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Teologi vid gränsen

A tt studera teologi innebär ofta att bli förd till 
en gräns. Det kan handla om gränsen mel-
lan kristen tro och andra religioner, gränsen 

mellan kyrka och värld eller gränsen till vad förnuftet 
kan förstå av Gud, för att nämna några gränser. Teolo-
giska studier handlar därför i hög grad om att utforska 
gränser. Vissa gränser ska överskridas: Så handlar t.ex. 
mission om att evangeliet ska överskrida gränser mellan 
folkslag och kulturer. Andra gränser ska respekteras och 
slås vakt om: Så handlar t.ex. dogmatik och exegetik om 
att fördjupa sig i den tro som är en gång för alla given. 
Teologins uppgift är att skilja mellan vad som är ovani-
från och vad som kommer underifrån, vad som är från 
Gud och vad som är från människor. Det som 
grumlar evangeliet är inte endast angrep-
pen utifrån utan ofta kommer det 
inifrån kyrkan själv, när man inte 
skiljer på Guds ord i den heliga 
Skrift och människors tankar. 
När det gäller andra gränser 
är de inte alltid lika tydliga: 
Var går gränsen för kulturella 
uttryck som en kristen kan ta 
del i vad gäller musik, konst, 
film, litteratur etc.? 

Den studerande förs in i en 
brottning med många viktiga 
frågor under studietiden. På så sätt 
sker en förberedelse, ett rustande, för 
den typ av gränser som en tjänst i försam-
lingen leder till: Gränsen mellan tro och otro, mellan 
helgelse och avfall, mellan kristen tro och annan 
religiös tro. Inte minst gäller det att rusta studenter 
för mötet med den gräns där allt ställs på sin spets, 
gränsen mellan liv och död. Teologiska studier är en 
förberedelse för uppgifter i dödsskuggans dal. 

När teologin befinner sig vid gränsen så betyder 
inte det att den har lämnat sitt centrum. En gräns-
fråga är inte en perifer fråga. I den kristna tron hör 
gränsen hela tiden samman med centrum. För att 
kunna bedriva teologi vid gränsen måste en kristen 
människa ha en fast förankring i centrum. Vid grän-
sen och på andra sidan möter det som är annorlunda 
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och okänt. Avgörande är då att en student kan känna 
och veta: Jag vet på vem jag tror (2 Tim 1:12). Kon-
centrationen på centrum ska gå hand i hand med 
utforskandet av gränserna. Vilket är detta centrum? 
Martin Luther ger en sammanfattning i sin stora 
bekännelse om nattvarden (1529): ”Det finns tre 
personer och en Gud, som har gett sig själv till oss 
helt och fullt med allt vad han är och har.” Därefter 
tecknar Luther hur Fadern har gett sig själv till oss, 
med himlen och jorden och alla de skapade tingen, 
hur Sonen har utgett sig i lidande och försonat oss 
med Gud och skänkt liv och rättfärdighet, hur An-
den ges för att vi ska lära känna Kristus, hur han 

hjälper oss att ta emot Kristi gåvor så att vi 
både kan få nytta av dem för egen del 

och dela med oss av dem till andra. 
Att lära känna Gud betyder för 

Luther att alltmera se, att han 
har ”gett sig helt och fullt” 
för oss. 

Detta Guds handlande 
är den källa varur den 
kristna tron och livet flödar 
fram. Det som de teologiska 

studierna på djupet handlar 
om, är att detta allt djupare 

ska få prägla liv, tänkande och 
handlande. Då blir Gud själv män-

niskans ”bergfäste” (Ps 18:3). Att sedan 
röra sig mellan detta centrum och gränserna, 

det är den kristna kallelsen. Här har de teologiska 
studierna sin plats. 

När man reflekterar över de djupare dimensio-
nerna i teologiska studier, över gräns och centrum, 
blir det tydligt hur svårt, ja, omöjligt det är för en 
teologisk institution att ge en god utbildning. Men 
inget är omöjligt för Gud. Han kan använda sig 
också av det som är bristfälligt och svagt. En annan 
sak som blir tydlig är hur teologiska studier hör 
samman med bön. Studenten behöver be, lärarna 
behöver be – och församlingar och enskilda behöver 
be för studenterna, att de ska bli formade av Gud 
under sin studietid.

Torbjörn Johansson
rektor

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN NR 5, 2016

Hälsning

Att studera teologi

”Det som 
grumlar evangeliet 

är inte endast 
angreppen utifrån utan 
ofta kommer det inifrån 
kyrkan själv, när man 

inte skiljer på Guds ord i 
den heliga Skrift och 

människors 
tankar. ”
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FRÅN SKRIFTEN

B ibelns berättelse om Noa förmedlar både 
allvar och tröst. Pappan Lamek gav honom 
namnet Noa med motiveringen: Denne skall 

trösta oss under vårt arbete och våra händers möda, när 
vi brukar jorden som HERREN har förbannat (1 Mos 
5:29). Hans samtid utgör en tragisk beskrivning av 
mänsklighetens status: HERREN såg att människornas 
ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla 
tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda (1 Mos 
6:5). Mitt i mörkret finns en strimma av ljus: Noa hade 
funnit nåd inför HERRENS ögon … Noa var en rättfär-
dig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade 
med Gud (1 Mos 6:8–9). En underbar beskrivning av 
en människas relation till HERREN!

Den fortsatta berättelsen visar hur Gud straffar 
och räddar, vilket är återgivet i berättelsen om floden, 
arken och Guds förbund med Noa (1 Mos 6–9). 

Det finns en intressant missionsaspekt från Noas 
liv. Som åkerbrukare anlade han en vingård och 
blev berusad av vinet. Han låg blottad i sitt tält, den 
personliga integriteten havererade tydligen p.g.a. 
berusningen. Noas söner får kännedom om detta 
och i förlängningen uttalar Noa en profetia om dem:

”Förbannad vare Kanaan, en slavars slav skall han 
vara åt sina bröder!” Han sade vidare: ”Välsignad vare 
Herren, Sems Gud, och Kanaan skall vara hans slav! 
Gud skall utvidga Jafet, han skall bo i Sems tält, och 
Kanaan skall vara deras slav” (1 Mos 9:25–27). 

Ett märkligt inbördes brodersförhållande anges! 
En särskild välsignelse tilldelas Sem (Sems Gud). 
Jafet skall få ärva Sems välsignelse (bo i Sems tält). 
Ham drabbas av en förbannelse och träldom (Ka-
naan, Hams son,  skall vara deras slav). 

Härmed anges förmodligen världshistoriska 
epoker. Sems epok sträcker sig från Abraham och 
fram till Jerusalems förstöring (70 e. Kr.) – en kultur-
historisk dominans av religiösa, sociala, ekonomiska 
och politiska förhållanden. I slutet av Sems epok 
påbörjas Jafets epok (från apostlarnas tid intill våra 
dagar – västvärldens missionsepok). Indoeuropeiska 
folk (västvärlden) har dominerat kulturhistorien. 
Vi har fått bo “i Sems tält”. Missionshistoriskt ser vi 
linjer utifrån NT: när Sem förkastar Jesus Kristus, 
öppnas dörren för Jafet (hedningarna). Antagligen 
befinner vi oss nu i ett epokskifte: Jafet förkastar 
Sems Gud, och därmed öppnas dörrar för mission 
också bland Hams folk. Kan det vara den yttersta ti-
dens missionsepok? Ja, vi ser hur missionsuppdraget 
allt mer har sitt fokus i Afrika och Asien. I vilket fall 

Rättfärdighetens förkunnare
går Frälsarens förutsägelse i uppfyllelse: Och detta 
evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till 
ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma 
(Matt 24:14).
 
Noa omtalas flera gånger i NT. I Jesu eskatologiska 
tal drar han en parallell mellan den plötsliga guds-
domen på Noas tid och den på Människosonens 
tid: … som det var på Noas tid, så ska det vara under 
Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig 
och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i 
arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla (Luk 
17:26–27). 

Noa är en trons hjälte: I tron byggde Noa en ark 
i helig fruktan för att rädda sin familj, efter att Gud 
hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. 
Genom tron blev han världen till dom och ärvde den 
rättfärdighet som kommer av tro (Hebr 11:7). 

I Romarbrevet undervisar aposteln om frälsning-
ens väg: … nu har det uppenbarats en rättfärdighet 
från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vitt-
nar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus 
Kristus för alla som tror (3:21–22). I förlängningen 
lyfts Abraham och David fram som exempel på tros-
hjältar från GT. De står som representanter för trons 
folk, de som trodde på Guds löfte om en kommande 
frälsning. Noa finns förvisso med i det ledet. 

Aposteln Petrus lyfter i sin undervisning fram det 
profetiska i och med arken … Gud väntade tåligt 
under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev 
några få, åtta själar, frälsta genom vattnet. Efter denna 
förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att 
kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes 
bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, 
han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds 
högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit un-
derställda honom (1 Petr 3:20–22).

Petrus har en intressant observation om HER-
REN Gud och Noa: Han skonade inte heller den 
forntida världen men bevarade Noa, rättfärdighetens 
förkunnare, med sju andra när han lät floden drabba 
de gudlösas värld (2 Petr 2:5). Noa – rättfärdighetens 
härold!

Noa ärvde den rättfärdighet som kommer av tro 
och var rättfärdighetens förkunnare. 

Vi kallas att följa i fädernas fotspår: Tänk på era le-
dare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv 
har lett fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är 
densamme i går och i dag och i evighet (Hebr 13:7–8).

Roland Gustafsson
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”D ärför ska en man lämna sin far och mor 
och hålla sig till sin hustru, och de två 
skall bli ett kött. Vad Gud fogat sam-

man ska människan inte skilja åt.” (Mark 10:7–9)
Dessa välkända ord som i sommar ljudit vid vig-

selgudstjänster runt om i vårt land kan också tilläm-
pas på teologin och studiet av teologi. Teologistudier 
handlar nämligen om ett sammanfogande, om att 
bli ett med objektet man studerar. 

Först och främst handlar det om att bli, att vara, 
att fördjupas i enhet med centrum för studiet, 
nämligen Kristus själv. Vad man än väljer 
att studera så finns det inget ämne, 
ingen utbildning som så involve-
rar hela människans väsen, ja 
människans eviga existens, 
som teologin. Teologin får 
och kan inte vara teori 
som man kan studera på 
distans från sig själv. Teo-
logistudier innebär, för 
att citera Martin Luther, 
meditatio – meditationen, 
studiet av Guds ord, av läran. 
De (teologistudier) innebär ora-
tio – bön – bön inför studier, bön 
under studiet, bön mellan studierna. 
De innebär tentatio – anfäktelse, den kristna 
troskampen, svårigheter och tvivel, frestelsen att 
fuska, frestelsen att ge upp en kamp, ifrågasättan-
det av tron, både det läromässiga innehållet och 
den personliga frälsningsvissheten. Teologistudier 
handlar först och främst om att för egen del, och 
i förlängningen för andras del, att fördjupas i en-
heten med Kristus – vägen, sanningen och livet.

För det andra handlar studiet om att bli ett med 
dogmat, den kristna trosläran. Jag hörde för någon 
vecka sedan den före detta utbildnings- och kultur-
ministern Bengt Göransson, en socialdemokrat av 
den gamla skolan, som nu är över 80 år. Han talade 
eller kanske snarare kåserade, men han levererade 
många tankeställare. Den återkommande röda 
tråden var vikten av teori och princip. Politikerna 

Tal vid terminsupptakt på 
Församlingsfakulteten 29 aug, 2016

idag har glömt hur viktig teorin är. De (och vi) har 
så bråttom till förslag och att visa handlingskraft, 
men det blir alltför ofta bara ett spel för galleriet. 
Vi har glömt bort teorin, den långsamma reflek-
tionen, principerna. Princip och teori är basen 
för alla beslut. Har man denna bas kan man fatta 
beslut, riktiga beslut också i oväntade situatio-
ner, hävdade Göransson. Detta är i hög grad till-
lämpbart på teologin. Vår tids kristna är närmast 
besatta av att uppnå snabba och synliga resultat, 
att genomföra program som funkar. Men vi har 
ofta glömt bort teorin. I teologin är det trosläran 

som är den grundläggande teorin, basen 
och strukturen. Mycken undermå-

lig predikan och undervisning 
har sin grund i att predikan-

ten inte kan teorin och har 
någon ordentlig struktur 
för den kristna tron. Vi 
finner sådana grundläg-
gande strukturer i Bibeln 
själv. De formulerades av 
kyrkans fäder. Kyrkofa-

dern Irenaeus kallade denna 
struktur för regula fidei, tros-

regeln. För teologen är det A 
och O att vara ett med dogmat. 

Det är kompassen att orientera sig med 
i skogen av snåriga ämnen eller i bibeltexter 

som man ska förklara och utlägga för andra. Det är 
strukturen eller mappsystemet i vilket man ordnar 
all övrig teologisk kunskap. 

För det tredje handlar teologiska studier om att bli 
så ett med de bibliska språken, tiden, kulturerna och 
sammanhangen att man när man öppnar sin bibel 
liksom går in i en tidsmaskin. Att man kan vandra 
bland israeliterna till Sinai och så höra Moses som 
de hörde Moses, att man kan lyssna till Jesus som 
vänner och motståndare hörde honom, att man 
kan läsa Paulus som församlingen i Thessalonike 
hörde hans brev läsas upp, att man som den lilla 
gruppen kristna i Pergamon kan ta emot och förstå 
den skrift som Johannes sände från Patmos. Men 
det handlar också, lika mycket, om att med fågelns 

Vid terminsupptakten på Församlingsfakulteten höll studierektor Daniel Johansson en mycket 
uppskattad introduktionsföreläsning som vi gärna förmedlar till våra läsare.

”Vad 
man än 

väljer att studera 
så finns det inget 

ämne, ingen utbildning 
som så involverar hela 
människans väsen, ja 

människans eviga 
existens, som 

teologin.”
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vingar svinga sig upp för att överblicka landskapet 
och tillägna sig den stora Berättelsen. 

För det fjärde handlar det om att bli så förtrogen med 
kyrkans historia att man ser de stora sammanhangen, 
de ibland spretiga men ändå långa linjerna, att man 
kan analysera skeenden i sin samtid i ljuset av det 
förgångna, så att man inte bara kan tänka på dem 
som gått före i tron (som författaren till Hebreerbre-
vet uppmanar oss till), utan också veta hur de rea-
gerade, agerade och talade och så ta lärdom av dem. 
Vi finner ett högst aktuellt exempel i den pågående 
hetsiga diskussionen om islam. Debattörer, kännare 
och bloggare, även uttalat kristna bekännare har un-
der de senaste åren ropat på en reformation av islam. 
Men vill vi verkligen det? Är det inte precis det som 
wahhabismen, Al Qaida, IS och andra muslimska 
rörelser ägnat sig åt? De har reagerat mot decennier 
av traditionsutveckling bort från ursprungliga islam. 
De vill tillbaka till källorna, ad fontes, till Koranen 
och de första generationerna av muslimer, på ett 
liknande sätt som renässansen och reformationen. 
Ytterst få har noterat detta, åtminstone offentligt. 
Igår såg jag för första gången någon lyfta frågan. 
En person som känner islam inifrån skrev att en 
reformation av islam likt den protestantiska skulle 
vara förödande. Vad som behövs är motsatsen till 
en reformation i protestantisk mening, nämligen 
ett bort från källorna, ett avståndstagande ifrån Mu-
hammed och delar av innehållet i Koranen. Han 
såg och pekade på de stora linjerna i historien. För 
övrigt skall tilläggas att reformationen inte var ett 
ensidigt tillbaka till källorna, utan innebar samtidigt 
en stor ödmjukhet inför traditionen. Varför och hur 
studerar vi i den första systematikkursen. 

För det femte handlar teologiska studier om att kän-
na sig förtrogen med pastoral omsorg, själavårdsverktyg 
och pedagogik. Det handlar om att kunna för både 
egen och andras del skilja på lag och evangelium; 
vad Gud kräver av mig och vad Gud skänker åt mig. 
Enligt Luther är detta det främsta kännetecknet 
på en teolog, att man på ett rätt sätt kan skilja lag 
och evangelium. Det fordras en del övning till det. 
Och övning får ni. I klassrummet gäller lagen och 

det jordiska rikets efterhängsna krav. Ingen nåd när 
det gäller krav på läsning, uppgifter, övningar och 
prov. I en tid som kräver mer av teologen än många 
tidigare perioder i kyrkans historia släpper vi inte 
på kraven och förväntningarna på våra studenter. 
Men det finns också nåd, mycket nåd. I gudstjänst, 
i själavård, i samtal gäller himmelrikets ljuvliga, fria 
nåd. Så nog ges mycket övning i att skilja på lag och 
evangelium.

För det sjätte handlar teologiska studier om att 
aldrig bli fullärd och helt ett med saken. Du kommer 
hit full med frågor. Du förväntar dig att du ska vara 
fullärd och ha alla svar efter tre år. Det har kanske 
blivit något av kliché, men vi lärare kan lova att du 
går ut med fler frågor än du hade när du började. 
Du har förmodligen fått svar på de flesta av dem 
du kom med, men du har i gengäld fått nya frågor. 
Du kommer inte vara så ett med alla ämnen och all 
kunskap som du önskar. Det fordrar så mycket mer 
tid, ja ett helt liv av studier och erfarenheter. För att 
citera Bengt Göransson igen: Vi måste alltid tänka 
på det som vi tänkt på förut. Även när man fattat 
ett beslut är man inte färdig. Men det du ska få, det 
du ska kräva av oss lärare, är att du får med dig de 
verktyg härifrån du behöver för att senare kunna 
fördjupa din kunskap, att senare bli bättre på och 
mer ett med det du utbildats till, att du ska ha så 
mycket teori att du själv kan hantera det oväntade 
som möter dig. 

För det sjunde handlar det om att bli så ett med 
Kristus och teologins ämnen att du likt Kristus är 
beredd att offra dig för honom, för dina studier 
och för teologin. Alla former av studium kräver 
offer. Så också teologin, ja kanske mer än de flesta. 
Men teologistudiet har också ett större löfte med 
sig. Det finns en oförgänglig segerkrans som väntar 
på den som uthålligt är trogen. För att återigen 
använda Bibelns ord om äktenskapet på teologen 
och teologin: ”Ni teologer, älska teologin, så som 
Kristus har älskat församlingen och offrat sig för 
den” (jfr Ef 5:25).
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Himmelskt och jordiskt medborgarskap: samtidigt
Internationell bibelkonferens på Församlingsfakulteten 11–12 november 2016

Fredag 11 november
Plats: Församlingsfakulteten, Ekmans-
gatan 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 Me-
nighetsfakulteten, 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 Församlingsfakul-
teten
11.00–12.00 ”Är inte Herren kung på Sion?” Om Guds rike i Gamla 
testamentet
Johannes Hellberg, adjunkt i Gamla testamentet på Församlingsfa-
kulteten
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 teolo-
giska högskola
16.15–17.15 En förnyad två-rikeslära – hur kan den se ut?
Dr. Torbjörn Johansson, rektor på Församlingsfakulteten

Lag och evangelium på FFG:s bibelkonferens

Middagsgudstjänster
Från och med oktober månads inträde inbjuds allmänheten till middagsgudstjänster på måndagar kl. 12.05 
i Församlingsfakultetens kapell. Middagsgudstjänsterna är middagsböner med utökad psalmsång, bön och 
förkunnelse. För aktuella predikoturer och predikotexter, se vår hemsida. Middagsbönerna kl. 12.05, övriga dagar är 
också öppna för allmänheten. 

Höstens bibelkonferens handlar om hur en kristen män-
niska lever i två riken, ett jordiskt och ett himmelskt, 
på en och samma gång. En viktig del i denna förståelse 
av den kristna existensen är uppfattningen av lag och 
evangelium. Bland annat blir förståelsen av Guds lags 
olika ”bruk” viktig i diskussionen om de båda rikena. 
Vad betyder det som brukar kallas lagens ”politiska” 
bruk? Har Guds lag endast uppgiften att avslöja synden 
och driva till Kristus eller har den även en funktion för 
den pånyttfödda människan? För kyrkans uppgift i sam-
hället?

Tomas Nygren, lektor vid Johannelunds teologiska 
högskola, behandlar i sin doktorsavhandling olika luth-
erska ståndpunkter vad gäller förståelsen av lag och 

evangelium. Nygren undersöker tre teologer med olika 
uppfattning av hur lag-evangelium-tematiken ska för-
stås: Wolfhart Pannenberg, Gustaf Wingren och David 
Scaer. Sistnämnde är professor vid Concordia Theo-
logical Seminary, Ft. Wayne, USA, och en tongivande 
röst i konfessionella lutherska sammanhang.

Vi är mycket glada över att både Tomas Nygren och 
David Scaer medverkar vid bibelkonferensen på FFG. 
Det betyder alltså att bland de medverkande finns såväl 
en författare till en avhandling om lag och evangelium 
som även föremålet för doktorsavhandlingen. Vi ser 
fram emot föreläsningar och samtal om ett ämne som 
är ytterst aktuellt. 

Torbjörn Johansson
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I politiska och ekonomiska sammanhang 
är ordet kvartalskapitalism ett ord som 
ofta används med en negativ biklang. 

Det brukar handla om att företagare och 
aktieägare, inte minst inom börsföretag, 
fokuserar verksamhet och lönsamhet ur 
ett mycket kort perspektiv, de närmaste 
tre månaderna och sedan tiden närmast 
därefter.

Om kvartalskapitalismen fokuserar 
ett fjärdedels år i taget, tänker man i and-
ra sammanhang i längre tidsrymder, 
nämligen fyra år i taget, och då syftar 
jag naturligtvis på (parti)politiken.

Det är i hög grad dessa perspektiv som 
kännetecknar dagens svenska samhälle, 
och den verksamhet som bedrivs: kvar-
tal, kalenderår, läsår, mandatperiod … 

Församlingsfakulteten arbetar med 
helt andra perspektiv. Låt mig nu lyfta 
fram fyra. 

1. Det förflutna
Ibland säger man att den kristna kyrkan 
är den verkliga demokratin, för där har 
även de döda ett ord med i laget!

Det är ett perspektiv som vi ofta på-
minns om på Församlingsfakulteten. Den 
grundades 1993, och många av dem 
som var med då har lämnat vår jordiska 
gemenskap och gått hem till Herren. 
Huvudmannen för FFG är Peter Isaac 
Béens utbildningsstiftelse, som är uppkal-
lad efter en präst som dog 1931, medan 

De fyra perspektiven

vår systerinstitution, L. M. Engströms 
gymnasium (det gamla Prästgymna-
siet), är uppkallat efter en annan präst 
som dog 1950. Dessa och många andra 
präster och dessutom tusentals lekmän 
har lagt grunden för dagens arbete. De 
gjorde detta med intensivt arbete, eko-
nomiska gåvor, förböner. Vi har privile-
giet att arbeta i trohet med det andliga 
arv som de lämnat efter sig. Här tänker 
vi inte i kvartal hit eller dit – här handlar 
det om årtionden och århundraden!

2. Nuet
Men varken Församlingsfakulteten el-
ler L. M. Engströms gymnasium har en 
kallelse att fungera som museum – vår 
kallelse är att verka just här, just nu. För 
FFG:s del innebär det att den uppgift 
som Gud gett oss nu är att hösten 2016, 
dag för dag och vecka för vecka, möta 
våra medmänniskor i undervisning, 
samtal, andakter, gemenskap…

Här är alltså vår kallelse att dagligen 
”leverera”, som många yngre uttrycker 
det idag. Vårt ”dagliga bröd” kommer 
från Gud – men rent konkret ger han 
det ofta genom engagerade kristna som 
på olika sätt stödjer vårt arbete.

3. Framtiden
Många utbildningsinstitutioner i da-
gens Sverige, liksom många kyrkliga 
sammanhang, strävar efter att vara så 

”moderna” eller ”relevanta” att man 
glömmer bort att utbildning och un-
dervisning alltid bör ha ett långsiktigt 
perspektiv. 

Vi som arbetar på Fakulteten tänker 
på ett helt annat sätt: Vissa av de teologer 
som vi utbildat eller utbildar nu kommer, 
om Gud vill, att vara verksamma i Guds 
vingård långt fram på 30- och 40-talen, 
kanske även på 2050-talet. Teologisk ut-
bildning har egentligen inget ”bäst-före-
datum”. I princip ska den fungera och 
bära frukt under hela ens aktiva gärning. 
Detta är det perspektiv vi anlägger på 
FFG – och vi behöver ert stöd! 

4. Evigheten
Det viktigaste perspektivet är dock det 
fjärde, det som Paulus anlägger: att den 
undervisning som bedrivs ska ge skörd 
och bestå ur evighetens synvinkel, 1 Kor 
3:11–15.

De fyra perspektiven binds samman i 
Jesu ord i Joh 4:
Se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fäl-
ten har vitnat till skörd. Redan nu får den 
som skördar sin lön. Han samlar in frukt 
till evigt liv, så att den som sår och den som 
skördar får glädja sig tillsammans. Här 
stämmer ordet att en sår och en annan 
skördar. Jag har sänt er att skörda där ni 
inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni 
har gått in i deras arbete.

Rune Imberg

EKONOMI

Vill du stödja Församlingsfakulteten?
Bankgiro: 622-5387
Postgiro: 64060-7
eller bli månadsgivare
För mer info: http://www.ffg.se/valkommen/stoed-arbetet/
eller kontakta oss, tel. 031/778 35 40, info@ffg.se



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

V år vän, kyrkoherde emeritus 
Stig Andersson, har lämnat 
vår jordiska gemenskap för det 

himmelska hemmet.
Stig föddes hösten 1938 i ett lantbru-

karhem i Öxnevalla i sydvästra Västergöt-
land. Han var glad för dessa rötter, och 
tillsammans med hustrun Mona åter-
vände han ofta till deras gemensamma 
hembygd (hon härstammar från Seglora, 
några mil bort).

I likhet med många andra jordbrukar-
söner hade Stig ingen rak väg till prästvig-
ningen. 24 år gammal tog han studenten 
1962 vid Prästgymnasiet i Göteborg. 
Han fick sedan uppleva att hans egna 
barn och barnbarn kom att studera vid 
samma skola, numera kallad L. M. Eng-
ströms gymnasium, en systerorganisation 
till Församlingsfakulteten.

Sedan gick det fortare för honom. Efter 
fem terminers studier i Lund blev Stig 
Andersson teol. kand. och prästvigdes i 
Göteborg den 25 maj 1965. Han glömde 
aldrig Bo Giertz, sin prästvigningsbiskop. 
För 10 år sedan gav Stig ut en prediko-
samling i två band, Söndagsboken, där 
han samlat Giertz-predikningar för alla 
årets sön- och helgdagar. Han var också i 
många år engagerad i Insamlingsstiftelsen 
Bo Giertz´ 90-årsfond.

I tre månader fick han som han ville, 
nämligen tjänstgöra på landsbygden, hos 
Lars Lindman i Kalv, Kinds kontrakt. 
Sedan blev han missiverad till Göteborg. 
I ett par års tid tjänstgjorde han i Korte-
dala. 1 januari 1968 blev han kyrkoad-
junkt i Göteborgs Gamlestad, en försam-
ling som han blev trogen till sin död den 
17 juli 2016.

I 48 ½ år fick Stig förmånen att tjäna 
Herren i samma församling och kontrakt 
men i olika funktioner. 1 januari 1969 
bytte församlingen namn till Göteborgs 
S:t Pauli, 1971 blev han komminister och 
1984 kyrkoherde där. Biskop Gärtner 
utnämnde honom 1989 till kontrakts-
prost i Nylöse kontrakt, 1 februari 1998 
blev han avskedad som prost av biskop 
Lars Eckerdal och 1 nov. 2005 blev han 
pensionär.

S:t Pauli ett lysande undantag med ett 
rikt gudstjänstliv och fulla kyrkbänkar. 
När det handlade om församlingskol-
lekter gick en eller två per år till Försam-
lingsfakulteten – det handlade då ofta 
om 10 000 kronor eller mer, en ganska 
talande statistik. När han avgick som kyr-
koherde gick insamlingen, på hans eget 
initiativ, till FFG.

Att Stig blev avskedad som prost hade 
också viss koppling till Fakulteten. Två av 
våra tidigare studenter, Olof Göransson 
och Johnny Bjuremo, skulle skickas ut i 
missionärstjänst till Etiopien resp. Eritrea 
av Missionssällskapet Bibeltrogna Vän-
ner. Som kyrkoherde i S:t Pauli öppnade 
Stig Andersson kyrkan för deras prästvig-
ning. Trots påtryckningar från olika håll 
stod Stig fast vid sitt beslut, vilket innebar 
att biskopen kort efter prästvigningen 
beslöt att ”befria honom från uppdraget” 
som kontraktsprost. 

Stig tyckte om att besöka Försam-
lingsfakulteten och delta i våra aktivi-
teter, inte minst teologiska konferen-
ser av olika slag fångade hans intresse. 
Mot slutet blev han extra aktiv. Särskilt 
Kvällsbibelskolan intresserade honom. 
Under läsåret 2015–16 var han och 
Mona ivriga deltagare, och som vanligt 
såg han lika glad ut varje gång han kom 
in i våra lokaler. Det var också en stor 
glädje för oss på Församlingsfakulteten 
när han den 12 okt. 2015 förrättade in-
vigningen av kapellet i våra nya lokaler 
på Ekmansgatan 3.

Vi tackar Gud för Stig Andersson och 
minns honom med glädje och tacksam-
het!

Rune Imberg

Till minnet av Stig Andersson

Till er alla

som genom en gåva till Församlingsfakulteten hedrat minnet av vår älskade

Stig Andersson

vill vi framföra vårt varma tack.

Mona
Maria, Mikael, Anna-Karin, Daniel 

med familjer

Som kyrkoherde emeritus var Stig 
Andersson mycket aktiv i sin gamla för-
samling och han fick t.o.m. uppleva sin 
efterträdare i ”tredje led”. Ända till slu-
tet assisterade han vid nattvardsgångar, 
vid de sista tillfällena dock nödsakad att 
tjänstgöra sittande. Detta beskrivs på ett 
gripande sätt i Kyrka och Folks sommar-
nummer i år. Några dagar efter publice-
ringen i tidningen fick Stig gå in i den 
eviga vilan.

Under de senaste årtiondena har för-
samlingsarbetet i Svenska kyrkan i Göte-
borg mer eller mindre kollapsat. Under 
Stig Anderssons tid som kyrkoherde var 


