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emat för detta nummer utgörs av uttrycket
I Guds tjänst.
I fördjupningsartikeln, Livet en gudstjänst – för alla, lyfter FFG:s kaplan Jakob Appell
bland annat fram Luthers lära om kallelsen. Det är
ett viktigt perspektiv under detta reformationens
jubileumsår. Luthers kallelselära har spelat en myc
ket viktig roll i västerlandet, såväl för Kyrkan (och
kyrkorna) som för samhället. Luthers insikter i det
kristna livet som en gudstjänst, en tjänst åt Gud och
samtidigt en Guds tjänst åt vår medmänniska, har
bidragit till att forma det västerländska kulturarvet
mer än de flesta anar.
Nu för tiden får Luther skulden för än det ena,
än det andra – och mycket ofta är han ganska
oskyldig, det man klagar på har sällan sina rötter
i Wittenberg på 1520-talet. Å andra sidan är det
många saker där Luther aldrig får någon credit,
som man nu säger, bara för att hans tankar blivit så
självklara, att man inte lyckas urskilja vilka viktiga
impulser han gett utvecklingen. Många element i
dagens socialdemokrati, till exempel, går tillbaka
till Luthers tänkande, men eftersom den saknar
hans teologiska och bibelförankrade perspektiv tar
det ett tag att upptäcka detta. Det kan till exempel
handla om socialvård, skolor och läskunnighet –
eller jämställdhet.
I dessa dagar finns det anledning att addera yt
terligare ett perspektiv till begreppet I Guds tjänst,
nämligen uttrycken vägen in resp. vägen ut.
Vägen in – vi behöver alla, vare sig vi redan är
kristna eller inte, människor som utrustats till
evangeliets tjänst. Den kristna kyrkan behöver ut
bilda och utrusta personer som kan tjäna andra.
Gång på gång anspelar Bibeln på sådana grupper
och utbildningssituationer – kring Elia och Elisa
fanns det stora skaror av profetlärjungar (2 Kung
2:15–18), Jesus själv hade en skara lärjungar utö
ver de tolv som följde honom, när urkyrkan skulle
tillsätta ”diakoner” utsåg man sju män utifrån en
mycket större grupp, i pastoralbreven (1–2 Tim,
Tit) slår Paulus fast ett antal kriterier för hur hans
medarbetare skulle gå tillväga när de tillsatte för
samlingsledare. Uppenbarligen räknade han med
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att det skulle finnas många att välja bland, och de
skulle utses bland de mest mogna och välutbildade
männen (1 Tim 3:6, 5:17).
Församlingsfakulteten strävar efter att leva upp
till detta. Vi vill att det ska finnas många vägar in
till vår verksamhet, att människor i olika åldrar och
sammanhang ska kunna delta i våra samlingar och
följa vår undervisning, våra kurser och våra teolo
giska program, till exempel Filippus-programmet
resp. den treåriga teologiska utbildningen, TU.
Samtidigt behöver det finnas en väg ut – i tjänst
och till tjänst. Det finns dussintals, kanske hund
ratals människor, som har följt större eller mindre
delar av vår undervisning och tjänstgör (eller tjänst
gjort) som ”kyrkbänkskristna”, bibelstudieledare,
körsångare, söndagsskollärare och så vidare. Ett
antal av våra tidigare studenter har rest ut som mis
sionärer i diverse länder (bland annat Peru, Etio
pien och Mongoliet). Och inte minst finns det ett
antal präster runtom i Sverige och även utomlands.
Ca 15 av våra tidigare studenter tjänstgör inom
Missionsprovinsen, och ungefär dubbelt så många
präster återfinns inom Svenska kyrkan (det handlar
då främst om personer som under längre eller kor
tare tid haft läsplats hos oss men läst på Göteborgs
universitet).
I det märkliga 10:e kapitlet i Romarbrevet skriver
Paulus bland annat så här:
Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har
kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den
som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om
ingen predikar? Och hur ska några kunna predika
om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur
ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda
budskapet! (Rom 10:14–15)
På Församlingsfakulteten utbildar vi människor
– i olika åldrar och olika tjänster – som vill bära ut
det goda budskapet, evangeliet, till vårt land och
vårt folk, men också till många människor utanför
landets gränser.
Dessa personer vill arbeta I Guds tjänst – För
samlingsfakulteten vill öppna en väg in för dem och
utrusta dem för vägen ut. Välkommen att stödja
vårt arbete!
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slutet av Luk 24 beskrivs Jesu och apostlarnas situa
tion efter tre hektiska och dramatiska år. Jesus har
arresterats, gått genom lidande, död, blivit begraven
– och omsider: uppstått från det döda. Nu träder han
plötsligt fram, visar sina händer, fötter och äter en bit
mat inför dem. Därefter gör Jesus ett omfattande histo
riskt svep genom den bibliska uppenbarelsen – om dess
löften och fullbordan, samt ger apostlarna ett uppdrag.

Allt måste fullbordas
Jesus lyfter fram den kristna trons centrala budskap.
Det talas om förutsägelserna i GT – som gått i upp
fyllelse. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i
Mose lag, hos profeterna och i psalmerna ... Det står
skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå
från de döda ... Mellan dessa två utsagor konstate
ras: Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod
Skrifterna. En tillbakablick på Jesu och apostlarnas
liv och verksamhet visar att korsets evangelium har
varit i fokus:
• När Jesus döps av Johannes, i omvändelsens dop,
säger Jesus efter det att Johannes försökt att pro
testera: Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all
rättfärdighet.
• När Jesus på förklaringsberget samtalar med Mose
och Elia, noterar Lukas att de ... talade om hans
bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem.
• Vid upprepade tillfällen förutsäger Jesus sitt li
dande för sina lärjungar. Han måste gå upp till
Jerusalem, genom lidande, död och uppståndelse.
Lärjungarna fattade föga av detta mysterium!
• Jesus arresteras, förhörs, blir dömd till döden och
korsfäst – han utropar: Det är fullbordat.
Allt måste fullbordas!
Detta historiska svep har gjort ett outplånligt intryck
hos apostlarna. Sinnen öppnades så att de förstod
skrifterna: innebörden av Jesu lidande, död och upp
ståndelse. Detta blir synligt i den apostoliska predikan:
• I Apg 2: Efter Guds fastställda plan och beslut blev
Jesus utlämnad, och med hjälp av dem som är utan
lagen spikade ni fast honom på korset och dödade
honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur
dödens vånda ...
• I Apg 3: ... våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare
Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus ...
ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde
att få en mördare frigiven. Livets furste dödade ni, men
honom har Gud uppväckt från de döda.
• I Apg 10: Honom hängde de upp på trä och dödade.
Men Gud uppväckte honom på tredje dagen ...

Allt är fullbordat! Det har skett under dramatiska
omständigheter. Mänskligheten röjde Jesus ur vä
gen. När vi valde bort honom, bestämde Gud att
frälsa oss genom att utge sin älskade Son.
Allt är fullbordat! På detta grundlag får apostlarna
och Guds församling ett uppdrag: ... att omvändelse
och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för
alla folk. Detta förtydligas: ... när den helige Ande
kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen,
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända
till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

Omvändelse
Guds innerliga kallelse förmedlas: Vänd om ... bered
dig att möta din Gud! När aposteln Paulus för tredje
gången redogör för sin omvändelse (Apg 26) be
skriver han det av Gud givna uppdraget: ... du skall
öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till
ljus, från Satans makt till Gud ... När Gud kallar
till en uppgörelse, vill han att vi ger honom rätt i
bedömningen/domen. Det har med syndabekän
nelse att göra! Jesus är den som Gud har bestämt till
domare över levande och döda. Två exempel visar
vad som sker när Ordet förkunnas:
• På pingstdagen: ... högg det till i hjärtat på dem ...
vad skall vi göra ...?!
• Efter Stefanus predikan: När de hörde detta blev de
ursinniga och skar tänder mot Stefanus. ...
Samvetet blir väckt – det leder till väckelse eller
förhärdelse, tro respektive otro!
Syndernas förlåtelse
... omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i
hans namn för alla folk ... På pingstdagen förkunnar
Petrus: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi
namn, så era synder blir förlåtna. Lite senare, i Apg 10,
fortsätter aposteln: ... var och en som tror på honom får
syndernas förlåtelse genom hans namn. Evangeliet pro
klamerar: Dina synder är förlåtna i Jesu Kristi namn!
Är det möjligt att bli löst från synden, i tankar, ord
och gärningar? Ja, Gud vare tack! På vilken grund?
Genom korsets evangelium: Den som inte visste av
synd (Jesus), honom har Gud i vårt ställe gjort till synd,
för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.
Ni är själva vittnen om detta, säger Jesus. Tag emot
det – ge det vidare, till dem som är nära och långt
borta! Välkommen i Jesu gemenskap och i ett världs
omfattande missionsuppdrag!
Roland Gustafsson
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Välkommen till nya Filippusprogrammet!

Vägen in och vägen ut

Vägen in i Guds tjänst är att först bli föremål för Guds tjänst, för oss. Jesus kom inte för att bli
betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen (Mark 10:45). Han tvättar våra fötter (insisterar!
Joh 13:8), undervisar, fostrar och formar oss. Här finns ingen genväg. ”Vi älskar därför att han
först har älskat oss” (1 Joh 4:19). Framsidebilden på en kyrkport är kallelsen till att bli betjänad.
Samtidigt som samma port är vägen ut, ut i tjänst för Herren som betjänar och önskar att betjäna
sin älskade värld genom oss och ”våra händers verk”.
Filippusprogrammets ”Kom och se!” är en inbjudan till att med fördjupad kunskap se Herren
som tjänar och i gemenskapen med Honom växa i tjänandets glädje. Ett år är en kort tid. ”Vägen
in” till Filippusprogrammet kan få bli till välsignelse för ”vägen ut”, för det fortsatta livet i Guds
tjänst (den medvetna dubbeltydigheten finns kvar).
För vem? För alla! Vi har designat programmet så att det ska vara tillgängligt och användbart
för alla intresserade, och samtidigt erbjuda kvalificerad fördjupning (med examination och
betyg). Det är inte en bibelskola, så för dig som redan gått bibelskola med hunger efter mer är
Filippusprogrammet en utmärkt fortsättning. Det är samtidigt inte en renodlad utbildning för
blivande präster/ledare/teologer, även om det går att fortsätta på den banan på FFG efter ett år på
Filippusprogrammet. Kort uttryckt: för en vanlig kyrkokristen – unga vuxna såväl som pensionärer
– erbjuds här kvalificerad fördjupning på ett sätt som inte erbjuds på så många andra ställen i vårt
land. Vill du ge det en chans? Kom och se!
• Centralt i Göteborg, alldeles vid Göteborgs kulturcentrum
• Studiemiljö, gemenskap, kapell, bön, bibliotek, mentorer, under ett och samma tak
• Examen jämförbar med Certificate of Theology (www.eeaa.eu)
• Stipendier motsvarande studiebidrag från CSN finns att söka.

Ansök
senast 15
maj!
www.ffg.se

Kvällsbibelskolan hösten 2017

Luthers arv idag

Välkommen till en ny termin på den
uppskattade kvällsbibelskolan –
både gamla och nya elever! Vi är nu
tillbaka på vår gamla tid, måndagar kl.
18.00–20.30, och ger ett program för
en termin i taget. Reformationsjubileet
letar sig fram mot sitt slut hösten 2017
och vi låter Luthers arv aktualiseras och
belysas. I anmälningsavgiften (200 kr)
ingår kaffeservering för hela terminen.
Anmäl dig till kvällsbibelskolan senast
31 augusti till expeditionen, info@ffg.se,
tfn: 031-778 35 40.

Fakultetsföreläsningar och
temaeftermiddagar
Vid tre tillfällen i höst inbjuder
Församlingsfakulteten till
fakultetsföreläsningar och i anslutning
till dem temaeftermiddagar.
Temaeftermiddagarna utgörs av
en dubbeltimme (kl. 15–17) och
fakultetsföreläsningarna av en enkeltimme
(kl. 18–19) där fikaservering erbjuds mellan
sessionerna (kl. 17–18). Föreläsningarna
ingår i kvällsbibelskolan, men alltså med ett
annorlunda format. Vid ett par av tillfällena
har vi mycket uppskattade gästföreläsare.
Alla intresserade är välkomna vid dessa
öppna föreläsningar och temaeftermiddagar
(ingen avgift, ingen anmälan).
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23/10

Luthers dödsångest och dess övervinnande, Öppen fakultetsföreläsning,
Kl. 18–19, Rune Söderlund
Temaeftermiddag: Kl. 15–17: Med Rune Söderlund
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Bibeln på egna ben? Luthers auktoritet (RI)
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Lag & evangelium: Luthers nyckel till Bibeln (TL)
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Rätt färdig med rättfärdigheten? Luthers huvudupptäckt (TL)
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Glädje i lidandet? Luthers korsteologi (DJ)

27/11

Upprättad: Luthersk själavård idag (FB)
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Luther om familjen, Öppen fakultetsföreläsning Kl. 18–19, Rune Imberg
Att leva tillsammans i kärlek och endräkt. Luthers syn på äktenskapet,
Temaeftermiddag: Kl. 15–17, Rune Imberg
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Kristus allena! Luthers relevans idag (TJ)
Lärare: Daniel Johansson (DJ), Timo Laato (TL), Fredrik Brosché (FB),
Torbjörn Johansson (TJ), Rune Imberg (RI), Johannes Hellberg (JH)
Med reservation för ändringar.
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Livet en gudstjänst
– för alla

”B

etänk nu hur vårt naturliga förnuft, den
listiga skökan, ser på äktenskapet. Hon
sätter näsan i vädret och säger ’Usch, jag
måste vagga barnet, tvätta dess blöjor, bädda dess säng,
inandas dess stank, vara vaken på nätterna och ta hand
om det när det skriker och dessutom måste jag ta hand
om min fru, försörja henne, sköta mitt jobb… Nej,
äktenskapet är bara bitterhet och slit. Varför ska jag
göra mig själv till dess fånge?… Det är bättre att leva ett
fridsamt och kravlöst liv; jag ska bli präst…’ Vad har den
kristna tron att säga om detta?… Den säger ’O Gud…
jag erkänner inför dig att jag inte är värdig att vagga
barnet eller att tvätta dess blöjor eller att ges ansvaret för
barnet och dess moder. Hur kommer det sig att jag, som
är utan några förtjänster, har fått äran att tjäna denna
din skapelse och din kostbara vilja? Jag skulle glatt göra
det även om uppgiften vore ännu mer obetydlig och för
aktlig. Varken kyla eller hetta, varken plågor eller arbete
kommer att störa eller avhålla mig, ty jag är säker på att
detta arbete är behagligt i dina ögon…’ När en fader
tvättar blöjorna eller gör andra obehagliga uppgifter för
sitt barn… så ler Gud – inte för att fadern tvättar blöjor,
utan för att han gör det i kristen tro.”
När Luther utvecklar sin lära om kallelsen åter
kommer ofta polemiken mot klosterväsendet och
prästgärningen som de huvudsakliga tjänsterna för
Gud, men den banbrytande tankegången är att varje
enskild människa gör en gudstjänst inom ramen för
sina olika kallelser. I den ovan citerade skriften ”Om
äktenskapet” ger Luther, på sitt karaktäristiska sätt,
en bild av äktenskapet som en gudstjänst. Inte bara
människors tjänst för Gud utan också Guds tjänst
genom människor. I en kommentar till Psaltaren
147:14 skriver Luther:
”Vad är vårt arbete för Gud – vare sig det sker på
åkern, i trädgården, i staden, i huset, i krig eller i
regering – utom just medel för Gud genom vilka han

ger sina gåvor på åkern, i huset, osv. Detta är Guds
masker som han vill gömma sig bakom när han utför
sitt verk. … Vi har uttrycket ’Gud ger alla goda ting,
men inte bara genom att svänga ett spö’. Gud ger
alla goda ting, men du måste upplåta din hand och
ta tjuren vid hornen – det vill säga, du måste arbeta
och så ge Gud god verkan och en mask.” (Luther’s
Works 14:114–15).
Detta att få stå i Guds tjänst och så tjäna Gud är
en viktig reformatorisk insikt med relevans ”500 år
senare” när tron på så många sätt privatiserats och
individualiserats (vilket paradoxalt nog ofta Luther
beskylls för!).

Vårt dagliga bröd
I katekesens förklaring till fjärde bönen skriver Luth
er att också onda människor tar emot dagligt bröd
från Gud. Trons människor ser att brödet inte bara
är resultatet av egna och andras arbete utan Guds
gåva. Att be Gud om bröd, också när bröd finns i
överflöd (som i vårt land idag), är att påminna sig
om att brödet är en gåva och tacksamt tänka på Gud
som är givaren. Den tron behövs sedan när bröd
inte längre kan tas för givet. Livet står inte och faller
med brödet, utan med Gud som ger brödet. Jesus
uppmanade lärjungarna att se på himlens fåglar som
Gud föder utan att de sår och skördar, än mindre
bekymrar de sig över sådd och skörd. Jesus slutsats
är värd begrundan: ”Är inte ni värda mycket mer än
de?” (Matt 6:26)
Att Gud ger brödet utesluter inte att brödet är
resultatet av åkermannens, mjölnarens, bagarens
och grossistens arbete. Luther förstår att ”dagligt
bröd” är alla dessa kuggar som utgör livets maski
neri och som på ett eller annat sätt bidrar till livet,
såsom ”gott tjänstefolk, god och trogen överhet,
god styrelse… goda vänner, trogna grannar och
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mera sådant.” De är alla Guds medarbetare i det
skapelseverk som fortsätter när människor får liv
och hålls vid liv, de är Guds medskapare även om de
själva inte ser det. Också en ateist tjänar Gud och är
Guds svar på bönen ”vårt dagliga bröd giv oss idag.”
Vi ser en arbetare som kanske surmulet gör sitt jobb,
men bakom masken sitter Gud som vill väl och som
ger dagligt bröd också åt onda människor och genom
onda människor.
Tankegången liknar psalmistens: ”Om inte Her
ren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Om
inte Herren vaktar staden vakar väktaren förgäves.
Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som
äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vän
ner när de sover.” (Ps 127:2) Guds vänner har lärt
känna Gud just som en vän, och vet att hans omsorg
gäller också när man inte längre kan arbeta. När
en människa lägger märke till att allt gott genom
andra människor – polismannens beskydd, lärarens
pedagogik, läkarens kirurgiska ingrepp, forskarens
mikrobiologiska upptäckter, företagarens utveck
ling av en ny och säkrare bil – är gåvor från Gud,
dagligt bröd, så kan hon också se på sitt eget liv som
en gåva för andra. När vi, kanske utan att tänka
på det, är ”goda vänner, trogna grannar”, så är vi
dagligt bröd för dem som tar emot det. Andra kan
lägga märke till Guds ansiktmask också på oss. Vi är
skapade till att ömsesidigt vara dagligt bröd för var
andra. Luthers avslutande ord i katekesens hustavla
är anmärkningsvärt nog inget bibelord (hustavlan
består av uppfordrande och uppmuntrande bibelord
till människor i olika kallelser) men sammanfattar
ganska väl Luthers hela tankegång när det gäller kal
lelseläran: ”När var och en sin syssla sköter, då går
det väl, vad än oss möter.”

Medskapare
I Guds design för skapelsen ligger att människorna,
som skapade till Guds avbild, skulle bidra till det
fortsatta skapandet. Gud lade, så att säga, skapelsens
råmaterial i människors händer för att vi utifrån våra
gåvor och förmågor skulle förädla och förvalta det
till välsignelse för allt skapat. En musiker tar ljudets
råmaterial och får fram mening och harmoni till
glädje för andra. Bachs musik, som var så fulländad,
byggde vidare på århundraden av kultivering av
ljudets råmaterial, där människor på ett kreativt och
musikaliskt sätt maximerat och förfinat ljudvågor
Gud lagt ner i skapelsen. Till Guds belåtenhet! Den
sköna musiken som potential skapades av Gud och
fulländades genom våra händers verk. Bach såg detta
och tillägnade sina verk åt Gud med orden ”Soli
Deo Gloria.” Han visste att han fått ovanliga gåvor,
men han visste också varifrån de kom. När Bach låg
nr 3/2017
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för döden lär han ha sagt att människor inte skulle
sörja över den store musikern. ”För jag går dit där
musiken föddes”.
Alla former av hederligt arbete är att med respekt
ta hand om det Gud skapat och gett, kultivera det,
göra något gott av det, och ingå i Guds uppehållande
av skapelsen. Våra jordiska kallelser är Guds arbete
för andra, för oss, för skapelsen. Och varför just
vi människor gör det är för att vi är hans avbilder,
medskapare som fått gåvor, kreativet, vishet, mod
och insikt till att fullgöra uppgiften att råda över allt
skapat. Ungefär så uttrycker profeten Jesaja Guds
tanke:
”När åkermannen vill så, plöjer han då ständigt
och hackar upp och harvar sin åker? Är det inte så att
när han har berett marken, strör han ut svartkum
min och kryddkummin, sår vete i rader och korn
på dess plats och spältvete i kanten. Ty hans Gud
har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet.
Man tröskar inte heller svartkummin med tröskvagn
och låter inte vagnshjul gå över kryddkummin, utan
man klappar ut svartkummin med stav och krydd
kummin med käpp. Brödsäden mals och tröskas
inte i det oändliga, man driver inte ständigt sina
vagnshjul och hästar över den. Man vill ju inte tröska
sönder den. Också detta kommer från Herren Sebaot,
underbar i råd och stor i vishet.” (Jes 28:24–29)
Gud själv ville det fruktsamma åkerbruket, men
använder sig av människor som tar åkerbruket i
sina kloka och kreativa händer – medskapare i Guds
tjänst och till Guds ära. När Luther i förklaringen
till första trosartikeln beskrivit hur finurligt vi är
skapade så avslutar han med att skriva att vi därför
är skyldiga att tacka, lova, lyda och tjäna Gud. Som
medskapare som står i Guds ”näringskedja”, där vi
själva är föremål för Guds omsorg genom långa nä
ringskedjor, kan vi säga som ”de onyttiga tjänarna”
i en av Jesu liknelser: ”vi har bara gjort det vi var
skyldiga att göra.” (Luk 17:10)

Synden är med i allt och ger åt allt
det sköna en främmande gestalt
(Sv. Ps. 322:4)
Istället för det skapelsegivna, att ömsesidigt tjäna
varandra till ömsesidig glädje, har syndafallet gjort
oss gudsfrånvända och inkrökta i oss själv. Ja, det
är för att vi är gudsfrånvända som vi blir inkrökta i
oss själva. Utan trons mottagande av allt gott från
Gud söker vi rastlöst vårt eget, ständigt på jakt ef
ter det som ska gynna och rädda oss själva. Livet i
egna händer och var och en sin egen lyckas smed.
Instinktivt betraktar vi medmänniskor som medel
för våra egna mål, också när vi gör något ”gott”
för dem. Arbete reduceras till något jag gör för att

försörja mig själv. Visserligen är Guds uppehållande
verk starkare än människans egoism, eftersom också
arbete med helt själviska motiv kan bli till välsignelse
för andra, men det är en människas olyckliga öde att
kortsiktigt söka sitt eget bästa. Det skapelsegivna, att
Gud har omsorg om vårt bästa och att vi, som Guds
medarbetare, söker varandras bästa garanterar att
ingen saknar ”det bästa”. Synden gör var och en till
sin egen gud, men med den tunga bördan att ta ”det
bästa” helt i egna händer – som alla andra. Istället för
tjänst åt Gud blir det till slaveri under egot.

Människosonen har inte kommit för
att bli betjänad utan för att tjäna och
ge sitt liv till lösen (Mark 10:45)
Herren är vår egentlige arbetsgivare, som vi primärt
skulle tjäna och inte människor (jfr Ef 6:7). Trots
att han skulle kunna straffa oss i rättmätig vrede
(som jordiska arbetsgivare kan göra) för upprorisk
het, försumlighet, stöld, slarv, undermåligt förval
tarskap och mera sådant, så visar han sig vara den
arbetsgivare som vi bara kan drömma om i den här
världen. Det är djupast sett en nåd och förmån att få
stå i hans tjänst. I allt sökte han sina underordnades
bästa, även då de blivit hans fiender (jfr Rom 5:8ff ).
Trots att han är Herre, som inte måste nedlåta sig
på ”vår nivå”, väcktes hela hans barmhärtighet när
han såg den nöd vi hamnat i, inkrökthetens slaveri,
vårt inre och yttre slit. Han gjorde vår jord till sin
arbetsplats, inte till ett palats att själv bli betjänad på,
utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen. Han gick
frivilligt in i våra kallelser och blev själv vårt dagliga
bröd, vår gode granne, vår trogne vän – och mera
sådant. Han är Gud med oss som kom för att ta plats
i våra liv utan Gud och lösa oss från det inkrökta liv
där vi söker vårt eget, men där vi samtidigt står med
skuld upp över öronen. Han mötte förakt, förtal,
orättvisa, avund och annat som gör våra kallelser
tunga. Till slut avrättades han oskyldigt på ett kors.
Men eftersom han valt att vara tjänare, vår tjänare,
kunde han bara säga: ”jag har bara gjort vad jag var
skyldig att göra.” Och han slutade inte sitt arbete
förrän han ropat ”det är fullbordat”.
Sakarias lovprisar Gud för frälsningen som också
innebär att få tjäna Gud ”utan fruktan, i helighet
och rättfärdighet inför honom alla våra dagar.” (Luk
1:74) Alla våra dagar. Utan att vara rädda, som om
Guds helighet och rättfärdighet låg som ett värman
de (inte förtärande) täcke över oss frusna syndare,
varje dag – till vila in i livets kallelser och arbete. I
Kristus ges inte bara syndernas förlåtelse utan också
befrielsen från inkrökthetens tvång. Livet måste inte
längre tas i egna händer, utan kan vilsamt läggas i
Guds händer. Det gör att tjänst åt Gud inte måste

ge omedelbar tillfredsställse tillbaka. Jag ger, inte för
att få, men när jag ger, så får jag. Om inte av män
niskor så av Gud, som i Kristus skänkt oss allt. ”Ni
vet ju att var och en som gör något gott skall få sin
lön av Herren,” skriver Paulus till uppmuntran för
slavar som fick tjäna Gud utan jordisk belöning. (Ef
6:8) Att få blick för den Herre som är den egentliga
arbetsgivaren ger mening åt de mest tröttsamma kal
lelser. Ett liv i hans tjänst är den verkliga karriären,
hans välbehag den djupaste belöningen.

Tänk på vilodagen
Det är ett bud från vår… arbetsgivare! Vi behöver
vila för att kunna arbeta. Utan fruktan. Djupast sett
handlar det om att se på livet i Guds händer och i
Guds tjänst, med tron på Kristi tillräknade helig
het och rättfärdighet alla våra dagar. Vi behöver bli
betjänade av Gud för att själva kunna tjäna. Med
glädje.
I vår tid erbjuds mer vilodagar än någonsin. Och
aldrig har människor varit så stressade och utbrända
som nu. Lösningen är inte mer vila, utan mer… Je
sus, han som är sabbatens Herre. Vägen dit handlar
om att ta vara på den nåd som för de allra flesta räcks
på just den lediga dagen. Luthers förklaring till sab
batsbudet är oöverträffat. ”Tänk på vilodagen, så
att du helgar den. Vad är det? Vi ska frukta och älska
Gud så att vi inte föraktar predikan och Guds ord,
utan håller det heligt, gärna lyssnar till det och lär oss
det.” På vilodagen är Herren vår tjänare, som stiger
ner och tvättar våra fötter. Han vilar inte förrän ver
ket är fullbordat, förrän Kristi kropp, som en gång
blev uppspikad, blir utgiven för oss i nattvardens
bröd. Han vilar inte förrän Kristi utgjutna blod till
syndernas förlåtelse räckts åt oss genom nattvardens
vin. Efter avslutad gudstjänst – där Herren betjänat
oss – kan vi gå i frid ”och tjäna Herren med glädje.”
Ny skapelse
Just att tjäna Herren med glädje är karaktäristiskt för
Luthers kallelselära. Däremot är ”Luther på axeln”,
det dåliga samvetet i plikterna, en karikatyr som
snarare vittnar om att trons glädje inte upptäckts.
När Luther förklarar skillnaden mellan tjänsten
för Gud som alla människor gör, i enlighet med
Guds design i skapelsen (om än förvrängd genom
synden), och tjänsten som en kristen människa gör,
så använder Luther berättelsen om herdarna i jul
evangeliet. Det står att herdarna vände tillbaka från
barnet i krubban till sin skapelsegivna kallelse glada.
De prisade och lovade Gud medan de vände tillbaka
till den bistra livsgärningen i öknen, där somliga
herdar antagligen fick sätta livet till (vi minns David
som räddade får ur käftarna på vilddjur; jfr 1 Sam
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17:34ff ). Glädjen var förstås inte bara en känsla. Det
kom fler hårda och hotfulla nätter, det kom dagar av
död och sorg. Glädjen är, kan man säga, ett tillstånd.
Messias är född. Senare korsfäst, död och begraven,
men uppstånden – och nu regerande i evigheten.
Som en konsekvens får hela skapelsen vänta på…
sin förlossning (Rom 8:20ff ). En ny skapelse som
gör tjänsten i Guds skapelse till en glädje.
Herdarna vände tillbaka till sin gudstjänst styrkta
av den vila som mötet med Jesus ger, han som är
Guds löftens ja och amen (2 Kor 1:20). Så menings
fullt att ägna sig åt fårskötsel, när de människor som
köpte deras lammkött, fårost och fårskinn kallats
för ”Guds välbehag” av änglarna. De kunde se på
också besvärliga grannar i Betlehem med nya ögon
när de tänkte på att den levande Guden i stor kärlek
blivit… deras granne, och frälsare. De kunde betala
skatt och tjäna överheten som, trots att den i många
avseenden var korrupt, försåg människor – Guds
välbehag – med fred, rättsväsende, vägar och ”mera
sådant”. De kunde fortsätta att driva sina får mot
nya gröna ängar och lämna avbetade ängar innan de
blivit ökenlandskap – av respekt för både människor
och djur. De herdar som hade familj tog sig an de
små och stora som om de hade ”Guds välbehag” i
sina händer. Och kanske sände de också sina bästa
får till templet i Jerusalem, som ett uttryck för att
allt vi är och har är en gåva från Gud. Änkan som gav
allt hon hade att leva på i templets offerkista prisades
av Jesus, för sin tro. Hon levde inte av pengar, utan
av Guds omsorg. Inte undra på att herdarna var
glada när de vände tillbaka från stallet. De hade sett
Guds omsorgs kropp! I spontan glädje berättade de
för andra vad de varit med om. Om den nya ska
pelsens entré – mitt i den gamla döende skapelsen.

Herdarna förblev i sitt kall – eftersom deras arbete
inte var förgäves. (1 Kor 15:58) De dog i sitt kall,
men vilar bara, i väntan på uppståndelsens dag då
deras kroppslighet och mänsklighet får blomma
ut i full blom, likt fjärilen som kommer ut ur sin
puppa. Då ska de också få se den fulla frukten av
sin meningsfulla tjänst här på jorden. Just kroppens
uppståndelse – eller förvandling för dem som lever
vid Jesu återkomst – vittnar också om att det som är
rätt och gott när det gäller mänsklig kunskap, insikt
och erfarenhet finns kvar i den tillvaro som väntar.
Om Gud kan säga om det fortsatta skapelseverk som
sker genom människors händer att det är ”mycket
gott”, så anar vi att våra händers verk ska bestå när
det skett i enlighet med Herrens vilja, och luttrats
i domens eld (1 Kor 3:12ff ). I Bibelns näst sista
kapitel, om det himmelska Jerusalem som kommer
ner från himlen (till jorden!), står det att ”folkens ära
och härlighet skall föras in i staden” (Upp 21:26).
Vi kan få fantisera om hur Bach och hans musik
tillsammans får träda in i härligheten – och bidra till
den – till ett igenkännandets glädje för många. Gud
vet vad som är värdigt den nya skapelsen. Just för att
döden inte innebär en meningslös nollställning utan
”en larvens genomgång till fjärilens frihet”, så är allt
arbete i Herren på intet sätt förgäves.
Alla gör en gudstjänst, hela livet, även de som
inte ser det. Med tanke på hur lite vi tycks märka
Guds närvaro och godhet i livet och hur lite vi tycks
tänka om den uppgift Gud gett oss så anar vi den
syndens nöd som vi kan kalla ”blindhet” och därmed
vårt outtömliga behov av reformation: Guds Andes
upplysning genom Skriftens ord. ”Se, jag gör något
nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?”
(Jes 43:19)
Jakob Appell

Inom ramen för Församlingsfakultetens önskan om att vara en fakultet för
församlingarna finns Jakob Appell tillgänglig för undervisning ute i församlingar
eller andra sammanhang. I vår nyutkomna katalog med föredragserbjudanden
med särskilt fokus på reformationsjubileet 2017 ges exempel på ämnen som
Jakob gärna undervisar om. Ämnet för denna fördjupningsbilaga är ett av ämnena.
Kontakta Jakob direkt (jakob.appell@ffg.se, tel: 072-325 94 70) eller expeditionen
för att få hjälpa att arrangera undervisningstillfälle med någon av våra lärare.
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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! Några av fakultetens nuvarande och före detta
lärare medverkar, liksom före detta studenten Daniel Brandt.
Sommarbibelskolans kaplan Jan-Erik Appell leder morgonböner
och bibeltimmar över de tre första kapitlen i Romarbrevet,

klassiska texter för den reformatoriska tron. Anmälan senast
20 juni till expeditionen, tfn: 031-778 35 40, info@ffg.se. Begränsat
antal platser. Kursen erbjuds gratis. Frivillig avgift mottages
med tacksamhet på bankgiro 622-5387, SWISH 123 100 84 57.
Välkommen!

3/8

4/8

5/8

9.00

Bibeltimme: Romarbrevet 1,
Jan-Erik Appell

Bibeltimme: Romarbrevet 2,
Jan-Erik Appell

Bibeltimme: Romarbrevet 3,
Jan-Erik Appell

10.00

Kaffe

Kaffe

Kaffe

10.30

Skriften Allena,
Rune Imberg

Nåden Allena,
Johannes Hellberg

Soli Deo Gloria,
Johannes Hellberg

12.00

Lunch på egen hand

Lunch på egen hand

Lunch på egen hand

13.30–15

Tron Allena,
Daniel Brandt

Kristus Allena,
Bengt Birgersson

Var behövs reformation 2017?
Rune Imberg

Bibelkonferensen 10–11 november 2017

Simul iustus et peccator
forskning menar att Luthers förståelse av rättfärdiggörelsen i
Bibeln inte håller. ”Det nya perspektivet på Paulus” vinner terräng.
En av de främsta försvararna av den ”lutherska” ståndpunkten i
den exegetiska forskningen, Seyoon Kim från Fuller Theological
Seminary i USA, gästar konferensen. Dessutom kommer Jan
Bygstad att ställa frågan om rättfärdiggörelsen är ”ny” med Luther
(eller Paulus), eller om den är central redan i Gamla Testamentet.
Samtidigt är rättfärdiggörelseläran inte en teologisk skrivbordsprodukt utan utgör själva nerven i luthersk andlig vägledning. Fredrik
Brosché, lärare i själavård och religionspsykologi på FFG, ger en
analys av den framväxande ignatianska andliga vägledningen och
ser likheter med luthersk andlig vägledning – och skillnader. Utöver
mycket annat matnyttigt blir det dessutom en festlig musikgudstjänst i Vasakyrkan på fredagskvällen, med musikaliska höjdpunkter från det reformatoriska arvet.
För mer information, se vår hemsida. Foldrar för konferensen kan
kostnadsfritt beställas från FFG. Vi är tacksamma för all hjälp med
spridning av informationen! Tack också för ekonomiskt stöd till vår
satsning på att lyfta fram det reformatoriska arvet: bankgiro 6225387 eller via SWISH 123 100 84 57

Simul iustus et peccator beskriver det spänningsfyllda förhållandet
som en troende människa lever i. Helt rättfärdig och syndare – samtidigt. Åtminstone uppfattade Martin Luther saken så. Men hade
han rätt? 500 år senare ställs frågan på sin spets. Är det reformatoriska arvet relevant? Sant? Användbart?
Ett par av världens ledande Luther-forskare, Oswald Bayer och
Robert Kolb, gästar konferensen och aktualiserar Luthers tankegång. Vad har den att säga vår samtid och kristenheten? Samtidigt
är tankegången inte relevant om den inte är sann. Bred Paulus-
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Roland Gustafsson slutar
som missiologilärare

Tack, Roland!
För 12 år sedan, 2005, tillträdde Roland Gustafsson som missiologilärare på FFG.
I slutet av mars, i samband med att han fyllde 65, lämnade han sin tjänst.

För 12 år sedan, 2005, tillträdde Roland Gustafsson som missiologilärare på FFG. I slutet av mars, i anslutning till att
han fyllde 65, lämnade han sin tjänst. I samband med detta passade Hälsning på att intervjua honom.

N

Avskedsföreläsning vid terminsavslutning
1 juni kl. 15.00 (FFG, Ekmansgatan 3)
15:00 Avskedsföreläsning Roland Gustafsson
16:00 Avslutningsgudstjänst
17:00 Kaffe och tårta (Anmälan till expeditionen senaste den 29/5)
Alla varmt välkomna!

Ny småskrift av Fredrik Brosché!
BIBELLÄSAREN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN

Rune Imberg

Fredrik Brosché

JULEVANGELIERNA

Julevangelierna

under året!

Denna småskrift är utmärkt att ge som en julgåva – och den handlar
om den största Gåvan av alla, vår Frälsare Jesus!

TIMO LAATO

Fredrik Brosché blev teol. dr 1978
på en avhandling om Luther och
predestinationen och därefter doce
nt vid Uppsala universitet. Unde
r
åren 1985–2011 tjänstgjorde han
som föreståndare vid Kyrkans
själavårdscentrum i Göteborgs
stift. Han är sedan många år lärar
ei
själavård och religionspsykologi
vid Församlingsfakulteten i Göte
borg.

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.

RDEN

fredrik brosché

daniel johansson

Fredrik Brosché blev teol. dr 1978 på en avhandling om Luther och
predestinationen och därefter docent vid Uppsala universitet. Under
åren 1985–2011 tjänstgjorde han som föreståndare vid Kyrkans
själavårdscentrum i Göteborgs stift. Han är sedan många år lärare i
själavård och
religionspsykologi
Daniel
Johansson vid Församlingsfakulteten i Göteborg.

LUTHER TRÖSTAR MED EVANGELIUM I SJÄLAVÅRDEN

I sina över hundra själavårdsbrev är Luther mer öppen och medkännande
än vi är vana vid. De visar oväntat ömsinta sidor av hans personlighet.
Samtidigt känner vi igen hans evangeliska teologi. Han är en bibelkristen
i den meningen att han söker finna ord från Skriften som brevmottagarna
kan identifiera sig med och få tröst av sin djupa existentiella kris. Kristus
som gåva och exempel är det viktigaste och typiska även i Luthers själavård. Gåvan är att Jesus har försonat allt vår synd och övervunnit alla
onda makter så att vi genom tron kan vara vissa om att vi har syndernas
förlåtelse, liv och salighet. Gud älskar oss hur mycket ont vi än drabbas av.
Jesus är också ett exempel för oss på det sättet att det i världen går oss som
det gick för Mästaren. Kris leder till Kristus. Visserligen är risken att vi
på grund av livets svåra personliga förluster, kränkningar, sjukdomar och
sorger blir förbittrade. Men de kan även driva oss att ropa på Guds hjälp
i Kristus och att fördjupa vår helgelse och gemenskap med Frälsare och så
förbättra oss. Utifrån sexton utvalda tröstebrev från Luther visar denna
småskrift vad som är typiskt för Luthers själavård.

Luther tröstar med
evangelium i själavården

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 6.

FörsamlingsFakultetens småskriFter, 1.

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.

rune imberg

Vägen från döden till liVet i dopet

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

Torbjörn Johansson

Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 5.

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 2.

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.

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

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

LUTHER TRÖSTAR MED EVANGELIUM I SJÄLAVÅ

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.

Bibelläsaren som
Nytt ljus över skapelsen
I sina över hund
förändrade världen
själav
Enra
kristen
förståelse avårdsb
naturen
rev är Luther mer
öppen och medkännande
än vi är vana vid. De visar ovän
tat ömsinta sidor av hans perso
nlighet.
Samtidigt känner vi igen hans evan
geliska teologi. Han är en bibel
kristen
i den meningen att han söker finna
ord från Skriften som brevmottag
arna
kan identifiera sig med och få tröst
av sin djupa existentiella kris. Krist
us
som gåva och exempel är det viktig
aste och typiska även i Luthers
själavård. Gåvan är att Jesus har förso
nat allt vår
Luther
tröstar
medöverv
synd
och
unnit alla
onda makter såDen
evangelium i själavården
att vi
geno
stora
gåvan
m tron kan vara vissa
om att vi har syndernas
Vägen från döden till livet i dopet
förlåtelse, liv och
salighet. Gud älskar oss hur myck
et ont vi än drabbas av.
Jesus är också ett exempel för oss
på det sättet att det i världen går
oss som
det gick för Mästaren. Kris leder
till Kristus. Visserligen är risken
att vi
på grund av livets svåra personliga
förluster, kränkningar, sjukdomar
och
sorger blir förbittrade. Men de
kan även driva oss att ropa på Guds
hjälp
i Kristus och att fördjupa vår helge
lse och gemenskap med Frälsare
och så
förbättra oss. Utifrån sexton utval
da tröstebrev från Luther visar
denna
småskrift vad som är typiskt för
Kommer
Luthers själavård.

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.

Den stora gåvan

Timo Laato
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jakob appell

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.

Kristus före Jesus
Om Guds Son i Gamla testamentets historia

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN

Kommer
under året!

fredrik brosché

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.

KRISTUS FÖRE JESUS OM GUDS SON I GAMLA TESTAMENTETS HISTORIA
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Efter alla år i missionens tjänst – är
det några särskilda tankar Du vill dela
med Dig av?
Missionsuppdraget är en märklig para
dox: det består av vila och arbete – sam
tidigt! Aposteln Paulus uttrycker det
på följande sätt: … genom Guds nåd är
jag vad jag är, och hans nåd mot mig har
inte varit förgäves, utan jag har arbetat
mer än alla de andra – fast inte jag själv,
utan Guds nåd som varit med mig (1 Kor
15:10). Han använder även formule
ringen att få vara Guds medarbetare (2
Kor 3:9, 6:1).
På sätt och vis tangerar detta den dub
beltes som Martin Luther formulerat:
”En kristen människa är den friaste herre
över allting och ingen underdånig. – En
kristen människa är den tjänstvilligaste
tjänare under allting och alla under
dånig.”

Torbjörn Johansson, rektor

torbjörn johansson

nr 3/2017

Har Du några nya missionsprojekt på
gång när Du nu slutat på FFG?
Om hälsa och krafter tillåter, fortsät
ter jag ytterligare en tid min tjänst som
biskop i Missionsprovinsen [där Roland
blev missionsbiskop 2010]. Sedan några
år tillbaka finns jag med i styrelsen för
Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA. Från och med i år har jag fått
kallelsen att, på deltid, vara arbetande
styrelseordförande. På så sätt fortsätter
kontakterna med internationell mis
sion, i detta fall genom översättning och
distribution av god teologisk litteratur.
I uppdraget ingår också viss teologisk
undervisning.

För Församlingsfakulteten

EN KRISTEN FÖRSTÅELSE AV NATUREN

Vilka missionsländer har Du själv en
koppling till – och på vilket sätt?
Ingrid och jag kallades till missionärs
tjänst av Missionssällskapet Bibeltrog
na Vänner (numera: Evangelisk Luth
ersk Mission, ELM-BV) och vi kom
att tjänstgöra under tre perioder, åren
1980–91, i den Evangelisk-Lutherska
Kyrkan i Kenya. Jag fick primärt arbeta
med teologisk utbildning av evangelister
och präster, men också en del med för
samlingsplantering.
Därefter var jag i nitton år, 1991–
2010, missionssekreterare / missionsfö
reståndare i ELM-BV, med ett övergri

Vad handlar missiologi-ämnet om och
hur har själva ämnet förändrats sedan
Du själv läste missiologi?
Mission handlar om kyrkans sändande
i världen och den som sänder är den tre
enige Guden. Uppdraget gäller att för
medla evangeliet om Guds rike – i ord
och gärning, praktisera lärjungaskap – så
att människor kommer till tro på Jesus
och inlemmas i den kristna kyrkan ge
nom dopet. Mission siktar till att nå nya
människor i ett geografiskt, kulturellt
och tidsmässigt perspektiv.   
Missiologin sysslar med missionsteologi, missionshistoria och missionsmetodik.
Dessutom behöver missiologin stäm
mas av mot icke-teologiska discipliner,
t.ex. allmän historia, möten med andra
religioner och kulturer, etc.
Under den senare delen av 1900-talet
låg fokus oftast på mission-kyrka-rela
tioner, d.v.s. hur ett påbörjat arbete på

bästa sätt skulle kunna överlämnas till de
etablerade missionskyrkorna. Under se
nare tid har fokus mer kommit att ligga
på mission i stängda länder och försam
lingsplantering i hem- och utland.

NYTT LJUS ÖVER SKAPELSEN

är väcktes ditt
missionsintresse?
Jag växte upp i ett hem där
Guds ord var något naturligt, så mis
sion i hem- och utland fanns verkligen
på kartan, inte minst Afrika. Läsåret
1974–75 gick jag bibelskola på Fjellhaug
Skoler i Oslo. Det året var på många sätt
avgörande och ledde till ytterligare fyra
års teologiska studier, nu med mission
i fokus. Under de åren fick Ingrid och
jag också en konkret yttre kallelse att bli
missionärer.

pande ansvar för mission i utlandet. Det
medförde regelbundna besök i Afrika.
När det blev aktuellt att inleda arbete i
ännu ett missionsland, hade jag 1992–
94 förmånen att vara med i sonderingar
i Sydamerika. De första missionärerna
reste till Peru i slutet av 1994.
När jag tänker tillbaka minns jag med
förundran ett uppdrag i den EvangeliskLutherska Kyrkan i Eritrea. I februari–
april 2007 undervisade jag på det teolo
giska seminariet i Beleza, strax utanför
huvudstaden Asmara. 19 studenter på
började sina studier år 2005 och min
punktinsats gällde främst missions
vetenskap. Numera är det inte längre
möjligt att skicka missionärer dit, vilket
innebär att jag var en av de sista mis
sionärerna där.
I början av 2000-talet satt jag med
några år som ledamot i Folk & Språks
styrelse. Det gav många värdefulla per
spektiv och insikter.

Från Församlingsfakulten säger vi ett varmt tack för goda insatser under många år!

Fredrik Brosché
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Jakob Appell
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Skriften kommer inom kort och kan beställas via expeditionen, info@ffg.se (skickas till gåvogivare).

Rune Imberg
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Våra masterstudenter
upplever Göteborg

I

januari 2014 arrangerades den första
delkursen i Församlingsfakultetens mas
terprogram, Master of Sacred Theology,
som vi driver tillsammans med Concordia
Theological Seminary i Ft. Wayne, USA.
Flera studenter närmar sig slutet av
sina studier i Göteborg, och tre studen
ter har deltagit i alla de nio delkurser
som vi gett, varav en var lokaliserad till
Wittenberg. (Ackrediteringen av vårt

STM-program har vi skildrat i diverse
nummer av Hälsning 2014 och 2015.)
Det innebär att det som nu återstår för
våra flitigaste studenter är en avslutande
masteruppsats, en Master´s thesis.
Några studenter är svenskar, men de
flesta kommer från andra länder. I nulä
get domineras gruppen av teologer från
Finland, Lettland, Sverige och sedan
förra hösten även Ryssland. Vi har även

haft enstaka studenter från Tjeckien,
Japan och USA.
En av studenterna, pastor Janne Ko
skela från Finland, är en mycket skicklig
fotograf. Via hans kamera får vi följa hur
studenterna upplever den exotiska staden
Göteborg och det märkliga landet Sverige
– och miljön på Församlingsfakulteten.

Kommande kurser på masterprogrammet
11–16 September 2017: THEOLOGICAL ANTHROPOLOGY, med Timo Laato från FFG.
13–18 November 2017: DOCTRINE & LITURGY OF THE LORD´S SUPPER, med Naomichi Masaki från CTS.
26 Februari–3 Mars 2018: HERMENEUTICS, med Charles Gieschen från CTS.
För mer information och ansökningsblanketter, se www.ffg.se/utbildning/master

Rune Imberg

