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LEDARE

Vi flytt’/vi flytt’ int’!

E tt bevingat uttryck i efterkrigstidens poli-
tiska debatt är uttrycket vi flytt’ int’!, gärna 
uttalat med norrländsk dialekt. Det gick 

t.o.m. så långt att Hasse Burmans sång med just den 
titeln, vi flytt’ int’, hamnade på Svensktoppen 1970!

Jag har ofta tänkt på just det uttrycket när flytt-
frågan har kommit på tapeten och vi diskuterat För-
samlingsfakultetens vara eller icke vara vid Korsvägen 
i Göteborg.

Vi flytt’!
I både akademiska och kristna sammanhang finns 
det många som tenderar att hamna i en rigid kon-
servatism. Man använder ofta, uttalat eller outtalat, 
argument som bygger på tanken ”så har vi alltid gjort” 
eller ”där har vi alltid varit / bott / arbetat”. Men 
egentligen är det inget självändamål att alltid 
göra som man ”alltid” gjort, eller att 
tänka sig att alltid bo eller arbeta på 
samma plats eller samma ställe. 
Den stora frågan är: Hur ser 
Guds kallelse ut – just nu?

För Församlingsfakulte-
ten har det verkligen inte 
varit ett självändamål att 
vi ”alltid” måste hålla till i 
Johannebergs landeri. Även 
om många kanske tror det, 
eftersom de aldrig upplevt nå-
got annat, är tiden i Landeriet 
bara en episod, låt vara lång – 18 
år. Dessförinnan höll Fakulteten fak-
tiskt till fyra år i det gamla biskopshuset, nära 
Domkyrkan...

Dessa 18 år har varit en lång och välsignad tid, 
men nu har Gud kallat oss att dra vidare. Det är lite 
grand av Israels ökenvandring över uppbrottet: när 
molnstoden och eldstoden höll sig stilla, stannade 
Israels folk kvar, när de lyfte sig, var det dags att dra 
vidare (vilket bl.a. beskrivs i 2 Mos 13:21–22, 5 
Mos 1:33).

1997 ledde Gud oss på Församlingsfakulteten 
till Johannebergs landeri. Gradvis har vi på senare 
tid börjat inse att vi måste lämna huset senast 2017, 
alltså att det maximalt skulle handla om 20 år, och 
i våras insåg vi att ett annat hus, Villa Fischer på Ek-
mansgatan 3, stod nästan tomt och väntade på oss. 
Därför kände vi med glädje och tacksamhet att det 
var dags att bryta upp. Gud kallade oss vidare, och 
vi svarade: Vi flytt’!
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Det är inte alls med besvikelse och sorg vi flyttar. I 
stället drar vi vidare med tacksamhet till Gud för 18 
rika och välsignade år vid Korsvägen, med tacksam-
het för goda och rika minnen. 

Vi flytt’ int’!
Rent fysiskt lämnar vi alltså Johannebergs landeri 
och vår postadress ändras från Södra vägen 61 till 
Ekmansgatan 3. Men däremot lämnar vi inte Kors-
vägen mer än fysiskt.

För vår del har det känts talande att vi i 18 år haft 
förmånen att hålla till vid just Korsvägen. Vi har sett 
hur den knutpunkten i Göteborg bara blivit allt 
viktigare.

När vi flyttade dit 1997 gick två spårvagnslin-
jer nedanför huset. Sedan ökade det till fyra, och 

nu är det sex, och då handlar det bara om 
spårvagnar. Hur många busslinjer som 

passerar går knappt att räkna, en-
bart antalet hållplatser är unge-

fär åtta stycken (A – H). Till 
detta kommer flygbussarna, 
och inom synhåll ligger Li-
sebergs pendeltågsstation 
och motorvägen E 6. Med 
mera, med mera...

Varje dag har stadens 
geografi påmint oss om hur 

centralt Landeriet ligger, det 
ligger vid en knutpunkt, en 

korsväg som förenar människor i 
alla åldrar. De kommer från alla väder-

streck och ska vidare åt diverse håll på sitt livs 
resa – och vi har ett ärende till dem.

För den andliga Korsvägen är ännu viktigare. Som 
kristna är vi kallade att ständigt måla Kristus som 
korsfäst för våra medmänniskor (1 Kor 2:2) och att 
undervisa om honom som blev fattig och gjord till 
synd för vår skull, för att vi i honom skulle bli rika 
och rättfärdiga (2 Kor 8:9).

Den insikten och den mentaliteten tänker vi föra 
med oss till våra nya lokaler. Med mer ändamålsen-
liga lokaler och större samlingssalar tänker vi bli en 
samlingsplats för ännu fler människor som längtar efter 
god och sund teologi i Sverige.

Vår vision, att alltid förbli vid Korsvägen, får bli 
som en eldstod och en molnstod från Gud!

Rune Imberg

FRÅN SKRIFTEN

A llt det sköna som den gångna sommaren 
bjudit på kommer ur Guds goda, generösa 
och kreativa händer. Det utesluter inte allt 

det som kommer ur människors goda, generösa och 
kreativa händer, men Skaparen planerade att det fort-
satta skapandet efter den första skapelseveckan i stor 
utsträckning skulle ske genom människors skapande. 
Liksom Skaparen vilade i skapelseveckan, så gavs sab-
batsbudet till människan som en imitation av Guds 
vila och som ett uttryck för Skaparens omsorg om 
människan. Människans skapande skulle ta paus. Sab-
batsbudet förstods inte som ett förbud mot arbete per 
definition utan mot skapande. Lärjungarna fick kritik 
för att de gned ax och ”skapade” något ätbart. Bakom 
budet fanns tanken om att lämna tillbaka skapelsen i 
Guds hand och erkänna Herren som Skaparen. Han 
som i själva verket är den som uppehåller skapelsen. 
Att vila är att sätta sin tro och förtröstan till att skapel-
sen och skapandet faktiskt är i Skaparens händer, att 
livet helt och fullt är inneslutet i Guds omsorg. Också 
när livet inte är så lätt och det egna arbetet inte kan 
förändra omständigheterna. Det är den egentliga sab-
baten. Därför skriver Paulus att sabbaten bara var ”en 
skugga av det som skulle komma, men verkligheten 
själv är Kristus”. (Kol 1:17) Han är ”Herre också över 
sabbaten”. Inte bara står Han över sabbaten, som dess 
Givare. Han är sabbaten. ”Kom till mig, alla ni som 
arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila.” 
(Matt 11:28) Inte en dag i veckan, utan alltid. Där 
Han är, där är vilan. När han blev anklagad för sab-
batsbrott kunde han säga: ”Min Fader verkar ännu i 
denna stund.” D.v.s. på självaste sabbaten. ”Så verkar 
även jag.” (Joh 5:17) Han är Skaparen som är verksam 
för människorna på sabbaten till liv, glädje, kraft och 
hälsa. Han gav dem sädesaxen och brödet. Han bo-
tade. Han gjorde gott. Lärjungarna följde därför Jesus 
och kunde se sabbatsbudet med trons ögon. Fariséerna 
såg inte vilan i Kristus och därför heller inte i sabbaten. 

Jesus kallar till vila som innebär vila oavsett om-
ständigheter i livet. Vilan sitter faktiskt inte i lediga 
dagar eller i semester som vi kanske tror (men som 
vi tacksamt får ta emot från Gud). En del återvänder 
från semestern tröttare än de var innan. Vilan finns i 
Kristus. Den tillförsikten kunde de kristna slavarna 
ha när de aldrig fick uppleva någon semester eller 
kroppslig vila. Något fann de i Jesu löfte om ”vila” för 
tyngda. Vårt arbete syftar inte till att bli rikare eller 
för att klara livhanken, utan utgår från ett faktum. 
Vi är rika. Inget fattas oss. Men vårt arbete har Gud 
glädje av, eftersom det på ett eller annat sätt tjänar 
våra medmänniskor. Som Gud betjänar. 

Arbete och vila
Vilan kan låta så overklig att vi inte ens vill söka efter 

den. Istället blir vår vila den kontroll och den trygghet 
vi själva kan uppbåda – ekonomiskt, socialt, psykiskt. 
Hade vi vaknat upp i det oroliga Irak idag skulle vi bli 
smärtsamt klara över att den vilan hänger på en skör 
tråd. Men det finns en vila som inte är beroende av 
fred på jorden, ekonomiskt välstånd eller på vår egen 
förmåga att skapa ro. En vila som dessutom är evig. 
En vila som gör att vi kan somna in i döden – och 
som Jesus sade – bara vila. ”Sök friden och jaga efter 
den” skriver kung David. (Ps 34:15) Det innebär ett 
uppbrott. ”Bli stilla och besinna att Herren är Gud.” 
(Ps 46:11)

Sabbatsbudet, med alla sina regler har fått sin upp-
fyllelse i Kristus. Han är den vila som sabbaten pekade 
fram emot. I vår tid erbjuds mer vilodagar än någonsin 
förut. Och aldrig har människor varit så stressade och 
utbrända som nu. Lösningen är inte mer vila, utan 
mer… Jesus. Men vägen dit handlar om att ta vara på 
den nåd som för de allra flesta räcks på just den lediga 
dagen! Katekesens förklaring till sabbatsbudet är där-
för 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.” Och för 
att vi då ska besinna att Herren är Gud med allt vad 
det för med sig av djup och bestående vila, behöver vi 
först, som psalmisten säger, bli stilla. Och säga: Tala, 
Herre, din tjänare hör!

Så talar Gud mäktigt genom sitt ord och genom 
det bord där Herren Jesus själv är den som tjänar 
slitna syndare. Där infinner sig vilan som kommer av 
att se sitt liv i evighetens ljus, i besinningen över att 
Herren är Gud, och att denne Gud älskar mer än vi 
kan ana, med nåd utöver nåd. I ljuset från Guds ord 
växer herden Jesus fram för den inre blicken. ”Mig 
skall intet fattas.” (Ps 23:1) Ordet smälter genom 
Guds Ande samman med hjärtats tro så att psaltar-
orden kan bli verklighet: ”Herren är med mig, jag 
skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?” 
(Ps 118:6) Så växer en inre vila fram som består också 
under hårt arbete och hårda livsvillkor, för att en 
gång övergå i den sabbatsvila som kvarstår (Hebr 
4:9) och som är fullkomlig och evig. Med trons vila 
i hjärtat går Guds folk ut i sina kallelser och tjänar 
Herren med glädje i det fortsatta skapande som Ska-
paren lagt i människors händer. Gud är verksam både 
i vårt arbete och i vår vila. Må vi få ljus till att se det 
– till verklig vila i både arbete och vila! 

Jakob Appell

”De 
kommer från 

alla väderstreck 
och ska vidare åt 

diverse håll på sitt livs 
resa – och vi har 

ett ärende till 
dem.”
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”Där infinner 
sig vilan som 
kommer av 
att se sitt liv i 
evighetens 
ljus, i 
besinningen 
över att 
Herren är 
Gud, och att 
denne Gud 
älskar mer 
än vi kan ana, 
med nåd 
utöver nåd. ”
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Nytt hus! 
Nya möjligheter! 
Förnyat stöd? 

Vi påminner om möjligheten att 
ekonomiskt stödja FFG genom:

• Donation. En större gåva kan givetvis göras 
anonymt men välkommen att höra av dig 
om du vill samtala med oss om hur du vill 
att donationen används eller rådfråga oss 
om hur du bäst kan ge en donation. PIBUS 
(som driver FFG) är en allmännyttig stiftelse 
vilket innebär begränsad skattskyldighet. 

• Testamentering. FFG hjälper gärna till och 
upprättar ett testamente samt kan bistå med 
förvaring av testamente i bankfack.

• Skänkt aktieutdelning. Det dras ingen 
skatt när du skänker utdelning till FFG. 
På så vis blir 70 kr från dig 100 kr för oss. 
Detta gäller både börsnoterade företag och 
fåmansbolag. Kontakta din bank och fyll i 
en blankett så bidrar du till arbetet. Blanket-
ten måste fyllas i innan bolagsstämman (ofta 
april).

• Skänkta aktier. PIBUS är en ideell stiftelse 
som inte behöver betala reavinstskatt vid 
försäljning.

• Sponsring av ett nummer av Hälsning 
mot ett särskilt omnämnande eller annons.

• Kollektupptagning i församling eller på 
läger/konferens. Kollektcirkulär finns på vår 
hemsida.

• Minnes- och hyllningsgåva. 
• Fast månadsgivande (rekommenderat 

belopp minst 200 kr/mån).

Bankgiro: 622-5387 

För stående överföring finns följande konton: 

SEB 5760-1004554 

Swedbank 8105-9, 983435155-4 

Nordea 30161713327

För gåvor från utlandet finns två konton 
(PIBUS kontohavare): 

IBAN: SE68 9500 0099 6034 0045 5329 - 
BIC: NDEASESS 

IBAN: SE46 5000 0000 0576 0100 4554 - 
BIC: ESSESESS

En långsiktig satsning
Dagen har varit väntad men inte efter-

längtad, dagen när det skulle bli nöd-
vändigt för FFG att flytta. Sommaren 1997 
gick flyttlasset förra gången, från de första 
lokalerna på Vallgatan 11 till Södra vägen 61. 
I 18 år har vi nu haft förmånen att få hyra de-
lar av Johannebergs landeri, en underbar träkåk 
i sluttningen mellan Korsvägen och Göteborgs Universitetsbibliotek.  

Vi har varit oerhört nöjda med dessa lokaler men har länge vetat att det 
inte var en definitiv lösning. För några månader sedan blev det tydligt 
att slutet närmade sig snabbare än vi trott. På grund av projekteringen av 
trafikprojektet Västlänken fick vi ett slutdatum av vår hyresvärd Higab (ett 
kommunalt fastighetsbolag): senast sommaren 2017 måste FFG ha flyttat 
ut ur huset. Det var nödvändigt för oss att dra vidare – men vart?

I det läget ansåg styrelsen för Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse 
(PIBUS), huvudman för Församlingsfakulteten, att den mest realistiska 
lösningen var att köpa en fastighet. Även om fastighetspriserna i centrala 
Göteborg förvisso är höga, vore det inte ekonomiskt försvarbart på lång 
sikt att fortsätta att hyra lokaler, och dessutom fanns inga tänkbara hyres-
lokaler tillgängliga. Det innebär att vi nu flyttar in på Ekmansgatan 3 i ett 
hus som vi själva äger sedan 1 maj i år – en stor bönhörelse!

Sedan 1990-talet äger stiftelsen PIBUS tre fastigheter i Göteborgs 
centrum där man också driver L M Engströms gymnasium. Under många 
år har stiftelsen amorterat så rejält på dessa hus att det blivit ekonomiskt 
möjligt att utöka fastighetsbeståndet genom att förvärva ytterligare en 
egen fastighet, i detta fall till förfogande för FFG. 

Husköpet utgör naturligtvis en ekonomisk utmaning, att under kom-
mande år och årtionden amortera på huslånet. På sikt räknar vi med att 
kunna sänka lokalkostnaderna. Vår teologiska utmaning blir att förvalta 
Fakultetens nya lokaler på ett visligt och effektivt sätt. Men redan nu vet vi att 
vi vill fylla huset med god teologi och stora skaror av studenter och andra besökare!

Vi är mycket nöjda med det nya huset och tackar Gud för att vi nu äger 
våra egna lokaler. Vi anbefaller det nu till våra understödjare och vädjar 
om rikliga förböner och generösa gåvor!

Ett steg i tro
Vi på FFG vill nu uttrycka vår tacksamhet för allt stöd i form av förbön 
och gåvor. Det som förenar understödjare, personal och studenter är tron 
på Jesus Kristus. Genom ett samarbete kan vi tillsammans vara med och 
forma framtidens präster, ledare och ansvarstagande lekmän. Vi kan vara 
med och räcka evangelium, hjärtats skatt, vidare till nya generationer. 

Att köpa det nya huset är ett steg som har tagits i tro. Det sker i tron 
på att det är en Guds ledning att FFG fick möjlighet att köpa huset och i 
tro på att behovet att utrusta tjänare till Guds rike är större än någonsin i 
Sverige. Det nya huset innebär nya, stora möjligheter. Gud älskar en glad 
givare (2 Kor 9:7) och vi hoppas att detta steg i tro väcker en glädje till att 
vara med i det fortsatta arbetet. En gåva innebär att vi kan amortera av på 
de lån som har tagits och så sänks kostnaderna för all framtid.

Vi ser nu fram emot att få möta er på höstens och vinterns arrangemang 
i våra nya och fina lokaler!

Rune Imberg/Torbjörn Johansson

Apostlagärningarna är en bok som befinner 
sig i transit, i övergången från evangelier-
na till de nytestamentliga breven. Nam-

net har tillkommit i efterhand eftersom den utgör 
del två i ett större arbete (Luk & Apg) av läkaren 
Lukas, aposteln Paulus vän och medarbetare. Boken 
har kallats “den kristna församlingens historiebok”, 
vilket dock inte är helt täckande. Den är tillägnad 
en viss Teofilus (“gudsvän”), förmodligen täcknamn 
på en förnäm person i ledande ställning. Det rör sig 
om en apologetisk skrift, i syftet att försvara aposteln 
Paulus gentemot myndigheterna. Bokens abrupta 
slut – framme i Rom, utan besked om apostelns 
fortsatta öde – tyder på detta. Det övergripande 
perspektivet för Lukas är mission. Andens gärning 
är i fokus!

Från Jerusalem till Rom
Bokens budskap sammanfattas i apostlarnas upp-
drag: … när den helige Ande kommer över er, ska ni 
få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen 
och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (1:8). 
Denna “resväg” rapporteras fortlöpande: Jerusalem 
(kap. 2–7), Judeen och Samarien (kap. 8–12) och till 
jordens yttersta gräns (kap. 13–28). 

Uppdraget beskrivs på olika sätt: evangeliet för-
kunnas för judar (kap 1–12) och hedningar (kap 
13–28), från Jerusalem till Rom. Budskapets seger-
tåg skildras och aposteln Paulus ord bekräftas: Guds 
ord bär inte bojor (2 Tim 2:9). Epoker och gränsö-
verskridanden dokumenteras tydligt:
• i Jerusalem: … Guds ord hade framgång … (6:7)
• i Judeen och Samarien: Församlingen hade nu lugn 

och ro … (9:31)
• till hedningarna: Guds ord hade framgång och spred 

sig alltmer (12:24)
• till Mindre Asien: … församlingarna stärktes i tron 

och växte i antal för varje dag (16:5)
• till Europa: Så fick ordet framgång genom Herrens 

kraft och visade sin styrka (19:20)
• till Rom: Han predikade Guds rike och undervisade 

med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan 
att bli hindrad (28:31).

FÖRDJUPNINGSARTIKEL

I Andens kraft 
– mission till jordens yttersta gräns

Apostlarnas uppdrag
Bokens inledning manifesterar Jesu auktoritet och 
det uppdrag som läggs på apostlarnas axlar. Den 
programmerade planen skall utföras i Andens kraft 
(1:6–8). När marschordern är given återvänder Jesus 
till himlen, till Faderns högra sida (1:9–12), något 
Lukas redogjort för tidigare (Luk 24:50–53). Äng-
larnas vittnesbörd vid Jesu himmelsfärd markerar 
att nu har missionens tidsålder kommit: Denne Jesus 
som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka 
på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen 
(1:11). Under bön och i väntan på Anden komplet-
teras apostlaskaran genom ett fyllnadsval (1:13–26). 

Petrus
Denne apostel –”nyckelmannen” – är en av huvud-
aktörerna i bokens inledning (kap. 1–12). Anden 
utgjuts i tre steg: för judarna (2:14–47), samarierna 
(8:1–16) och hedningarna (10:28–48). Samtliga 
tillfällen är viktiga milstolpar, missionsuppdraget 
pågår. Vid varje tillfälle sker det i kollektiv form, 
en grupp människor får del av Anden på ett extra-
ordinärt sätt. 

Apostelns förkunnelse bärs fram i Andens kraft, 
han vittnar om och förhärligar Jesus Kristus. I 
Apostlagärningarna kan vi identifiera “fem predi-
ko-manuskript” från Petrus (2:14–39, 3:12–26, 
4:8–12, 5:29–32 och 10:34–43). Låt mig lyfta fram 
några av de bärande momenten i förkunnelsen:
• yttersta tiden är för handen
• Jesus lider, korsfästs och dör. I detta skeende kan 

vi urskilja dubbla aktörer: Jesu död är förorsakad 
av människor och beslutad av Gud

• Jesu uppståndelse – ett Guds under
• domen står för dörren
• kallelse till omvändelse och frälsning.

I anslutning till förkunnelsen sker märkliga under: 
människor förs från mörker till ljus, från sjukdom 
till hälsa och från död till liv. Vi kan samtidigt kon-
statera: förkunnelsen “levererar” – Ordet från Guds 
mun utför alltid något (Jes. 55:11): tro respektive 
otro. 
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När Petrus på pingstdagen i Andens kraft predikar 
redogörs för det goda utfallet: När de hörde detta 
högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus 
och de andra apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” 
(2:37). Evangeliet förmedlas till frälsning: Petrus 
svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu 
Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni 
den helige Ande som gåva” (2:38). Den frälsande tron 
är en verklighet! 

När Stefanus i Andens kraft predikar, redogör 
Lukas i stället för otrons ödesdigra utfall: När de 
hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot 
Stefanus … skrek de högt och höll för öronen och stor-
made fram mot honom alla på en gång, och de släpade 
ut honom ur staden och stenade honom (7:54, 57–58). 

Paulus
Aposteln redogör för att det finns en given arbetsför-
delning mellan honom och Petrus: … att jag hade 
blivit betrodd med evangeliet till de oomskurna liksom 
Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft 
att vara apostel för de omskurna har också gett mig kraft 
att vara det för hedningarna (Gal 2:7–8). Paulus är där-
för huvudaktören i bokens senare del (kap. 13–28).

Vid inte mindre än tre tillfällen redogör Lukas 
för apostelns omvändelse (kap. 9, 22 och 26), vilket 
visar hur avgörande detta möte var mellan Herren 
och Paulus. Jesus konfronterar Paulus till dom, med 
frälsning och kallelse till tjänst.

Lukas redogör för ett antal missionsresor som 
Paulus med flera utförde, där horisonterna fortlö-
pande utökas:
• till Cypern och Mindre Asien (13:1–14:28)
• återbesök i Mindre Asien, i Filippi, Tessalonika, 

Berea, Aten, Korint och Efesus (15:36–18:22)
• återbesök i ett antal församlingar från de tidigare 

missionsresorna (18:23–21:14). 

Efter den första missionsresan hålls ett viktigt 
apostlamöte i Jerusalem, där förhållandet mellan 
judendom och kristendom avhandlas (15:1–35). 
Det utmynnar i ett konstaterande om judars och 
hedningars lika villkor: … vi tror att det är genom 
Herren Jesu nåd vi blir frälsta, vi på samma sätt som 
de (15:11).

När den tredje missionsresan avslutats fängslas 
Paulus i Jerusalem. Efter två års fängelse i Caesarea 
vädjar han till kejsaren, vilket leder till en dramatisk 
resa till Rom (kap. 21–28). Väl på plats i romarrikets 
huvudstad avslutar Lukas sin berättelse. 

Under missionsresorna och vid fångenskapen 
i Rom skrivs de flesta av Paulus brev. En vanlig 
tolkning av händelseförloppet är denna: 

• 1 & 2 Tess skrevs från Korint,
• Gal och 1 Kor från Efesus, 2 Kor från Macedo-

nien och Rom. från Korint,
• Ef, Fil, Kol och Fil från Rom.

Pastoralbreven är förmodligen skrivna efter den 
första fångenskapen i Rom, d.v.s. mot slutet av apos-
telns liv. 
  
Paulus förkunnelse bärs fram – precis som det var 
för Petrus – i Andens kraft. Omedelbart efter Paulus 
omvändelse predikar han i synagogorna att Jesus är 
Guds Son och Messias (9:20–22). 

Det finns några “prediko-manuskript” även från 
hedningarnas apostel, alltså Paulus (13:16–41, 
14:15–17 och 17:22–31). Budskapet förmedlas i en 
kontext där Gud och mänskligheten är i fokus: det 
relateras till Guds handlande i historien. I en judisk 
kontext som känner de heliga Skrifterna, utgör GT 
anknytningspunkten. I en hednisk kontext anknyts 
i stället till den allmänna uppenbarelsen, skapelsen. 
Omvändelse och tro på Jesus Kristus är i fokus.

Låt oss se lite närmare på några exempel som visar 
hur Paulus förkunnade för judar i synagogan i An-
tiokia i Pisidien  (13:16 –41):
• adress / introduktion (16)
• bakgrund – Israels historia (17– 22)
• bakgrund – Jesus / Johannes Döparen (23– 25)
• Jesus Kristus som korsfäst, död, begraven och 

uppstånden (26 –31)
• proklamation av det glada budskapet: omvändelse 

och syndernas förlåtelse (32 –41).

Beträffande förkunnelse för hedningar så har vi två 
exempel (14:15– 17  och 17:22– 31) . Vittnesbörden 
i Lystra och Aten är inte framställda i en kyrkositua-
tion, utan i ett mer evangeliserande sammanhang. 

Förkunnelsen i Lystra  kännetecknas av en enkel 
utformning:
• Guds tjänare / redskap – presentation (14:15)
• evangelium – omvändelse (14:15)
• vittnesbörd om vem Gud är, om skapelsen och 

uppehållandet (14:16–17).
    
Exemplet från Aten är av kontextuellt skäl mer filo-

sofiskt präglat:
• anknytningspunkten – atenarnas religiositet 

(17:22–23)
• presentation av Gud, skapelsen och uppehållandet 

– en existentiell realitet (17:24–29)
• kallelse till omvändelse (17:30)
• den kommande domen (17:31)
• Kristi uppståndelse (17:31).
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”Nästa år i Jerusalem…”
Av lite olika anledningar kommer Församlingsfakultetens arbete det närmaste läs-
året att präglas av det heliga landet. Vid läsårets slut (12–19 juni 2016) arrangeras en 
gruppresa till Israel. Alla intresserade är välkomna att skicka in en intresseanmälan 
(begränsat antal platser, förtur för elever). Information om resan finns på hemsidan, 
och intresseanmälan skickas in så snart som möjligt till jakob.appell@ffg.se 

När läsåret precis startat inbjuder FFG tillsammans med Norska Israelmissionen 
och Källan till teologisk konferens med temat ”För juden först”. Fredagen den 4 
september är konferensen i FFG:s nya lokaler på Ekmansgatan 3 och lördagen den 
5 september i Buråskyrkan (information i föregående nummer av Hälsning). Alla 
hjärtligt välkomna, ingen avgift!

Under läsåret pågår på måndagskvällar (kl. 18–20.30) en kvällsbibelskola. Det sis-
ta av kvällsbibelskolans fyra block öppnas upp för alla intresserade. Temat för block 
4 är just Det heliga landet och fungerar som en utmärkt förberedelse för resan, men 
också som matnyttig fördjupning för den som är allmänt intresserad av Israel.

Förslag på böcker till fördjupning (några av dem är enbart tillgängliga via antikvariat):
• Bo Giertz: Förklaringar till Nya Testamentet: Johannesevangeliet, Apostlagärningarna, Romarbrevet, Korintierbreven, 

Församlingsförlaget, 2001
• Anders Sjöberg: Hela världen väntar, Bokförlaget Libris, 2002
• Bertil Gärtner: De kallar oss kristna, Bokförlaget Libris, 2004
• Erik J. Andersson: Tron sprider sig, BV-Förlag, 2014.

Dessa två exempel förefaller inte vara representativa 
fullt ut med avseende på vad som utgör aposteln 
Paulus förkunnelse. På andra ställen har han själv 
summerat vad som är kärnan och huvudsaken i 
förkunnelsen (1 Kor 2:2 och 15:1 ff.).

I Andens kraft – idag
Vilka lärdomar kan den kristna församlingen av i dag 
ta med sig från Apostlagärningarna? Vi brukar ofta 
lyfta fram vad som var de första kristnas fokus: De höll 
troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemen-
skapen, brödsbrytelsen och bönerna (2:42). 

Några andra aspekter som sammanfattar urkyr-
kans arbete är:
• kerygma – förkunnelse
• koinonia – gemenskap
• diakonia – tjänst
• martyria – vittnesbörd.

Missionen är det pulserande hjärtats liv i kyrkans liv 
och lära. En stor variation av tjänster är för handen: 
förkunnelse, undervisning, vittnesbörd, helanden, 
försoning, fridsstiftande, evangelisering, gemen-
skap, församlingsetablering, kontextualisering, o.s.v.

I vår samtid finns det anledning att stanna upp 
inför ett par aspekter, inte minst i ljuset av ett allt 
mer mångkulturellt samhälle.

Kommunikation. Olika metoder står till vår dis-
position i syfte att förmedla budskapet: förkunnelse, 
apologetik och dialog. Budskapet är en gång för alla 
givet – tydligt och icke kompromissbart. I mötet 
med människor skall det tydliga budskapet göras 
tillgängligt. Denna “omfamnande attityd” redogör 
aposteln Paulus för i 1 Kor. 9 och sammanfattar 
sin tillgänglighet på följande sätt: För alla har jag 
blivit allt, för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag 
för evangeliet, för att även själv få del av det (22–23). 

Strategi. Vid studiet av missionsresorna lyser två 
perspektiv fram: 1) målmedveten planering, och 2) 
beroendet av Andens ledning. När den andra mis-
sionsresan påbörjas förstår vi att aposteln var väl 
förberedd och att tanken primärt var att göra åter-
besök i redan etablerade församlingar. Men plötsligt 
förändras scenen: Sedan tog de vägen genom Frygien 
och Galatien, eftersom de blev hindrade av den helige 
Ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde 
Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät 
inte Jesu Ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas 

(16:6–8). Härmed utvidgade Anden på ett suve-
ränt sätt evangeliets utbredande – till Europa! Och 
apostelns lyhördhet var för handen. Denna paradox, 
aktivitet och beroende, formulerar aposteln Paulus 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). 

Uppdraget genomförs och avslutas
I Andens kraft – mission till jordens yttersta gräns. 
Så pågår uppdraget enligt Jesu Kristi befallning, det 
som Han själv beslutat: Detta evangelium om riket 
ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla 
folk. Sedan ska slutet komma (Matt 24:14). 

Men Skriften har även ett perspektiv som ger 
oss ett facit i handen. Det utmålas i Bibelns sista 
bok som ett gigantiskt möte inför Lammets tron: 
… en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk 
och stammar och länder och språk (Upp 5:9). De 
som övervunnit har en gemensam nämnare: De har 
tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 
Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag 
och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen 
ska breda ut sin boning över dem. De ska aldrig mer 
hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller 
någon annan hetta ska drabba dem, för Lammet mitt 
på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till 
livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från 
deras ögon (Upp 7:14–17).

Medan vi väntar på att detta skall uppfyllas fram-
står såväl en glädje som ett allvar, enligt Jesu egna 
ord: Många ska komma från öster och väster och ligga 
till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmel-
riket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. 
Där ska man gråta och gnissla tänder (Matt 8:11–12). 

Bibelns övergripande missionsperspektiv är fasci-
nerande: Löftet till Abraham: I dig skall alla släkter 
på jorden bli välsignade (1 Mos. 12:3), profetian om 
Messias: … ett ljus för hednafolken, för att du skall bli 
min frälsning intill jordens yttersta gräns (Jes. 49:6) och 
det uppfyllda löftets konsekvenser: Kristus har friköpt 
oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse 
i vårt ställe … Så skulle välsignelsen som Abraham fått 
komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom 
tron skulle få den utlovade Anden (Gal 3:13–14).

Roland Gustafsson

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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att formulera kristna perspektiv och 
svar på sådana frågor, likaså att förstå 
skapelsens dubbla perspektiv, det han 
kallar ”en god skapelse” resp. ”skapel-
sens djupa skada”.

Köp den – läs den – sprid den!
Beställ småskriften (pris 40 kr + porto) 
via vår expedition, 
031/778 35 40, 
e-post: info@ffg.se eller per post: 
FFG, Ekmansg. 3, 411 32 Göteborg.

Våra trogna understödjare (de som 
stött FFG med gåvor under de båda 
senaste åren) har redan fått den med 
posten. Alla är välkomna att köpa den 
för egen läsning eller för att ge bort till 
släkt och vänner! Vid större inköp ges 
mängdrabatt.

Lagom till sommaren utkom ett nytt 
bidrag i Församlingsfakultetens små-
skriftserie. Den heter Nytt ljus över ska-
pelsen. En kristen förståelse av naturen 
och är skriven av Torbjörn Johansson.

Författaren uppmanar oss alla att 
njuta av Guds underbara skapelse och 

Nytt ljus över skapelsen!
att läsa naturens bok. Samtidigt gäller 
det att tolka den rätt, att varken värdera 
naturen för högt eller för lågt. Till detta 
behöver vi hjälp, och den finner vi i 
Skrifternas bok, alltså Bibeln. Följdrik-
tigt heter ett kapitel ”Kristus som nyc-
keln till naturens bok”.

Två andra kapitel handlar om ”För-
undran inför naturen” resp. ”Skapelsen 
i den kristna tron”. Detta är ämnen som 
många brottas med, inte minst dagens 
naturvetenskapliga forskare, vare sig de 
är ateister, agnostiker eller kristna. Bland 
annat grubblar många fysiker just nu 
över frågan: Varför är universum så per-
fekt? Handlar det om en slump eller inte 
att naturlagarna är konstruerade på ett 
sätt som gör det möjligt för oss män-
niskor att överleva?

Torbjörns lilla skrift hjälper läsarna 

Kommande intensivkurser på masterprogrammet (STM), 
som FFG ger i samarbete med Concordia Theol. Seminary i Ft. Wayne, Indiana, USA

16–21 Nov 2015:
Baptism and Lutheran Catechesis, John T. Pless, Assistant Professor of Pastoral Ministry and Missions at CTS
This course will examine the doctrine of Holy Baptism as it is confessed in the Small and Large Catechisms of Martin Luther and examine 
how Baptism shapes and defines the Christian life. Evangelistically, Lutheran catechesis leads toward Baptism. For those who are baptized, 
catechesis grows out of Baptism and is always a return to Baptism.  Baptism and teaching are never divorced. Attention will be given to 
content of the Catechisms as the exposition of the Holy Scriptures which teaches the Christian how to live in repentance, faith, and vocation 
with the aim that pastors might be better equipped to understand and use the Catechisms in catechesis, pastoral care, and preaching.

29 feb–5 mars 2016:
Justification, Roland F. Ziegler, Associate Professor of Systematic Theology at CTS
Deals with the doctrine of justification in a broad sense, the biblical basis, the historical development and the historical Lutheran position. 
Concentration is placed on the relationship between the person and the work of Christ and the appropriation of His work and atonement  
by faith. Soteriological themes of the Old Testament are studied in depth.

För mer information om dessa kurser (kursupplägg, innehåll, avgifter, anmälan), 
se vår hemsida eller kontakta FTM-koordinator (tel 031-778 35 44, rune.imberg@ffg.se
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Kursgården Örtagården inbjuder i samarbete med FFG till en kurs i 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter
En ”tro” är aldrig tom utan har ett bestämt innehåll. Detta innehåll formar och bestämmer tron och därmed livet. Vad tror egentligen Svenska 
kyrkan på utifrån sina mest grundläggande dokument, sina bekännelseskrifter? Under några söndagskvällar kl. 17.00 på Örtagården utanför 
Uddevalla går vi till källorna, till Bibeln, de fornkyrkliga bekännelserna och den evangelisk-lutherska bekännelsen från 1500-talet. 

Hösten 2015
20 Sep – Introduktion. Historiskt sammanhang. TD Daniel Johansson 
18 Okt – Gudslära och Kristologi. Rektor, TD Torbjörn Johansson 
22 Nov – Människouppfattning. Rektor, TD Torbjörn Johansson 

Kvällarna utgörs av två föreläsningar med fika och samtal emellan, samt en avslutande 
aftonbön. Kursen är kostnadsfri men kollekt tas upp till FFG och Örtagården (delas lika). 
Anmälan till hela kursen eller enstaka tillfällen görs senast 13 sept på tel: 0522-66 01 28 
eller per e-post: info@ortagarden.se

Kalender för NYA Församlingsfakulteten (Ekmansgatan 3)

6–8 augusti Sommarbibelskola: Himlen på jorden
31 augusti NYA Bibelskola Göteborg startar

4–5 september Teologisk konferens (på Församlingsfakulteten 4/9, i Buråskyrkan 5/9): För juden först
7–12 september Intensivkurs (STM): Bo Giertz: his life and writings (Rune Imberg)
26 september Lördagsundervisning: Dopet i Gamla testamentet (Johannes Hellberg)

17 oktober Bengt Birgerssons avskedsföreläsning kl. 16.00

7 november Lördagsundervisning: Dopet i Nya testamentet (Timo Laato)
13–14 november Bibelkonferens: Dop, nattvard och kristologi: himmelskt och jordiskt samtidigt
14 november Invigning av Församlingsfakultetens nya lokaler i samband med bibelkonferensen
16–21 november Intensivkurs (STM): Baptism and Lutheran Catechesis (John Pless)

12 december Lördagsundervisning: Dopets kontroversfrågor (Daniel Johansson)

26 februari Temadag: “Four views on Church planting” med panelsamtal om församlingsplantering i vår tid
27 februari Fakultetens dag: Kyrkan: stridande och triumferande – samtidigt
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Beställ böckerna från:

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

Henrik Höjlund

Märk Gud
Alla människor märker av Gud, 
men alla är inte beredda att 
erkänna det. Författaren, ordf i 
Evangelisk.Luthersk Netvaerk 
i Danmark, visar med exempel 
allt från ökenfäderna, via bl a 
Luther och Kierkegaard, fram till 
idag hur vi kan bli varse tillvarons 
sprickor och där märka Gud. 
Både i själens dunkla natt och i 
livets lyckligaste ögonblick finns 
dessa tillfällen där Guds närvaro 
blir tydlig.

Marcus förlag. hft 210 sid, 199 kr

Olof Edsinger

Gud och sex : 
Äktenskap, lust & 
sexualitet i Bibelns ljus
Utifrån sin erfarenhet av 
arbete bland ungdomar (bl a 
i EFS) skriver författaren en 
praktisk bok om samlevande 
som inte väjer för de svåra 
och i vår tid kontroversiella 
frågorna. Boken för en 
ständig dialog både med 
samtiden och Bibelns 
budskap.

Evangelie, inb 82 sid, 159 kr
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Gunnel Jönsson, dipl massör       Vinslöv       0732-04 65 69       www.gunnelsmassage.se

www.gronvallpartners.se
0418-168 65 Landskrona
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ADVOKAT ANDREAS STENKAR KARLGREN

GRÖNVALL & PARTNERS 

ADVOKATBYRÅ

Dop, nattvard och kristologi: 
Himmelskt och jordiskt samtidigt
Internationell bibelkonferens på Församlingsfakulteten 13–14 november 2015

Fredag 13 november
Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

9.00–10.15 Seminarium I

10.45–12.00 Seminarium II

 Lunch på egen hand

13.30–14.30 Water, Word, and Spirit: Baptism and Baptismal Life in the Reformation Era 
 Dr Jonathan Trigg, London. 

15.00–16.00 Johannes och gnosticismen – med särskild hänsyn till ande/materia-frågan
 Docent Rune Söderlund, Lund.

16.15–17.15 The Lord’s Supper in Contemporary Theology: Coherence or Separation of Word and Spirit? 
 Rev. John Pless, Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA.

Lördag 14 november
Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

8.30–9.30 Paul’s Baptismal Teaching: Where the Heavenly and Earthly Converge
 Dr Samuli Siikavirta, Helsingsfors.

10.00–11.00 Kristus – sann människa och sann Gud på samma gång: De kristologiska stridigheterna på 400-talet
 Prof. Gunnar af Hällström, Åbo. 

11.15–12.15 Det rena förnuftets rakkniv eller egenskapernas ringdans som nyckel till att känna verkligheten 
 Rektor Fredrik Sidenvall, Göteborg. 
 Lunch på egen hand

13.30–14.30 Den lutherska nattvardsläran i dess förhållande till romersk-katolsk och reformert uppfattning
 Docent Rune Söderlund, Lund.

14.45–15.45: Är ”är” ”är” – fortfarande? Den moderna exegetiken och frågan om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden 
 Dr Daniel Johansson, Församlingsfakulteten.

16.00  Invigning av Församlingsfakultetens nya lokaler
 PIBUS ordf. Per Bodemar

 Teologi i nya rum, Dr Torbjörn Johansson, rektor vid Församlingsfakulteten

 Kaffe och tårta

17.00 Slut

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 sakrament och kristologi. 

Den som önskar medverka ska anmäla ett abstract (max 300 ord) senast 15 september. Abstractet ska mailas till rune.imberg@ffg.se 
märkt ”Bibelkonferens – paper”. De papers som accepteras för presentation kommer att diskuteras under seminarierna.



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

Ett avslut… och en nystart…
Månaderna maj och juni 2015 var speciella i Församlingsfakultetens historia.

1 maj tillträdde vi vårt nya hus på 
Ekmansg. 3. Ett av Bengt Birgerssons 
sista uppdrag i stiftelsen Pibus – där 
han verkat i nästan 25 år – var att delta 
i processen som ledde till husköpet. 
Här överlämnas nycklarna till rektor 
Torbjörn Johansson.

4 juni avslutades läsåret för 
Fakultetens studenter. Här avtackas 
vår sjunde kull med TU 3-studenter, 
de som började hösten 2012, för väl 
genomförda studier.

8 juni samlades styrelsen för stiftelsen 
Pibus på L M Engströms gymnasium. 
I samband med sammanträdet 
hedrades Dr. Chris Barnekov, Ft. 
Wayne, USA för hans insatser för vår 
stiftelse. I hög grad tack vare hans 
insamlingsverksamhet kan studenter 
på masterprogrammet få stipendier för 
att bekosta sina studier i Göteborg. Här 
ses han med den medalj – Pro Patria – 
som han hedrades med. 

6 augusti startade sommarbibelskolan 
på nytt. I tre dagar samlades 30–40 
personer till bibelstudier och föredrag. 
Alla njöt av våra underbara, nya lokaler! 
Här en bild från fredagens bibelstudium 
med Jan-Erik Appell, tidigare 
kyrkoherde i Bro och Brastad.


