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Ledare

Från Skriften

Julens hemlighet – det stora i det lilla

Väntan – tålamod – vaksamhet

Visste naturen, att världarnas Herre / Låtit sig födas i krubba och stall, / Alla dess alster, så större
som smärre, / Skulle sig fröjda med himmelen all. / Lummiga ekar och dalar och lunder, / Skuggrika
parker på jordenes fält / Skulle då lyssna till nådenes under: / Skaparen uppslår på jorden sitt tält.
(ELM:s sångbok Lova Herren, 115:1)

Å

r 1768, för snart 250 år sedan, skrev
prästen Haquin Enroth denna psalm,
som sammanfattar ett av julens viktiga
perspektiv, hur det verkligt stora ofta döljer sig i det
som förefaller litet. De som vid Jesu födelse utgjorde
kungar och furstar – personer som kejsar Augustus
och tyrannen Herodes den store – föreföll så oer
hört mäktiga, men så fort de hamnat i graven var
deras makt ett minne blott.
Helt annat är det med den lille ju
diske gossen Jesus. När han föddes
i Betlehem lyckades hans fos
terfar Josef inte ens fixa plats
på det lokala härbärget (det
vi idag skulle kallat vand
rarhem eller lågprishotell).
Bland de rika kom Jesus
först när han lades i en grav,
precis som profeten Jesaja
förutsagt (Jes 53:9). Och nu
kommer det verkligen fasci
nerande: Det är vid sin död och
gravläggning som hans verkligt
stora betydelse börjar – och det beror
naturligtvis på att han uppstod efter några dagar
(”på tredje dagen” sade judarna, medan vi skulle
uttrycka det som ”efter två dagar”). Jesu död, grav
läggning och uppståndelse har kosmiska perspektiv
och utgör de viktigaste händelserna sedan univer
sum skapades!
Men allt detta stora som hör påsken till börjar
med att Jesus blev till i jungfrun Marias liv, vilket
vi firar vid Jungfru Marie bebådelsedag, och föddes,
vilket vi firar vid jul.
Nu i jul får vi alltså, återigen, minnas att Jesus
blev fattig för vår skull för att vi skulle bli rika (2 Kor
8:9). Och alla vi på Församlingsfakulteten – stu
denter och personal – får ännu en gång fira jul med
tacksamhet och glädje.
Framför allt är vi tacksamma för Jesus, julens
stora gåva, men vi tackar också Gud för alla ”mind

re gåvor” som vi kan tänka på i samband med hög
tiden.
Vi tackar Gud för alla våra trossyskon, bröder och
systrar, runt om över hela jorden. Vi tänker med
glädje på alla som står fast i tron och kämpar ”trons
goda kamp”, både i den sekulariserade västvärlden
och i alla kyrkor där martyriet är en realitet.
Vi tänker, på ett särskilt sätt, också på alla våra
trogna understödjare och förebedjare – Era bö
ner och Era gåvor är viktiga och behövs.
Varje dag som FFG kan verka är ett
under!
Med speciell tacksamhet får
vi också denna jul se tillbaka
på det gångna 20-årsjubileet
och utgivningen av vår jubi
leumsskrift, Fri och bunden.
En bok om teologisk antropologi. Jubileet i sig var en
härlig tilldragelse i oktober,
och vi är glada över att boken
nu håller på att spridas över värl
den – en stor och bra bok även om
upplagan är liten...
Vi tackar också Gud för att vi i början av hösten
lyckades avsluta vår akademiska självutvärdering och
skicka in den i tid till European Evangelical Accre
diting Association.
Med tacksamhet får vi lägga året 2013 bakom oss
och be om ett välsignat nytt år, Nådens år 2014, både
för oss här på Fakulteten och för Er – våra läsare,
understödjare, förebedjare.
Haquin Enroth, komministern i Kungs-Barkarö,
får sammanfatta våra tankar inför julen:
Kom då, min Jesu, välkommen till jorden / Att i mitt
ställe fullborda Guds lag. / Så jag bland helgon får sitta
vid borden, / Herre, en gång på fulländningens dag! /
Du har mig tecknat uppå dina händer, / Därför jag
vet, att jag rättsligt är fri, / Lever på nåd och hur allting
sig vänder, / Vet, att för evigt jag lycklig skall bli. (Lova
Herren 115:7.)
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kyrkoårets texter har vi nyss blivit påminda om
att denna tidsålder går mot sitt slut, att Kristus
kommer tillbaka i makt och härlighet för att döma
levande och döda. Jesus talar om tidens tecken:
falska profeter, krig, hungersnöd, jordbävningar,
förföljelse, laglöshet och om mission – fenomen som
inte är helt obekanta för oss!
Kyrkans historia är en gigantisk kampsituation:
två väldiga makter strider om människors
själar. Antikrist skall komma, ja – anti
krister har redan trätt fram. Strategin
är överraskande: Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss.
Om de hade hört till oss skulle de
ha blivit kvar hos oss. Men detta
skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss
(1 Joh 2:19). Paulus talar i sitt
avskedstal till de äldste i Efesus
om att … ur er egen krets skall
män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över
på sin sida (Apg 20:30). Den enda
hjälpen i en sådan kamp är Gud och hans
nåderika ord.
I en av texterna vid kyrkoårets slut, 1 Joh 2:28–
3:3, förmedlades undervisning om:

han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).
… var och en som gör det som är rätt är född av honom. Den nya födelsen kommer till stånd genom
dopet och tron. … åt alla som tog emot honom gav han
rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av
någon mans vilja utan av Gud (Joh 1:12–13).
… var och en som har detta hopp till honom
renar sig, liksom han är ren. I Skriften
framställs detta också genom begrep
pen rättfärdiggörelse och helgelse.
Grunden för barnaskapet är att
en syndare i kraft av Kristi verk
förklaras rättfärdig inför Gud ge
nom tron, utan lagens gärningar
– står därmed helig, fläckfri och
oförvitlig inför Herren. Detta får
konsekvenser i vardagslivet – ett
liv i helgelse. Martin Luther talar
om helgelsen med de bevingade or
den: Bli det som du redan är! Johan
nes skriver: … den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige
att helga sig (Upp 22:11). En kristen renar sig,
liksom han är ren! Detta sker genom nådens medel.
Därav uppmaningen: … kära barn, förbli i honom!

Kristi återkomst
Vid tre tillfällen konstateras: när han uppenbarar sig,
när han kommer åter, när han uppenbaras – Kristi
tillkommelse har stort utrymme i NT. Det utgör
också ett viktigt led i trosbekännelsen: därifrån igenkommande för att döma levande och döda. Faktum
kvarstår: Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som
skall komma, och han skall inte dröja (Hebr 10:37).
Kristi återkomst är till tröst för Guds folk: så skall
vi alltid vara hos Herren (1 Tess 4:17). För många
utgör det en hotbild: på jorden skall folken gripas av
ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas
dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan
på det som skall komma över världen (Luk 21:25–26).
Förmaningen är aktuell: Vaka alltid och be om kraft
att kunna undfly allt det som skall komma och kunna
bestå inför Människosonen (Luk 21:36).

Den eviga saligheten
Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall
bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han
uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi
se honom sådan han är. Ett perspektiv beskrivs, där
tron övergår i åskådan. Här och nu har en kristen en
dubbel identitet, samtidigt rättfärdig och syndare.
En scenförändring kommer: … vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren
Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår
bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i
sin härlighet (Fil 3:20–21). Underbara sanning: …
vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika
honom, ty då får vi se honom sådan han är.
Detta måste ses i ljuset av motsatsen: den eviga
fördömelsen, förtappelsen – något som till varje
pris bör undvikas! Guds ord talar tydligt om den
dubbla utgången.
Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går
förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner
sina själar (Hebr 10:39).

Barnaskapets kännetecken
Två gånger betygas det: … vi får kallas Guds barn
… vi är nu Guds barn. Barnaskapets status beskrivs:
Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss … Detta
utgör själva grunden! Ty så älskade Gud världen att

Mina älskade,
vi är nu Guds
barn, och
vad vi skall bli
är ännu inte
uppenbarat.
Men vi vet
att när han
uppenbaras,
kommer vi att
bli lika honom,
ty då får vi
se honom
sådan han är.

Roland Gustafsson
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Fortbildning för präster
och teologer

Temadag 14 mars 2014

”Church planting”

7–14 januari 2014: nattvardsteologi
och nattvardsliturgi

Uppdraget att föra evangeliet vidare till människor som ännu
inte kommit till tro kommer från kyrkans Herre. Också i vår
tid och i vår situation i Sverige med samhälleliga och kyrkliga
förändringar behöver vi arbeta med detta. Evangeliet förvaltas
inte rätt om det inte förs vidare. Nya församlingar behöver
etableras där de gamla dött ut. Välkommen till en temadag
om ”church planting” på Församlingsfakulteten 14/3. Vi börjar
med morgonbön 8.50 och programmet pågår under hela
dagen.
Biskop Murphy är involverad i ett omfattande arbete med
”church planting” i Nordamerika. Nu har vi möjlighet att lära
av erfarenheterna därifrån.

Kurs i missionsvetenskap,
diakonik & religionssociologi
på halvfart
Till kyrkans uppdrag hör att förkunna evangeliet också för
människor som inte kommit till tro på Kyrkans herre. Kursen
ger en introduktion till missionsvetenskapen, dess bibliska
förankring, missionsarbete i olika traditioner i kyrkans historia
och konkreta tillämpningar i nutid.
Kyrkans diakoni är en ofta bortglömd del av kyrkans väsen.
Kursen introducerar diakonin från dess bibliska grund genom
kyrkans historia fram till vår egen tid.
Religionssociologi är den vetenskap som arbetar med att
kartlägga människors religiösa beteenden. Utifrån uppgifter
om bönevanor, gudstjänstdeltagande, bibelläsning och
trosbekännelse kan trender i fråga om tillväxt och sekularisering
avläsas. Genom en sådan samtidsanalys kan kyrkan få hjälp att
utarbeta pastorala strategier.

Fakultetens dag
– en mötesplats! 15 mars
Tema: Jesus idag

Corpus Christi anordnar resa till Israel 26 mars – 5 april 2014, där
också Bibelskola Göteborg och lärare från Församlingsfakulteten
finns med. Bibelstudier leds i första hand av norrmannen Jan
Bygstad, en mycket uppskattad bibelutläggare med särskild inblick i
förhållandet mellan Gamla och Nya Testamentet. Regelbundet under
resan ber vi med och som Jesus ur Jesu egen bönbok, Psaltaren.

Kurskod: KX 11
Kursperiod: 20/1–28/3 2014
Kurstid: tisdagar och torsdagar (förmiddagar)
Anmälan senast 10/1

Information ges av bibelskolans studierektor Jakob Appell
jakob.appell@ffg.se, tfn: 073-618 23 09
och anmälan görs så snart som möjligt på www.kingtours.se

Lördagsundervisning:
”Guds närvaro”
Vi använder Leif Eriksons bok Gud är nära
som fördjupningsläsning och den finns att
köpa på expeditionen. Varje föreläsning är
fristående.

Välkomna lördagen den 15 mars till en dag för alla som
är intresserade av teologi, för alla understödjare, för TUstudenter och bibelskolan, för styrelse och personal. Vi
hoppas det blir en dag fylld av goda möten som leder
till frimodighet att stå med i ett konstruktivt arbete i
samtiden.

Lärare: Bengt Birgersson (BB), Roland Gustafsson (RG),
Johannes Hellberg (JH), Timo Laato (TL)
Tid:

Lördagar 10.00 –12.30

Plats:

FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61, Göteborg
Gud är nära i hjärtat
Gud är nära i Ordet
Fakultetens dag!
Gud är nära i dopet
Gud är nära i nattvarden

13.30

Inledning
Bibelförklaring

TL
RG
BB
JH

Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som
anmält sig till kursen. Kursanmälan sker i samband med
föreläsningen den 25 januari.
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Följ med till Israel med folk från
Församlingsfakulteten!

Medverkande: Biskop Chuck Murphy från The Anglican
Míssion in the Americas, m.fl.

Intensivkurs med Prof. Dr. Naomichi Masaki från USA.
Information på vår hemsida: www.ffg.se
Sista anmälningsdag 15 december!

Datum: 25 jan
1 mars
15 mars
12 apr
17 maj

Ekonomi

14.30

Miniseminarier

15.00

Kaffeservering, bokförsäljning (nytt och antikvariskt)

15.45

Miniseminarier

16.30

Göran Landgren, kyrkoherde i Örby: Jesus idag

17.15

Avslutning med kollekt till FFG.

Miniseminarierna leds av FFG:s lärare och ger inblick i
Församlingsfakultetens vardag.
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Församlingsfakultetens
insamlingsstiftelse är nu bildad.

Församlingsfakultetens
insamlingsstiftelse
En ny insamlingsstiftelse, som förvaltas av PIBUS, har nu bildats.
Den är tänkt att användas för större gåvor och testamenten. Medlen
används uteslutande för verksamheten vid Församlingsfakulteten i
Göteborg.
Stiftelsen förvaltas av styrelsen för Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse.
Gåvor insätts på SEB konto nummer 5766 – 11 560 16.
För gåvor från utlandet: IBAN: SE02 5000 0000 0576 6115 6016.
Bic: ESSESESS
Vanliga gåvor tar vi gärna emot på vårt vanliga konto, Pg 640 60-7.
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Kära vänner!

M

ed stor tacksamhet till Herren har vi
fått fira Församlingsfakultetens 20-års
jubileum. Det är stort att få vara med om den
uppslutning och det engagemang för arbetet på
Församlingsfakulteten som där kom till uttryck.
Vi har också glädjen att meddela att vi i de tre
kollekter som togs upp fick in ca 15 000:-.
Inför innevarande läsår antog styrelsen en
djärv budget. Mot bakgrund av det låga ränte
läget och den lägre avkastningen från fonderna
som det innebär har vårt behov av gåvor och
stöd ökat ganska mycket. Vår samlade bedöm
ning är att läget är allvarligt, då vi snart står inför
svåra beslut om nedskärningar av verksamheten
om vi tillsammans inte lyckas kraftsamla.
När Paulus skriver om de gåvor som försam
lingen i Filippi gett betonar han att han vill föra
räkenskap över ”givet och mottaget”. Det är
viktigt att vi i kyrkans sammanhang inte slar
var med det förtroende som en gåva innebär.
En gåva till kyrkans arbete är en gåva till Gud.
Därför är ansvaret att förvalta det givna i enlig
het med Guds ord och bud ett ansvar både inför
Gud och människor.
Vi har i gåvor under läsårets fyra första må
nader totalt fått in 502 422:- varav 206 000:- i
jubileumsinsamlingen och 30 632:- i kollekter.
För alla dessa gåvor vill vi tacka både er och vår
Fader i himmelen!
Siffrorna ovan betyder att vi, för att inte be
höva skära i verksamheten, måste samla in om
kring 220 000:- i månaden resten av budgetåret.
Det är otroligt mycket pengar om man ser till
hela summan. Bryter man ner det i behov räknat
per läsare av Hälsning blir summan mer han
terlig. Då handlar det om ca 130:- i månaden.
Delar vi behovet på er som brukar stödja oss
med gåvor blir summan lite högre (315:-). Vi
tror att det är möjligt att nå dit genom att vi blir
fler som ger lite mer.
Vi har föreslagit månadsgivande som en
lämplig form av givande. Det handlar om att i
linje med Bibelns undervisning om ägande och
givande sätta gåvorna till Gud före våra andra
behov. Tiondet i Gamla testamentet är av det
första och det bästa, inte det som blir över. Ett
månadsgivande kan vara en hjälp att medvetet
ge av förstlingsfrukten till Gud. Kanske lägger
Gud det på ditt hjärta?
Johannes Hellberg
rektor
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

20 år som församlingarnas fakultet

F

ör 20 år sedan kunde så det bli
verklighet som Peter Isaac Béen
redan 1904 uttalade behovet av.
1993 startades en fristående bekännelse
trogen församlingsfakultet i Göteborg.
FFG har under åren breddat sin verksam
het och sitt kontaktnät, och vid jubileet
samlades åhörare, lärare och represen
tanter för olika institutioner från många
håll. Firandet skedde i samband med årets
bibelkonferens 25–26 oktober, då temat
var Teologisk antropologi, om man så vill:
Guds lära om människan.
Bibelkonferensen hölls på fredagen
i FFG:s stora föreläsningssal. Som fö
reläsare fungerade både gäster och fa
kultetens egna lärare. En av de senare,
NT-exegeten Timo Laato, inledde med
”Simul justus et peccator. På en gång
rättfärdig och syndare”. I Romarbrevet
gäller rättfärdigheten enligt kap. 6 det
yttre livet, där en kristen med Guds kraft
kan övervinna kroppsliga begär, medan
kap. 7 beskriver hur i det inre livet även
kristna förblir syndare. Paul R. Raabe,
professor vid Concordia Seminary i St.

Louis, framhöll emellertid utifrån Psal
taren en ”asymmetrisk antropologi”.
”De ogudaktiga” framhärdar i onda
gärningar, är dödliga fiender till och
förkastar Gud, medan ”de rättfärdiga”
strävar i motsatt riktning.
FFG:s forskningschef Rune Imberg ut
redde förre göteborgsbiskopen Bo Giertz
teologiska antropologi. Som ung nykris
ten kom denne tidigare ateist att som
”etisk aktivist” engagera sig för kristen
äktenskapssyn och sexualmoral. Omsi
der kom fokus att riktas mot människans
syndafördärv, vilket ju t.ex. åsyftas med
titeln på hans roman Stengrunden (1941).
Att ta emot Kristi rättfärdighet genom
Tron allena – titeln på hans andra roman
– är nådesundret.
Föredragen följdes av en presentation
av jubileumsboken Fri och bunden. En
bok om teologisk antropologi. En av redak
törerna, Torbjörn Johansson, framhöll
som ledmotivet det spänningsfyllda i att
människan samtidigt är fri och bunden,
rättfärdig och syndare osv. Förläggare Per
Bodemar påpekade även funktionen som
lärobok.
Själva 20-årsfirandet inleddes med en
högtidsvesper i S:t Pauli kyrka i Göte
borg, följd av festkväll i S:t Pauligården,
mycket fint ordnat. Omkring 130 gäs
ter serverades buffé och musik av Bach.
PIBUS utbildningssekreterare Bengt
Birgersson beskrev alla dem som sam
lats som på något sätt släkt med födelse
dagsbarnet. Hälsningar framfördes från
Lutherstiftelsen, Johannelunds teologis
ka högskola i Uppsala (EFS), Fjellhaug i
Oslo, Menighedsfakultetet i Århus och
Dansk Bibel-Institut i Köpenhamn. Från
andra sidan Atlanten kom hälsningar från
Concordia Seminary, St. Louis och dess
motsvarighet i Ft. Wayne.
Under lördagen fortsatte bibelkonfe
rensen på S:t Pauligården. Docent Rune
Söderlund beskrev först hur människo
värdet utan Gud som grund blir ett pro
blem. Enligt Bibeln skapar Gud männis

kan till sin avbild, men p.g.a. syndafallet
är hon ändå ”i avsaknad av härligheten
från Gud” (Rom 3:23). Den svenske teo
logen Anders Nygren skilde på motiverad
kärlek, eros, p.g.a. något positivt hos män
niskan ifråga, och en omotiverad kärlek,
agape, som han tillskrev Nya testamentet.
Gud sätter värde på det i sig självt värde
lösa. NT talar dock snarare om oförtjänt
kärlek. I skapelsen har människan mot
tagit höghet och för henne har Jesus dött
döden.
Egil Sjaastad, lektor vid Fjellhaug, be
lyste initierat Carl Fredrik Wisløffs män
niskosyn i förkunnelsen.
Lektor Torbjörn Johansson framställde
hur läran om människan böljat fram och
tillbaka. Sedan 1800-talet har slagordet
”Gud är död!” ljudit. Enligt Ludwig Feu
erbach har människan förlagt sina egna
bästa egenskaper i något hon kallar gud,
och behöver nu återta sin plats. Friedrich
Nietzsche utvecklade tanken under be
nämningen ”övermänniskan”. Michel
Foucault (1926–84) insåg dock att män
niskan härmed förlorar grunden för sin
egen identitet. Konsekvensen blir ”män
niskans död”. Men Pilatus pekar med or
den ”Se människan!” på den sanna män
niskan, Jesus Kristus. Årtiondena innan
hänvisade teologen Dietrich Bonhoeffer
(1906–45) till Luthers ord att ”männis
kan är inkrökt i sig själv”. Antropologin
är kristologisk. Människan finner sig själv
i relation till Gud.
I sitt föredrag tog Fredrik Brosché upp
den antika myten om den självupptagne
Narcissos för att beskriva människans
själviskhet. Som avslutning sammanfat
tade rektor Johannes Hellberg Försam
lingsfakultetens historia och visioner.
Fika serverades regelbundet till stor
belåtenhet. Fredagen samlade ett åttio
tal och lördagen ett hundratal deltagare,
vilkas skiftande relationer till FFG visade
dess breda förankring som församlingar
nas fakultet.
Stefan Pehrson

