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LEDARE

De många valen

En sak som kännetecknar samtiden är de 
många valen. Generellt sett har männis-
kan nu långt fler val att göra än tidigare. 

Symbolen för detta har blivit TV:ns fjärrkontroll 
och ”zappandet” mellan olika kanaler. Att bedöma 
och urskilja vad som är gott och ont i dessa nya 
livsvillkor är en uppgift för teologin och den and-
liga vägledningen. De många valen gäller inte bara 
individen utan även en utbildningsinstitution som 
Församlingsfakulteten. Förändringarna i samhälle, 
politik och i det religiösa landskapet sker snabbt. En 
teologisk institution behöver liksom den enskilde 
och församlingen ställa frågan: Vart går Guds väg i 
det som nu sker?

Nu kunde man tycka att saken borde 
vara klar för FFG, eftersom en teologisk 
institution helt enkelt har undervis-
ning som sin huvudsakliga uppgift. 
Och det är sant. Samtidigt visar 
kursutbudet som presenteras i detta 
nummer att även undervisning kan 
ske på många olika nivåer, i många 
olika former, med många olika mål-
grupper och med många olika delsyften – 
även om det yttersta syftet är ett och detsamma. 

När vi söker orientering och frågar hur vägen 
framåt ser ut, så är dörren en viktig bild. Dörrar 
öppnas och dörrar stängs. Detta är ett bibliskt sätt 
att beskriva hur Gud kan leda. Men vad säger egent-
ligen bilden av dörren? 

Den säger att vi inte är ensamma. Vi människor 
är inte satta att själva försöka bryta upp dörrar. Det 
finns någon som går före och öppnar. Det Gud 
öppnar kan ingen stänga. (Upp 3:7) Kristna försam-
lingar kan växa fram där han först öppnar en dörr. 
Likt en maskros i asfalten finns det därför kristna 
församlingar i de mest osannolika miljöer. Därför 
har den kristna tron bevarats även under tider av 
svår förföljelse. På FFG blir vi påminda om detta 
när vi får besök av de präster från Lettland som re-
gelbundet följer STM-programmet. Vi blev också 
påminda om det när vi nyligen fick besök från Est-
land. Skadorna i det estniska samhället efter Sovjet-
tiden är visserligen fortfarande stora. Många växer 
fortfarande upp utan dop och kristen tro och den 
genomsnittliga konfirmationsåldern är 30 år. Men 
den enorma mänskliga kraft som har lagts ned på att 
stänga dörren för kristen tro har inte lyckats. Den 
enorma tyngd som det sovjetiska imperiet utgjorde 
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lyckades inte utrota den kristna bekännelsen. Kyr-
korna arbetar idag oförtrutet vidare under de olika 
förutsättningar som Gud ger. 

Bilden av dörren som Gud öppnar är viktig för 
Jesu lärjungar att hålla i minnet, när de ser svårig-
heter torna upp sig. Det är ju inte de som har ett 
svårt uppdrag utan istället den som vill förhindra 
kristen tro som har ett svårt, ja ett omöjligt upp-
drag. Det är lika omöjligt som den uppgift som 
översteprästerna tog på sig, när de ville att Jesu döda 
kropp skulle förbli i graven. Graven blev förseglad 
med en stor sten och sigill och översteprästerna såg 
till att vakter ställdes ut. Men lika fåfängt som det 

skulle vara för människor att försöka stoppa 
en soluppgång, lika fåfänga var försöken 

att stoppa påskens händelser. Ingen av 
jordens mörka och dunkla krafter kan 
hind ra solen från att gå upp. Den 
stiger upp på himlen som en hjälte 
och ingen kan hindra dess bana (Ps 
19). Så är den en skön bild för Kris-

tus och hans uppståndelse. ”Som en 
sol stod Jesus upp / på den tredje dagen” 

(Sv.Ps. 470:2). 
Översteprästerna fortsätter med nästa omöj-

liga uppgift. De försöker stoppa evangeliets förkun-
nelse. Men samma kraft som uppväckte Kristus var 
nu verksam i hans kropp, som är kyrkan (Ef 1:19f ). 
Soluppgången är också en skön bild för kyrkans 
fortsatta förkunnelse om Jesus. Så kunde inte för-
kunnelsen stoppas i Jerusalem trots hårt motstånd. 
Frimodigheten bland apostlarna lär oss något viktigt 
när vi tänker på öppna och stängda dörrar. Svårighe-
ter är inget givet tecken på att en dörr är stängd. Det 
förstår vi också av Paulus ord i 1 Kor 16:8f: ”I Efesus 
stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen 
för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har 
också många motståndare.” Paulus visshet om att 
dörren stod öppen grundade sig på andra kriterier 
än att allt gick enkelt.

I de många valens tid är uppdraget för kyrkan lika 
entydigt som i andra tider: att förkunna evangelium, 
döpa och göra alla folk till lärjungar. Men samtidigt 
ställer vi frågan om när, var och hur. Vi kallas att 
söka ledning. Det gäller den enskilde, församlingen 
och en institution som FFG. Låt oss hjälpas åt i den 
uppgiften. 

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

Torbjörn Johansson, rektor

FRÅN SKRIFTEN

D en välsignelse som ofta av-
slutar våra gudstjänster och 
andakter är hämtad från 4 

Mos 6:24–26. Den kallas den aroni-
tiska välsignelsen, eftersom Gud gav 
den till Arons hus, alltså prästerna, ge-
nom Mose. Att välsigna folket var en av 
de centrala uppgifterna för prästerna i 
Gamla testamentet (5 Mos 10:8). 

Ett litet litterärt mästerverk
Välsignelsen föregås av en inledning 
som talar om vad det är som kommer (v. 
22–23) och följs av en vers (v. 27) som 
talar om vad som händer när prästerna 
uttalar välsignelsen. Detta är de ord som 
prästerna skulle använda då de välsignade 
israeliterna och då lade de Guds namn på 
folket och Gud välsignade dem.

Själva välsignelsen består av tre korta 
satser (vi återkommer till tretalet) med 
två verb i varje sats:
Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och 
vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och 
give dig frid.

På hebreiska är formuleringen ännu 
vackrare genom den struktur som valts. 
Första strofen innehåller tre ord, den an-
dra fem och den tredje sju. Räknar man 
bokstäver är utfallet 15, 20 respektive 25. 
Allt detta med ett och samma subjekt, 
Herren.

Översättning
De två senaste översättningarna av Bi-
beln till svenska skiljer sig i fråga om 
verbformerna. Folkbibeln har, likt 1917, 
valt att återge de hebreiska verbformer-
na med en svensk konjunktiv (slutar på 
–e), en ”önskeform”, medan man i Bibel 
2000 valt indikativ, ”välsignar”, alltså ett 
påstående.

Innebörden i den aronitiska välsignel-
sen är att prästerna faktiskt utför något 
när de uttalar välsignelsen, som är mer 
än bara en bön om en välsignelse. Versen 
som följer efter själva välsignelsen (v. 27) 
uttrycker det som att prästerna lägger 
Herrens namn på israeliterna.

Herren välsigne dig!
Samtidigt är det uppenbart att välsig-

nelsen inte är något som prästerna förfo-
gar över, eftersom Herren är subjekt till 
varje verb i välsignelsen. När prästerna 
lägger hans namn på folket är det Gud 
själv som välsignar. Detta kommer också 
till uttryck i v. 27 med en betonad sub-
jektsväxling: ”de lägger mitt namn på 
israeliterna, och jag välsignar dem”.

välsigne dig
Guds välsignelse är ett centralt tema i 
Bibeln, allt från skapelsen (1 Mos 1:22, 
28; 2:3), patriarkerna (1 Mos 12:1–3) 
och framåt. Guds välsignelse kopplas 
samman med välgång, lycka, fruktbar-
het, men låter sig aldrig begränsas till 
det materiella (jmf Ps 133:3). Ps 127 
uttrycker vikten av Guds välsignelse i 
klartext, utan den är mödan förgäves.

bevare dig
Det finns många tillfällen i våra liv då 
vi har blivit och behöver bli beskyd-
dade och bevarade från olika kända och 
okända faror. Vi människor behöver bli 
bevarade från onda andemakter (Ps 91) 
och från annan ondska (Ps 121). Det är 
inte mot kött och blod vi strider, men 
Gud bevarar oss och vi uppmanas att 
bevara hans Ord i våra hjärtan.

låte sitt ansikte lysa över dig
Ett ansikte som lyser är ett tecken på 
välvilja, vilket Ords 16:15 visar. Där står 
”kungens lysande ansikte” som syno-
nym till kungens välvilja. Motsatsen är 
att dölja sitt ansikte, vilket Gud också 
kan göra (5 Mos 31:17, 18, 20; Jes 8:17 
m.fl.).

vare dig nådig
Den som är nådig är den som är välvilligt 
inställd mot en underordnad utan att 
den underordnade har något anspråk 
på den överordnade. Gud är alltid fri 
att vara nådig mot vem han vill (2 Mos 
33:19). Det är en återkommande öns-
kan i Bibeln att Gud ska handla med 
människan efter sin nåd och inte efter 
sin vrede.

”Men lika 
fåfängt som 
det skulle vara 
för människor 
att försöka 
stoppa en 
soluppgång, 
lika fåfänga 
var försöken 
att stoppa 
påskens 
händelser”.

vände sitt ansikte till dig
Här använder hebreiskan det verb som 
vanligen betyder ”lyfta”. Det vanligaste 
är att man lyfter någon annans ansikte, 
men när någon ”lyfter sitt ansikte” mot 
någon eller något handlar det om att 
”se någon i ansiktet” (2 Sam 2:22), eller 
titta ut genom ett fönster (2 Kung 9:32). 
Motsatsen till det upplyfta ansiktet är 
”det fallna ansiktet” som Kain uppvisade 
efter brodermordet (1 Mos 4:5).

give dig frid
Ibland har man ägnat mycket tid åt att 
diskutera om vi ska använda ”frid” eller 
”fred”, och båda är språkligt riktiga. Sha-
lom på hebreiska kan också översättas 
med ”harmoni”, men det hela försvåras 
av att frid med Gud samtidigt innebär 
fiendskap med djävulen, världen och 
köttet.

Tretalet
I Nya testamentet är det vanligt med 
tretalet, inte minst hos Paulus (Rom 
15:30; 1 Kor 12:4–6; 2 Kor 13:13), men 
i Gamla testamentet är det ovanligare. 
Det trefaldiga ropet ”helig, helig, helig” 
i Jes 6:3 och den aronitiska välsignelsen 
vittnar i Nya testamentets ljus om Guds 
väsen. Kanske kan vi också i välsignelsens 
struktur skönja Faderns välsignelse och 
bevarande, Sonen som Guds ansikte på 
jorden som visar oss Guds nåd och An-
dens verk så att vi kan få frid med Gud?

Johannes Hellberg

De två silverrullar/amuletter som innehåller den 
aronitiska välsignelsen, funna i Ketef Hinnor 
utanför Jerusalem (Israels museum).
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INFO

Öppna dörrar 
– något för alla på Församlingsfakulteten!

Sommarbibelskola 4–6 augusti. 
Temat ”Himmelskt och jordiskt medborgar-
skap – samtidigt” belyser utmaningen att leva 
i världen men inte av den och att leva med 
hemlängtan till det himmelska hemmet mitt i 
de många kallelser Gud gett oss här på jorden. 
För alla intresserade. Ingen avgift. Anmäl dig 
senast 20 juni!

Kvällsbibelskola läsåret 2016–17 
med början 30 augusti. Välkom-
men att anmäla dig till nästa läsårs version 
av den uppskattade kvällsbibelskolan, 
denna gång förlagd till tisdagskvällar kl. 
18.00–20.30. Helt nya ämnen! För alla 
intresserade. Ingen avgift. Anmäl dig senast 
10 augusti!

Master of Sacred Theology – teologisk fortbildning 
specialanpassad för präster och teologer i tjänst. 
Följ med på enstaka intensivkurser eller gå helt program på kvartsfart, 
vilket leder till en amerikansk master-examen, STM. Denna är ackredi-
terad av American Theological Schools, ATS (www.ats.edu). Program-
met fungerar utmärkt både som forskarförberedelse och som pastoral 
fortbildning. Bl.a. erbjuds 14–19 november kursen ”The Formation of 
the Formula of Concord 1546–1576”. Kursen belyser framväxten av 
den text som utgör merparten av Svenska kyrkans bekännelseskrifter 
och är förlagd till Wittenberg i Tyskland, i anslutning till reformations-
jubileet. Kombinera reformatorisk teologi och miljö med en försmak av 
reformationsjubileets firande i staden där reformationen startade! För 
mer information, program och anmälan, se hemsidan.

* Enligt EEAA:s ackreditering (www.eeaa.eu) motsvarar dessa examina en euro-
peisk Certificate of Theology resp. en europeisk Academic Bachelor of Theology.

Bibelskola Göteborg läsåret 2016–17. För dig som vill och 
kan avsätta hel- eller halvtid för ett år av bibelförankrad, kostnadsfri 
undervisning som är djuplodande, praktisk, själavårdande och lät-
tillgänglig, varvad med regelbundet bön- och gudstjänstliv, samtal 
med mentorer enskilt och i grupp, gemenskap, eftertanke och stillhet i 
avskildhet, samt en och annan resa. En plats att växa på som människa 
och kristen. Anmäl dig senast 15 maj!

Teologiska utbildningen – 1 år, examen motsvarande 
Certificate of Theology.* Ett års kvalificerade teologiska studier 
som ger en bred teologisk överblick och en introduktion till flera 
teologiska ämnen, bl.a. Gamla och Nya Testamentets exegetik, kristen 
troslära med teologihistoria, religionshistoria, kyrkohistoria med 
religionssociologi, religionsfilosofi, etik, hermeneutik, apologetik, 
missionsvetenskap & diakoni, samt själavård och religionspsykologi. 
Denna kostnadsfria utbildning går att läsa på halvfart över två års tid. 
Anmäl dig senast 15 maj!

Enstaka kurser på teologiska 
programmet. Välj något av ovanstående 
ämnen som särskilt intresserar dig och anmäl 
dig till kursen när den erbjuds! 

Teologiska utbildningen – 3 år, 
examen motsvarande Bachelor 
of Theology.* Den treåriga utbildningen 
bygger vidare på den ettåriga och rustar både 
för kyrklig tjänst och för teologiska studier 
på högre nivå. Exegetisk teologi, Systematisk 
teologi och Kyrko- & Missionsvetenskap är 
fördjupningsspåren som erbjuds. Kostnadsfri 
utbildning. Stipendier som motsvarar 
studiebidrag finns att ansöka om. Anmäl dig 
senast 15 maj!
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Öppna dörrar på 
Församlingsfakulteten

På Församlingsfakulteten strävar vi efter att ha öppna dörrar för nästan alla 
människor. Nästan alla – det hänger samman med att på det förra stället, 

Johannebergs landeri, fick vi alltför ofta besök av oönskade gäster, ibland i 
form av stöld, några gånger också i form av lättare vandalisering. 

Oönskade gäster påminner oss, tyvärr, om Joh 10:1 (där Jesus undervisar 
om tjuvar och rövare), och det gör också att Fakulteten i samband med flyt-
ten till Ekmansgatan tvingats satsa en del pengar på lås och larm.

Men hur ser då våra välkomna besökare ut? Ja, de kan indelas i minst 
fem grupper: studenter/elever, åhörare, deltagare i våra gudstjänster och 
andakter. Till detta kommer gästföreläsare och besökande gäster.
• Studenter på vår TU-utbildning och elever i Bibelskola Göteborg – sådana 

vill vi se många av! Antagning pågår inför hösten!
• Åhörare – sådana har vi ofta många av. På senare år har vi haft många 

mycket välbesökta arrangemang. Vi försöker regelbundet dokumentera 
detta i Hälsning.

• Regelbundet får vi välkomna personer som vill delta i våra middagsböner 
och gudstjänster, men vi kan konstatera att kapellet (oftast) rymmer ännu 
fler!

• Besökande gäster – där handlar det oftast om kyrkoledare eller akade-
miker som befinner sig i Göteborg eller Västsverige och vill se FFG eller 
diskutera med vår institutionsledning. Nu senast var det ärkebiskopen i 
Estlands evangelisk-lutherska kyrka, Urmas Viilma, som besökte oss. Då 
passade vi på att informera om Fakultetens masterprogram i teologi, som 
skulle kunna vara av intresse för åtskilliga präster och teologer i Estland.

• Gästföreläsare – där handlar det varje år om 10–20 personer som medver-
kar vid olika arrangemang. De kommer från öst och väst och ibland även 
från Sverige. Nu senast hade vi besök av Tony – av säkerhetsskäl heter 
han inte mer än så. Han är i Sverige mest känd genom boken Tony – kom-
mandosoldaten. Numera arbetar han framför allt som pastor i exil för 
iranska kristna grupper. Hur arbetet går till – ja, det vet de som lyssnade 
till honom, men kan inte självklart beskrivas i tryck. Ett problem som han 
tog upp var bland annat hur man undervisar om bön och bibelläsning när 
åtskilliga av åhörarna är infiltratörer från Irans säkerhetstjänst. Det måste 
vara en både intressant och ibland absurd situation att samla eleverna i 
bönegrupper när några är agenter som spelar kristna eller sökare…

Att äga ett trevåningshus i centrala Göteborg – att fylla husets våningar med 
verksamhet – att köra med öppna dörrar för (nästan) alla – det är inte gratis. 
Men däremot är det en nåd att får göra detta, vilket på latin blir: gratia.

För dig som läser Hälsning är det en förmån (en nåd!) att få vara med om 
att stötta detta arbete. Just nu är det extra fördelaktigt: Ju mer pengar som 
samlas in, desto lättare kan FFG amortera av på huslånet. Alla amorteringar 
på detta lån sänker alltså driftskostnaderna för årtionden framåt. 

Din gåva i dag är samtidigt en indirekt gåva inför framtiden – till andra och ofta 
även till dig själv. Predikaren uttrycker detta med en fantastisk bild: Sänd ditt 
bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka. (Pred 11:1)

Rune Imberg

Fristående kurs

Bibelhebreiska
Välkommen till en kurs i bibelhebreiska där du får lära dig att 
läsa enklare text på grundspråket. Studier i hebreiska öppnar 
dörren för den gammaltestamentliga världen på ett särskilt 
sätt och ger förståelse för översättningsproblematiken.

Kurskod: EG 12
Kursperiod: 29 aug – 13 jan, tis, to förmiddag
Lärare: Johannes Hellberg
Anmälan: senast 17 augusti

INFO/ANNONSER EKONOMI

Kvällsbibelskolan 2016–2017 
– tisdagar kl. 18.00–20.30 på FFG
Välkommen till ännu ett läsår på den uppskattade 
kvällsbibelskolan! Nya ämnen och på ny tid 
(tisdagar kl. 18.00–20.30). Ingen avgift, men begränsat 
antal platser. Anmäl dig till ett helt läsårs komprimerad 
bibelskola med fördjupning, bön och gemenskap 
för alla intresserade. Anmälan senast 10 augusti till 
expeditionen, info@ffg.se, tfn 031-778 35 40. 

Block 1: Bibeln
30/8 Psaltaren – ord åt själen JA

6/9 Rut – medvandrare JH 

13/9 Nehemja – ledare JH 

20/9 Bergspredikan – Klippan TL 

27/9 Daniel – bekännare JH 

4/10 Apostlagärningarna – levande kyrka RG

11/10 Galaterbrevet – frihet i Kristus RP

18/10 1 Tessalonikerbrevet – yttersta tiden TL

Block 2: Lära&Liv
1/11 Underbar skapelse TJ

8/11 Underbart skapad TJ

15/11 Underbar Skapare  TL

22/11 Underbar i råd JA

29/11 Dö för att leva DJ

6/12 Till jordens yttersta gräns RG

13/12 Lucia & andra helgon RI

10/1 Leda till tro ME

Block 3: Gud i historia & samtid
17/1 Dubbelt medborgarskap RI

24/1  Sök stadens bästa RI

31/1 Saliga de fattiga DJ

7/2 Främlingen ibland oss DJ

21/2 Reformation 1517–2017 TJ

Block 4: Vägledning
28/2 Generositetens källa RI

7/3 Måltidsgemenskapens betydelse DJ 
14/3 Frestelsens psykologi JA 
21/3 Vänskap och vänskap TJ 

28/3 Fall och upprättelse JA

4/4 Alla har en kung JA

18/4 Bli en tidsnerväxlare! FB

25/4 Utbrändhet – orsaker och botemedel FB

2/5  Hälsosamma relationer FB

9/5 Andlig vägledning för moderna kristna FB

16/5 Hjälpt för att hjälpa TJ

Lärare: Jakob Appell (JA), Johannes Hellberg (JH), 
Timo Laato (TL), Roland Gustafsson (RG), Rolf Pettersson 
(RP), Torbjörn Johansson (TJ), Daniel Johansson (DJ), 
Rune Imberg (RI), Mats Enander (ME), Fredrik Brosché (FB)

Med reservation för ändringar.

Sommarbibelskola 4–6 augusti 2016 

  

Torsdag 4/8 Fredag 5/8 Lördag 6/8
9.00–10.00 Jan-Erik Appell: 

Gäster och främlingar, 
del I (Hebr 11)

Jan-Erik Appell: 
Gäster och främlingar, 
del II

Jan-Erik Appell: 
Gäster och främlingar, 
del III

Kaffe Kaffe Kaffe

10.30–12.00 Torbjörn Johansson:  
I världen men inte av världen 

Jakob Appell:  
Jordiska kallelser 

Jonas Lidén: 
Lydnad för överheten

12.00 Middagsbön Middagsbön Middagsbön

Lunch Lunch Lunch

13.30–15.00 Roland Gustafsson: 
Guds rike vi behålle! 

Daniel Johansson: 
Himmelslängtan

Johannes Hellberg: 
Teokrati i Bibeln

”I världen, men inte av världen” är 
ett begrepp som används i kristna 
sammanhang. Kristna är kallade till 
ett liv i gemenskap med människor, 
till att med gemensamma krafter 
verka för det gemensamma bästa 
i samhället och i världen. Samtidigt 
utmanas kristna av negativa 
värderingar i samhället och ideologier 
som är kritiska mot kristen tro. Kristna 
riskerar å ena sidan att anpassas till 
tidsandan genom att vara alltför rotade 
i världen och å andra sidan att så 
mycket ta avstånd från människor och 
sammanhang i världen att kallelsen 
i världen för det gemensamma 
bästa förringas. Guds folk drivs av 
hemlängtan till det vi kallar himlen, 
men är trogna i sina jordiska kallelser. 
Vilka är dessa kallelser? Och vad är 
en sund himmelslängtan? Dessa och 
andra spännande frågor tas upp i årets 
sommarbibelskola. Bibelstudierna 
över Hebreerbrevet 11, där Guds folk 
kallas för ”gäster och främlingar”, leds 
av sommarbibelskolans kaplan Jan-
Erik Appell. 

Välkommen!

Anmälan: Senast 20 juni, via telefon eller epost, 031-778 35 40, info@ffg.se. 
Begränsat antal platser. Pris: Kursen erbjuds gratis. Frivillig avgift mottages med tacksamhet 
på plusgiro 64060-7, bankgiro 622-5387. 

Himmelskt och jordiskt medborgarskap: samtidigt
Internationell bibelkonferens på Församlingsfakulteten 11–12 november 2016
Fredag 11 november
Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3
9.00–12 Seminarier
Lunch på egen hand
13.30–14.30 The Sermon of the Mount and Christian 
ethics
Dr. David Scaer, Professor of Biblical and Systematic 
Theology, Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, 
USA 
15.00–16.00 Bearing the Tension: On the Ecclesial 
Mediation of Heavenly and Earthly Citizenship
Dr. Bernt Wannenwetsch, Basel, Schweiz
16.15–17.15 State and Religion in Islam
Dr. Kurt Christensen, professor i etik vid Menighetsfa-
kulteten, Århus

Lördag 12 november
Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3
9.30–10.30 Den urkristna uppfattningen om kejsaren i nya kläder: Ville de första 
kristna revolutionera romarriket?
Dr. Daniel Johansson, lektor i Nya testament på Församlingsfakulteten
11.00–12.00 ”Är inte Herren kung på Sion?” Om Guds rike i Gamla testamentet
Johannes Hellberg, adjunkt i Gamla testamentet på Församlingsfakulteten
Lunch på egen hand
13.30–14.30: Luther och Bondeupproret
Docent Rune Söderlund, Lund
15.00–16.00 Lagens tredje bruk och kyrkans kulturkritiska potential
Dr. Tomas Nygren, lektor i systematisk teologi, Johannelunds teologiska hög-
skola
16.15–17.15 En förnyad två-rikeslära – hur kan den se ut?
Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi på Församlingsfakulteten

Fristående kurs

Kristen troslära med teologihistoria
Kursen är till för dig som vill fördjupa eller bringa ordning och struktur i dina 
kunskaper om den kristna trosläran. Fokus ligger på den bibliska grunden 
för centrala kristna teman, hur dessa tagits emot och diskuterats i forn-
kyrka, under reformationstid och i nutid. 

Kurskod: ST 11
Kursperiod: 29 aug – 4 nov, tis förmiddag, tors eftermiddag
Lärare: Daniel Johansson
Anmälan: senast 17 augusti



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

Andreas Eklund, f.d. student på 
Församlingsfakulteten, gäs-
tade fakultetens dag i februari 

med en uppskattad presentation om si-
tuationen för förföljda kristna i världen. 
Andreas arbetar idag för Open Doors 
som koordinator för kyrkorelationer. 
Open Doors står bakom World Watch 
List som årligen listar de 50 länder i värl-
den där det är svårast att vara kristen och 
arbetar i drygt 60 länder med att stärka 
och utrusta den förföljda kyrkan, förbe-
reda den hotade kyrkan och upplysa den 
”fria” kyrkan. Andreas, liksom docent 
Svante Lundgren i sin uppskattade fö-
reläsning, fokuserade på de kristnas si-
tuation i Mellanöstern. Open Doors gör 
omfattande insatser i bl.a. Syrien. Varje 
månad ger Open Doors nödhjälp till 
över 50,000 människor i Syrien. Nöd-
hjälp, distribution av mediciner, biblar 
och kristen litteratur sker med hjälp av 
lokala kyrkor och församlingar.

I tjänst för Open Doors
Andreas började arbeta för Open Doors 
i augusti 2013 i rollen som koordinator 
för kyrkorelationer. Bl.a. innebär det 
ansvar för rekrytering, utbildning och 
stöd för organisationens presentatörer 
och talare som är utspridda över lan-
det. 2006 kontaktades Andreas av Open 
Doors Danmark och tillfrågades om att 
vara med i en startgrupp som startade 
organisationen i Sverige 2008. Eklund 

började resa runt som presentatör 2009, 
först i Göteborgsregionen och sedan i 
Småland och Östergötland.

Andreas, hur har 
dörrar öppnats för dig 
personligen?
För mig var tiden efter studierna på För-
samlingsfakulteten en brottning med 
Gud och med min kallelse. Det blev inte 
som jag planerat. Flera dörrar stängdes, 
men Gud använde det till att fostra mig 
på olika sätt. Studierna på FFG var till 
väldigt stor hjälp för mig på många olika 

sätt. Jag läste den missiologiska inrikt-
ningen och fick en bättre förståelse för 
det missionsarbete jag nu står i inom 
Open Doors. Jag tror också studiet präg-
lat mig och format min syn på vår upp-
gift också i Sverige. Som förkunnare och 
talare har jag också fått många hjälpme-
del, inte minst genom att jag fått en fast 
grund att stå på. Många gånger upplevde 
jag att studierna var ögonöppnare för 
vad vi tror på. Den evangelisk-lutherska 
läran är väl förankrad i Bibeln.

Jakob Appell

Öppna dörrar 
– efter Församlingsfakulteten!

Vackert i naturen?
Köp ”Nytt ljus över skapelsen”, småskrift av Torbjörn Johansson! 
Beställ via expeditionen, info@ffg.se eller 031-778 35 40. 
Pris 40:- (10 ex. 300:-)

Nytt ljus över skapelsen
En kristen förståelse av naturen

Naturen väcker hos många människor en spontan förundran 
och glädje. Vad har den kristna tron egentligen att säga om 
naturen och de känslor som den väcker i oss? Om naturens 
skönhet vittnar om Guds godhet, hur är det då med det onda och 
skrämmande som vi kan se i naturen? 

Hur kan vi undvika att fastna i det skapade och istället 
fortsätta till Skaparen – utan att det skapade mister sin glans och 
glädje? Blir inte glädjen över naturen ett hinder om det är himlen 
som är målet?

Istället för att bli en avgud som leder bort från Skaparen kan 
naturen bli en källa till glädje, ett tilltal från Gud och en hjälp 
att nå ett mål bortom det skapade. Det är vad denna lilla skrift 
handlar om.

Författaren, Torbjörn Johansson, är sedan 2014 rektor vid 
Församlingsfakulteten i Göteborg.

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 2.

EN KRISTEN FÖRSTÅELSE AV NATUREN
NYTT LJUS ÖVER SKAPELSEN
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