
Hälsning
från Församlingsfakulteten nr 6 dec. 2008

I början av oktober hade vi glädjen att posta vår Self Evaluation Report (SER) till European 
Evangelical Accreditation Association (EEAA). Rapporten är en uppföljning av den ansökan 
om europeisk ackreditering som vi skickade in 2003. 

Karaktären på frågor och dokumentation gör att man närmast kan likna det vid en 
internrevision. Många frågor har väckts under arbetes gång och vi är i full gång med att 
genomföra korrigeringar och förbättringar av verksamheten utifrån denna process. Den 
slutliga rapporten omfattar 50 sidor, skrivna på engelska. Till det kommer 288 sidor bilagor. 
Vi har fått bekräftat att ansökan kommit fram, så allt är i sin ordning så långt. Nästa steg i 
processen är att EEAA:s evalueringsteam kommer på besök 7–9 januari. 

Vår avsikt är att återkomma med mer information om denna rapport i nästa nummer 
av Hälsning. Be gärna för hela processen. 

Ackrediteringsprocessen

Ett välsignat år, sid. 4 –5
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Ledare Från Skriften

En intensiv höst – full av välsignelser!

För vår del började ”hösten” 
egentligen i mitten av augusti 
med en mycket lyckad sommar-

bibelskola. Den var välbesökt, och det 
var glädjande många unga vuxna som 
deltog. På liknande sätt har det varit 
med lärjungaskolan på tisdagar som vi 
arrangerar tillsammans med Kyrkliga 
Förbundets Unga; också den har haft 
många deltagare.

Hösten startade på allvar i slutet av 
augusti med den nya kullen av TU-
studenter. I skrivande stund har de av-
verkat halva höstterminen, och det är 
en mycket engagerad grupp på 1�–1� 
studenter. Till detta kommer att det 
är 4–5 som läser tredje året (fyra läser 
på heltid i Göteborg och en är ”utlo-
kaliserad” till en master-utbildning i 
diakoni i USA). Vi har faktiskt aldrig 
haft så många studenter som läst heltid 
hos oss som nu. 

Till detta kommer att en grupp som 
läser på Göteborgs universitet samtidigt 
utnyttjar våra faciliteter (bibliotek, läs-
platser, kök och andaktsrum).

Det är ett stort tacksägelseämne att 
vi fick en så lyckad intagning på TU-
utbildningen. Det betyder mycket för 
Fakultetens utveckling!

Ett annat glädje- och tacksägelseämne är 
bibeldagarna i oktober. De ”tjuvstartade” 
med ett par intensivkurser med prof. 
Charles Gieschen från Ft. Wayne och 
prof. Reinhard Slenczka från Erlangen 
i Tyskland (han har även arbetat i Riga 
i Lettland).

De egentliga bibeldagarna ägde rum 
�4–�5 oktober och var mycket välbesökta, 
trots att flera föredrag hölls på engelska. 
På fredagen var vår egen föreläsningssal 

D e fattiga herdarna satt och vaktade sin hjord i mörkret, 
på natten, då Herren kom med sitt ljus, julevangeliets 
underbara ljus, över dem.

Att Herren uppenbarade inkarnationens mysterium just 
för herdarna, är en stor tröst för fattiga syndare, som ofta 
sitter omringade och inneslutna i syndens mörker – otrons, 
frestelsens och anfäktelsens nattsvarta mörker.

 Genom att Herren uppenbarade julevangeliet för fattiga 
herdar, övertygas våra samveten att Herren verkligen vill räcka 
sitt glädjebudskap – inte till de rika, de goda och rättfärdiga 
– utan just till den som är en fattig, nedtryckt och hungrig.

Jungfrun Maria utrycker detta i sin lovsång, när hon själv 
blev föremål för en sådan nåd: Härskare har han störtat från 
troner, och ringa män har han upphöjt. ”Hungriga har han 
mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta 
bort.” (Luk. 1:5�–5�)

Detta är Herrens hushållning med sitt evangelium också på 
julnatten. Jesus prisar Fadern för detta styrelsesätt. Jesus säger 
på ett annat ställe: ”Jag prisar dig, Fader, du himmelens och 
jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka 
men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta 
var din goda vilja.” (Luk. 10:�1)

Till alla som sitter i mörker av skilda slag, ljuder från himme-
len, genom Guds ord, samma julevangelium som till herdarna 
en gång. ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor 
glädje för hela folket.  Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er 
i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är teck-
net: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor 
himmelsk här som prisade Gud: Ära vare Gud i höjden och frid 
på jorden, till människor hans välbehag.”(Luk. �:10–14)

Herdarna skyndade iväg till Betlehem och fann det precis 
som ängeln sagt. De fann Maria och Josef och barnet som låg 
i krubban, i ett stall.

Vi får göra detsamma. Vi kan inte med förnuft och tanke 
gripa om inkarnationens mysterium. Men vi kan som Her-
darna, gå till Betlehem och se det som har hänt.

Guds ord, Bibeln, har liksom Betlehem ett enkelt och an-
språkslöst yttre. Men i detta Betlehem – i detta ”brödhus” (som 

”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har 
hänt och som Herren har låtit oss få veta.” (Luk. 2:15)

Betlehem betyder), bor Gud, bor Jesus själv – världens Ljus. 
Där i Bibeln, i julevangeliet får vi se vad som har hänt, d.v.s. 

det som har skett för alla människor, (1 Joh. �:�). Vi får där, 
liksom herdarna ställas inför ett fullbordat faktum. En Frälsare 
har blivit född, åt er! Martin Luther gladde sig mycket över 
just orden åt er. Ja, detta är julens egentliga budskap.  

I Bibeln finner vi, att det vi omöjligt kunde göra, det ingen 
människa kunde åstadkomma, det har Gud själv utfört åt oss 
– för �000 år sedan! Som Den Helige Ande genom aposteln 
Paulus uttrycker det: ”Det som var omöjligt för lagen, svag 
som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud 
genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det 
yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde 
Gud synden.” (Rom. 8:�)

Gud är människa. Gud bär mina trasigheter. Gud ger sitt 
eget blod för att rena mig från min synd. Gud kläder mig i sin 
rättfärdighet och ger mig arvslott bland de heliga. Gud har 
verkligen gjort mig fattige ofantligt rik. Han har tänt ett ljus 
i mitt liv, ett ljus som aldrig kan slockna. Det Ljuset är Jesus 
Kristus. Detta är julens glada budskap. 

Jag står inför din krubba här, 
du som för mig är livet, 

och fram till dig, o Jesu bär, 
vad mig av dig är givet. 

Tag mot mitt hjärta och min själ, 
min ande, håg, låt allting väl, 

O Jesu dig behaga.

Jag var i dödens mörker sänkt. 
Du sol har nu upprunnit. 

Du ljus och glädje åt mig skänkt. 
Jag liv och sällhet vunnit. 

O, sol, som frambragt i mitt bröst 
Trons rika ljus och himmelsk tröst, 

Hur ljuvt, hur milt du strålar.

(Paul Gerhard, Sångboken Lova Herren nr 103)

Jan-Ulrik Smetana, Missionsgårdspastor i Vännäs

på Södra vägen fylld hela dagen, och på 
lördagen, när vi höll till i Johannebergs 
församlingshem, var åhörarna ännu 
fler. Föredragshållarna kom från fyra 
olika länder och åhörarna fick ta del 
av en serie givande och inspirerande 
föreläsningar. 

Från Norge kom ett halvdussin besö-
kare, och en dansk åhörare berättade att 
en reaktion från Danmark var: ”Varför 
är det inte vi som arrangerar en sådan 
här konferens?!”

Det var femte året som vi arrangerade 
dessa bibeldagar, och det känns mer 
och mer som att de håller på att finna 
sin form.

Det är också glädjande att Fakultetens 
dag, som i år hölls den 1� september, 
fortsätter att samla folk. I år var det 
undertecknad och en av våra tidigare 
lärare, Tomas Bokedal – numera univer-
sitetslektor i Aberdeen i Skottland – som 
föreläste. (Se även Hälsning, 5/�008.)

Ett alldeles speciellt glädjeämne, som 
vi hoppas ska få stor betydelse inför 
framtiden, är att vi nu – äntligen! – läm-
nat in vår ackrediteringsrapport, SER 
(Self Evaluation Report), till EEAA, den 
evangelikala europeiska ackrediterings-
organisationen.

Det var kanske inget stort steg för 
mänskligheten när dokumenten ham-
nade i brevlådan, men för FFG var det 
en milstolpe i en utveckling som pågått 
under sju år.

Hösten �001 reste jag på Fakulte-
tens vägnar till en EEAA-konferens i 
Wiedenest i Tyskland för att diskutera 
ackrediteringsfrågor. Mitt besök där 
ledde till att den dåvarande koordina-
torn i EEAA, Adriaan Stringer, besökte 

Göteborg sommaren �00�; följande år 
företog Stringer och en annan EEAA-
representant, prof. Ove Anbäcken, ett 
officiellt besök på FFG.

Vid denna utvärdering framfördes 
ett antal synpunkter på vår verksamhet. 
Vi har tagit till oss både kritik och för-
slag, och samtidigt tagit hänsyn till den 
omvandling som sker i stort i Europa 
inom den akademiska världen, den s.k. 
Bologna-processen.

Processen har bitvis varit ett hästjobb, 
som vi nu redovisat i vår dokumenta-
tion till EEAA. Det är som en gigantisk 
vårstädning där vi själva har granskat 
hela vår verksamhet – målbeskrivning 
av utbildning, kursplaner, utbildnings-
profilering, finansiering, rekrytering 
av lärare och styrelse, information på 
Internet, kurskataloger – och så vidare, 
och så vidare!

Detta arbete har på olika sätt involverat 
Fakultetens ledning, lärarkår, studenter 
och styrelse. På ett fascinerande men 
ofta krävande sätt har det lett till en 
genomlysning av hela Fakultetens arbete. 
Det är med glädje och tacksamhet som 
vi nu tänker pusta ut ett tag…

Direkt efter Trettondedagshelgen �009 
kommer sedan ackrediteringsteamet 
från EEAA och gör sin utvärdering. Vi 
hoppas och ber för en lycklig utgång. 
Och om vi får igenom vår ackredite-
ring, ska vi regelbundet uppdatera vår 
SER – vilket förhoppningsvis ska bli en 
lindrigare process.

Men oavsett utgången av själva ack-
rediteringsansökan har arbetet i sig lett 
till ett oerhört lyft på många plan vad 
gäller vår TU-utbildning.

Rune Imberg
rektor

Det är nu 15 år sedan Församlingsfakulteten började sin verksamhet, och vi har just tagit in 
vår femte kull av studenter på vår egen utbildning, Teologisk utbildning för kyrka och samhälle 
(TU). Det har varit en intensiv höst, och den har varit full med välsignelser!

Foto: Jean Scheijen
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Professor Naomichi Masaki, Fort Wayne USA, på besök för att diskutera planer på en 

eventuell Masterutbildning på FFG

Samtal på gården i samband med Fakultetens dag

Årets sommarbibelskola samlade ”som vanligt” många 
deltagare

TU 2-studenternas praktik gav många lärorika minnen. Thomas Fryxelius var i Japan

De dagliga middagsbönerna utgör ett viktigt inslag på FFG

De nya TU-studenterna fann sig snabbt tillrätta på FFG

Kaffepaus under välbesökta bibeldagar

Livliga diskussioner i samband med intensivdagar i oktober

Unga och gamla möts ofta på FFG

Föreläsare från fyra olika länder medverkade under årets 

bibeldagar

Musik och samkväm i samband med professor Masakis besök

FFG på TV! Charles Gieschens 

undervisning sändes via webben

Ytterligare en bok i Fakultetens skriftserie 
utkom under sommaren: A door opened 
by the Lord av Rune Imberg

Ett välsignat år på FFG
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Kära vänner och 
understödjare!
Trots en ekonomiskt stormig höst som 
vi alla märkt av, har det nya budgetåret 
(juli �008 – juni �009) börjat relativt bra 
för Församlingsfakultetens del.

Tack vare ett antal frikostiga gåvor 
under hösten låg vi i slutet av oktober 
ungefär i nivå med budgeten, både vad 
gäller gåvor (se stapel) och kollekter. Vi 
tackar alla generösa givare!

Däremot är den ekonomiska utveck-
lingen på lång sikt allvarlig för Fakulteten. 
Förra året gick med ett kraftigt underskott, 
framför allt på grund av att vi inte lyckades 
nå upp till budgeterade intäkter. För att 
fjolårets underskott inte ska bli en tung 
börda inför framtiden behöver vi snarast 
täcka det under de närmaste åren. Av 
detta skäl behöver vi alltså samla in mer 
gåvor än budgeterat under innevarande 
verksamhetsår.

I nuläget är det mycket som ser posi-
tivt ut vad gäller studentrekrytering och 
Fakultetens verksamhet. För att arbetet 
inte bara ska kunna fortsätta utan även, 
om möjligt, kunna expandera behövs 
därför nya gåvor, både till årets verk-
samhet och för att kompensera fjolårets 
underskott.

Vi vädjar om Ert fortsatt generösa 
stöd! 

Rune Imberg
rektor

Ekonomi

Årsbudget för 
insamlade gåvor: 800 000:-

Behov 22/10: 248 000:- (31%)

Julen är en av kyrkoårets allra största 
fester. Den firar vi inte bara en gång 
om året utan egentligen varje söndag 

i vår gudstjänst. Högmässans första del 
(d.v.s. ända till nattvardsfirandet) återger 
händelserna kring Jesu födelse. I denna 
artikel redogörs kort för gudstjänstens 
första del och dess förankring i det rika 
bibliska budskapet. Den som vill läsa mera 
om ämnet hänvisas till boken Reformato-
risk gudstjänst på Skriftens grund (utgiven 
av Lutherstiftelsen år �001 och skriven 
av artikelförfattaren).

I syndabekännelsen skildras världens 
läge före Jesu födelse. Allt är svart. Det 
finns inget ljus. Men plötsligt lyser Her-
rens härlighet omkring oss (jfr Luk. �:9) i 
och genom evangelium. I och med synda-
förlåtelsen förkunnas hans trösterika fö-
delse för hela folket (jfr Luk. �:10). En 
”Frälsare har blivit född”, och han är 
Messias, Herren (jfr Luk. �:1�). Det är 
för hans skull vi har fått och fortfarande 
får Guds nåd. 

Efter syndabekännelse och tackbön 
för syndernas förlåtelse sjunger försam-
lingen Kyrie: ”Herre, förbarma dig över 
oss”. Orden som sådana härstammar 

”Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också 
för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika 
Kristi hemlighet.” (Kol. 4:2f.)

– Tack för de många nya heltidsstudenterna
– Tack för Fakultetens dag och Bibeldagarna
– FFG:s ekonomi
– FFG:s ackrediteringsansökan hos EEAA

Böneämnen

Ämnen för tacksägelse och förbön

Jul i gudstjänsten
direkt från Bibeln. De förekommer i 
olika sammanhang (se t.ex. Matt. 9:��, 
15:��, �0:�0–�1, Mark. 9:�� och Luk. 
1�:1�). De anförda ställena visar en stor 
variation av olika nödsituationer där bö-
nen ”Herre, förbarma dig över oss eller 
mig” har gett ett centralt bidrag. Det 
handlar ofta om vanliga och vardagliga 
svårigheter (t.ex. sjukdom eller ångest). 
Enligt gudstjänstordningen följer denna 
liturgiska åkallan därför efter syndabekän-
nelsen. Församlingen försäkras således 
först om Guds nåd i syndanöd, sedan 
om hans hjälp i all annan nöd. 

Också lovsången (Gloria och Laudamus) 
härstammar från juldagsevangeliet. Det 
är närmare bestämt fråga om änglarnas 
lovsång (Luk. �:14): 

”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, 
till människor hans välbehag” (eller enligt 
en annan översättning: ”till hans välbehags 
människor” som i liturgiska sammanhang 
har blivit formulerad ganska fritt: ”bland 
människor som han älskar”).

Prästen representerar enligt Mal. �:� 
”Herren Sebaots ängel” (SFB: ”budbä-
rare”). Han fortsätter i gudstjänsten (med 
sina kollegor i andra församlingar) änglar-

nas lovprisning av Gud under den första 
julnatten. Lovprisningen skall sjungas 
”stående” på samma sätt som änglakören 
gjorde i trakten nära Betlehem. Även 
kyrkfolket får instämma i lovprisningen 
liksom herdarna gjorde efter att ha ”hört 
och sett, alldeles som det hade blivit sagt 
till dem” (Luk. �:�0).

Växelsången ”Herren vare med er och 
Med dig vare ock Herren” utvecklar se-
dan julens glädjebudskap vidare. Barnet 
som har blivit oss fött heter Immanuel, 
”Gud (Herren!) med oss” (Jes. �:14). 
Profetian tillämpas i Nya testamentet 
uttryckligen på Jesus (Matt. 1:��, se 
också 18:�0 och �8:�0) och hans verk-
samhet. Tillönskan ”Herren vare med 
er” understryker att barnet faktiskt har 
blivit oss fött, att han vill bo i vårt hjärta 
och verka där. (Härigenom intensifieras 
den föregående lovsången ytterligare 
och tillämpas på den enskildes resp. 
hela församlingens trosliv.)

Eftersom Immanuel (d.v.s. Herren) av 
sin nåd är med oss i gudstjänsten, blir vi 
förvisso bönhörda. Vi behöver inte ropa 
till honom som om han vore helt döv. 
Därför för växelsången direkt till kollekt-

bönen. Uttrycket ”kollekt” härstammar 
från latin och betyder antingen en bön 
som en församlad folkskara (ecclesia col-
lecta) ber (oratio ad collectam) eller ock-
så en kort bön med en koncentrerad 
innebörd (collecta). Båda betydelserna 
passar ihop.

Sedan fördjupas och utvidgas i guds-
tjänsten julens perspektiv med textläsning-
en. Det var Ordet som blev kött (Joh. 
1:14). De heliga Skrifterna avslöjar hans 

väsen. Vi lär känna honom bättre. Julens 
barn, vår Herre, är sannerligen ”med 
oss” (se ovan) nu genom läsningen av 
de profetiska och apostoliska böckerna. 
Han är s.a.s. lindad in i deras ”satser och 
bokstäver” (Luther).

Eftersom det bara är korta stycken av de 
heliga Skrifterna som vi hinner läsa i guds-
tjänsten, sammanfattar trosbekännelsen 
(uttalas antingen före eller efter predikan) 
deras hela innehåll i kortfattad form. Den 

Insamlade medel 22/10: 
234 355:- (29,3 %)

Foto: Bartosz Zbozieñ

Fortsätter på nästa sida

”Det är för hans 
skull vi har fått 
och fortfarande 
får Guds nåd.” 

Foto: Dimitri Zbozieñ
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Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen.
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 24 januari.

VÄLKOMNA!

beskriver Herren som är med oss och som 
uppenbarar sig för oss i sitt ord. Han är 
trinitarisk till sitt väsen. Meditera i detta 
sammanhang t.ex. över Luk. 1:�5 där det 
berättas att Treenighetens alla personer 
(!) har deltagit i inkarnationens under. 
Som sammanfattning av Bibelns centrala 
innehåll fungerar trosbekännelsen även 
som församlingens rätta svar på julens 
budskap.

Predikans syfte är alltid att Frälsaren 
Jesus Kristus föds i vårt hjärta. Han vill 
genom helt vanliga ord ta sin boning 

bland oss. Detta innebär ett underbart 
under: Ordet blir kött varje gång evan-
gelium rent förkunnas. Det är en julfest 
som predikanten förbereder. Han ”dukar 
julbordet” med nådens gåvor och bjuder 
på allt med ett tal, ”kryddat med salt” 
(Kol. 4:�).

Med julfesten hör kollekten ihop på 
det sättet att de som ställer sina pengar 
till förfogande för Jesus liknar de visa 
män som på trettondedagen kom till 
honom med sina härliga gåvor: ”guld, 
rökelse och myrra” (Matt. �:11). De visa 

Fortsättning från föregående sida.

männen har också fallit ner inför Herren 
Jesus och tillbett honom (se åter Matt. 
�:11). Vi gör på samma sätt genom att 
stilla oss i förbönen.

Sammanfattningsvis kan framhävas 
att gudstjänstens första del i sin helhet 
upprepar kyrkoårets ”julkrets”: 

1) Vid uttalandet av syndabekännelsen 
väntar vi på Herrens ankomst alldeles 
liksom under advent. 

�) Syndaförlåtelsen med tackbönen 
och lovsången, därefter växelsången 
och kollektbönen, sedan läsningen av 
bestämda bibeltexter, trosbekännelsen 
samt predikan betyder för oss firandet 
av julfesten. 

�) Allra sist gryr vidare trettondedagen 
när vi skänker våra pengar som kollekt och 
blir stilla i den allmänna förbönen.

Önskar dig en välsignad juldag varje 
söndag!

Timo Laato

”Han ’dukar julbordet’ med nådens 
gåvor och bjuder på allt med ett tal, 

’kryddat med salt’.” 

Hälsnings redaktion tillönskar sina läsare 
en välsignad julhögtid!


