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ledare

Gåvan och gåvorna

Julen är en stor högtid, inte bara för kristna 
utan faktiskt för de flesta människor på vårt 
klot.

Det är också en högtid som många har åsikter om, 
bland annat om hur man ska fira den ”rätt”.

Eftersom det är en kristen högtid som även icke-
kristna firar, är det viktigt att tänka igenom: Vad 
handlar julen om? Hur firar man den bäst? 

Låt oss därför vid årets slut ställa frågan: Vilket är 
julens budskap till mänskligheten? Och hur ska man 
se på alla traditioner kring julen, är de egentligen så 
bibliska?

Gåvan
Vi har många underbara psalmer på svenska som 
lyfter fram olika sidor av julens budskap. De flesta är 
översättningar: Vissa kommer från Tyskland (däri-
bland några av Luther) och andra från t ex England. 
Somliga är mycket gamla och tillkom långt före re-
formationen. Samtidigt är många fina julpsalmer 
inhemska. Wallins Var hälsad, sköna morgonstund, 
utgör en underbar inledning till en julotta!

En av de äldsta psalmerna skrevs av kyrkofadern 
Ambrosius ca år 380. Den lyfter fram Jesu underbara 
födelse och inkarnationens mysterium, att Gud själv 
blivit människa:

Världen Frälsare kom här. / Rena jungfrun moder är, / ty en 
börd så underlig, / Herre, Jesus, hövdes dig. (Sv. Ps. 112:1)

En sång som verkligen lyfter fram julens budskap 
skrevs av Charlotte af Tibell, en ättling till reforma-
torn Laurentius Petri. Hon levde 1820–1901, var 
alltså samtida med Lina Sandell och rörde sig i liknan-
de kretsar. Hennes sång ”Hell dig, julafton, härliga, 
klara!” utkom år 1852, och där står det bland annat:

Jesus är gåvan, given åt jorden, / Gud denna gåva åt syndare 
ger...

Jesus är gåvan, himmelska skatten, / Frälsning och liv för 
var människosjäl. / Allt har oss givits den saliga natten, / Då 
Herren Jesus kom hit för vårt väl. / Ty ett barn är fött idag, 
en son oss given är, / Vilkens herradöme varar och han heter 
Gud. / Jesus är gåvan, himmelska skatten, / Frälsning och liv 
för var människosjäl. (Lova Herren, 98:2,3)

Vi kristna kan med glädje fira jul när Jesus, gåvan till 
världen, står i centrum för vårt firande. Det som sker 
i våra kyrkor och hem är helt enkelt att vi ansluter oss 
till den lovsång som änglarna tog upp på Betlehems 
ängar den första julnatten (Luk. 2). 

När vi med glädje och tacksamhet firar jul, låt oss 
be att Gud välsignar vårt julfirande så att andra män-
niskor ansluter sig till oss för att fira det nyfödda 
Jesusbarnet!

Gåvorna
Hur är det då med allt annat som hänger samman 
med julfirande: Mat och dryck, julklappar, diverse 
traditioner? Kan en kristen verkligen ägna sig åt så-
dant?

Många associerar dessa traditioner till gammal he-
dendom med midvinterblot och liknande, och visst 
har julfirandet i Europa delvis sådana rötter (som en 
hednisk fest vilken ”kristnats”).

Men om man tänker på Jesus som gåvan till mänsk-
ligheten, är vårt julfirande inte bara naturligt utan 
även – bibliskt. När vi firar julen på ett sunt sätt, kny-
ter vi an till judiska traditioner som existerade redan i 
perserriket, på Esras och Nehemjas tid.

För mer än 2400 år sedan firade judarna i Jerusalem 
att Gud på nytt hade uppenbarat lagen för dem.

Efter långa gudstjänster (vilka riktades till både 
män och kvinnor) och innehöll textläsningar (som 
pågick i flera timmar), textutläggningar (en form 
av predikan) och vissa liturgiska moment, började 
man fira:

Nehemja, ståthållaren, och prästen Esra, den skriftlärde, och 
leviterna som undervisade folket, sade till allt folket: ”Denna 
dag är helig för HERREN, er Gud. Sörj inte och gråt inte.” 
Ty allt folket grät, när de hörde lagens ord. Och han sade till 
dem: ”Gå i väg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin 
och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt, 
ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty 
glädje i HERREN är er starkhet.” Också leviterna lugnade 
allt folket och sade: ”Var stilla, ty dagen är helig. Var inte be-
drövade.” Och allt folket gick då i väg och åt och drack, sände 
omkring gåvor och gjorde sig mycket glada, ty de hade förstått 
de ord man hade förkunnat för dem. (Neh. 8:9–12)

Gåvan och firandet
Jesus, Frälsaren, var rik men blev fattig för vår skull (2 
Kor. 8:9). Han är gåvan till mänskligheten!

Glädjen över denna gåva gör att vi som kristna har 
anledning att fira. Då är det naturligt att ge gåvor inte 
bara till människor som står oss nära utan att låta våra 
kärleksgärningar och kärleksgåvor flöda (2 Kor. 8:7), 
både till dem som har det sämre ställt än vi själva, 
och till Gud.

Vad detta innebär i praktiken – det får Du fråga 
Gud om i dina böner!

En Välsignad Jul tillönskas alla våra läsare, understöd-
jare och förebedjare i Jesu namn!

Rune Imberg
forskningschef
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från skriften

Andra Korintierbrevet har med rätta rub-
riken Den härliga tjänsten. I inledande 
kapitel beskrivs tjänstens härlighet mitt i 

lidande och motgång – det rör sig om försoningens 
tjänst (2 Kor 5:11–21). 

Förvaltarskap
I 2 Kor 8–9 ges ingående undervisning om tjäns-
ten sett utifrån ett förvaltarperspektiv, insamling 
av medel till förmån för dem som lider brist. För-
modligen har församlingen i Korint inte lyckats så 
väl med insamlingen till de medkristna i Jerusalem 
– en uppryckning behövdes! Det är berikande och 
intressant att ta del av aposteln Paulus’ retorik, hur 
han rent pedagogiskt uppmuntrar till givande och 
offervillighet.

Inledningsvis tar han upp andras exempel – för-
samlingarna i Makedonien. Trots prövningar och 
fattigdom har de i glädje deltagit och offrat i upprik-
tig hängivenhet: De har gett efter sin förmåga, ja, över 
sin förmåga och helt frivilligt … (2 Kor 8:3). Det har 
gjorts – inte för att synas inför människor – utan … 
först och främst åt Herren … (2 Kor 8:5). Motivatio-
nen finns i hängivenheten till Herren. 

Grunden
I Korint kunde man skryta med överflöd på tro, tal 
och kunskap – varför då inte på samma sätt när det 
gäller kärleksgärningar? Aposteln framhåller inte 
denna angelägna sak som en befallning, utan lyfter 
fram evangeliet som den bärande drivkraften för all 
offer- och tjänstvillighet: Ni känner ju vår Herre Jesu 
Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, 
för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika (2 Kor 
8:9). Tidigare i brevet har försoningens mysterium 
utmålats: Gud var i Kristus och försonade världen 
med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras 
överträdelser … Den som inte visste av synd, honom 
har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom 
skulle stå rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:19, 21). Med 
blicken fäst på Jesus förmedlas frälsning, liv och 
salighet. Det gäller den bortkomne, den ovärdige, 
den förlorade. I förlängningen föds ett sinnelag som 
har medmänniskors nödvändigaste i fokus, deras 
välbefinnande till kropp och själ. 

Attityden
Paulus framhåller fortsättningsvis följande: Finns 
den goda viljan, så är den välkommen med vad den 
kan ha och bedöms inte efter vad den inte har (2 Kor 
8:12). En förvaltning enligt Guds tanke och plan 

Guds obeskrivligt rika gåva 

förordar en rättvis fördelning: Just nu kommer ert 
överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång 
deras överflöd skall avhjälpa er brist (2 Kor 8:14).

I påföljande kapitel utläggs saken ytterligare. Den 
som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som 
sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad 
han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller 
av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har 
makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och 
under alla förhållanden har nog av allting och kan ge 
i överflöd till varje gott verk (2 Kor 9:6–8). Här finns 
både allvar och ironi i framställningen: Om Gud 
har välsignat och gett allt – sin älskade Son – skulle 
vi kristna vara snåljåpar? Nej, verkligen inte! En 
sådan av Gud född tjänstvillighet framhåller inte 
människors förträfflighet, utan medför tacksamhet, 
tacksägelse och pris till Gud. Djupast sett är det 
baserat på Guds överväldigande nåd.  

Gåvan 
Evangeliets kärna får sista ordet i framställning-
en: Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva (2 
Kor 8:9). Gud har så älskat den förlorade världen, 
mänskligheten att han sänt sin Son till försoning 
för världens synd. Avsikten är uppenbar: att den 
som tror på Sonen inte skall gå förlorad utan ha 
evigt liv. 

Ser du utmaningen: förmånen och glädjen att få 
ta emot gåvan och vara med i uppdraget?

Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och för-
manas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och 
fridens Gud vara med er. (–––) Vår Herre Jesu Kristi 
nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare 
med er alla (2 Kor 13:11, 13).

Roland Gustafsson
lärare i missiologi
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Sedan Församlingsfakulteten startade 
hösten 1993 har vi erbjudit ett flertal 

olika kurser och temadagar. Gemensamt 
för merparten av dem är att de varit för-
lagda till våra lokaler eller i varje fall till 
Göteborgs stad. Våra kurser har därför inte 
varit tillgängliga för alla intresserade.

Vi gör nu en satsning där vi erbjuder kur-
ser, vilka normalt ingår i vår TU-utbildning, 
som distanskurser. Kurserna har anpassats i 
upplägget så att undervisningen koncentre-
ras till tre tillfällen under terminen från fre-
dag kväll till lördag eftermiddag. Om detta 
faller väl ut kan man så småningom läsa in 
den kortare av våra utbildningar utan att 
behöva flytta till Göteborg.

Först ut under våren är kursen Introduk-
tion till Gamla testamentets exegetik. Kur-
sen ger en översiktlig inledning till Gamla 
testamentet som akademiskt ämne. 

Vi kommer att arbeta med Gamla testa-
mentet i syfte att komma åt dess budskap i 
sin egen samtid samtidigt som vi relaterar 
budskapet till vår samtid. För att kunna 

Studera Gamla testamentet på distans
Under våren erbjuder Församlingsfakulteten en av kurserna inom TU 1, Introduktion till Gamla testamentets exegetik, som distanskurs. 
Kursen innehåller undervisning under tre veckoslut, fredag kl. 18–21 och lördag kl. 9–16.

Kursplanen med kod EG 11D finns på www.ffg.se (under fliken ”Utbildning” =>” kursplaner”).
Undervisningstillfällen: 3–4 februari, 23–24 mars & 25–26 maj.

Ansökan senast 10 januari, bifoga personbevis för studier samt gymnasiebetyg eller annat intyg av behörighet.

Fakultetens dag 
10 mars �01�
Föreläsningar och seminarier
Tillfälle att blicka in i verksamheten och se vårt nya kapell
Alla välkomna, ingen anmälan

Församlingsfakulteten inbjuder till

Temadag 
9 mars �01�
Liturgi och gudstjänst 
Medverkande prof. Naomichi Masaki m.fl.

Studera Gamla testamentet på distans
bilda sig en uppfattning om hur t.ex. pro-
feternas budskap kunde tolkas i sin samtid 
behöver man kunskaper om dåtiden. Vi 
behöver kunna en del om kulturen, om 
det politiska skeendet med stormakter som 
drog ut på fälttåg. Vi behöver veta något 
om hur kananéernas tro såg ut, då deras 
gud Baal framträder som en gud som ofta 
dyrkades även av israeliterna. Förståelsen 
av de olika bibelböckerna beror också på 
kunskaper i fråga om samhällssystem, sty-
relseskick.

Det är fascinerande att studera lagarna 
i Moseböckerna i ljuset av andra lagtexter 
som bevarats och återfunnits vid arkeolo-
giska utgrävningar. Här finns en lång rad 
likheter, Gamla testamentet är väl inbäddat 
i sin samtids kultur, men här finns också av-
görande skillnader. Somliga lagar i Gamla 
testamentet är så vitt vi idag vet unika för 
Israel. Det finns också vissa principer i 
rättskipningen och straffsatserna som ut-
märker sig i jämförelse med lagarna från 
Babylonien.

Bidragen till förståelsen från Gamla tes-
tamentet från arkeologins område är också 
omfattande och ibland ganska snåriga. 
Bland forskarna skiljer sig uppfattningarna 
rejält i fråga om vilka fynd som ska relateras 
till Bibelns framställning av Israels historia, 
och vilka som eventuellt styrker eller talar 
mot dess trovärdighet. På detta område 
har det forskats ganska mycket de senaste 
åren och det finns en stor mängd material 
att relatera till för den intresserade.

Med ett mer formellt språk kan vi sam-
manfatta: Vi fokuserar på flera olika aspek-
ter av Gamla testamentets exegetik, som bi-
belkunskap, isagogik (=historisk introduk-
tion av varje enskild bok), Israels historia, 
biblisk realiakunskap (=geografi, klimat, 
kultur, omgivande religioner o.s.v.).

För den intresserade finns kursplan med 
uppgifter om kursen inklusive litteraturför-
teckning på vår hemsida: www.ffg.se.

Varmt välkomna till en spännande 
kurs!

Johannes Hellberg

info/annonser

Kurs i troslära och bibelkunskap VT �01�
Datum:  4/2 RG Bön – hjärtats samtal med Gud
 25/2 RS Bönen i Johannesevangeliet
 31/3 RI ”Från bönens värld”
 21/4 RG Fader vår, del 1 
 5/5 BB Bön – Guds folks stora privilegium
 26/5 BB  Fader vår, del 2

Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen.
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 4 februari.

Tema:  Herre, lär oss att be

Lärare: Bengt Birgersson (BB), Roland Gustafsson (RG), 
Rune Imberg (RI), Rune Söderlund (RS) 

Tid: Lördagar 10.00 –12.30  

Plats: FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61

VÄLKOMNA!
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Julgåva

Från och med innevarande år kommer ni som har stött vår verksam-
het under det senaste året att få en liten julklapp som tecken på vår 

uppskattning. Vi vill på det sättet framföra vårt tack för gåvor och förböner 
under året som gått. Vår förhoppning är att ni ska ta emot det som en 
symbolisk gåva som uttrycker den stora tacksamhet vi känner gentemot er 
som bär vårt arbete.

Denna gåva kommer i stället för den stora och relativt kostsamma sats-
ningen vi tillsammans med Örtagården och SELMA gjort under många 
år i form av Gåvokalendern.

Vi tackar ofta Gud för er i våra andakter på Församlingsfakulteten. Må 
Gud välsigna er!

Johannes Hellberg

Evangelisation och fördjupning
www.gloriaforlag.se

Detta nummer är sponsrat av

Vill du som är företagare stödja FFG? 
Då kan du också vara med och sponsra utgivningen av Hälsning. 
Hör av dig till info@ffg.se så ringer vi upp. 

ekonomi

Tack!

Under åtta års tid har vi på Församlingsfa-
kulteten varit välsignade med att ha Bir-

gitta Ellison bland oss. Birgitta anställdes som 
biblioteksassistent, men hennes arbetsuppgifter 
sträckte sig över många andra områden. Birgitta 
var ofta den som studenterna först mötte när de 
sökte någon i personalen. Arbetsplatsen på gamla 
expeditionen med kopiator och många männis-
kor som passerade gav inte alltid arbetsro, men 
med upphöjt lugn arbetade Birgitta metodiskt 
med sina arbetsuppgifter. Namnet Birgitta har 
keltiskt ursprung och betyder ”den upphöjda”. 
Alltså vittnade hennes namn om det sätt varpå 
hon utförde sitt arbete.

Birgitta slutar sin anställning på egen begäran några år före pensionen för 
att få mer tid till familjen. Vi kommer att sakna dig Birgitta, men hoppas att 
du ska få tid till det du önskar göra. Du är alltid välkommen till oss.

Ett stort tack till dig Birgitta för alla dina insatser genom åren. Tack för 
tålamod med oss kollegor och för att du funnits där för studenter och bi-
belskoleelever. Gud välsigne dig och din man!

Johannes Hellberg
rektor

info/annonser

Kära vänner!

Mitt i terminen kommer dessa rader. 
En intensiv och spännande höst ger 

på studenter och personal mycket att göra. 
Dessa rader skrivs när de sista förberedelserna 
för FFG:s bibeldagar, som också kommer att 
inrymma en examenshögtid, då de studenter, 
som i våras avslutade sin treåriga utbildning, får 
sina examensbetyg. Det är första gången vi kan 
dela ut EEAA:s examensbetyg över fullgjord 
bachelorutbildning (kandidat-) (certificate of 
theological education), sedan vi fick EEAA: s 
godkännande av vår utbildning. Vi ligger också 
just nu startgroparna för rekrytering till nästa 
års studentintag och för Bibelskola Göteborg. 

Det är stort att få följa rapporteringen från 
vår ekonomiavdelning om hur gåvor kommer 
in från många trofasta understödjare. Vi vet att 
det är en kallelse från Kyrkans Herre att förvalta 
dessa medel på ett riktigt sätt. Styrelsen följer 
noggrant vad som händer, och rektor vakar med 
stor omsorg över medlens förvaltning. 

Trots många gåvor så har vi ännu inte nått 
upp till det budgetmål, som vi vågat sätta för 
det här året. Verkligheten är att det hittills sedan 
den 1 juli fattas ca 100 000 kronor.  Men vi vill 
med dessa rader lägga också den saken både på 
Herrens hjärta, som trofast försett oss med det 
vi behöver, och på Era hjärtan, Ni våra trofasta 
vänner och understödjare. 

Vi vädjar också om förbön för att studenter 
och bibelskoleelever under det här läsåret ska nå 
sina mål och att arbetet med rekrytering av nya 
studenter för nästa år ska bära god frukt.

Bengt Birgersson
utbildningssekreterare, lärare i pastoralteologi



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

Berätta kort om dig själv.
Jag är uppvuxen i en kristen familj i söd-
ra Finland. Pappa är finlandssvensk och 
mamma finskspråkig, så jag själv blev 
tvåspråkig. När jag läste den teologiska 
linjen i finska Folkmissionens bibelskola 
väcktes mitt intresse för teologi. Som ett 
oerhört viktigt stöd i mina studier – och 
liv i allmänhet – har jag haft Finlands teo-
logiska institut som stöder bibeltrogen, 
klassisk teologi, samt min församling, 
Missionsprovinsens Markus-koinonia. 
På fritiden deltar jag i föreningsverksam-
het, umgås med mina vänner eller fördju-
par mig i en god bok.

Varför Göteborg av alla platser?
Jag kände inte till Göteborg sen tidigare 
så det var FFG som lockade mig hit. Som-
maren 2009 deltog jag i Corpus Christi-
konferensen i Varberg. Där träffade jag 
pastorerna Bengt Birgersson och Jakob 
Appell som undervisar på fakulteten och 
några av fakultetens studenter. Det som 

Intervju med Ida Jungner
Vårterminen 2011 hade Församlingsfakulteten besök av teologistuderande Ida Jungner, från Finland. Ida är 25 år, 
född i Lovisa och studerar teologi i Helsingfors.

slutligen fick mig att fatta beslutet var 
dock att två av mina goda vänner hade 
tillbringat en termin på FFG:s bibelskola 
och haft goda erfarenheter. Hösten 2010 
studerade jag i Tyskland, och efter jul-
lovet styrde jag mot Göteborg.

Vart ska du sedan?
Jag kommer åka vidare till Cambridge, 
England. I en månads tid kommer jag att 
bo på Westfield House, ett lutherskt teo-
logiskt seminarium, och använda univer-
sitetsbiblioteken för att samla material till 
min uppsats. En god vän till mig skriver 
sin doktorsavhandling där, så det känns 
lätt att åka.  Sedan blir det Finland igen.

Hur skulle du vilja beskriva din tid här 
på FFG?
Som väldigt givande! Det har varit fint 
att kunna kombinera teologiska studier 
med ett regelbundet andaktsliv. Ofta för-
lorar man fokus när man bara sitter vid 
datorn och filar på uppsatsens fotnoter. 
När sedan alla samlas till gemensam bön 
blir det åter uppenbart varför man stude-
rar teologi: till kyrkans uppbyggelse och 
undervisning för andra. Största delen av 
tiden har jag skrivit min uppsats på min 
egen läsplats, men jag har också deltagit i 
en fördjupningskurs i systematisk teologi 
med Torbjörn Johansson. Den har varit 
jätteintressant och haft hög nivå. Om jag 
hade haft mera tid skulle jag gärna ha läst 

flera kurser. Elever och personal har be-
mött mig varmt och det har varit trevligt 
att ha möjlighet till teologiska och per-
sonliga samtal i pauserna. Det har varit 
fint att få lära känna er alla!

Vad handlar din uppsats om?
Jag forskar i en tysk ekumenisk dialog mel-
lan lutherska och romersk-katolska teolo-
ger som avslutades på 90-talet. Temat är 
Bibelns och traditionens förhållande. Jag 
är främst intresserad av hur den ekume-
niska arbetsgruppen anser att Guds Ord 
varit närvarande i kyrkan genom tiderna 
och på vilket sätt Bibeln är sammanflätad 
i kyrkans tradition som helhet.

Har du några planer för framtiden?
Om allt går som planerat blir jag teologie 
magister i slutet av hösten 2011. Efter 
det är allt ganska öppet. Om jag kommer 
in på doktorsprogrammet i Helsingfors 
fortsätter jag att forska. Redan när jag 
började studera hade jag som kallelse att 
göra god teologi i stället för all den obib-
liska och förvrängda som finns. Vid sidan 
om kommer jag eventuellt att jobba del-
tid med mer av det praktiska församlings-
livet. Vi får se hur det blir: ”Människans 
hjärta tänker ut en väg, men Herren är 
den som styr hennes steg.” Ords. 16:9.  

Jonatan Ådahl
red.sekr. 

Bibelskola Göteborg inbjuder till 

nytt läsår �01� – för alla 
intresserade, oavsett ålder

Det är möjligt att ansöka redan nu via vår hemsida 
(www.bibelskolagoteborg.se).
 
Välkommen att vara med när vi drar igång i augusti 2012!

Studera Teologi!
Församlingsfakultetens ettåriga resp. treåriga teologiska 
utbildning har nytt intag hösten 2012. Vi har tre inriktningar: 
Exegetisk, Missiologisk och Systematisk. Det första basåret 
är gemensamt för för de olika inriktningarna. 

Läs mer på hemsidan (www.ffg.se).
Välkommen!


