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LEDARE

Simul – en pågående satsning

Församlingsfakulteten har, som många av 
våra läsare känner till, valt att uppmärk-
samma reformationens teologi utifrån ett 

latinskt nyckelord, simul (samtidigt, på samma 
gång). Det har nämligen visat sig att många av re-
formationens kärnfrågor har ett karakteristiskt drag 
som tenderar att återkomma: simul, ”samtidigt”. 
De teman vi arbetat med under fyra år är följande:
• Bibeln som Guds ord och människors ord – sam-

tidigt (2014)
• Sakramenten – himmelska gåvor och jordiska 

element – samtidigt (2015)
• Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samti-

digt (2016)
• En kristen som syndare och rättfärdig – samtidigt 

(2017)

Vi har under studiedagar och kurser fått upptäcka 
nya sidor av reformationen genom denna infalls-
vinkel. Termin för termin undersöks och behandlas 
centrala teologiska frågor. 

Det finns ytterligare en klassisk frågeställning av 
simul-karaktär, och den är orsaken till Fakultetens 
tillkomst: akademisk och kyrklig teologi – samtidigt. 
Vår institution har vuxit fram utifrån övertygel-
sen att kyrka och akademi hör ihop, därav namnet 
 Församlings-fakulteten. 

Ett genomgående drag i Fakultetens undervisning 
är strävan efter att undervisningen ska vara relevant 
för kyrkan. En kyrkorelevant eller konfessionsrelevant 
teologi, med andra ord. Med en biblisk inriktning 
på de akademiska studierna blir ett simul naturligt: 
samtidigt som vi bedriver akademisk forskning så sker 
en fördjupning av de trons perspektiv som kyrkan lever 
i. Bön och studier hör samman.

En avgörande förutsättning för alla dessa simul är 
julens outgrundliga mysterium: Barnet i krubban är 
sann Gud och sann människa – samtidigt, utan någon 
förvandling av vare sig det gudomliga eller mänsk-
liga. ”Gud blev människa.” Så kort och kärnfullt kan 
julens budskap uttryckas. Eller med Bibelns egen 
formulering: ”Ordet blev kött”.

Denna nyckelsats i den kristna tron har ibland 
blivit missförstådd. Man har då förstått saken så, att 
Gud förvandlades till människa i den meningen att 
han upphörde att vara Gud. Det skulle då handla om 
någon förvandling i likhet med vad vi möter i den 
grekiska och romerska mytologin, där man kunde 
tänka sig att en människa förvandlades till en gud. 
En avgörande skillnad är förstås, att riktningen i 
kristendomen skulle vara den motsatta, från Gud 
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till människa. Men språkligt ser satserna likadana 
ut: ”Gud blev människa” och ”Människan blev en 
gud”. ”Blev” skulle enligt denna förståelse betyda 
förvandling, en övergång från det ena till det andra. 
Men när inkarnationen, Guds människoblivande, 
förstås på detta sätt, så är det en förvanskning av det 
bibliska vittnesbördet. 

Enligt evangelisterna är barnet i krubban sann 
människa och samtidigt sann Gud. Barnet kallas 
och är ”Herren”. Vi står därmed inför något som 
övergår alla paralleller till andra, mytologiska skild-
ringar. Dessa är på ett sätt gripbara för tanken, t.ex. 
att en människa förvandlas till att vara en gud. När 
något upphör att vara det ena och blir det andra 
så är det något övernaturligt men inte något för 
tanken omöjligt att föreställa sig. Men det kristna 
anspråket i inkarnationen går ett steg längre. Om 
Jesu person bekänner vi med Lilla katekesens ord, 
att han är ”sann Gud, född av Fadern i evighet, och 
tillika sann människa, född av jungfrun Maria”. 
En och samme person, Jesus från Nasaret, är sann 
Gud och sann människa – utan förvandling, utan 
sammanblandning. Han är inte hälften av varje, 
vilket skulle betyda att han varken var det ena el-
ler det andra. Han är helt och fullt Gud, och helt 
och fullt människa – i en person. Detta är något 
som går över förnuftets förmåga, något som är till-
bedjansvärt. Så blir bekännelsen något som skyddar 
mysteriet från rationalismens förklaringar. Barnet i 
krubban är på en och samma gång sann Gud och 
sann människa. 

Ordet blev kött. Samtidigt är alltså Guds Ord 
fortfarande Guds Ord. Julen är Ordets högtid. När 
Guds ord läses och predikas kommer Gud själv till 
oss. Som Luther uttrycker det i en kommentar till 2 
Mos, kap 15: Gud kommer till människan på så sätt 
att han följer med de predikade orden genom örat 
och in i hjärtat. Att detta inte är lösa spekulationer 
kan vi förstå om vi jämför med vad Paulus säger i 
Rom 10:6–8, om Ordet i människans hjärta.

Ordet blev kött. Det påminner oss om att Gud 
också kommer till oss i nattvarden. Kristi sanna 
kropp och sanna blod ges oss under bröd och vin. 
Guds ord och nattvarden ska inte spelas ut mot 
varandra utan är båda nådemedel som Gud har in-
stiftat. Där dessa får stå i centrum och förmedla nåd 
och ljus från krubban, där blir det en rikt välsignad 
jul. Det vill jag få tillönska er alla som följer Försam-
lingsfakultetens arbete.

Torbjörn Johansson, rektor

FRÅN SKRIFTEN

V id jul är det vanligt att vi ger och tar emot 
julklappar. Det är en gammal tradition, 
som överraskande nog har en viss biblisk 

förankring. Redan på Esters och Nehemjas tid skick-
ade man runt gåvor till släkt och vänner vid speciella 
tillfällen, i det fallet främst mat (Est 9:19,22, Neh 
8:10,12). Inte minst för barn är det spännande att 
öppna eller rent av slita upp paketen, särskilt dem 
som ser extra lockande eller mystiska ut...

Den bästa julklappen av alla är, naturligtvis, Jesus 
själv. I själva verket utgör budskapet om hans födelse 
det största och djupaste mysteriet av alla. Det är 
dessutom ett mysterium som i sig rymmer flera del-
mysterier. 

Kvinnans avkomma / säd
Att Jesus skulle födas utlovade Gud en gång för länge 
sedan. Vi vet inte exakt datum, men däremot vet vi 
att löftet gavs på kvällen ... (1 Mos 3:8 ff ) Det skedde 
på syndafallets dag, då mänskligheten och hela till-
varon hade hamnat under syndens och dödens välde 
(Rom 8:20). Den kvällen utlovade Gud att en räd-
dare skulle komma genom att säga till ormen:

Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och 
mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall 
krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. 
(1 Mos 3:15, SFB 2014)

Det var ett stort och underbart löfte, men vad 
innebar det? Egentligen står det faktiskt ”kvinnans 
säd”, vilket på grekiska blir ”kvinnans sperma”. Det 
var ett mäktigt löfte – och samtidigt ett stort mys-
terium!

Den gravida jungfrun
Långt senare, på 700-talet f Kr, fick judarna ett nytt 
stort julbudskap. Profeten Jesaja berättade för en 
skeptisk kung Ahas (tänk vad många som århund-
radena igenom har ifrågasatt Guds löften!):

Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och 
hon skall ge honom namnet Immanuel. (Jes 7:14)

Mysteriet från skapelsens morgon började få sin 
förklaring: ”Kvinnans säd” syftade alltså på att en 
jungfru, en flicka som var oskuld, skulle föda en 
son. Men hur skulle detta ske? Det ena mysteriet 
började avslöjas eller förklaras, samtidigt växte ett 
annat fram.

När tiden var fullbordad...
När aposteln Paulus skrev sitt brev till galaterna, var 
de så teologiskt förvirrade att han behövde påminna 

Julklappar och julmysterier

dem om vad evangeliet innerst inne handlade om. 
Julens mysterium formulerade han så här:

När tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvin-
na och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod 
under lagen så att vi skulle få söners rätt. (Gal 4:4–5)

Under århundraden och årtusenden hade fromma 
människor, judar och andra, väntat på att Gud skulle 
uppfylla sina löften och sända den utlovade Messias. 
När tiden var inne skedde detta. En enkel flicka, 
jungfru Maria, födde Guds egen Son: Immanuel – 
”Gud med oss”.

Han blev fattig för att göra oss rika
Jesus föddes in i världen för att bli vår Frälsare. Detta 
är julens stora hemlighet som i sig rymmer många 
andra hemligheter. En av dem formulerade Paulus 
i ett annat brev:

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)

Julens stora gåva är given till alla människor, och 
alla har fått precis lika mycket! Det handlar bara om 
att ta emot den, eller rättare sagt: att ta emot honom, 
i sitt hjärta och sitt liv. Jesus är den verkliga julgåvan, 
till hela mänskligheten – och till dig!

Kom därför ihåg, oavsett vad affärsmännen och 
Handelns Utredningsinstitut (HUI) försöker tuta i 
oss: Årets julklapp i år, liksom alla andra år, är – Jesus!

Rune Imberg

”Årets 
julklapp i år, 
liksom alla 
andra år, 
är – Jesus!”

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN NR 6, 2015

Hälsning

Julens gåva 
och mysterium

Gof
Jul



54 nr 6/2015nr 6/2015

Håll fast vid det som du har lärt 
Jag vill här ge ett exempel på hur de orden kan till-
lämpas när det gäller en helt annan fråga, nämligen 
synen på Herrens moder Maria.

Den kristna kyrkan har sedan fornkyrkans da-
gar nämnt Marias namn söndag efter söndag. Om 
Kristus bekänner vi att ”han för oss människor och 
för vår salighets skull har stigit ned från himmelen 
och tagit mandom genom den helige Ande av jung-
frun Maria och blivit människa ...” Nu säger Nya 
testamentet förvånansvärt lite om Maria. Men om 
vi studerar det som står där, framträder en mycket 
vacker bild av en kvinna, som tog emot ett avgö-
rande uppdrag.

Utvald av Gud var hon förutsagd av profeterna. 
”Se jungfrun ska bli havande och föda en son. Och du 
ska ge honom namnet Immanuel.”(Jes 7:14). Mikas 
julprofetia nämner om ”hon som ska föda” (Mik 5:3). 
Den kristna kyrkan har alltid förstått det så, att Ma-
ria skymtar i det s.k. protoevangeliet i orden:

Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvin-
nan och mellan din avkomma och hennes avkom-
ma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga 
honom i hälen. (1 Mos 3:15)

FÖRDJUPNINGSARTIKEL

Nya testamentets 
vackra bild av Guds Sons 
mor Maria

När uppdraget genom ängeln Gabriel kom, var 
hon jungfru, trolovad med Josef men utan att bo 
tillsammans med honom. Genom ett unikt under 
skapade Guds Ande i hennes moderliv – och Gud 
blev människa. Ett ägg befruktades på ett sätt som 
skett varken före eller senare. Inkarnationen var ett 
faktum – Gud var i Kristus.

Se, jag är Herrens tjänarinna
Maria, en av de ”stilla i landet”, levde av samma nåd 
som Elisabet och Sakarias och som alla de fromma 
i Israel hade levt av. Hon visste att hon var en syn-
dare, sökte nåd för sin synd och trodde löftena om 
Messias. Efter Jesu födelse berättar Lukas att när 
hon hört herdarnas berättelse ”bevarade och be-
grundade [hon] allt detta i sitt hjärta”. Till skillnad 
från Eva, som lyssnade till ormen, så lyssnade Maria 
efter Guds röst, efter vad Guds Ande menade med 
det som sades och skedde. På visst sätt blev hon 
en ny Eva som genom sin lydnad blev redskap för 
att olyckan från Paradiset kunde botas. Själv skulle 
Maria bli frälst på samma sätt som alla dem, som i 
evighet lovprisar Gud och Lammet, som offrats för 
alla människors synd.

Fortsätter på sidan 8

Lördagen den 17 oktober, i en fullsatt föreläsningssal på Församlingsfakulteten, höll stiftelsen 
PIBUS utbildningssekreterare, prosten och teol. dr Bengt Birgersson sin avskedsföreläsning.
Han blev sedan avtackad för lång och trogen tjänst av bl.a. Per Bodemar, styrelseordförande i Peter 
Isaac Béens utbildningsstiftelse, Torbjörn Johansson, rektor på Församlingsfakulteten och Fredrik 
Sidenvall, rektor vid L M Engströms gymnasium.

I den första delen av sin föreläsning, med ämnet Håll fast vid det du har lärt dig, behandlade 
Bengt de uppmaningar som Paulus gav till sin lärjunge Timoteus att hålla fast vid den apostoliska 
undervisningen och det apostoliska arvet. 

I den senare delen av föreläsningen behandlade Bengt på motsvarande sätt Jesu mor Maria som 
ett exempel för den kristna Kyrkan i alla tider i att lyssna, begrunda och lyda.

Med tanke på att detta nummer av Hälsning har ett advents- och jultema har vi valt att 
återge senare delen av denna avskedsföreläsning som handlar om Maria och hennes Son; vi 
hoppas att längre fram kunna återge föreläsningens första del.
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Ett händelserikt år! 
Avslut och nystart. TU-studenter och deras lärare vid avslutningen i juni.  

Dr Chris Barnekov från USA med svensk medalj.

Israelkonferensen i september samlade stora skaror.

Studenter på masterprogrammet tillsammans med fakultetens lärare utanför ”gamla FFG”.

Trångt i fikakön när Bengt Birgersson 

höll sin avskedsföreläsning i oktober.

Vårt nya kapell – med luft och rymd, 

för bön, stillhet och eftertanke.

Nytt hus i hjärtat av Göteborg.

Den första riktiga aktiviteten på ”nya FFG” var sommarbibelskolan i augusti.

Högtidlig invigning av kapellet.
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Semper virgo?
Jag vill nu försöka att besvara en fråga, där jag vet att 
Luther gav ett annat svar än jag: Menade Matteus 
att Maria var semper virgo (”ständig jungfru”)? Jesu 
ankomst i världen ägde rum i ett tydligt äktenskap-
ligt sammanhang. Vi läser i Matt 1:18–25 att Josef 
var trolovad med Maria och väntade på att de skulle 
få fullborda sitt äktenskap. Men när han fick klart 
för sig att Maria väntade barn utan hans medverkan 
kunde han inte tro något annat än att hon varit otro-
gen. Det betydde för honom, att det var omöjligt att 
ta henne till sig. Kanske betyder orden om att han 
ville ”skilja sig i hemlighet” att han utåt tog på sig 
ansvaret för att hon var gravid, för att skydda henne. 
Då kom Herrens ängel till honom: 

”Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig 
Maria som din hustru, för barnet i henne har 
blivit till genom den helige Ande. Hon ska föda en 
son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska 
frälsa sitt folk från deras synder.”  

Hans trolovade hade inte varit otrogen. Han be-
hövde inte vara rädd. Han skulle göra två saker: 1) 
ta till sig Maria, som här kallas för hans ”hustru” 
eftersom de var trolovade och 2) han skulle ge barnet 
namnet Jesus, vilket betyder att han skulle adoptera 
det. Det är tydligt att Matteus utgick från att Josef 
gjorde dessa två ting som ängeln sagt. Men han ger 
ett förklarande tillägg i slutet på kapitel 1. 

När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som 
Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till 
sig. Men han rörde henne inte förrän (grek. héås) 
hon hade fött en son. Och han gav honom namnet 
Jesus. 

Varför skulle inte Josef ha fullgjort hela detta upp-
drag, vilket somliga traditioner hävdar att han inte 
gjorde? Evangelisten trodde två ting om Maria, att 
hon var jungfru, virgo, när barnet föddes, och att 
hon blev fullt ut Josef hustru därefter. 

Evangelisterna framställer Jesu mor Maria vid 
flera tillfällen tillsammans med fyra personer, som 
benämns ”hans bröder”.1 Den äldste av dem, som 
alltså bör vara Marias andre son, Jakob, blev så 
småningom ledare för urförsamlingen i Jerusalem. 
Paulus kallar honom ”Herrens broder” (Gal 1:19). 
Framstår inte det påståendet som ovederhäftigt om 
han inte vore son till Maria, när det inte anges några 
andra föräldrar till honom?

Det är märkligt att vilja göra det äktenskapliga 
samlivet till något ”orent” som Maria skulle beskyd-
das från. Guds skapelseordning för Eva och Adam, 

redan före syndafallet, var att de skulle bli ett kött. 
Med Matteus har vi anledning att hålla fast vid, att 
Maria blev Josefs äkta hustru. Så står hon där som 
en vacker förebild både för ungdomar och för alla 
de kvinnor, som utstår den möda det är att få barn.

En moder i Kristus
Evangelisten Johannes berättar två gånger om Ma-
ria. Först vid bröllopet i Kana (Joh 2:1f ). Där sade 
Maria: ”De har inget vin.” Det är inte alldeles lätt 
att förstå Jesu svar: ”Kvinna, vad har vi med det att 
göra?” (grek.: ti emoi kai soi, gynai). Det tycks, som 
om Jesus distanserar sig något från Maria. I nästa ka-
pitel kallar Johannes döparen Jesus för ”Brudgum”. 
Kan det vara så, att Jesus i Kana fullgjorde Guds 
befallning (1 Mos 2:24): ”Därför ska en man överge 
sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru”? Hans 
brud, hans hustru, var ju lärjungarna/kyrkan, dessa 
som trodde på honom. Detta stämmer överens med 
ett annat ställe, Luk 11:27 och 28: 

En kvinna i folkskaran ropade: ”Saligt är det mo-
derliv som har burit dig och saliga de bröst som 
du har diat.” Till detta svarade Jesus: ”Säg hellre: 
Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar 
det.”

Avvisar inte Jesus här tanken om att Kyrkan skulle 
ställa fram Maria på en annan plats än andra krist-
nas? Om ett annat tillfälle berättar Petrus tolk, 
Markus, att Jesu anhöriga kom för att ta hand om 
honom, därför att man menade att han förlorat för-
ståndet. (Mark 3:21, 31–35). De anhöriga var Jesu 
mor Maria och hans bröder. När de sände bud in i 
huset där han undervisade, fick de till svar:

”Vem är min mor och vilka är mina bröder?” Och 
han såg på dem som satt omkring honom och sade: 
”Här ser ni min mor och mina bröder! Den som 
gör Guds vilja är min bror och min syster och min 
mor.”

I Kana sade Maria till tjänarna: ”Gör vad han än säger 
till er.” (Joh 2:5) Det är Marias sista ord i Bibeln, 
förmedlat av Johannes i Efesus, med vilken hon 
bott så många år. Är inte detta också Marias sista 
ord till Kyrkan, om att lyssna till honom som säger, 
t.ex.: ”Drick härav alla”, när han instiftade nattvar-
den. Vid många tillfällen när brödet bröts och vinet 
delades, i Jerusalem och i Efesus – tänker jag – kom 
Maria ihåg vad som hände när hon sade: ”Gör vad 
han än säger till er.” Vattnet förvandlades till vin. 
Kanske också att hon – då hon mottog bägaren – 
tänkte på sin Sons öppnade sida på Golgata – och 

på det viset förnyades hon i sin visshet att hon hörde 
med till hans brudförsamling, renad i hans blod.

Vid Jesu kors stod både Johannes och Maria. ”Se 
din mor!” (Joh 19:26, 27) Som en mor för Johannes 
skulle Maria undervisa Johannes och dela med ho-
nom vad hon visste. På det sättet fick Johannes vitt-
nesbörd från Jesu barndomshem och ungdomsår. 
Kanske att man vågar tänka att Maria varit delaktig 
i den teologiska reflexion, som gömmer sig i Jo-
hannesevangeliet. Hon hade levt så många år med 
honom, som var utan synd. Själv var hon inte utan 
synd – men hon hade sett och levt med en som var 
helt syndfri, både som barn och som vuxen.

Sista gången vi hör om Maria är i bönegemenska-
pen i Jerusalem i väntan på pingstens under (Apg 1). 
Marias fortsatta tjänst i församlingen efter sin Sons 
himmelsfärd såsom en moder i Kristus, uppmuntrar 
oss till efterföljd. Vi finner henne i den gemensam-
ma bönen och vi finner henne i arbete tillsammans 
med Johannes. Traditionen förmedlar att hon levde 
långt upp i åren och tillsammans med Johannes kom 
med till Efesus och dog där.

Så framstår Maria som en helig moder i Kristus, 
en av de heliga, en av de många mödrar, som både 
fostrat barn och tjänat församlingen – men framför 
allt annat, fått vara ”gudaföderska”, theotokos.

På en äkta rättfärdiggörande tro följer helgelse. 
Utan helgelse får ingen se Gud, läser vi i Hebr 12:14. 
Och Herrens broder Jakob skriver att tro utan gär-
ningar är död. (Jak 2:14–18). Genom helgelsen blir 
man inte rättfärdig, utan genom tron på Kristus. 
Men den äkta tron önskar att leva som hans Herre 
vill. Maria är ett av Bibelns främsta exempel på ett 
heligt föredöme för ett liv i helgelse.

Slutligen, Maria blev frälst genom honom, som 
hon bar under sitt hjärta och som gav sitt liv också 
för henne. Nu delar hon saligheten med Abraham, 
Moses, Rut, Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Daniel, 
den botfärdige rövaren, apostlarna, martyrerna och 
alla som har dött i tron på Honom, som hon födde, 
han som ger evigt liv åt var och en som tror på ho-
nom. 

Avslutning
Vid ett tillfälle gav Jesus sina lärjungar denna var-
ning (Matt 16:6): Akta er för fariséernas och sad-
ducéernas surdeg! Med surdeg menade Jesus deras 
lära. Dessa grupper stod på var sin sida om Skrif-
ten. Sadducéerna drog sig inte för att dra ifrån det 

som inte stämde med deras förhållningssätt, ofta 
en anpassning till ockupationsmakten. Detta har 
ju sin motsvarighet i många liberala kyrkor idag. 
Fariséerna däremot fogade till Skriften ”de äldstes 
stadgar”, något som en gång var menat som en hjälp 
för Israels barn att förstå vad lagen konkret betydde i 
deras vardag. Med tiden blev dessa stadgar i prakti-
ken den slutgiltiga betydelsen av Skriftens mening. 
Men i realiteten kom man på flera punkter i strid 
med det som stod i Skriften. Guds Ord står över all 
tradition och den måste alltid prövas om den håller 
inför det som står skrivet. Guds Ande har låtit apos-
teln Johannes avsluta den Heliga Skrift med dessa 
ord (Upp 22:18,19):

För alla som hör profetians ord i denna bok betygar 
jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud 
lägga på honom de plågor som beskrivs i denna 
bok. Och om någon tar bort något från orden i 
denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans 
del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs 
i denna bok. 

Håll fast det du har, så att ingen tar din krona, hälsade 
Jesus församlingen i Filadelfia och dess biskop (Upp 
2:11). ”Krona” kan också översättas med krans. Vi 
noterade tidigare att Paulus skrev om ”rättfärdighe-
tens segerkrans”, som betecknar den frälsning, som 
är följden av Kristi tillräknade rättfärdighet. Håll 
fast vid det du har lärt – lägg inte till, dra inte ifrån. 
Det är skökans väsen att framträda som kyrka genom 
att lägga något till eller dra något ifrån och därmed 
göra Guds ord om intet. Det är brudens väsen att 
”gömma och begrunda” vad profeterna, Kristus och 
hans apostlar har sagt.

Skriv dig, Jesus, på mitt hjärta,
du min Konung och min Gud,
att ej lust ej heller smärta 
detta namn må plåna ut.
Denna inskrift på mig sätt:
Jesus ifrån Nasaret,
den korsfäste och hans lära
är min salighet och ära.

Thomas Kingo (1634–1703), 
biskop i Odense, Danmark

1. Se Matt 12:46ff med par. samt Apg 1:14.



1110 nr 6/2015nr 6/2015

INFO/ANNONSERINFO/ANNONSER

Gof
Jul

Fakultetens dag 
lördag 27 februari 2016
Kyrkan: triumferande i himlen och 
stridande på jorden – samtidigt

13.30 Välkomnande

 Daniel Johansson: Den stridande kyrkan i 
Pergamus / Pergamon (Upp 2 ) 

 Missionsinfo

14.30 Kaffe

15.00 Docent Svante Lundgren: Att fly eller att dö. 
Om de kristnas situation i Mellanöstern

16.00 Paus

16.20 Rune Imberg: Varför försvann kristendomen 
i Nordafrika, och vilka lärdomar kan vi dra 
idag av detta?

16.50 – 17.00 Torbjörn Johansson: Avslutning

Julevangelierna – ny småskrift av Timo Laato
Julevangeliet – det måste handla om den välkända texten från Luk 2 som vi brukar lyssna 
till vid julens gudstjänster. Men vad är julevangelierna för något? I en liten men innehållsrik 
småskrift med titeln Julevangelierna lyfter Timo Laato fram en rad intressanta och spännande 
bibeltexter som (i Gamla Testamentet) förebådar eller (i Nya testamentet) beskriver 
Jesu födelse. Han tar bl.a. upp Mikas resp. Psaltarens julevangelium, likaså Jesajas tre 
julprofetior, men också hur tre av evangelierna utlägger julens budskap samt hur Jesu födelse 
beskrivs i Galaterbrevet resp. Uppenbarelseboken. På ett fräscht och levande sätt presenterar 
Laato julens budskap, som alltid är lika viktigt och underbart!

Småskriften är rikt illustrerad och kostar bara 40 kr styck + porto. Vid köp av 10 exemplar 
ges mängdrabatt (300 kr). En skrift som är väl värd att köpa, läsa och sprida! Till våra 
månadsgivare och regelbundna gåvogivare skickas boken ut som en liten julklapp – ett litet 
uttryck för en stor tacksamhet. 

Andra julklappstips från vår bokutgivning:
• Den stora gåvan. Vägen från döden till livet i dopet, Daniel Johansson: 40 kr 
• Nytt ljus över skapelsen. En kristen förståelse av naturen, Torbjörn Johansson: 40 kr 
• Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi: 250 kr
• Talet om korset Guds kraft. Till hundraårsminnet av Bo Giertz födelse, 70 kr (förr: 200 kr!)
• He Alone is Worthy! The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy of the Nineteenth Century, 
 Naomichi Masaki: 360 kr

Kontakta expeditionen om du vill beställa, 031-778 35 40, info@ffg.se. Fler böcker finns till salu, se vår hemsida för mer information.

Julevangelierna
Julevangeliet – det är den underbara texten i Lukasevangeliet som 

beskriver vad som hände när Jesus, vår Frälsare, föddes i Betlehem.

Men i själva verket kan vi tala om flera ”julevangelier”.

I denna småskrift behandlar lektor Timo Laato några av de 

viktigaste bibeltexter, ”julevangelier”, som handlar om Jesu födelse. 

Han utlägger några viktiga profetior i Gamla testamentet och hur olika 

författare i Nya testamentet knyter an till dem när de skildrar Jesu 

födelse och barndom.

Denna småskrift är utmärkt att ge som en julgåva – och den handlar 

om den största Gåvan av alla, vår Frälsare Jesus!

Timo Laato doktorerade 1991 vid Åbo Akademi och arbetar sedan 

1999 på Församlingsfakulteten i Göteborg som lektor i Nya testament. 

Han är präst i Finska kyrkan och det finländska Missionsstiftet.

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 3

JULEVANGELIERNA

TIM
O

 LA
A

TO

Timo Laato

Inspirationsdag med panel
samtal om församlings
plantering i vår tid!
Fredagen den 26 februari inbjuder Församlingsfakulteten till 
inspirationsdag där fyra inbjudna talare, med olika bakgrund 
och erfarenheter, ger perspektiv på församlingsplantering i 
vår tid. Under eftermiddagen hålls ett panelsamtal där talarna 
i dialog med moderator och deltagare på inspirationsdagen 
samtalar om församlingsplanteringens plats i Kyrkans 
missionsuppdrag. Medverkar gör bl.a.

Magnus Persson, pastor för församlingen United och 
församlingsplanterare i Malmö 

Håkan Sunnliden, komminister i Värnamo och grundare av 
Cellkyrkan 

Jari Kekäle, präst och familjeterapeut i Helsingfors, och en av 
visionärerna bakom etableringen av 36 koinonior i evangelisk-
lutherska missionsstiftet i Finland. 

Anders-Petter Sjödin (preliminärt), komminister i Partille och 
ledare för nystartat arbete i Öjersjökyrkan.

Daniel Johansson (FFG) är moderator för panelsamtalet. 

Programmet för dagen börjar kl 09.30 och slutar ca kl. 16.00. 
Lunch ordnas på egen hand. 
Anmälan sker senast 20 februari till expeditionen: info@ffg.se, 
tel: 031-778 35 40 (deltagaravgift: 300 kr). 
För mer information, se hemsidan. 

Fyrklövern – Fyra Fördjupningsserier För Frimodighet!
Anmäl dig till den andra fyrklövern senast 11/1 till expeditionen: info@ffg.se, tel: 031-778 35 40. 
Följande måndagskvällar, kl. 18.00–20.30, ingår i fyrklöver nr 2 (information om fyrklöver 3–4 finns på hemsidan): 

18/1: Gud i GT:s krig? Rune Imberg
25/1: Gud i korstågen? Rune Imberg
1/2: Gud i Auschwitz? Rune Imberg
8/2: Gud i islam? Rune Imberg

Nytt kyrkoår! 
Församlingsfakulteten inbjuder till middagsgudstjänster i adventstid

Församlingsfakultetens nya kapell är invigt. Varje dag ber vi middagsbön kl 12.05, öppen för 
alla intresserade. Mitt på dagen och mitt i stadens brus ges möjligheten att finna en ”röst 
som ej kan störas av trafikens brus” (Sv.ps. 499). På tisdagar, med början i det nya kyrkoåret, 
utökas middagsbönen till middagsgudstjänst med utökad förkunnelse och psalmsång, 
och med predikanter enligt särskilda predikoturer. Adventstid är en förberedelsetid och 
middagsgudstjänsterna på FFG kan få bidra till att tankar och sinnen samlas inför den julhögtid 
som väntar. Efter juluppehåll är gudstjänsterna tillbaka tisdagen den 12 januari. 

1 december Jakob Appell Psaltaren 63
8 december Rune Imberg Psaltaren 67
15 december Torbjörn Johansson Psaltaren 71

Hälsnings redaktion 
tillönskar sina läsare  en 
välsignad julhögtid!
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Din Bok
Västra Hamng 21, 
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031-13 63 50
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rätt råd i rätt tid!

ADVOKAT ANDREAS STENKAR KARLGREN

GRÖNVALL & PARTNERS 

ADVOKATBYRÅ

Julklappstips!
40 medverkande

Möten med Eva Spångberg
Eva lämnade ingen 
människa oberörd. I den 
här vackert illustrerade 
presentboken berättar 
några av de människor 
om sina möten med 
henne. Hennes konstverk 
och minnena av denna 

enastående kvinna kommer att leva vidare under en 
lång tid framöver. En förkunnare i trä med ett enda 
budskap: syndernas förlåtelse i kraft av korsets blod.

Bornelings, inb 152 sid, Extrapris 129: (199:-)

Bo Giertz

Att tro på Kristus 
– daglig läsning för hela kyrkoåret 

En bok för läsare som vill ha mer kunskap, 
hjälp i sin bön, hjälp att förstå Bibeln och som 
vill lära känna rytmen i kyrkoåret. Med början 
i Advent finns för varje dag en bibeltext, 
en utläggning, en bön och ett förslag på en 
psalm. Texterna har tidigare varit utgivna i 
två separata böcker med titlarna Att tro på 
Kristus och Att leva med Kristus. Nu är de 
samlade i denna gemensamma volym.

Församlingsförl, inb 654 sid, 259:



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

När hörde du om FFG 
och varför kom du hit?
Jag fick i 20-årsåldern en 

stor längtan efter undervisning om den 
kristna tron. Min fru Malena kom med 
idén att jag kunde gå en bibelskola och 
hon kände till en finlandssvensk som 
hade gått en bibelskola i Göteborg. Vi 
sökte på internet och Bibelskolans hem-
sida gjorde bra intryck och då jag inte 
ville studera på finska lät det som ett bra 
alternativ att gå Bibelskola Göteborg. 

Det blev mer än ett år. 
Vad har du gjort här?
Efter några månader på Bibelskolan in-
såg jag att jag vill läsa teologi. Så efter 
Bibelskoleåret började jag på den 3-åri-
ga teologiska utbildningen. Jag hjälpte 
också till lite grand på FFG:s bibliotek 
under sommaren mellan det första och 
andra året på TU. Sedan fortsatte jag att 
assistera bibliotekarien under det and-
ra året för att sedan efterträda henne. 
Vid sidan av bilioteket har arbetsupp-
gifterna varierat lite, men den senaste 
tiden har allt kretsat kring flytten till 
Ekmansgatan. Då har det mera handlat 
om praktiska uppgifter. Eftersom jag 
har familj har det underlättat att jag har 
kunnat jobba vid sidan av studierna. Det 
har varit väldigt givande och lärorikt att 

En finlandssvensk teolog
Efter några år i Sverige och på Församlingsfakulteten flyttar nu Jimmy Svenfelt med sin familj tillbaka till Finland. 
Hälsnings redaktion har ställt några frågor inför den förestående flytten.

få ta del av FFG både som student och 
personal. 

Hur är det att bo i Sverige?
När vi flyttade hit hade jag en rätt så naiv 
inställning till kulturanpassningen, jag 
trodde att det inte skilde sig så mycket 
från Finland. Då vi hade bott här en 
tid upptäckte jag däremot ganska stora 
skillnader, men det mesta har fått sin 
förklaring i att vi flyttade från landsbygd 
till storstad. Men för att nämna något 
konkret så upplever jag ofta att folk är 
mer privata av sig, man lyssnar gärna 
på andra men avslöjar inte mycket om 
sig själv. Och speciellt sådant som är ne-
gativt eller jobbigt i ens liv pratar man 
inte så mycket om. Då tar det tid innan 
relationen blir ”djup åt båda hållen”, så 
att säga. 

Framtidsplaner?
Nu i höst läser jag Lutherstiftelsens pas-
torala kurs och planen är att jag och min 
familj i januari flyttar tillbaka till Öster-
botten i Finland. Om allt går som plane-
rat så blir jag i slutet av januari prästvigd 
för att börja tjänstgöra i en nygrundad 
luthersk församling i Albanien. Det är 
ett missionsprojekt som drivs av de laes-
tadianska församlingarna i Österbotten. 
Om Gud vill så flyttar vi till Albanien 

om ett år eller så, för att gå in i heltidsar-
bete för missionen.

Hur vill du summera din tid i Sverige?
Vi är väldigt tacksamma för den tid vi 
har fått i Sverige. Det har varit till stor 
välsignelse för hela familjen att få leva 
här. Vi är väldigt tacksamma till Gud för 
alla de människor som vi har kommit i 
kontakt med. Det har också varit väldigt 
givande att få ta del av den gedigna krist-
na undervisningen som har erbjudits 
oss på flera olika håll i Göteborg. Det är 
något vi kommer att sakna mycket.

Jimmy Svenfelt har i flera års tid haft ansvar för bibliotek, 
IT och vaktmästeri på FFG. Parallellt med detta har han 

bedrivit studier på TU, på hel- eller deltid. Arbetet har skötts 
utomordentligt väl och som en grande finale har han ansvarat 

Tack!
för flytten av biblioteket till det nya huset. Vi vill framföra ett 
hjärtligt tack från FFG:s sida. 

Vi önskar välsignelse över den kommande präst- och mis-
sionärstjänsten.

Torbjörn Johansson


