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och julens budskap

Guds ord är ljuset på min stig

V

i svenskar är vana vid att kyrkoåret har en stark
koppling till naturens växlingar: Vid kyndelsmäss börjar dagarna bli längre – vid påsktid håller
ljuset på att segra över vårens nattmörker – vid midsommar, Johannes döparens födelsedag, skiner solen
nästan dygnet runt – när advent kommer och alla
”Som teologisk ljusen tänds känner man: Äntligen vänder det snart…
institution får vi
På det sättet ger dygnsrytmen i Norden ofta en
på FFG studera förstärkning av andliga och teologiska perspektiv
som för många aldrig blir uttalade men som man
Bibeln och
gång på gång kan känna på sig, intuitivt.
Samtidigt måste vi vara medvetna om att kristna
lyfta fram detta i andra länder kan få helt andra ”vibbar” under kyrperspektiv:
koåret. Eftersom jag tillbringat ca tio år vid ekvatorn
Jesus säger
kan jag med förtjusning tänka på vad som händer
vid en julotta i Kenya: Man går med ficklampor till
att han är
kyrkan. När gudstjänsten börjar anar man gryningens
världens ljus.”
ankomst. När man kommer ut ur kyrkan flödar sol
och värme och man samlas i hemmen för att dricka te
och festa på mandazi, en afrikansk variant av flottyrmunkar – höjden av lyx på kenyanska landsbygden!
Men om man försöker tänka bort dessa mer tillfälliga och regionalt betingade associationer – vilket
utgör julens egentliga budskap? Och vilken är Församlingsfakultetens kallelse i allt detta?
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Ljuset
I honom [Jesus] var liv, och livet var människornas ljus…
Julens budskap kan sammanfattas i ett ord: ljus. Vi
hittar det i Gamla Testamentets profetior (t.ex. i julepisteln, ”det folk som vandrar i mörkret skall se ett
stor ljus”; i Jes 9:2), vi finner det i Nya Testamentets
jublande proklamationer (t.ex. i Johannesprologen,
ovan; Joh 1:4).
Som teologisk institution får vi på Församlingsfakulteten studera Bibeln och gång på gång lyfta fram
detta perspektiv: Jesus säger att han är världens ljus
(Joh 8:12). Vad innebär det? Vi får vända och vrida på
dessa bibelord, finna nyanser, se hur de ger struktur
åt stora delar av Bibelns undervisning. Exegeterna
arbetar på sitt sätt, dogmatikerna på sitt. Som kyrkohistoriker är jag t.ex. fascinerad över hur Jesajas ord
i 49:6 (”ett ljus för hednafolken”) gång på gång återkommer i Lukas skrifter: Simeon anspelar på dem när
han möter Jesus i templet (Luk 2:32) – Jesus anknyter
till dem när han initierar den kristna missionen (Apg
1:8) – Paulus citerar dem när han inleder arbetet med
direkt hednamission (Apg 13:47).
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Mörkret
… och ljuset lyser i mörkret ...
Frälsningsbudskapet utspelar sig i en fallen värld.
Som teologisk institution inte bara får vi ta upp
detta – vi måste faktiskt behandla detta. Bara för att
bli akademiskt mer accepterade kan man inte trolla
bort syndafallet, människans syndafördärv, kampen
mellan gott och ont.
Synden är en realitet. Därför är nåden och frälsningen desto större, ännu mer fantastisk!
Inom teologin behöver vi hela tiden röra oss mellan dessa båda poler: ont och gott – synd och frälsning – dom och nåd. Olika delar av teologin behöver
behandla dessa teman, varje disciplin på sitt sätt. Bara
ett exempel på detta, Paulus ord i Efesierbrevet 5:
Pröva vad som är Herren kärt. Ha inget att göra
med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem
i stället.
Ett sådant bibelställe är viktigt att beakta och
utlägga, särskilt för en institution som har nåd och
sanning som valspråk!
Ljuset
… och mörkret har inte övervunnit det
Det bästa kommer till sist: Ljusets seger!
I Rom 8 lyfter Paulus fram ett viktigt element i
den kristna teologin:
I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom
honom som har älskat oss.
Jesus, Guds son och vår Frälsare, har segrat. Den
kristna kyrkan lever av denna seger! Som teologer
och som teologisk institution har vi förmånen att
både studera denna seger (hur gick den till? vari består den?) och proklamera detta, eller med aposteln
Johannes ord:
Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta
är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan
besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds
Son? (1 Joh 5:4 f )
För romarrikets lärda lät detta löjeväckande, men
kyrkohistorien vet vem som fick rätt …
Vi önskar alla våra läsare, förebedjare och understödjare en riktigt VÄLSIGNAD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR i Jesu, vår Frälsares namn.
Rune Imberg

O

rdet konstaterar ... att Gud är ljus och att inget
mörker finns i honom (1 Joh 1:5), att Han …
bor i ett ljus dit ingen kan komma (1 Tim 6:16). Aposteln Jakob benämner Gud som ... ljusens Far, som inte
förändras eller växlar mellan ljus och mörker (Jak 1:17).
Denna verklighet beskrivs i skapelsens morgon, när
Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus (1 Mos 1:3).
HERREN är ... Israels ljus (Jes 10:17). Samme profet
talar profetiskt om hur mörkrets barn ... skall
se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram
(Jes 9:2) och eskatologiskt om
att … HERREN skall vara
ditt eviga ljus, din Gud skall
vara din härlighet (Jes
60:19).
I tidens fullbordan
träder Han fram: Det
sanna ljuset, som ger ljus åt
alla människor, skulle nu
komma in i världen (Joh
1:9). Aposteln Paulus talar
om ... ljuset som strålar från
evangeliet om Kristi härlighet,
han som är Guds avbild (2 Kor 4:4).
Jesus Kristus bekänner och proklamerar: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte
vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). Han
uppmanar: Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni
blir ljusets barn (Joh 12:36).
När människor får del av denna kallelse, till frälsning och efterföljelse, konstateras följande faktum:
... han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds
folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått
barmhärtighet (1 Petr 2:9–10). En ny verklighet är
för handen: Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus
Guds ord är ljuset på min stig
och mina fötters lykta.
Där det är brinnande i mig,
där måste mörkret flykta.
Då ser jag lätt
att hitta rätt
dit jag vill hinna gärna,
där är mig satt
i jordens natt
en himmelsk morgonstjärna.

i Herren. Lev då som ljusets barn (Ef 5:8). Ni är alla
ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten
eller mörkret (1 Tess 5:5). Därför konstaterar Jesus
angående lärjungarnas identitet och status: Ni är
världens ljus (---), låt ... ert ljus lysa för människorna,
så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i
himlen (Matt 5:14, 16). Aposteln Paulus uttrycker
samma sak: … Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt
och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor
i världen när ni håller fast vid livets ord
(Fil 2:15–16). Till skillnad från
mörkrets ofruktbara gärningar
kännetecknas dagordningen av: Ljusets frukt består
i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter
(Ef 5:9). Det är att vara
iklädd ... ljusets vapenrustning (Rom 13:12).
Paulus, hedningarnas
apostel, fick uppdraget
att … öppna deras ögon, för
att vända dem från mörker till
ljus och från Satans makt till Gud
(Apg 26:18). Ett missionsuppdrag
som fortgår tills HERREN kommer tillbaka på himmelens skyar!
Psalmisten bekänner: Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig (Ps 119:105), och aposteln
Petrus talar om det fasta profetiska ordet, om vikten
av att hålla fast vid det ... som till ett ljus som lyser på
en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går
upp i era hjärtan (2 Petr 1:19). Ja, genom Ordet / Jesus Kristus vilar gudsrelationen på en trygg relation
med påföljande bekännelse: Hos dig är livets källa, i
ditt ljus ser vi ljus (Ps 36:10).

”Ljusets frukt
består i allt
vad godhet,
rättfärdighet
och sanning
heter.”

Roland Gustafsson

Jag ber dig, Gud, av hjärtans grund
att du till hjälp mig giver
ditt helga ord, att det var stund
i hjärtats djup förbliver.
Så får jag väl
till liv och själ
din stora nåd erfara,
och vad mig då
än hända må,
skall du mig väl bevara.
Lazarus Spengler 1524
(till svenska 1543)
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Uppskattad bibelkonferens i novembe

Nye rektorn Torbjörn Joh

ansson.

Förnyad EEAA-ackreditering!
Några glada bibelskoleelever.

Terminsavslutning!

insavslutning.

Körsång vid term
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Nytt läsår!
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Info/annonser

Info/annonser

Reformationsjubileet fortsätter

Ekonomi

Nyårslöfte 2015?

Kurs i Gamla testamentets
exegetik på halvfart (7,5 sp)

SIMUL 2015

Reformationsjubiléet Reformation 500 – SIMUL fortsätter under 2015. På temadagar,
sommarbibelskolan, och vår bibelkonferens lyfts spännande aspekter fram av det reformatoriska
nyckelordet SIMUL (”samtidigt”) och under 2015 med frågeställningar som rör sig i gränslandet
kristologi-sakramentslära, dvs. föreningen av andligt och kroppsligt i Kristus och sakramenten.
Redan nu kan vi presentera delar av arrangemangen.
2014 – BIBELN: Guds ord och människors ord – SIMUL

Lär dig mer om Gamla testamentet
Kursen presenterar varje enskild bok och ger en översikt över Israels
historia i relation till dess omgivning. Kursen innehåller också en mindre
interpretationsövning där du övar dig i att tolka ett avsnitt med exegetiska
metoder.
Kurskod: EG 11
Kursperiod: 19 jan–25 mars (undervisning måndag 10.05–12.00, 13.15–14.00 och
onsdag 13.15–15.00)
Anmälan senast 19 dec

2015 – SAKRAMENTEN: materiella element och andliga gåvor – SIMUL
2016 – MEDBORGARSKAPET: i himlen och på jorden – SIMUL
2017 – KRISTEN: syndare och rättfärdig – SIMUL

Lärdomar från allmänpedagogiken in i Kyrkans pedagogiska uppgift

Lördagsundervisning:

Temadagen med Egil Sjaastad från Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo aktualiserar lärdomar från allmänpedagogiken till förnyelse för
kristna som står i Kyrkans undervisningsfunktion. Utförlig information finns i föregående nummer av Hälsning samt på vår hemsida.

”Bibeln: Guds ord och människors ord”, är det övergripande temat för
lördagsundervisningen 2014–15. Olika aspekter av bibelsynen fördjupas av
våra lärare inom ramen för deras respektive ämnesområden, denna gång
med fokus på historia, själavård och Bibelns egen bibelsyn.

Fredagen den 27 februari 2015 kl. 10.00–16.00

Anmälan till temadagen senast 15 februari (kostnad: 300 kr, gratis för studerande). Välkommen!

Bibeln: Guds ord och människors ord
Lärare:
Tid:
Plats:
Datum:

Fakultetens dag – en mötesplats!
Lördagen den 28 februari 2015:
Ta del av god undervisning på Församlingsfakulteten, få en inblick i verksamheten, träffa gamla och nya studenter, lärare, understödjare,
vandra genom lokalerna, gör bokfynd i bibliotekets dubblettförsäljning, var en del i ett sammanhang som vill bygga upp och nå ut med
evangeliet om Jesus Kristus – välkommen till Fakultetens dag!

Bengt Birgersson (BB), Rune Imberg, (RI), Timo Laato, (TL).
Lördagar 10.00–12.30
FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61, Göteborg
21 mars ”Egyptisk historieskrivning och Israels uttåg ur Egypten” (RI).
18 april ”Liberal, konservativ eller biblisk bibelsyn?” (TL)
9 maj ”Katrinas själavård och Johannes bibelsyn: Några perspektiv från
Stengrunden” (BB)

Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen.
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 21 mars.

Tema: Vi förkunnar Kristus!
13.30 Inledning – Bibeltimma med Egil Sjaastad: Förkunnelse i Apostlagärningarnas ljus

Sommarbibelskola 6–8 augusti

14.30 Miniseminarier
15.00 Kaffeservering

Bibeltimmar med Jan-Erik Appell (kaplan) och föreläsningar med
fakultetens lärare.

15.45 Miniseminarier
16.30 Föreläsning, Egil Sjaastad, Vi förkunnar Kristus!
17.15 Avslutning med kollekt till FFG
Miniseminarier att välja mellan:

Bli månadsgivare!

V

ar och en må ge vad han har beslutat
sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. (2 Kor 9:7) Om fakulteten
ligger på ditt hjärta vill vi uppmuntra till
ett sådant beslut med anledning av att
nådens år 2015 står för dörren. Vi står
tillsammans!
Minnes- och hyllningsgåva?
Tänk på fakulteten!
Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för
Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. (1 Kor 15:58) Ett arbete i Herren som inte är förgäves vill fakulteten orubbligt stå i – alldeles oavsett
om framtiden bär med sig sekularisering,
död, finanskriser eller nedläggningshot.
Var med i det arbetet!
Testamente?
Var med och bygg framtidens fakultet!
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av
Guds mångfaldiga nåd. (1 Petr 4:10) De
egendomar ett Guds barn lämnar efter
sig kan vara ett uttryck för gott förvaltarskap av Guds mångfaldiga nåd. Ett gott
testamente är som en sista förvaltning
i jordelivet, ett sista tjänande av andra,
som uttrycker Guds omsorg för helheten
– där fakulteten är en del. Låt oss tjäna
varandra!

• Effektiva ord. Guds ord i informationssamhället, Torbjörn Johansson

Hälsnings redaktion

• Vad blev fel i begynnelsen? De judiska uppfattningarna i Jesu samtid, Daniel Johansson
• Kristus-förkunnelse – utan kompromisser (2 Kor 4), Roland Gustafsson

tillönskar sina läsare

• Centrala drag i Jesu förkunnelse, Timo Laato
• Så säger Herren! Om bibelsyn och själavårdande förkunnelse, Bengt Birgersson

en välsignad julhögtid!

• Lutherbibeln och Gustav Vasas bibel – en av reformationens mest oväntade och dynamiska effekter, Rune Imberg

Bibelskola Göteborg 2015–2016

Internationell bibelkonferens

om kristologi och
sakramentsteologi

Bibelskola Göteborg arbetar med ny, spännande form för bibelskola 2015–2016. Informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt och i nästa nummer av Hälsning presenteras bibelskolans
nya form, innehåll och framförallt möjligheten för Dig att gå den!
www.bibelskolagoteborg.se
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13–14 november 2015
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Gof
Jul

Boka datum
redan nu.
Mer information
kommer.
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Hälsning som pdf?
Många bäckar små!
… lägga undan och samla ihop vad han
lyckas spara … (1 Kor 16:2) Fakulteten
vill försöka vara goda förvaltare av den
nåd understödjare och gåvor är för oss. I
ett av många led att spara in på kostnader
vill vi börja skicka ut Hälsning som pdftidning (kostnadsfritt för både givare och
mottagare) till dem som anmäler sig. Anmäl dig som mail-prenumerant idag!
Jakob Appell
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Nyhet!
Kvällsbibelskola och Vinterbibelskola på Församlingsfakulteten
Vinterbibelskola

Fredag–lördag den 16–17 januari bjuder vi in till bibelhelg på Församlingsfakulteten med fördjupade möjligheter till undervisning,
samtal, bön och gemenskap. Bibelhelgen är avgiftsfri och kan ses som en minivariant av vår traditionella sommarbibelskola.
Anmälan senast 9 januari. Alla intresserade är välkomna!
Lördag 17 januari
08.50–09.10 Morgonbön TJ
09.15–10.00 Kristen tro i mötet med islam RG
10.00–10.30 Fika
10.30–12.00 Gud i ord: om Guds ords betydelse för den kristna
församlingens liv TJ
Avslutande samtal och reflektioner
12.00–12.20 Middagsbön RG

Fredag 16 januari
15.00–16.00 Daniel – från krigsfånge till premiärminister RI
16.00–16.30 Fika
16.30–17.30 Doplivet: om vad det innebär att leva i sitt dop DJ
17.30–17.50 Kvällsbön JA
18.30
Middag

Kvällsbibelskola

Bibelskola Göteborg inbjuder alla intresserade, oavsett ålder och bakgrund, till en kvällsbibelskola på Församlingsfakulteten
tisdagskvällar kl. 18.00–20.30 (enkelt fika ingår) under våren 2015. Bibelskolan är helt kostnadsfri och det ges smakprov ur de tre
block som utgör kursinnehållet på Bibelskola Göteborg. Välkommen!
Anmäl dig till ett eller flera block på kvällsbibelskolan, senast vid det öppna forum som föregår respektive block (13/1, 3/3, 21/4).
Öppet forum bryter av blocken, bjuder in nya intresserade (ingen anmälan), och tar upp aktuella och utmanande frågeställningar.
Anmälan till båda bibelskolorna görs till expeditionen: info@ffg.se, tfn: 031-778 35 40, mob: 072-325 94 70.
Mer information på www.bibelskolagoteborg.se och www.ffg.se
13 januari

Öppet forum: Han, hon, hen? Genus, kön och Gud i Bibelns texter

RI

16–17 januari Vinterbibelskola (anmälan senast 9/1)
Kvällsbibelskola I: BIBELN (anmälan senast 13/1)
20 januari

Gud i GT: bibelsyn

27 januari

Gud i GT: Psaltaren

JA

3 februari

Gud i NT: Jesu person

10 februari

Gud i GT: Kristus

17 februari

Gud i NT: Jesu verk

24 februari

Gud i NT: Jesu återkomst

3 mars

Öppet forum: Gud, guru, galning? Jesus om Jesus

BB
DJ

JA
DJ
DJ
DJ

Kvällsbibelskola II: LÄRA & LIV (anmälan senast 3/3)
10 mars

Gud i skapelsen

17 mars

Gud i Kristus

RI

TL

24 mars

Gud i Kyrkan

BB

31 mars

Gud i kallelserna

7 april

Gud i gudstjänsten

14 april

Gud i bönen

21 april

Öppet forum: En Gud med många ansikten? Om religionerna och den kristna trons anspråk

JA
OF

OF

Kvällsbibelskola III: GUD I HISTORIA & SAMTID (anmälan senast 21/4)
28 april

Gud i GT:s historia

RI

5 maj

Gud i NT:s historia

RI

12 maj

Gud i Kyrkans historia

19 maj

Gud i samtiden

26 maj

Gud i kulturen

TJ

2 juni

Gud i politiken

TJ

Lärare:

Torbjörn Johansson (TJ), Rune Imberg (RI), Bengt Birgersson (BB), Daniel Johansson (DJ),
Jakob Appell (JA), Olle Fogelqvist (OF), Roland Gustafsson (RG)

RI

TJ

TJ

