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ung Hiskia är en tragisk gestalt i den bibliska
historien. Han var under många år kung i
Sydriket, Juda rike. Ca 729 började han samregera med sin far kung Ahas och regerade själv som
kung ca 715–687 f. Kr.
Under den tid som Israel resp. Juda rike var mer eller
mindre självständiga monarkier, från Sauls tid till Jerusalems fall (ca 1050–586 f. Kr.) fanns det många usla
kungar, framför allt i Nordriket, men även några goda
och fromma, i princip bara i Sydriket. Till den senare
gruppen hör David, men även kungar som Josafat, His
kia och Josia brukar räknas dit.
Bibelns skildring av Hiskia är speciell. Kungarna i
Nordriket beskrivs i princip på ett ställe, 1–2 Kung,
och kungarna i Sydriket, fr.o.m. David, på två ställen,
1–2 Kung resp 1–2 Krön. Men Hiskia skildras även på
ett tredje ställe, nämligen Jes 36–39. Egendomligt nog
är skildringen i 2 Kung 18:13–20:19 nästan identisk
med texten hos Jesaja, ett litterärt samband som kan
ha olika förklaringar. I 2 Krön 18:22 beskrivs profeten
Jesaja även som historiker; möjligen har författaren till
2 Kung använt Jesajas bok när han beskriver viktiga
händelser i Hiskias liv.
Hiskia brukar ses som en av de bästa kungarna i den
judiska historien, men egentligen slutade hans liv ganska tragiskt. I Hebr 13:7 uppmanas vi att studera hur
våra ledare slutar sitt liv, och Hiskias avskedsreplik till
Gud och till sitt folk är egentligen ganska obehaglig.
Han var alltså en from kung, som gjorde mycket gott
under sin regeringstid och strävade efter att följa Guds
vilja. När han blev angripen av en ofantlig assyrisk här,
förtröstade han på Gud och fick uppleva en underbar
seger. Han fick även uppleva märkliga under. Allt detta
beskrivs på ett målande sätt i 2 Kung. 18 ff resp. Jes 36
ff. Men mot slutet av sitt liv började han förtrösta på
människor i stället för på Gud. Därför kom profeten
Jesaja en dag till honom med ett budskap från Herren:
Du har börjat lita på kungen i Babel, därför ska dina
barn(barnsbarn) en dag få uppleva hur Babel erövrar
ditt land och tar dina ättlingar som krigsfångar.
Det är i detta sammanhang en obehaglig bibelvers
dyker upp:
Hiskia sade till Jesaja: ”Gott är det HERRENS ord du
har talat.” Och han tänkte: ”Fred och trygghet skall ju råda
i min tid.” (Jes 39:8 / 2 Kung 20:19)
Det Hiskia gjorde var att svika sitt folk och kommande generationer. Han valde en lugn ålderdom medan
kommande generationer fick invänta katastrofen. Som
kung skulle han i stället ha gjort allt för att skydda ri-
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ket och sina arvingar, det som David till sist insåg i en
liknande situation (2 Sam 24:17). Vad hände? Hiskia
efterträddes av sin son Manasse (kung ca 697–642), ett
riktigt rötägg, och därefter var domen över nationen
oundviklig
I dagens situation har vi ofta anledning att fundera
över kung Hiskias exempel. Just nu befinner Svenska
kyrkan sig i kaos och förfall. Bibeltrogna präster trakasseras och jagas medan biskopar och personer i kyrkoledningen kan säga och göra nästan vad som helst utan
några större konsekvenser. Många personer inser att
utvecklingen är katastrofal men väljer att tiga, att ”tjuta
med ulvarna” (att andligen kapitulera) eller att konvertera och bli (oftast) romerska katoliker. Tyvärr verkar
många präster att tänka: Jag gör det lilla jag kan i nuvarande läge, och vad som sedan sker – det får Gud ta hand
om. Som ordspråket säger: ”Efter mig syndafloden.”
Eller med ett annat ordspråk: ”Siste man släcker ljuset.”
Som kristna ska vi inte gå i Hiskias fotspår utan i
stället tänka efter: Vad kan vi, just vi, göra för att bygga
framtidens kyrka, den som (om Gud låter världen bestå) kan ta hand om våra barn och barnbarn och barnbarns barn?
På Församlingsfakulteten tänker vi på ett helt annat sätt än Hiskia. Vi gör allt som ligger i vår makt för
att rusta kyrkan i Sverige inför en dunkel framtid. Det
som väntar kristenheten i Sverige kan mycket väl bli
en kyrklig variant av Jerusalems förstöring och exilen
i Babel. Arbetet med Svenska kyrkans handbok, till
exempel, leder tankarna till den andliga förvirring som
beskrivs i Hes 6–11, en utveckling som ledde till dom
och förödelse.
Det är också viktigt att minnas att utvecklingen inte
självklart slutar i en katastrof. Första delen av Jesajas bok
slutar med Hiskias nonchalanta ord. Därpå följer 27
kapitel av helt annan karaktär, en tröstebok som inleds
med underbara ord: ”Trösta, trösta mitt folk” (Jes 40:1).
Nu när Svenska kyrkan är på väg in i en teologisk kollaps, är FFG:s kallelse extra viktig: Att utbilda teologer
och präster som utifrån en sund evangelisk-luthersk
teologi kan undervisa, missionera, predika och förmedla
de heliga sakramenten till kommande generationer.
Alla kristna har anledning att tänka efter: Vilka
rörelser, organisationer och personer arbetar för morgon
dagens kyrka? Tänk efter, och stöd dem med de medel
som du förfogar över – förböner, arbete, gåvor. Kämpa
”trons goda kamp” (1 Tim 6:12) utifrån dina förutsättningar!
Rune Imberg

”D

u ska inga andra gudar ha vid sidan
av mig.”
Det första budet upplevs antingen som det mest inaktuella eller som det mest
aktuella av alla bud. Det beror på hur vi uppfattar
orden ”gudar” och ”Gud”. Tänker vi på ”gudar”
som smidda och skulpterade avgudar, vilka funnits i många kulturer och epoker, så blir det första
budet irrelevant för många i dagens västvärld. De
andra buden, om t.ex. äktenskap, egendom och
det sanna vittnesbördet, känns mer närgångna. Men om vi istället förstår
”gudar” och ”Gud” på det sätt
som Martin Luther föreslår i
sin utläggning av det första
budet, så blir detta bud det
mest närgångna av alla.
Han ställer frågan om vad
det är att ha ”en gud”?
”Svar: En gud kallas det,
som man väntar sig allt
gott av och som man i all
nöd tar sin tillflykt till. Att
ha en gud är alltså ingenting
annat än att av hjärtat förtrösta
och tro på honom, såsom jag ofta
har sagt, att endast hjärtats förtröstan
och tro gör både Gud och avgud.” (Stora
katekesen, Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s. 390).
Utifrån denna förståelse av det första budet ska vi nu
se på något av vad det kan betyda idag.
När man i teologins sammanhang har talat om
”lagens tre bruk”, så är det första bruket det ”politiska bruket”. Vad betyder Guds lag för det mänskliga samhället? Om vi tänker på det första budet, så
innebär det för det första att alla totalitära ideologier
blir relativiserade. En totalitär ideologi vill omfatta
alla livets områden och inte bara det som handlar om yttre rätt och ordning. Den vill dominera
människan från vaggan till graven – i familjen, i
barnuppfostran, i skolan, under arbete och fritid,
hennes sätt att tänka och värdera. Istället för att
stanna vid överhetens uppgift att värna rätt och
rättfärdighet och så ge människan frihet, så gör den
totalitära ideologin anspråk på hela människans liv.
I George Orwells roman ”1984” försöker det härskande partiet stoppa inte endast handlingar utan
även tankar, vilka klassificeras som ”tankebrott”.
De mest tydliga totalitära politiska ideologierna som
har trätt fram i modern tid är nazism, kommunism
och islamism. Men i mindre extrem form möter de

i många andra ideologier och tankesystem, också i
vår tid. De samlade värderingarna i en tidsepok är
något mera svårfångade än vad som går att formulera
i en politisk ideologi. De finns i den tidsanda, som
omger oss alla och som utövar en stark lockelse och
samtidigt en stark press.
Det första budet sätter en gräns. Det säger: Hit
men inte längre. Människan är enligt Rom 13 skyldig att lyda sin överhet. Men det är inte en obetingad
lydnad. Den har en gräns, som också är hämtad
från Bibeln: ”Man måste lyda Gud mer
än människor” (Apg 5:29). Det är
en konsekvens av det första budet. Sin positiva formulering
har det första budet i det
som sägs strax innan det
att budet ges: ”Jag är Herren din Gud”. Det är vid
Gud som människans
hjärta ska vara fäst, inte
vid andra människors
tankar, värderingar och
ideologier. Dessa blir i så
fall avgudar. Trots att människan ser sig som självständig
och autonom är hennes hjärta alltid känsligt för vad andra tänker. Det
är i sig inget fel, då det är förutsättning för
att vi ska fungera tillsammans. Fel blir det när denna
socialisering blir absolut och gruppen intar den plats
som Gud enligt första budet ska ha.
När vi går ett steg djupare, så inser vi att det inte
räcker med det första budet för att leva tillsammans
med Gud. Det räcker inte med lagen. Endast i Jesus
Kristus finns friheten, eftersom han är den ende
som har fullgjort lagen. Därför är det kristna förhållningssättet till det första budet, att vi har vår
stora glädje i detta bud i Kristus. Genom att han
har fullgjort det, så fördömer det oss inte. I Kristus
skapar det första budet en självständighet gentemot
tidens tankesätt, makter och ideologier. På detta sätt
skapas självständiga människor, som inte styrs av vad
gruppen tycker. De har en inre kompass, som ger
utslag utifrån något som ligger utanför dem själva,
utanför tidens ideologier och värderingar: Gud och
hans ord, i den heliga Skrift. I Kristus blir det första
budet en daglig ny kallelse att genomskåda falska
bindningar och ge Gud ensam äran för allt gott
han ger.
Torbjörn Johansson
rektor
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Böcker, böcker och åter böcker

M

”Samman
taget medför
detta att vårt
bibliotek är
särskilt väl
försett i fråga
om luthersk
teologi och bi
belvetenskap.
Vi har störst
behov av på
fyllnad inom
de kyrko
vetenskapliga
disciplinerna.”

ånga av dem som besökt Församlingsfakulteten har gjort iakttagelsen att vi
”har böcker nästan överallt”. Vårt bibliotek, som nu innehåller lite drygt 17 000 katalogiserade titlar är utplacerat i olika rum, de flesta är lättillgängliga, medan några avdelningar är magasinerade.
Efter ett läsår i det nya huset börjar det nu bli
ordning bland böckerna även om arbetet är mycket
tidsödande. Det återstår ännu omkring 4 000 volymer att sortera upp i källaren. Totalt sett har vi nu
ungefär så många böcker som vi kan bereda rum för
och det svarar också mot kraven från vår ackrediteringsorganisation. Man skulle kunna beskriva det
som att vi nu lämnar expansionsfasen och övergår
till en ”förädlingsfas”, där mindre viktiga böcker får
ge plats för viktigare volymer.
Biblioteket innehåller mestadels litteratur inom
de klassiska teologiska disciplinerna, samt referensböcker bl.a. i filosofi, historia och språkvetenskap.
Vi prenumererar på ca 40 ”kyrkliga” och ca 20 akademiska tidskrifter. Därutöver har vi en arkivavdelning under uppbyggnad, med helt unikt material,
som t.ex. pastoralteser (små avhandlingar som blivande kyrkoherdar under 1800-talet behövde lägga
fram inför domkapitlet) och material efter domprosten Per-Olof Sjögren.
Vårt mål, enligt Församlingsfakultetens strategiska plan, är att biblioteket ska vara 1) ett referensbibliotek för Församlingsfakultetens studenter och
i viss mån andra studenter samt allmänheten; 2) ett
forskningsbibliotek för lärarna och andra forskare.
Denna målbeskrivning har varit vägledande i
fråga om nyförvärv, alltså vilka böcker vi köper in,
men också i fråga om vilka böcker vi tar emot som
gåva. Vi tar inte längre gärna emot stora osorterade
volymer av böcker, eftersom vi i de flesta fall redan
har många av böckerna och för att sorteringsarbetet
är relativt tidsödande.
I prioriteringen av inköp utgår vi alltså från ett
konkret behov bland studenter och lärare. Vi jämför
också med Universitetsbibliotekets bestånd, då närheten och tillgängligheten där gör att vi inte behöver
köpa in allt som ska läsas i huset.
Studenternas behov utöver kurslitteratur handlar
om litteratur till uppsatser och inte minst interpretationer inom bibelvetenskapen. Antalet bibelkommentarer är därför ganska omfattande.

40 terminer
med lördagsundervisning!

I

Rune Mårtensson hjälper till i biblioteksarbetet.

Sammantaget medför detta att vårt bibliotek är
särskilt välförsett i fråga om luthersk teologi och bibelvetenskap. Vi har störst behov av påfyllnad inom
de kyrkovetenskapliga disciplinerna
Vid de två senaste ackrediteringsbesöken från
European Evangelical Accrediting Association har behovet av en inventering av hela beståndet påpekats.
Vi har sedan 1993 katalogiserat böcker och hunnit
med att byta programvaran för databasen, vilket tyvärr lett till att katalogen inte stämmer helt. Parallellt
med denna inventering genomför vi ett byte av klassifikationssystem. Det gamla alfabetiska SAB-systemet används inte längre av forskningsbiblioteken i
Sverige, utan det internationella Dewey-systemet
som är mer detaljerat har införts. Det underlättar
för studenter och forskare att vi använder samma
system som övriga forskarbibliotek, så när vi ändå
inventerar böckerna klassificerar vi även om dem.
För detta arbete finns en liten del av min tjänst
tilldelad, vilket omöjligt räcker till, men vi har under
läsåret och förhoppningsvis också framgent haft
god hjälp av ett par volontärer bland studenterna,
särskilt Rune Mårtensson har lagt åtskilliga timmar
i biblioteket.

20 år, det vill säga 40 terminer, har Församlingsfakulteten hållit på med regelbunden undervisning
på lördagsförmiddagar. Kursen har officiellt hetat
kurs i bibelkunskap och troslära men har ofta i vardagligt tal kallats ”lekmannakursen”.
Kursen startade hösten 1996 i våra dåvarande lokaler på Vallgatan 11 och under de första åren var det
inte ovanligt med 30–40 personer per tillfälle. Åren
därefter brukade det handla om 15–25 deltagare,
och på senare år har antalet ofta pendlat mellan 10
och 15 personer.
Antalet kurstillfällen har varierat mellan 6 och 8
gånger per termin men mer sällan på senare år.
Deltagarna har fått sig till livs en lång rad med
teman. Det har oftast handlat om bibelböcker eller
olika dogmatiska frågor med koppling till t.ex. trosbekännelserna, men även andra ämnen som kyrkohistoria, etik och missiologi har förekommit. Spännvidden
över ämnena har varit stor. Höstterminen 1997, t.ex.,
första terminen på Johannebergs landeri, togs följande ämnen upp: Skapelse och syndafall – Nådens ordning enligt [Bo Giertz bok] Stengrunden – Änglarna
– Etiska frågor: Kristen i världen / Etikens gränsfrågor
(abort, dödshjälp, transplantationer) / Manligt och
kvinnligt – De yttersta tingen – Jesu återkomst.
Alla ordinarie lärare på FFG har medverkat med
undervisning, men även vissa gästlärare, däribland
Carl Magnus Adrian, sedermera kyrkoherde, och
biskop em. Bertil E. Gärtner.
Sammanlagt har undervisningen uppgått till någonting mellan 500 och 1000 timmar.
Finns det någon ”elev” som varit med på all undervisning? Det finns det naturligtvis inte, men en som
följde kursen från början 1996 till nerläggningen
2016 är Barbro Berglund, hon som i samband med
läsårsavslutningen 2015 utnämndes till ”hedersstudent” med rätt att delta i all undervisning på FFG.
Av alla de flera hundra personer som deltagit i undervisningen torde hon ha varit den allra flitigaste,

”Vi tackar Gud för alla
härliga minnen från
lördagsundervisningen som
under årens lopp har samlat flera
hundra elever till studier i Bibeln och
den kristna kyrkans tro.”
detta trots att hon är nästan årsbarn med vår utbildningsstiftelse (den grundades 1924, Barbro föddes
1925). Det är lustigt att notera att denna flitiga elev
under sin yrkeskarriär arbetade som – lärare.
Nu har denna undervisningsform lagts ner, och vi
fortsätter på andra sätt, t.ex. med temadagar (vissa
av dem på lördagar) och kvällsbibelskola. Inte minst
den senare har varit mycket populär och har under
det gångna läsåret samlat 25–40 personer en gång
i veckan.
Vi tackar Gud för alla härliga minnen från lördagsundervisningen som under årens lopp har samlat
flera hundra elever till studier i Bibeln och den
kristna kyrkans tro. Det har varit en stor förmån att
få uppleva det som Paulus var med om i Berea (Apg
17:11): hur människor kommit tillsammans för att
forska i Skrifterna. Att spendera lördagsmorgnar på
Församlingsfakulteten – det har varit en stor andlig
gåva till många människor i Göteborg med omnejd.
Rune Imberg

Johannes Hellberg
biblioteksansvarig
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Kvällskurser 2016–2017

Kristen i två riken – Bibelkonferens 2016

I den kvällsbibelskola som drar igång i augusti ingår några kvällskurser som öppnar upp för dem som inte
har möjlighet att gå hela läsårets kvällsbibelskola. Kurserna fördjupar också teman som kan vara av särskilt
intresse för någon.
I kvällskursen ”Underbar” undervisar bl.a. Torbjörn Johansson, som har skrivit småskriften ”Nytt
ljus över skapelsen. En kristen förståelse av naturen”, vilken finns att köpa på FFG (endast 40 kr). I
kvällskursen ”Själavård” undervisar Fredrik Brosché, som är aktuell med boken ”Heliga hållpunkter i
höghastighetssamhället” (utgiven på förlaget GAudete).
Anmäl dig till en eller flera kvällskurser! Fördjupningen i fastetid blir till en typ av passionsbetraktelser som
är helt öppen (ingen anmälan). Välkommen!

Hur var Jesu inställning till politik? Låg hans fokus enbart på andliga frågor? Ville de första kristna ändra
sociala förhållanden och samhällsliv i det romerska imperiet eller var de ointresserade av sådan frågor? Var den konstantinska syntesen skadlig för kyrkan eller ett önskvärt återgående till förhållandet mellan kungatron och tempel i det
Gamla testamentet?
Om dessa frågor för vissa kan tyckas vara av enbart historiskt intresse, så är förhållandet mellan den kristnes andliga liv i kyrkans hägn och livet i samhället högst aktuella både för individen och i den akademiska diskussionen: Vilken
plats ska religionen ha i ett sekulärt samhälle? Hur ska kyrka och samhälle förhålla sig till islam där religion inte skiljs
från politik på det sätt som de flesta västerlänningar tar för givet? Ska kyrkan tala om för politikerna hur de ska fatta
sina beslut?
Dessa och många andra frågor kommer att belysas på årets bibelkonferens. Vi fortsätter med vårt simul-tema och
den här gången handlar det om den kristne som medborgare i två riken samtidigt: i himmelen och på jorden. Förutom
bidrag från några av Fakultetens egna lärare gästas vi av bl. a.:

Kvällskurs 1: Underbar

torbjörn johansson

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

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.

NYTT LJUS ÖVER SKAPELSEN

(Anmälan senast 18/10)
1/11
Underbar skapelse, Torbjörn Johansson (TJ)
8/11
Underbart skapad, TJ
15/11 Underbar Skapare, Timo Laato (TL)
22/11 Underbar i råd, Jakob Appell (JA)

Nytt ljus över skapelsen
En kristen förståelse av naturen

Torbjörn Johansson

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 2.

Kvällskurs 2: I världen

(Anmälan senast 10/1)
17/1
Dubbelt medborgarskap, Rune Imberg (RI)
24/1
Sök stadens bästa, RI
31/1
Saliga de fattiga, Daniel Johansson (DJ)
7/2
Främlingen ibland oss, DJ

Kvällskurs 3: Själavård

(Anmälan senast 4/4)
18/4
Bli en tidsnerväxlare!, Fredrik Brosché (FB)
25/4
Utbrändhet – orsaker och botemedel, FB
2/5
Hälsosamma relationer, FB
9/5
Andlig vägledning för moderna kristna, FB

Fördjupning i fastetid (28/2–4/4): Passionsbetraktelser
(ingen anmälan)
28/2
Generositetens källa, RI
7/3
Måltidsgemenskapens betydelse, DJ
14/3
Frestelsens psykologi, JA
21/3
Vänskap, TJ
28/3
Fall och upprättelse, JA
4/4
Alla har en kung , JA

Med reservation för ändringar.
För mer information, se vår hemsida: www.ffg.se

Bibelskolan
Tyvärr måste vi konstatera att söktrycket till Bibelskola Göteborg var för lågt för att vi ska kunna erbjuda kursen kommande läsår. Däremot har det aldrig varit större söktryck än nu till den sommarbibelskola som arrangerades i augusti
och den kvällsbibelskola som startar i höst. Det är vår bön att vi i lyhördhet för Guds vilja ska se vägen fram för våra
bibelskolor.
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David P Scaer, legendarisk
lärare i systematisk teologi och
Nya testamentets exegetik på
Concordia Theological Seminary
i Fort Wayne där han verkat i hela
50 år. Scaer har publicerat ett
stort antal böcker och artiklar och
varit en eftertraktad talare långt utanför den
lutherska konfessionens gränser. Han bidrog
också till att Missourisynoden åter slog in på
en bekännelsetrogen väg då delar av synoden
drog mot ett mer bibelkritiskt håll på 1970-talet. Han kommer i sin föreläsning belysa vilken
roll Bergspredikans förkunnelse ska ha i den
kristna etiken.

Tomas Nygren
har i många år
varit rektor vid
Johannelunds
teologiska högskola, Uppsala,
där han nu är lektor i systematisk teologi. Hans
doktorsavhandling behandlar
frågan om lag och evangelium
i luthersk teologi, och hans föreläsning kommer att behandla
frågan om vilken funktion Guds
lag ska ha i det kristna livet, i
kyrkan och i samhället.

Kurt Christensen, professor
i etik vid en av
FFG:s systerinstitutioner i
Danmark, Menighetsfakulteten i
Århus, har bedrivit ingående
studier i islam och skrivit boken
Lydighet eller lovsang: Om
islam og kristendom. I sin föreläsning kommer han belysa hur
andligt och världsligt, religion
och politik hör ihop i islam.

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 Menighetsfakulteten, 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 högskola
16.15–17.15 En förnyad två-rikeslära – hur kan den se ut?
Dr. Torbjörn Johansson, rektor på Församlingsfakulteten
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säga att förkunnelsen om överheten
under enväldet (1680–1718) är relativt homogen i postillorna, men
intressanta skillnader förekommer.
Jesper Svedberg, som har skrivit två av
de analyserade postillorna, lägger t.ex.
en särskild vikt vid överhetens ansvar
för kyrkan och församlingen, medan
denna aspekt knappt alls förekommer
i de andra postillorna, där en skarpare
gräns mellan det andliga och världsliga
regementet upprätthålls.”

somras fick Församlingsfakulteten besök av en före detta student på den teologiska utbildningen, Niklas Antonsson, som kunde berätta om sin fortsatta
väg efter studietiden. Niklas berättar:
”Våren 2011 avslutade jag mina studier på FFG, som då hade pågått i tre
år. Ganska snart därefter flyttade jag
till Åbo i Finland, där jag fortfarande
är bosatt tillsammans med min hustru och dotter. (Familjen har nyligen
utökats med en liten son. Hälsnings
redaktion gratulerar och lyckönskar!)
Ett viktigt projekt som jag tog tag i direkt efter flytten var att försöka lära mig
finska, vilket har varit och fortfarande
är en spännande utmaning. Hösten
2012 inledde jag mina studier vid Åbo
Akademi, som nu i vår resulterade i en
teologie magisterexamen (motsvarande
masterexamen i Sverige). Det primära
målet är att under nästa läsår få lärarbehörighet för undervisning i ämnena
religion och historia.”

Det är spännande att notera att inte så
få studenter från Församlingsfakulteten
fortsatt med högre teologiska studier vid
andra lärosäten, vilket renderat i både
kvalificerade examina och öppnade
yrkesbanor – vilket vi återkommande
berättar om i Hälsning. Inte lika ofta
berättar vi om vilken typ av fördjupning de ägnat sig åt. Niklas avhandling
(pro gradu) inom ämnet kyrkohistoria
bär titeln En Guds tjänare till det bästa.

Niklas är gift med Marjareetta och de
har en dotter (och numera även son!).
Marjareetta gick bibelskolan på Församlingsfakulteten vilket gör att de har en
delad erfarenhet av just tiden på FFG.
Båda bär med sig flera intryck:
Undervisningen i fyra postillor om konung
och överhet under det karolinska enväldet.
Att det inom ramen för Församlingsfakultetens reformationsfirande SIMUL
just 2016 är ett temaår som berör vårt
himmelska och jordiska medborgarskap
(”samtidigt”) gör inte avhandlingen
mindre intressant. Niklas beskriver en
iakttagelse han gör i avhandlingen:
”Att just postillor utgör avhandlingens
källmaterial beror på att man i liten utsträckning har intresserat sig för denna
genre i historisk forskning och därmed
har man också förbisett en viktig informationskälla. Generellt kan man

”Gemenskapen med lärare och studiekamrater betydde och betyder fortfarande mycket. Det regelbundna andaktslivet var i sig själv en välsignelse,
men det gav även en rytm åt dagarna
och i förlängningen hela studietiden.
På FFG fanns det inte en dag som inte
bar med sig något intressant. Både på
bibelskolan och på TU var kunskapen
inte i sig ett självändamål, utan ytterst
syftade den till att lära känna den treenige Guden. Därför var det inte särskilt svårt att finna motivation, även
om dagarna ibland kunde bli långa.
Man kan verkligen med rätta hävda att
studierna på FFG var studier för livet!”
Jakob Appell

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.

En kristen förståelse av naturen

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

Den stora gåvan

Julevangelierna

Vägen från döden till livet i dopet

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

Daniel Johansson
FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 3.

TIMO LAATO

daniel johansson

Torbjörn Johansson
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.

JULEVANGELIERNA

Nytt ljus över skapelsen

Vägen från döden till liVet i dopet

torbjörn johansson

or vid

Student i österled

Den stora gåvan

aparen kan
en hjälp
lilla skrift

Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

EN KRISTEN FÖRSTÅELSE AV NATUREN

tället
in glans och
et är himlen

Begränsad eftersändning

NYTT LJUS ÖVER SKAPELSEN

rundran
ga om
turens
det onda och

Posttidning B

Timo Laato

En fjärde
småskrift
är under
produktion

