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I gemensamt arbete för evangeliet

När vi ställer frågan om Församlingsfakultetens 
uppgift kan svaret formuleras så, att insti-

tutionen finns till för kyrkans skull. Det är för att 
församlingarna behöver väl utrustade präster och 
medarbetare som FFG har startats och nu i drygt 
20 år har bedrivit teologisk undervisning och forsk-
ning. Det är med den lokala församlingens bästa för 
ögonen som arbetet på FFG läggs upp och genom-
förs. Det handlar om att Guds ord ska förmedlas 
till barn, unga och gamla, till män och kvinnor, till 
friska och sjuka och på dödsbädden. Det är i 
det perspektivet som studier bedrivs 
i ett antal olika akademiska dis-
cipliner såsom missionsve-
tenskap, bibelexegetik, 
kyrkohistoria o.s.v. För-
samlingsfakulteten är på 
detta sätt en tjänare åt 
församlingen.

Samtidigt är det 
församlingen – i 
slutändan den enskil-
de kristne – som gör 
arbetet på FFG möjligt. 
Utan stöd i form av bön 
och gåvor, ingen institu-
tion. Det kostar pengar att 
driva en teologisk institution 
och Församlingsfakulteten bärs av 
gåvor. Att stödja FFG är ett sätt att stödja 
missionen, då det är där en del av studenterna kom-
mer att arbeta. En gåva till FFG är på sikt även en 
gåva till den egna församlingen, när det kommer 
tillbaka en väl utrustad präst eller medarbetare. Till 
de största glädjeämnena för oss som arbetar på FFG 
hör att se hur tidigare studenter kommer ut i olika 
tjänster här hemma och i den yttre missionen.

FFG:s arbete kan alltså beskrivas som en sam-
verkan mellan två olika parter, där var och en har 
sin uppgift. Men på ett djupare plan är samarbetet 
mellan församlingarna och en utbildningsinstitu-
tion insatt under det gemensamma uppdrag som är 
”arbetet för evangelium” (Fil 1:5). Så beskrivs för-
samlingens uppgift i Filippi. Sett ur detta perspektiv 
står vi alla inför ett gemensamt uppdrag. Vi liksom 
de kristna i Filippi är alla kallade att stå med i arbetet 
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för evangeliet. Församlingen i Filippi behövde inte 
vänta på att först nå en grad av mognad innan de 
räknades som medarbetare i evangeliet. Nej, ”ni har 
varit med i arbetet för evangeliet från första dagen 
ända till nu”. Att stå med i arbetet är inte ett extra 
tillval. Som en del av att ta emot evangeliet finns 
den saken med, att på något sätt vara med i arbetet 
att evangeliet når fler. För Paulus del innebar det att 
han fick arbeta och kämpa i evangeliets tjänst, ja, 
t.o.m. dö för det.

Vilket budskap kan vara värt detta? Bara 
ett: Evangeliet om Jesus Kristus, 

Guds Son. Evangeliet har ett 
bestämt innehåll och det är 

en person, Jesus Kristus. 
I och genom Guds ord, 

evangeliet, kommer 
han själv till oss. Han 
kommer som Fräl-
sare. Han kommer 
med syndernas för-
låtelse. Därför finns 
det inget så dyrbart, 

ingen så stor skatt som 
evangeliet. Därför är det 

ett underbart uppdrag 
att på olika sätt få stå med 

i förmedlingen av evangeliet. 
Paulus ger på många sätt uttryck 

för denna glädje i sina brev. ”Jag skäms 
inte för evangelium! Det är en Guds kraft som frälser 
var och en som tror.” (Rom 1:16)

Det är alltså ett gemensamt arbete att låta Guds 
ord få lysa som ett ljus på ljusstaken. Genom evang-
eliet kommer det något nytt in i världen. ”Han har 
gjort slut på döden och fört liv och oförgänglighet 
fram i ljuset genom evangelium.” (2 Tim 1:10). 
Ordet om Jesus Kristus, om hans kärlek till män-
niskor, om den förlåtelse han har att ge, det ska få 
ljuda klart och lysa och värma i vår tid. Det är det 
saken gäller.

Den enskilde, församlingen och den teologiska 
institutionen har olika uppgifter, likt lemmarna i en 
kropp. Samtidigt får vi glädjas över att tillsammans 
stå i en gemenskap som är skapad av evangeliet – och 
i ett gemensamt arbete för evangeliet.

Torbjörn Johansson
rektor

Ordet 
om Jesus 

Kristus, om hans 
kärlek till människor, 

om den förlåtelse han 
har att ge, det ska få 
ljuda klart och lysa 

och värma i 
vår tid.
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De välkända orden i Rom 10:13–17 är som 
en guldlänk, som beskriver stegen mot en 

levande tro. Här handlar det inte direkt om det inre 
skeende som kan uttryckas i termer som hör till den 
s.k. nådens ordning utan om de ”yttre” förutsätt-
ningar, som är nödvändiga för att komma till tro.

Den äkta tron
Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 
(v. 13) Så beskriver Paulus den levande tron. Tron är 
inte bara ett försanthållande, även om den också måste 
vara det. Den måste känna Herrens namn. En äkta 
kristen måste ha en kunskap om den Herre, som up-
penbarat sig. Att han har skapat världen, att han har 
talat genom profeterna, att han har kommit själv till 
jorden i Jesus Kristus, att tragedin på Golgata i själva 
verket var Guds kärleksgärning till försoning liksom 
att Kristi uppståndelse på tredje dagen är en realitet. 
Den kunskapen är en förutsättning för tron. Men hur 
skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till 
tro på? (v. 14) Äkta kristen tro är något mer än kun-
skap. Den kan beskrivas med orden ”åkallar Herrens 
namn”. Kunskap om Herren och insikt om den egna 
hjälplösheten har lett till bön. Tron är hjärtats rop till 
den Herre, som gett sitt liv för oss, en äkta bekännelse 
av egen synd och ett rop om syndernas förlåtelse. 

Inte alla
Det finns mycket religion på jorden och miljoner 
deltar i böner av olika slag. Men hur skulle de kunna 
tro på den som de inte har hört? (v. 14) Bara den som 
åkallar Herrens namn blir frälst. Paulus bar på en 
djup nöd för sina landsmän, som visserligen bad 
mycket men avvisade Kristus. Samma nöd vill Guds 
Ande väcka hos Guds folk i vår tid, nöd för mosaiska 
såväl som för muslimska bekännare, nöd för den 
sekulariserade världen. Utanför äkta tro på Kristus 
finns ingen frälsning.

Genom ”hörandet”
Paulus vet, att levande tro är ett gudomligt verk, som 
endast kan ta gestalt om Guds ord når fram till en 
människa, så att hon hör. Och hur skulle de kunna 
höra, om ingen predikar? (v. 14) Aposteln vet, att det 
är själva det gudomliga Ordet, som kan skapa tron. 
Därför måste detta ord förkunnas och bli hört. Alltså 
kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi 
ord. (v. 17) Det grekiska ord som här är översatt 
med ”predikan” betyder ordagrant ”hörande”. Det 
är när en människa hör Kristi ord, som Guds Ande 
kan skapa tro.

Den heliga kedjan
Någon måste predika
Ska Guds ord kunna höras, så måste det finnas de, 
som predikar. Förkunnelseuppdraget hör till kyr-
kans ”esse”, d.v.s. det som är nödvändigt för kyrkan. 
Det måste finnas någon som verkligen predikar, 
någon som äger den sanna kunskapen om Kristus 
samtidigt som han äger den frälsande tron i sitt 
eget hjärta. Nådegåvan att bära fram detta budskap 
måste också finnas, en nådegåva som genomsyras av 
nöden för människors frälsning liksom av den egna 
tacksamma kärleken till Jesus, nådegåvan att avslöja 
Kristi hemlighet.

Den heliga sändningen
Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev 
utsända? (v. 15) Den som predikar måste veta att han 
är sänd. Jesus visste att han var sänd. Herrens Ande är 
över mig, ty han har smort mig … Han har sänt mig 
till att ropa ut frihet för de fångna. (Luk 4:18) Apost-
larna visste att de var sända. Genom kyrkans historia 
går det som en röd tråd, den heliga sändningen till 
att vara herdar och att vara sändebud i missionens 
tjänst. Guds folk, det konungsliga prästerskapet, tar 
ansvar och ser till att präster vigs och missionärer av 
olika slag sänds. Varje kristen har eget ansvar att på 
sin plats ge skäl för sin tro och vittna om honom, 
som bor i hjärtat.

Det goda budskapet
Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som 
förkunnar det goda budskapet. (v. 15) Paulus citerar 
profeten Jesaja som ”förbereder” sitt allra största 
budskap, Kristi korsdöds hemlighet i Jes 53. Att 
förkunnarens steg är ljuvliga antyder att han kom-
mer med ett gott budskap, med glädjande nyheter. 
Budbäraren kommer med hjälp att förstå vad det är 
som gör att den inre människan mår så dåligt, varför 
samvetet inte har frid. Det är en befrielse att få syn 
på orsaken till ofrid, den egna synden, fiendskapen 
mot Gud. Men de goda nyheterna innehåller sedan 
det som kan ge samvetet ro och ge ett verkligt hopp 
inför döden, inte bara ”fromma” förhoppningar. 
Det verkligt goda budskapet är gömt i det som Kris-
tus gjorde, när han blev gjord till synd för att vi 
skulle kunna stå rättfärdiga inför Gud. Det är goda 
nyheter.

På det sättet kan Herrens namn bli känt, så att en 
människa åkallar det, och blir frälst (v. 13). Därför är 
den heliga kedjan så viktig.

Bengt Birgersson
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Guds ord och människors ord – samtidigt?

Bibeln i centrum på bibeldagar

Å rets bibeldagar på Församlingsfakulteten, som äger rum den 7– 8 november, tar upp ett i nutiden mycket omdebatterat ämne, näm-
ligen Bibeln och bibelsyn. Frågor om Bibelns auktoritet och tillförlitlighet kommer att ställas ur många olika perspektiv, men den cen-
trala frågan under konferensen är förhållandet mellan mänskligt och gudomligt i Skriften. 

Bland våra gästande föreläsare märks både gamla bekanta ansikten och några nya. 
Vi besöks på nytt av Robert Kolb, professor i systematisk teologi på Concordia Seminary i St. Louis och en av de ledande experterna på re-

formationen och perioden som följde omedelbart därefter. I sitt föredrag (på engelska) kommer han att diskutera det simul som är konferen-
sens huvudfokus, att Bibeln på en och samma gång är Guds ord och människors ord. 

En annan internationell gäst, dock inte lika långväga, är professorn i systematisk teologi vid Misjonshøgskolen i Stavanger, Knut Alfsvåg. 
Ämnet för hans föreläsning är Martin Luthers kristologiska läsning av Bibeln, inte minst det idag kontroversiella anspråket från Luthers sida 
att den kristologiska läsningen av Gamla testamentet också är den historiska läsningen. 

En ny bekantskap är docent Tommy Wasserman, lärare på Örebro teologiska högskola. Wasserman har specialiserat sig på Nya testamen-
tets grundtext och är idag en av de ledande experterna på området. I sitt anförande kommer han att granska de argument som presenterats 
av forskare som hävdar att Nya testamentets grundtext har blivit utsatt för medvetna ändringar i ett tidigt skede av kyrkans historia.

Vi gästas också av en av våra tidigare lärare, Tomas Bokedal, nu lektor i Nya testamentet vid universitetet i Aberdeen, Skottland. Bokedal 
tar upp frågan om Bibelns auktoritet i förhållande till kyrka och tradition, ett ämne som han diskuterade i sin doktorsavhandling. En liknande 
problematik belyses av vår egen lektor i systematisk teologi, rektor Torbjörn Johansson, i en föreläsning som diskuterar frågan om skriftsyn 
och samtida ideologier. 

Hur är det med skriftsynen i de olika kristna konfessionerna? Är det någon skillnad på en konfessionell reformert bibelsyn och konfessionell 
luthersk? Den frågan tas upp av pastor Leif Nummela, verksam i Finska Folkmissionen.

Vi får också två exegetiska föredrag. Pastor Jan Bygstad från Bergen, välkänd som bibelutläggare i hela Skandinavien, belyser den centrala 
frågan om åtskiljandet av lag och evangelium utifrån 2 Mosebok. Ett centralt tema i Nya testamentet är frågan om uppfyllelsen av löftena i 
Gamla testamentet. Detta är slutligen temat för en föreläsning av Timo Laato, lektor i Nya testamentet på FFG.

Förutom de sedvanliga föreläsningarna finns också i år möjlighet att delta i seminarier på fredag förmiddag. Då kommer ett antal i förväg 
inskickade papers att presenteras och ventileras.

Varmt välkommen till årets bibeldagar!

Daniel Johansson

Lördag 8 november
Plats: Församlingsfakulteten, Södra vägen 61, hpl. Korsvägen

9.30–10.30 Var ligger auktoriteten? Om kanon, kyrka och 
tradition

 Dr. Tomas Bokedal, lektor i Nya Testamentet, 
University of Aberdeen, Scotland.

11.00–12.00 ”Skrivet med Guds finger”: Lag och evangelium 
vid Sinai

 Jan Bygstad, präst i Det Evangelisk Luthersk 
Kirkesamfund, Bergen.

Lunch på egen hand

13.30–14.30 Uppfyllelsen av Skriften i Nya Testamentet
 Dr. Timo Laato, lektor i nytestamentlig exegetik på 

Församlingsfakulteten.

15.00–16.00 Var ligger auktoriteten?: Om Skriften, förnuftet 
och samtidens ideologier

 Dr. Torbjörn Johansson, rektor på 
Församlingsfakulteten.

16.15–17.15 Gud handlar och talar: Den lutherska bibelsynen i 
ekumenisk belysning

 Leif Nummela, präst och verksam i Finska 
Folkmissionen. Huvudredaktör för Uusi Tie.

Fredag 7 november
Plats: Församlingsfakulteten, Södra vägen 61, hpl. Korsvägen

9.00–10.15 Seminarium I

10.45–12.00 Seminarium II

Lunch på egen hand

13.30–14.30 “Never More Present and Lively than in His 
Writings”: The Holy Spirit’s Presence in Written 
Words 

 Prof. Robert Kolb, Mission Professor of Systematic 
Theology, Director of the Institute for Mission 
Studies, Concordia Seminary, St. Louis, USA.

15.00–16.00 Kristologisk hermeneutikk: Om Luthers lesning av 
Bibelen

 Prof. Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi vid 
Misjonshøgskolen i Stavanger.

16.15–17.15 Nya testamentets grundtext: Förvanskad eller 
tillförlitlig? 

 Docent Tommy Wasserman, lektor i Nya 
testamentets exegetik, Örebro Teologiska högskola.

Internationell bibelkonferens på FFG 
7– 8 november 2014
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Fredagen den 5 december

Påverka med respekt
Med Carsten Hjorth Pedersen 
från Kristent Pædagogisk Institut i Danmark

I kristna sammanhang påverkas barn, unga, vuxna och äldre bl.a. 
av förkunnelse, undervisning och samtal. Det sker i hemmet, 
församlingen och i skolan. Påverkningen sker å ena sidan genom 
ett pedagogiskt hantverk, som vi har ansvar för, men å andra sidan 
genom ett Andens suveräna ingrepp, som Han ensam styr. Denna 
verklighet föder många väsentliga överväganden som temadagen 
med Carsten Hjorth Pedersen behandlar. Välkommen!

10.00 Kaffe serveras

10.30 Inledning med rektor Torbjörn Johansson, och därefter 
Carsten Hjorth Pedersen:

	 •	 Hvordan	er	forholdet	mellem	Åndens	suveræne	virke	
og vores ansvar? 

	 •	 Hvad	kendetegner	påvirkning	med	eller	uden	respekt?

12.00 Middagsbön

12.20 Lunch på egen hand

13.30 Carsten Hjorth Pedersen:
	 •	 Hvilke	forskelle	er	der	mellem	forkyndelse,	

undervisning og samtale?
	 •	 Hvilke	forskelle	er	der	på,	om	modtagerne	er	børn,	

unge eller voksne? 

14.30 Kaffe

15.00 Carsten Hjorth Pedersen:
	 •	 Den	kristnes	ansvar	for	påvirkningen	videre	ud	

i samfundet.
	 •	 Påvirkning	med	respekt	i	relation	til	åndsfriheden	i	

hjem, menighed, skole og samfund.

16.00 Avslutning, Bengt Birgersson

”Hur skulle jag kunna förstå?” (Apg 8:31) Frågan ställs av den etiopiske hovmannen i mötet med evangeliet, varpå 
Filippus tar sig an den pedagogiska uppgiften att leda honom till den trons förståelse som för honom till dopet 
och upptagandet i Kyrkan. Kyrkans pedagogiska uppgift kvarstår, även om trosförmedlingens utmaningar och 
möjligheter ser annorlunda ut idag. Här finns också en spänning, vilket även aktualiseras av det tema som följer 
reformationsjubileet på Församlingsfakulteten. Guds ord har ensamt makt att skapa tro och samtidigt (SIMUL) 
använder sig Gud av människor för att kommunicera ordet till människor. Församlingsfakulteten inbjuder till två 
spännande temadagar med internationellt erkända föreläsare inom ämnesområdet.

Fredagen den 27 februari

Lärdomar från 
allmänpedagogiken in i 
Kyrkans pedagogiska uppgift
Med Egil Sjaastad från Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo

Många lärare i den kristna tron – präster, församlingspedagoger, 
bibelskolelärare, söndagsskolelärare, m.m. – besitter intuitivt 
pedagogiska insikter. Lärdomar från allmänpedagogiken sätter ord på 
en rad sådana intuitiva insikter och utmanar samtidigt vårt tänkande 
kring Kyrkans pedagogiska uppgift. Vad är målet med undervisningen 
i kristen tro och hur ser medlet för att nå målet ut? Hur kan det 
se ut? Temadagen med Egil Sjaastad aktualiserar lärdomar från 
allmänpedagogiken till förnyelse för kristna som står i Kyrkans 
undervisningsfunktion. Välkommen!

10.00 Kaffe serveras

10.30 Inledning, rektor Torbjörn Johansson

 Psykologiske/religionspsykologiske hensyn i 
bibelundervisningen, Egil Sjaastad

12.00 Middagsbön

12.20 Lunch på egen hand

13.30 Den pedagogiske trekant: om forholdet mellom stoffet, 
læreren	og	elevene	i	bibelundervisningen, Egil Sjaastad

14.30 Kaffe

15.00  ‘Å	lære	er	å	oppdage’:	om	‘konfluent	pedagogikk’	
og om Bollnows ‘diskontinuerlige pedagogikk’ i 
bibelundervisningen, Egil Sjaastad

16.00 Avslutning, Bengt Birgersson

Carsten Hjorth Pedersen är verksamhetsledare 
och pedagogisk konsulent för Kristent 
Pædagogisk Institut i Danmark. Sedan 2006 också 
förstelektor i pedagogik vid Norsk Lärarakademi. 
Han har författat en rad böcker, bl.a. Hvordan få 
det sagt? – En grundbog for kristne formidlere 
(2009), Barnetro og voksentro – Hvilken forskel 
er der på barnets og den voksnes tro – og hvad 

betyder det for forkyndelse og oplæring? (2007), Katekismus 
Updated – En moderniseret udgave af Luthers lille Katekismus 
(2006), Pædagogik i kristent perspektiv (2002).

Egil Sjaastad är docent i praktisk teologi vid 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. Sjaastad 
är välkänd som författare, förkunnare och 
föreläsare också i svenska sammanhang, inte 
minst som redaktör för tidskriften Fast Grunn. Han 
har bl.a. författat andaktsboken Han vekker mitt 
øre (2004) och Vi forkynner Kristus: en ressursbok 
for predikanter (2001). 

Pedagogiska temadagar 
5 dec 2014 & 27 feb 2015

 I anslutning till denna temadag inbjuds också 
till Fakultetens dag lördag 28 februari.

Anmälan senast 25 november respektive 10 februari. 
Kursavgift: 300 kr (500 kr för båda temadagarna), 
kaffe ingår.
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V åren 2009 blev två av våra teo-
logiska utbildningar ackredi-
terade av EEAA, European 

Evangelical Accrediting Association. Vår 
treåriga utbildning, TU 3, blev erkänd 
som motsvarande en treårig teol.kand.-
examen (”comparable to bachelor of theo-
logy”) och vår ettåriga utbildning som 
motsvarande en ”certificate”.

Efter fem år behöver dessa ackredi-
teringar prövas på nytt, så i våras var 
det dags för ett besök av ett par EEAA-
representanter, deras Visiting Evaluation 
Team. På grund av sjukdom blev besöket 
uppskjutet till slutet av september.

Under två dagar, 23–24 september, ge-
nomförde dr. Björn Öyvind Fjeld, för-
stelektor och tidigare rektor vid Ansgar 
Teologiske Högskole i Stavanger och dr. 
Göran Janzon, lärare och tidigare rek-
tor vid Örebro Missionshögskola, en 
mycket detaljerad granskning av För-
samlingsfakulteten. Nästan allt blev 
belyst – värderingar (”core values”), 
strategiplaner, kursplaner, betygsätt-
ning, institutionens ekonomi, lärarnas 

Nu startar vår masterutbildning i Göteborg, Master of Sacred Theology!

EEAA-besök

kompetens, styrelsens sammansättning, 
sociala aktiviteter, andaktsliv o.s.v. 

Besöket var noggrant förberett genom 
att vi under flera månader förra året hade 
samlat in dokumentation kring vår verk-
samhet och upprättat en detaljerad Self 
Evaluation Report. Hela lärarlaget och 
delar av styrelsen involverades i denna 
process som leddes av Daniel Johansson, 
dåvarande rektor Johannes Hellberg och 
undertecknad.

Deras rapporter belyste 14 viktiga 
sektorer och innehöll ca 100 punkter. 
För FFG:s del var slutresultatet mycket 
uppmuntrande: Rapporterna innehöll 
många berömmande synpunkter, ett 

antal förslag (”suggestions”) på förbätt-
ringar, några uttalade rekommendatio-
ner (”recommendations”) men däremot 
ingen uttalad kritik i form av krav på 
förbättringar (”requirements”).

På kvällen den 24 september kunde 
EEAA-representanterna överlämna sina 
båda rapporter till ledningen på För-
samlingsfakulteten. Rapporterna går nu 
vidare till EEAA:s styrelse för faststäl-
lande.

Vi återkommer längre fram till ut-
vecklingen av ackrediteringsprocessen!

Rune Imberg

Masterprogrammet på FFG startar!

Programmet blev ackrediterat 
i somras av ATS, Association 
of Theological Schools in the 
United States and Canada, 
och ges i samarbete mellan 
Concordia Theological Seminary 
i Ft Wayne, Indiana (USA) och 
Församlingsfakulteten i Göteborg. 
(Beträffande detta, se Hälsning 
4/2014.)

Lektor Timo Laato är först ut 
som lärare. Han undervisar 17–22 
november i en intensivkurs med 
ämnet ”God’s Righteousness and 
Justification in Romans”. De 
följande intensivkurserna:

9–14 mars 2015: The Office of the Holy Ministry, Dr. Naomichi Masaki, 
Associate Professor of Systematic Theology at Concordia Theological Seminary, Ft 
Wayne, USA.

7–12 september, 2015: Bishop Bo Giertz, Dr. Rune Imberg, Lektor i 
kyrkohistoria och forskningschef, Församlingsfakulteten, Göteborg.

16–21 november 2015: Baptism and Lutheran Catechesis, Rev. John T. 
Pless, Assistant Professor of Pastoral Ministry and Missions, CTS, Ft Wayne, USA.

29 februari – 5 mars 2016: Justification, Dr. Roland F. Ziegler, Associate 
Professor of Systematic Theolog, CTS, Ft Wayne, USA.

För mer information om kurser, kursavgifter se http://www.ffg.se/utbildning/
master/ eller kontakta STM-programmets koordinator, rune.imberg(at)ffg.se 
eller per telefon 031/778 35 44. Möjligheterna till stipendiering är goda, men 
förtur ges till dem som följer hela masterprogrammet framför dem som bara 
deltar i enstaka kurser. 



7 nr 5/2014

info/annonser

Lördagsundervisning hösten 2014

”Bibeln: Guds ord 
och människors ord”
Temat för bibeldagarna 2014, ”Bibeln: Guds ord och 
människors ord”, är också det övergripande temat för 
höstens lördagsundervisning. Olika aspekter av bibelsynen 
fördjupas av våra lärare inom ramen för deras respektive 
ämnesområden. 

Lärare: Bengt Birgersson (BB), Roland Gustafsson (RG), 
 Rune Imberg, (RI), Timo Laato, (TL).

Tid: Lördagar 10.00–12.30

Plats: FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61, Göteborg

Datum: 6 sep ”Motsägelser i Bibeln?” (RI) – redan varit

 18 okt ”Bibelns auktoritet och prästens förkunnelse” (BB) 

 22 nov ”Bibelsynen och missionen” (RG)

 13 dec ”Jesus bibelsyn” (TL)

Med reservation för ändringar. 
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 18 oktober.

Alla välkomna!

ekonomi

Kära vänner, 
förebedjare och 
understödjare!

Då sade Jesus till dem: ”Därför är varje skriftlärd, 
som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en 
man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och 
gammalt.”

Med detta Jesus-ord avslutar Matteus det stora 
liknelsekapitlet (Matt 13), där han återger sju 

av Jesu liknelser, som på olika sätt handlar om him-
melriket.

Hans ord passar faktiskt in också på Församlingsfa-
kulteten – åtminstone strävar vi efter att det ska vara så.

Vi vill ur våra förråd hämta fram kunskaper och lär-
domar från patriarkerna och profeterna, från apostlarna 
och fornkyrkan, från Sveriges kristnande och reforma-
tionen, från väckelserörelserna och nutidens kyrkoliv. 
För att kunna rusta kristenheten i Sverige behöver vi 
hämta fram både gammalt och nytt – inte bara gammalt 
och inte bara nytt!

Och vi hämtar fram allt detta ur våra förråd – hur 
ser förresten de ut? Det handlar om vårt bibliotek (stort 
och växande), våra arkivsamlingar (inte så stora ännu, 
men med vissa mycket intressanta dokument), och inte 
minst ur vårt humankapital, d.v.s. lärarnas skolning 
och forskning. Tillsammans har vi lärare på denna lilla 
institution erfarenhet av mer än ett hundra år av under-
visning och forskning. Själv kan jag bara konstatera, att 
tyvärr lär man sig bara lite grand av sina framgångar, 
men oj vad mycket man kan lära sig av alla sina miss-
tag… Så våra kunskaper växer oavbrutet!

Som ni förstår, kära förebedjare och understödjare, 
kostar allt detta pengar: Lokaler för våra studenter, vår 
personal och våra böcker. Inköp av böcker och prenu-
merationer. Lön till våra anställda, o.s.v.

Vårt bibliotek, t.ex., växer med ca 1000 titlar per år. 
Det innebär att varje dag flyttar 3 böcker i snitt in i våra 
bokhyllor… En vanlig arbetsvecka rör sig mellan 50 
och 100 personer i våra lokaler och en vanlig undervis-
ningsvecka hålls ca 30 lektioner här d.v.s. ca 1000 per år.

För att hålla detta ”förråd” igång behövs stöd och 
understöd. Ett varmt tack till Dig som stöder oss med 
Dina förböner och med ekonomiska gåvor! Gud väl-
signe Dig!

Rune Imberg
forskningschef

Från och med detta nummer av Hälsning kommer 
Rune Imberg att överta rollen som redaktör för tidningen.

Själavård och 
religionspsykologi
Halvfartskurs hösten 2014
 
I denna kurs i kristen själavård börjar vi med att lära oss om psy-
kologiska kristeorier (Johan Cullberg), hur de ser ut och hur vi kan 
utvecklas genom dem. Sedan följer en genomgång av Nådens 
ordning enligt kyrkans klassiska själavård (Bo Giertz). Vi diskuterar 
vidare vad vi gör med aggressivitet och sexualitet, skam, skuld och 
sorg i samtalet (Gunnar Elstad). Bikt och andlig vägledning lyfts 
fram. Slutligen lär vi oss religionspsykologins grunder utifrån den 
omfattande aktuella kursboken i religionskunskap Den religiösa 
människan (av Antoon Geels & Owe Wikström).

Kurskod: KX12
Kursperiod: 4/11–14/1
Kurstid: tisdag – torsdag kl. 10–12
Lärare: Fredrik Brosché och Bengt Birgersson
Anmälan senast: 27 oktober



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

Du tillhör ju inventarierna här 
på FFG. Hur länge har du 
arbetat här? 

– Ja, på sätt och vis arbetade jag på FFG 
innan institutionen fanns… 

Det började med en liten deltidsan-

ställning där jag skulle boka in föreläs-
ningar till det som då endast var en plan 
på en institution. Tillsammans med 
Bengt Birgersson – då rektor på gymna-
siet i samma stiftelse – var jag den ende 
anställde. Till de nya studenterna säger 
jag, att om de skulle tycka att FFG är en 
liten institution, så tycker jag för min del 
att den numera är gigantisk.

Berätta lite om din bakgrund.
– Jag är uppvuxen i Grimsås, ett sam-
hälle i södra Västergötland. Under min 
gymnasietid bodde jag även i Limmared 
och Borås när jag gick en 4-årig teknisk 
linje och blev gymnasieingenjör. Jag 
började arbeta på ett företag men för-
stod så småningom att jag skulle studera 
teologi. Så jag fick komplettera med ett 
par gymnasieämnen och började så se-
dan studera vid Göteborgs universitet 

Intervju med nye rektorn
Torbjörn Johansson är sedan 1 augusti ny rektor på Församlingsfakulteten. 
Hälsnings redaktion ställde ett par frågor till honom i samband med tillträdet.

och läste där en teol.kand.-examen. Jag 
upplevde det som min kallelse att i nå-
gon form undervisa i den kristna tron i 
framtiden. 

Under min tid som teol.stud. i Gö-
teborg började planerna på en alterna-
tiv teologisk utbildning ta form i bl.a. 
Kyrkliga förbundet. Jag kom med som 
studentrepresentant i det arbete som 
skulle bli FFG. Efter studierna i Göte-
borg fortsatte jag med forskarstudier i 
Lund och arbetade samtidigt deltid som 
studieledare på FFG och på den vägen 
är det. Sedan disputationen 1999 har jag 
varit anställd som lektor i systematisk 
teologi.

Jag är gift med Maria och vi har fått 
fem barn som är mellan 6 och 17 år. Vi 
bor i stadsdelen Kålltorp i östra Göte-
borg, och vi är med i St. Pauli försam-
ling.

Nu är höstterminen i full gång! 


