare, att Församlingsfakulteten är en mycket 
”konservativ”, läs: ”mossig”, institution. San-

ningen är snarare den motsatta – i och med att vi står för en 
profilerat evangelisk-luthersk linje, som på sätt och vis kan 
beskrivas som bibelkonservativ, måste vi hela tiden vara på väg, 
hela tiden på språng. Inte minst gäller detta på det akademiska 
planet. Vi behöver hela tiden utvecklas, mogna, fördjupas i 
studier, undervisning och forskning.

Sedan länge har vi ett samarbete med European Evangelical 
Accrediting Association som granskar och utvärderar vår TU-
utbildning – hittills med mycket goda resultat. Enligt dem hål-
ler TU 3 en god akademisk standard, motsvarande en europeisk 
teol.kand.-examen.

Förra året tog vi ännu ett steg, på nästa nivå. Då inledde FFG 
ett formellt samarbete med Concordia Theological Seminary 
(CTS) i Ft. Wayne, Indiana. Våren 2014 skickade CTS in en 
ansökan till Association of Theological Schools i USA och Canada 
om att få godkännande för en masterutbildning på deltid. 
Masterutbildningen ges av våra båda institutioner i samarbete 
men är lokaliserad till Göteborg. Förra sommaren (se Häls-
ning 4/2014) godkände ATS denna utbildning, som därmed 
officiellt startade i november med en kurs i Romarbrevet, ledd 
av Timo Laato.

Masterutbildningen har alltså varit i gång ett knappt halvår, 
i mars 2015 hade prof. Naomichi Masaki delkurs nummer två, 
och den tredje ges i september av undertecknad. Till regelverket 
hör dock att alla program av detta slags måste utvärderas på 
plats, att representanter för ATS gör en site visit, ett akademiskt 
”platsbesök”.

Måndagen den 9 mars blev en historisk dag för FFG. Då kom 
ATS representanter prof. James H Thames och prof. Peter C. 
Bouteneff på besök till vår institution. På söndag kväll hade de 
träffat representanter för vår styrelse och lärarkår, på måndagen 
genomförde de ett intensivt program där de synade FFG utan 
och innan. Med hjälp av en dokumentation som de fått i förväg 
granskade de den akademiska kompetensen hos våra lärare, de 
intervjuade några STM-lärare (prof. Masaki resp. mig, Daniel 
Johansson och Timo Laato), de samtalade med studenterna om 
hur undervisningen fungerar, de granskade våra lokaler, etc. De 
avslutade sitt besök med att delge oss – d.v.s. Masaki och några 
FFG-representanter – sina synpunkter. Deras rapport har sedan 
gått vidare till CTS i Ft. Wayne och vi är ett antal personer som 

På väg – akademiskt!

fått kommentera den. I juni kommer den att behandlas vid ett 
möte i Pittsburgh i USA, varefter den blir officiell.

I nuläget kan jag alltså inte kommentera deras utvärdering 
och rekommendationer, däremot kan jag bara konstatera att 
det är spännande och givande att bli utsatt för en granskning 
av detta slag! Prof. Bouteneff är verksam vid St. Vladimir´s 
Orthodox Seminary i New York och är både teolog och musiker. 
Han har studerat för Kallistos Ware i Oxford, där han också 
doktorerade, och han är en av ledarna för Arvo Pärt Project. Om 
St. Vladimir´s är en liten institution, om än världskänd, är det 
seminarium där prof. Thames arbetar desto större. I nuläget 
har de drygt 100 lärare, ca 2100 studenter och sedan 1924, 
när seminariet startade, har mer än 15 000 studenter avlagt 
examina hos dem. För oss på FFG känns det mycket hedrande 
att samarbeta med CTS i Ft. Wayne och att bli föremål för en 
sådan granskning som ATS bestod oss. Nu inväntar vi bara 
rapporten, med spänning!

Rune Imberg
STM-koordinator

På väg till möte med företrädare för Stiftelsen Pibus och 
Församlingsfakulteten: fr. v. James och Laurie Thames, Dallas, Peter 
Bouteneff, New York, samt Katrina och Rune Imberg, Horred, framför 
Göteborgs domkyrka.

Bilden på framsidan
Många reser långa vägar för att komma till Församlingsfakulteten. Föreläsare vid master-kursen i mars var prof. Naomichi Masaki från Ft. Wayne i USA. 
På framsidesbilden ses han längst t.v. tillsammans med ett dussin studenter som kommit från fyra länder, den mest långväga från Japan, samt några av FFG:s lärare.


