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LEDARE

Den stridande, lidande, förlorande 
– och segrande kyrkan

S å inspirerande inleder Carl-Erik Sahlberg 
sin bok Missionens historia genom 2000 år 
(s. 5). När man läst igenom boken kom-

mer man till följande avslutning (s. 181):
PS. Vi har aldrig varit så många kristna någonsin i 

världshistorien som denna stund!
Glädjande nog har Sahlberg har rätt. Antalet 

kristna i världen växer hela tiden, dag för dag!
Att antalet kristna växer med ungefär samma takt 

som folkökningen på jorden är känt sedan länge. En 
rapport av Pew Forum uppger att jordens befolkning 
år 1910 uppgick till ca 1,8 miljarder människor, 
varav ca 35 % var kristna; siffrorna för 2010 var 
6,9 miljarder varav 32 % var kristna. Detta är den 
globala sanningen.

I Sverige är dessa sanningar inte särskilt kända. Här 
brukar man stirra sig blind på vad som hänt i Sverige 
under 1900-talet och tro att resten av världen följer 
våra spår... Få svenskar känner till att vid 1900-talets 
början var Sverige en av världens ledande missions-
nationer; vid boxarupproret i Kina år 1900 dödades 
ca 32 000 kineser och ca 230 missionärer och mis-
sionärsbarn. Av dessa 230 var ungefär en fjärdedel 
svenskar, 41 vuxna och 15 barn (beträffande svenska 
martyrer se Paul Hattaway, särskilt s. 207–215, 656, 
samt James & Marti Hefley, s. 43 f ). Däremot känner 
de flesta till att vid 1900-talets slut hade Sverige kom-
mit att bli världens kanske mest sekulariserade land 
(jfr undersökningar av World Values Survey).

Den svenska utvecklingen är ett tragiskt men 
obestridligt faktum. Att beskriva den är en sak, att 
förklara den en annan. Hur ska den förstås? Det har 
vi på Fakulteten anledning att ta upp och problema-
tiken aktualiseras bl.a. i undervisningen i kyrkohis-
toria och religionssociologi. Samtidigt är det viktigt 
att inse att denna utveckling smygvägen kan influera 
vårt sätt att tolka skeendena. Det är lätt att tro att 
världen i stort följer ungefär samma utvecklings-
kurva som Sverige. Sanningen är i stället: Religiöst 
sett är vårt land numera ett – extremfall.

En glädjande sanning som det ofta finns anled-
ning att lyfta fram är alltså denna: Det har aldrig 
funnits så många kristna som nu. Gud vare tack! 
Men det finns också andra sanningar som måste 
lyftas fram, flera av dem mindre glädjande.

Till att börja med kan man konstatera, att det 
finns många områden, inte minst i Västvärlden, där 
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kristendomen går tillbaka: antalet kristna sjunker, 
de äldre kyrktrogna dör, de unga fyller inte leden 
efter tidigare generationer. För Svenska kyrkans del 
har denna utförslöpa pågått ca 150 år (se bl.a. Gö-
ran Gustafsson, s. 47 ff ). Förändringarna i stort 
är katastrofala – hur många levande församlingar 
finns det nu i Stockholm, Göteborg och Malmö? 
På landsbygden stängs kyrkor eller läggs i malpåse. 
Gudstjänsterna glesas ut. Varför sker detta?

De andliga perspektiven är en realitet och viktiga 
– men svåråtkomliga. En viktig dimension handlar 
om andemakterna i himlarymderna, det som Paulus 
lyfter fram i Ef 6. 

Den akademiska diskussionen lyfter fram olika 
orsakssamband. En vanlig förklaring som ges hand-
lar om folkförflyttningar och sjunkande födelsetal. 
En mer teologisk förklaring är inte lika populär: De 
kyrkor som kan beskrivas som teologiskt liberala 
tenderar att ha svagast utveckling: Ju liberalare kyr-
ka, desto snabbare tillbakagång. Bibelkonservativa 
kyrkor tenderar däremot att hålla ställningarna eller 
t.o.m. växa; detta gäller i stora delar av Västvärlden, 
inte minst USA. En viktig förklaring till den beklag-
liga utvecklingen i Sverige är alltså det grepp som 
den liberala teologin tagit över universitetsteologin 
och diverse samfund, inte minst Svenska kyrkan 
centralt. Själva mönstret är ett globalt fenomen 
enligt prof. Rodney Stark (se t.ex. The Triumph of 
Christianity, kap. 20–22; för svenska paralleller, se 
Cecilia Wejryd, s. 339, 353). Stark menar dessutom, 
vilket jag länge misstänkt, att födelsetalen bland 
europeiska kristna familjer på sikt skulle kunna leda 
till ett ”återkristnande” av kontinenten…

Tyvärr finns det ännu fler sanningar kring kris-
tendomens ställning i världen, vissa av dem riktigt 
obehagliga. Kyrkornas tillbakagång i stora delar av 
Asien handlar inte om att de, som systerkyrkorna i 
Väst, håller på att vittra sönder inifrån. Sanningen 
är i stället: Sedan länge är kristna kyrkor i stora 
delar av Asien och Afrika utsatta för en exceptionell 
förföljelse. Organisationer som Ljus i Öster och 
Martyrkyrkans Vänner vittnar regelbundet om det-
ta. Open Doors, som numera ger ut sin World Watch 
List även på svenska, beskriver den skrämmande 
utvecklingen i detalj, år för år. Situationen har blivit 
så fruktansvärd att t.o.m. svenska medier börjar 
vakna. När tidningar som Expressen och Dagens 

Nyheter reagerar över kristendomsförföljelser, då 
har det gått långt...

En forskare som detaljerat beskrivit delar av denna 
utveckling är prof. Philip Jenkins. Hans bok The Lost 
History of Christianity. The Thousand-Year Golden Age 
of the Church in the Middle East, Africa, and Asia – and 
How It Died är bitvis en fruktansvärd läsning.

tet. Gradvis ökade trycket och förtrycket, inte minst 
sedan turkarna erövrat makten från araberna. För-
följelserna gick i vågor, men successivt utrotades den 
ena kristna minoriteten efter den andra. Skälet till 
att man med tiden började se att den kristna kyrkan 
som en europeisk företeelse var ett tragiskt faktum: 
kristendomen hade blivit krossad överallt utom i 
Europa (Jenkins, s. 3: ”Europe was the continent 
where it [Christianity] was not destroyed”). Myten 
om den ”muslimska toleransen” vilar till stor del på 
historisk okunnighet: man minns inte längre att de 
kristna grupper som nu förintats ens har existerat 
(Jenkins, s. 33 f; jfr Stark, s. 207: ”en massa nonsens 
har skrivits om den muslimska toleransen”).

Det som sker idag, år 2015, är att muslimska 
grupperingar i t.ex. Irak och Syrien håller på att 
fördriva eller mörda de sista kristna, detta i den 
kristna kyrkans kärnländer. På Nineveslätten i Irak 
har kristna samlats till gudstjänst varje söndag i mer 
än tusen år. Nu kan vanliga svenskar, bl.a. via länkar 
på Facebook, få dela sorgen hos våra trossyskon: I 
dag var det första söndagen på 1500 år som det inte 
firades en gudstjänst i vår kyrka. 

Det är en oerhört tragisk utveckling som utspelar 
sig inför våra ögon. Vi kan följa förföljelserna i ett 
antal martyrkyrkor – i realtid. En viktig länk är 
docent Svante Lundgren, som skrivit flera böcker 
om martyrkyrkorna, senast Assyrierna. Från Nineve 
till Södertälje.

Men låt oss inte glömma bort de bibliska perspek-
tiven. I Johannesev. säger Jesus:

I världen får ni lida, men var frimodiga; jag har 
övervunnit världen. (Joh 16:33)

I Upp 7 beskrivs den vitklädda, oräkneliga skaran 
som lovprisar Guds Lamm. Den segrande kyrkan i 
himlen samlar kristna från alla tider och alla kon-
tinenter. Inte bara européer – men också européer, 
också svenskar! 

Idag kan det på många ställen se ut som att den 
kämpande kyrkan också är den förlorande. Men Jesu 
uppmaning till alla kristna, i alla tider, är densamma. 
De ord som han en gång riktade till de kristna i 
Smyrna, riktar han nu till oss, idag:

Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona. 
(Upp 2:11)

Rune Imberg
Forskningschef
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Redan bokens framsida är en tankeställare, som vi-
sar kristendomens ”geografiska treklöver” (se bild). 
När kristendomen växte fram utgjorde Jerusalem ett 
centrum vid sydöstra delen av Medelhavet, något som 
Jesus förutsade i Apg 1:8. Den tidiga kyrkan hade sin 
geografiska och teologiska mitt i skärningspunkten 
mellan tre kontinenter – Asien, Afrika, Europa. 

Sådant var läget i flera hundra år vilket präglade 
kristenheten som spred sig ut över världen. År 800 
lär fler kristna ha bott öster om Damaskus i Syrien 
än väster om sta’n (Oskar Skarsaune, s. 85). Kris-
tendomen var under sitt första millenium primärt en 
asiatisk religion. Det fanns också en intensiv teolo-
gisk debatt som fördes mellan teologiska skolor på 
tre kontinenter. Men successivt kom förhållandena 
att förändras. Teologiska och politiska konflikter 
skapade söndringar mellan olika regioner. Muham-
med och hans efterföljare inledde en rad erövrings-
krig som innebar att stora grupper kristna hamnade 
under muslimska härskare. I vissa länder förintades 
kyrkan på kort tid (t.ex. i Nordafrika), i andra styr-
des den kristna majoriteten av en muslimsk minori-

Den stund du läser denna rad är historisk. Vi har aldrig varit så många kristna någonsin i 
världshistorien som just denna stund!
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(Läs gärna Apg 28:23–31 innan Du läser nedanstående rader.)

T illbad de vise männen det lilla Jesusbarnet 
eller begränsade de sig till en hyllning? Får 
man tro 1917 års bibelöversättning och 

Bibel 2000 nöjde de sig med en hyllning, medan 
Svenska Folkbibeln översätter att de tillbad Jesus. 
Det är en viss skillnad. Hur kan man komma till 
så olika slutsatser? Svaret är att det grekiska verbet 
bakom dessa översättningar, proskyneo, kan betyda 
både hylla och tillbedja. Frågan blir då hur man ska 
veta vilken aspekt som författaren avser när ett ord 
har olika betydelser och vilket som följaktligen är 
den riktiga översättningen. 

I det följande skall vi följa hur evangelisten Lukas 
använder verbet proskyneo. Han använder det sam-
manlagt sju gånger i sitt dubbelverk, tre gånger i 
evangeliet, fyra gånger i Apostlagärningarna. Vid 
ett av dessa tillfällen är Jesus objektet för lärjung-
arnas proskynesis (Lukas 24:52). Frågan är om och 
hur vi kan komma åt vad Lukas avsåg med sin 
användning av proskyneo? Blev Jesus tillbedd (som 
Gud) eller var det frågan om en mer begränsad 
hyllning?

Proskyneo i Septuaginta
Grundbetydelsen av verbet proskyneo är att ”falla 
ner på knä, buga sig”, men användningen av det 
sträcker sig från en enkel gest av vördnad inför en 
överordnad till kultisk dyrkan av en gudom. För att 
illustrera detta kan vi ta några exempel från Sep-
tuaginta, översättningen av Gamla testamentet från 
hebreiska till grekiska.

När Jakob återvänder hem bugar (proskyneo) 
han och hans närmaste familj sig för Esau (1 Mos 
33:3–7). Samma sak sker när Jakobs söner möter 
Josef i Egypten (1 Mos 42:6) och när Batseba och 
profeten Natan kommer inför kung David (1Kung 
1:16, 23). I dessa fall används verbet proskyneo för 
att beskriva hur en person visar sin underordning 
gentemot en annan. 

Mer vanligt, i närmare 75 % av fallen, är att pros-
kyneo används för att beskriva dyrkan/tillbedjan av 
Israels Gud eller någon av avgudarna. I 1 Mos 22:5 
säger Abraham till sina tjänare: ”Jag och pojken går 
dit bort för att tillbe (proskyneo)”. I Ps 29:2 uppma-

Hyllning eller tillbedjan av Jesus?

nar psalmisten: ”Ge åt HERREN hans namns ära, 
tillbed HERREN i helig skrud”, medan 1 Kung 
22:54 beskriver hur kung Ahasja ”tjänade Baal och 
tillbad honom”. Deltagande i gudstjänstliturgin kan 
också beskrivas med hjälp av detta verb: ”Elkana gav 
sig år efter år i väg från sin stad för att tillbe och offra 
åt HERREN Sebaot i Silo” (1 Sam 1:3). I samtliga 
fall är det sammanhanget som avgör i vilken bety-
delse proskyneo används och därmed hur proskyneo 
bör översättas. 

Mod och frimodighet

P å Församlingsfakulteten har vi under sen-
höstens och vinterns middagsböner läst 
Apostlagärningarna. När vi kom till det 

sista avsnittet blev jag sittande igen med ett mäktigt 
intryck av apostelns mod och frimodighet. Mod står 
som motsats till feghet och frimodighet som motsats 
till missmod. Det var varken feghet eller missmod 
som präglade Paulus under hans kringskurna verk-
samhet i Rom.

Bakom sig hade Paulus den förfärliga sjöresan över 
Medelhavet, som så när hade kostat honom och de 
andra 275 resenärerna livet. Men Herren hade hållit 
sin hand över sin tjänare. Nu befann han sig i hus-
arrest i Rom, i en bostad, som han själv hade hyrt. 
Det är möjligt att det fortfarande var officeren Julius, 
som hade ansvaret för övervakningen. Bostaden var 
tillräckligt stor för att att kunna samla människor. 
Som medfånge i lägenheten hade han Aristarkus. 
Under olika tider fanns där sådan som Demas, Ti-
moteus, Onesimus och Tykikus, några av de många 
medarbetare som ingick i apostelns ”team”. Här fanns 
också Lukas, som arbetade på sitt tvåbandsverk, Lu-
kas evangelium och Apostlagärningarna. Mottagaren 
Teofilus var möjligen en man med möjlighet till infly-
tande i kejsarens hus och som skulle kunna påverka 
Paulus rättssak. Lukas gav här en skildring av Jesus 
och apostlarna inklusive Paulus, som några som på 
inget sätt förbrutit sig mot romersk rätt.

Mod
När Paulus hade installerat sig i lägenheten inbjöd 
han ledarna för de judiska synagogorna i Rom. Och 
de kom. Paulus arbetade intensivt för att övertyga dem 
om att Jesus var den väntade Messias. Men majorite-
ten lät sig inte övertygas. Ledd av Guds Ande sade då 
Paulus: ”Den helige Ande talade rätt genom profeten 
Jesaja till era fäder när han sade: Gå till detta folk och 
säg: Ni ska höra men inte förstå, och ni ska se men inte 
inse, för detta folks hjärta är förhärdat.” Samma Jesaja-
citat (6:9f) hade Jesus också använt någon gång. Det 
var inte den besvikne förargade aposteln som drog till 
med ”sanningens ord” i sin ilska. Det var den modige 
aposteln, som vågade uttala Guds dom. I hans hjärta 
bodde en djup nöd för sina landsmän. I brevet till 
församlingen i Rom skrev han några år tidigare – i 
kärlek: Mitt samvete betygar i den helige Ande att jag har 
stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska 
att jag själv var fördömd och skild från Kristus i stället 
för mina bröder, mina landsmän efter köttet. (Rom 

9:1b–3) Det är möjligt att flera av de judiska ledarna 
gick därifrån med ett minne, som inte suddades ut. 
Kanske blev detta för några längre fram till det som 
var Guds mening med orden, omvändelse och tro.

Guds kyrka behöver människor med mod, också 
det modet att våga säga den obekväma sanningen. 
Förkunnare och medarbetare, som vågar sätta fing-
ret på ömma punkter, avslöja synd i evighetens ljus. 
Men som gör detta med samma kärlekens nöd, som 
Paulus vittnar om. Riskerna finns å ena sidan att 
man är så ”kärleksfull” att man i sin feghet inte vågar 
tala sanning, eller å andra sidan att man i obarmhär-
tighet och kärlekslöshet säger ”ett sanningens ord”. 
Mod är att i kärlek våga sitt liv, sitt anseende, sin po-
sition, för att rädda en annan människa, främst från 
det eviga mörkret. Det modet får vi också be om.

Frimodighet
Under två års tid fortsatte Paulus sin verksamhet i 
husarrest, kanske också med någon form av bojor. 
Den resvane aposteln får kanske inte ens gå ut på 
promenad. Ständigt i sin lägenhet. Alltid det vakande 
ögat på sig. Han kunde inte besöka vare sig synagogor 
eller församlingarnas gudstjänster. Han väntade på 
en rättegång inför ”högsta domstolen”. Trots detta 
sammanfattar Lukas Paulus sinnestämning och ar-
bete med orden: ... och han tog emot alla som kom till 
honom. Han predikade Guds rike och undervisade med 
stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli 
hindrad. Trots att han saknade alla yttre förutsätt-
ningar till frimodighet fick inte missmodet makt över 
honom. Han ägde det goda samvetet och han visste 
att Herren var med honom också i den mörka stun-
den. Här tog tog han emot alla som kom. Här blev 
Jesus förkunnad som Herre och Messias. Människor 
fick höra evangeliet om korsets kraft. Flera av Paulus 
brev skrevs förmodligen under dessa år, brev fulla av 
trons glädje, t.ex. Filipperbrevet.

Tills Herren kommer tillbaka är detta Kyrkans 
uppgift, att frimodigt förkunna det evangelium, som 
Paulus fått uppdrag att avtäcka, evangeliet som ”är 
en Guds kraft till frälsning för var och en som tror” 
(Rom 1:16). Avsaknad av stora vackra kyrkobyggna-
der eller av folkets gillande behöver inte ta ifrån oss 
frimodigheten. Trots att kristenheten tycks gå mot 
allt svårare förföljelsetider behöver inte missmodet 
och modlösheten förlama oss. Herren överger aldrig 
sina tjänare. 

Bengt Birgersson

FÖRDJUPNINGSARTIKEL
FRÅN SKRIFTEN

”Vidare görs det klart att det bara 
finns en till vilken en sådan dyrkan 
får riktas, nämligen Israels Gud. All 
annan dyrkan vare sig det handlar 
om andra gudar, änglar eller 
människor är avgudadyrkan.”

Proskyneo i Lukas och 
Apostlagärningarna
Verbet proskyneo uppträder sju gånger i Lukas dub-
belverk: Luk 4:7,8; 24:52; Apg 7:43; 8:27; 10:25; 
24:11. Som en jämförelse kan nämnas att det fö-
rekommer två gånger hos Markus med Jesus som 
objekt båda gångerna, åtta gånger i Johannesevang-
eliet, där Jesus är objekt en gång, 13 gånger hos 
Matteus, vanligen med Jesus som objekt och 24 
gånger i Uppenbarelseboken. Utanför dessa skrifter 
förekommer ordet bara tre gånger i NT.

Lukas två första exempel kommer i berättelsen 
om hur Jesus frestas i öknen (Luk 4:6–8). Satan 
lovar Jesus makt över hela världen på det villkoret 
att Jesus faller ner och proskyneo inför honom. Jesus 
svarar: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du 
tillbe (proskyneo) och endast honom skall du tjäna.” 
Det framgår av Jesu svar att satan kräver mer än 
bara en ödmjuk gest. Han begär vad som för varje 
trogen jude endast tillkommer Gud själv: tillbedjan. 
Jesus vägrar, för att bifalla satans begäran vore att 
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bryta mot det första budet. I sitt svar citerar Jesus 
Guds ord, närmare bestämt 5 Mos 5:9 och 6:13 
som tillsamman inskärper att Israel inte ska dyrka 
någon annan än Gud ensam: Av sammanhanget 
framgår alltså att proskyneo här används i betydel-
sen dyrkan/tillbedjan. Vidare görs det klart att det 
bara finns en till vilken en sådan dyrkan får riktas, 
nämligen Israels Gud. All annan dyrkan vare sig det 
handlar om andra gudar, änglar eller människor är 
avgudadyrkan.

Vi går vidare till Apg 8:27 och 24:11. Dessa två 
ställen kan behandlas tillsammans eftersom pros-
kyneo används på samma sätt i båda fallen. I 8:27 
berättar Lukas att den etiopiske hovmannen varit 
i Jerusalem för att proskyneo. På ett liknande sätt 
säger Paulus i 24:11 att han varit i Jerusalem för att 
proskyneo. Betydelsen är klar och erinrar om 1 Sam 
1:3, citerad ovan. Verbet hänvisar till vad man gör 
när man går upp till Jerusalem för att delta i guds-
tjänstfirandet, nämligen tillbedjan.

Också i nästa exempel, Apg 7:43, råder det ingen 
tvekan om innebörden i proskyneo. Stefan anklagar 
ökengenerationen för avgudadyrkan med hjälp av 
ett citat från Amos 5:25–27: ”... ni bar med er Mo-
loks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni 
hade gjort för att tillbe.”

Nästa exempel, Apg 10:25, är däremot lite svå-
rare. Exegeter och översättare är inte helt eniga om 
huruvida proskyneo här har betydelsen tillbedja. 
Bortsett från Luk 24:52 är detta det enda stället där 
objektet för proskyneo är en människa. Här beskrivs 
hur Kornelius tar emot Petrus i sitt hus i Caesarea: 
”När Petrus skulle gå in, kom Kornelius emot ho-
nom och föll ner för hans fötter och proskynesade. 
Men Petrus reste honom upp och sade: ’Stig upp! 
Också jag är en människa.’” Den brittiske exegeten 
F. F. Bruce menar att Kornelius här bara gör en en-
kel, ödmjuk gest och förklarar Petrus reaktion med 
att han blir generad då ingen tidigare visat sådan 
vördnad inför honom. Men Bruce missar poängen 
här. Det finns åtminstone fyra skäl till att anta att 
det verkligen är frågan om tillbedjan här: 

1) Verbet proskyneo föregås av att annat verb som 
betyder att böja sig ned. Proskyneo bör betyda 
något mer än enbart den ödmjuka gesten då 
denna redan har utförts. 

2) Petrus svar antyder att gesten tillskriver Petrus 
mer än en mänsklig status. Anledningen till 
avvisandet sägs uttryckligen: Petrus är också 
en människa. 

3) Kornelius är en hedning som fruktar Gud. 
Men graden i vilken en hedning anslöt sig till 
judiska trosföreställningar varierade. En del 
nöjde sig med att beundra judendomen på av-
stånd, andra inkorporerade Israels Gud bland 
sina gudar. Gick man lite längre började man 
kanske att på olika sätt understödja judarna 
och uppträda vänskapligt mot dem. Nästa steg 
var att börja praktisera några eller flera judiska 
riter. Det var i regel först i nästa steg som man 
tog avstånd från andra gudar och uteslutande 
dyrkade Israels Gud. Därefter kunde man an-
sluta sig till ett judiskt sammanhang, innan 
man tog steget fullt ut, konverterade och blev 
en jude.1 Kornelius tycks ha gått så långt att 
han börjat praktisera några judiska riter. Han 
fruktade Israels Gud, han gav frikostiga gåvor 
och bad till Gud (10:2). Han kan mycket väl 
ha gjort det utan att vare sig förneka eller ig-
nonera de romerska gudarna. Av hans uppträ-
dande att döma har Kornelius ännu ingen klar 
uppfattning om gränsen mellan det mänskliga 
och det gudomliga. Som romersk officer (10:1) 
krävdes det av honom att han deltog i impe-
riets kult, vilket innebar dyrkan av romerska 
gudar och kanske redan vid denna tid också 
kejsaren själv. 

4) Som en kontrast till Kornelius uppträdande 
kan man notera att när fångvaktaren i Filip-
pi faller ner för Paulus och Silas fötter (Apg 
16:29) använder Lukas ett annat verb, pros-
pipto, och Paulus finner ingen anledning att 

”Först efter uppståndelsen gick det 
fullt ut upp för dem att Gud själv hade 
vandrat bland dem och att Herren 
Jesus därför var värdig samma ära 
och pris som de sedan barnsben 
lärt sig att rikta till Herren Gud.”
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tillrättavisa fångvaktaren. För att samman-
fatta argumentationen: Kornelius tycks tänka 
i gamla hedniska kategorier och tar Petrus för 
något slags gudomlig varelse – sådana fanns det 
gott om i grekiskt-romerskt tänkande – och 
han visar Petrus samma gest som han är van 
att visa inför de romerska gudarna. Också i 
Apg 10:25 tycks det vara frågan om att verbet 
proskyneo används i meningen tillbedjan.

Efter att ha sett hur Lukas konsekvent använder pros-
kyneo i betydelsen dyrkan/tillbedjan, och vidare ha 
noterat att tillbedjan av någon annan Gud lika kon-
sekvent avvisas, vänder vi oss nu till det sjunde och 
sista stället, Luk 24:52. När Jesus hade upptagits till 
himlen, skriver Lukas, att lärjungarna ”proskynesade 
honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.”

Om Lukas, som vi har sett, konsekvent använder 
proskyneo i betydelsen tillbedjan är det sannolikt att 
han också har den avsikten här. I skarp kontrast till 
när Kornelius faller ner inför Petrus avvisas inte lär-
jungarnas vördnadsbetygelse. Läst mot bakgrund av 
Korneliusberättelsen är innebörden att Jesus är mer 
än bara människa. Tar vi den definition som Lukas 
förmedlar första gången verbet används i Lukas 4 på 
allvar, betyder det att Jesus är en värdig mottagare av 
det som är förbehållet Gud själv och ingen annan.

Två drag hos Lukas ger stöd för denna slutsats. 
För det första, vid ett antal tillfällen faller folk ner in-
för Jesus under hans jordiska verksamhet, men utan 
att verbet proskyneo brukas. Istället används andra 
uttryck för att beskriva den vördnadsfulla gesten. 
För att ta ett exempel, den samaritiske spetälske ”föll 
på sitt ansikte” vid Jesu fötter för att tacka honom 
(Luk 17:16). Detta tyder på att Lukas var noggrann 

I sin strävan att nyttiggöra FFG för 
församlingar och enskilda kristna har 
fakulteten tagit ett gott initiativ med 

den planerade småskriftserie vars första 
del, nyss utkommen, handlar om Den 
stora gåvan. Vägen från döden till livet 
i dopet. I behändigt format får läsaren 
en kärnfull, översiktlig men fullödig 
genomgång inte bara av de stora gåvor 
en kristen får i dopet – som den Helige 
Ande och syndernas förlåtelse – utan 
också tips om hur jag kan göra för att 
ofta påminna mig själv om denna gåvas 
innebörd och betydelse för min fortsatta 
väg i livet. 

Så här i drop-in-dopens tid, nu när 
barndopet på många håll i Svenska kyrkan 
framställs som en tacksamhetsrit (för bar-
nets jordiska födelse och för den mänsk-
liga gemenskapen; Frälsaren Jesus uppfat-
tas snarare som inspiratör och förebild) ja, 
då är det tacknämligt att FFG låtit Daniel 
Johansson, lektor i Nya testamentets exe-
getik, formulera den evangelisk-lutherska 
synen på vad dopet innebär. 

Det är inte första gången i modern tid 
som det undervisas i skriftlig kortform om 
dopet. Nyligen, 2006, kom en småskrift 
från Teologiska Nätverket Pingst, utgi-
ven efter en samtalsrunda med företrädare 
för andra samfund, bland annat eftersom 
pingströrelsen fått anledning att reflektera 
över var åldersgränsen går mellan barndo-
pet och det s.k. troendedopet.

Förordet är intressant. Daniel berättar 
att familjen under en vistelse i Skottland 
under en tid regelbundet firade gudstjänst 
i en baptistförsamling, där han till sin för-
våning fann att dopet inte hade någon 
framträdande plats – i en baptistkyrka! 
– varken i undervisningen eller i medlem-
marnas trosliv och medvetande.

Om dopet

Händer det verkligen något i dopet? 
Svaret, bibliskt grundat, pekar inlednings-
vis på påskalammets blod på israeliternas 
dörrposter i Egypten och på Naaman som 
skulle doppa sig i Jordans grumliga vatten 
för att bli ren från sin spetälska. När Gud 
knyter sitt Ord och löfte till det enkla jor-
diska materialet så händer det verkligen 
något just i och med detta enkla jordiska, 
nämligen att löftena uppfylls.

Huvuddelen består av Jesu egen och 
apostlarnas undervisning om och syn på 
dopet. Korta stycken med mellanrubri-
ker gör innehållet redigt och överskåd-
ligt. Flera tänkvärda aspekter tas upp och 
förklaras, som att man döps in i (betonat) 
det heliga treeniga Gudsnamnet, att do-
pet verkar både död och uppståndelse, 
att jag adopteras till Guds barn. Rikliga 
bibelhänvisningar ger mycket gott stoff 
för ett tematiskt bibelstudium.

Tveksamt enligt min mening är aspek-
ten eller tanken att dopet skulle vara en 
trolovning eller vigsel. Det kan verka di-
rekt stötande för en läsare som har Knut-
byhändelserna och Åsa Waldau i minne. 
Det döpta gudsfolket är förvisso Kristi 
brud, men knappast det enskilda dopbar-
net eller individen. 

Enligt baksidespresentationen är skriften 
”en fin doppresent för vuxna, en ypperlig 
gåva att räcka till dopföräldrar, och en 
enkel skrift för alla kristna som vill leva i 
sitt dop”. Utmärkt, förutom att den bör 
delas ut till just dopföräldrar med viss 
urskiljning. Unga föräldrar i allmänhet 
kan inte förväntas veta vad katekes är, än 
mindre Luthers lilla katekes, eller känna 
till Johannesdopet eller den nicenska tros-
bekännelsen. 

Vissa förslag till ändringar har jag inför 
eventuella kommande upplagor. En del 
detaljer, bisaker förvisso, kan med fördel 
bytas ut, t.ex. liknelsen om en tänkt po-
lis som stjäl först efter att ha tagit av sig 
uniformen.

I sista delen ges tips om hur man på-
minner sig själv om livet i dopet. Lovvärt 
är att den dagliga omvändelsen lyfts fram, 
och, förstås, hur mycket det är värt att 
hjälpa sitt barn att fira dopdagen. Rent 
glad blir jag åt att den innehållsrika dop-
psalmen ”Glad jag städse vill bekänna” 
(Sv. Ps. 69) nämns. Jag kände en gång 
en gammal och som jag trodde cynisk 
alkoholist, vars begravning jag var med 
om. Det visade sig att han själv hade valt 
denna psalm till sin begravning. ”Synden 
skall mig ej fördöma: Jag är döpt i Jesu 
namn. Fadern all min skuld vill glömma, 
föra till den trygga hamn …”

Som helhet är innehållet i den lilla boken 
en mycket bra påminnelse om att dopet 
bär, dag för dag. Bäst passar den kanske 
som samtalsmaterial i en bibelstudie-
grupp, Alphagrupp eller liknande. Jag 
har själv rekommenderat vår komminis-
ter, som leder Alphagrupperna, att ta sig 
en titt på den, och jag ser med förväntan 
fram emot de kommande delarna i serien.

Den stora gåvan
Vägen från döden till livet i dopet

Den stora gåvan  handlar om dopets pågående betydelse för 
en kristen. Den blandar teologiskt djuplodande undervisning 
med praktisk tillämpning i en fruktbar mix som stärker en döpt 
människa i identiteten som ett Guds barn. En fin doppresent för 
vuxna, en ypperlig gåva att räcka till dopföräldrar, och en enkel 
skrift för alla kristna som vill leva i sitt dop.

Daniel Johansson är lektor i Nya testamentets exegetik på 
Församlingsfakulteten i Göteborg.

FörsamlingsFakultetens småskriFter, 1.

Vägen från  döden till liVet i dopet
Den stora gåvan
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Daniel Johansson

Margareta Brogren

med att göra skillnad på de vördnadsbetygelser som 
visades Jesus före hans död och uppståndelse å ena 
sidan och de mer upphöjda vördnadsbetygelser som 
visades efter hans uppståndelse och himmelsfärd å 
andra sidan.

Detta stöds, för det andra, av Apostlagärningarna 
där människor på en lång rad olika sätt visar Jesus 
sådana vördnadsbetygelser som normalt sett reser-
veras för Gud allena. Lärjungarna ber, till exempel, 
i 1:21 till Herren Jesus att rätt person ska inväljas i 
apostlakollegiet, Stefanus faller på knä och åkallar 
Jesus (7:59–60), och församlingen i Antiokia gör 
liturgisk tjänst inför Herren Jesus (13:2). I det senare 
fallet används en term som normalt används för att 
beskriva kultisk gudstjänst. Kanske allra mest iögon-
fallande är ändå en av de tidigaste benämningarna 
på de kristna: ”de som åkallar Herren Jesu namn” 
(9:14, 21; 22:16; jfr 1 Kor 1:2). Termen används 
regelbundet för att ropa på en gudom både i judiska 
och grekisk-romerska sammanhang. 

Det tycks därför som om den tillbedjan lärjung-
arna ger till den uppståndne och uppstigande Jesus 
i Luk 24:52 föregriper de många och olika uttryck 
för religiösa hedersbetygelser som ges till Jesus i Lu-
kas andra bok, där Jesus genomgående mottar den 
dyrkan som är reserverad för Gud ensam. 

Med detta ger också Lukas en antydan om när 
Jesu lärjungar insåg vidden av vem Jesus var. Först 
efter uppståndelsen gick det fullt ut upp för dem att 
Gud själv hade vandrat bland dem och att Herren 
Jesus därför var värdig samma ära och pris som de 
sedan barnsben lärt sig att rikta till Herren Gud. 

Hur var det med de vise männens proskynesis i 
Matteusevangeliet? Det sparar vi till en annan ar-
tikel. 

Daniel Johansson

1  Se Shaye J. D. Cohen, “Crossing the Boundary 
and Becoming a Jew,” Harvard Theological Review 82 
(1989): 13–33.

Öppet forum: 

En Gud med många ansikten?
Om religionerna och den kristna trons anspråk 
(Torbjörn Johansson)

En öppen föreläsning på Församlingsfakulteten för alla 
intresserade, tisdagen den 21 april kl. 18.00. 
Vid denna föreläsning är det också möjligt att anmäla 
sig till kvällsbibelskolans tredje block med temat ”Gud i 
historia & samtid” (tisdagar kl. 18 med början 28/4)

Daniel besöker er gärna och 
undervisar också om:
• Skriftens väg till oss: Från 

nedtecknande till modern 
bibelöversättning

• Uppenbarelseboken

• Doplivet: Om vad det innebär 
att leva i sitt dop

• Den urkristna bekännelsen till 
Jesus som Herre och Gud

• Jesu liknelser (lästa utan våra 
västerländska glasögon)
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INFO/ANNONSER EKONOMI

Gåvor och 
prästutbildning som 
gör skillnad

Genom historien har det ofta stormat omkring 
prästutbildningen. Det skulle inte förvåna om 

vi tänker på hur mycket som här avgörs för kyrkans 
framtid. Som man sår får man skörda. Denna bibliska 
princip gäller. 

FFG har vuxit fram utifrån övertygelsen att prästut-
bildningen måste se annorlunda ut än vad den har gjort 
i Sverige under en lång tid. Målet är att ge en undervis-
ning som leder fram till en fördjupad visshet om att Guds 
ord är tillförlitligt. Målet är vidare att utbildningen ska 
innebära ett formande av studenten för en tjänst i för-
samlingen. 

Detta arbete bedrivs utifrån övertygelsen att det dju-
past sett endast är Gud som kan åstadkomma denna viss-
het och detta formande. Därför handlar en god teologisk 
utbildning i hög grad om att ge plats för Guds verk med 
människan: Ge plats för hans ord och ge plats för bönen. 
Gud har lovat att handla med oss människor genom sitt 
ord. Det är ett verk som leder till frälsning men som 
också rustar till tjänst. ”Hela Skriften är utandad av Gud 
och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse 
och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir 
fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim 
3:16f ) Därför vill vi på FFG ge plats för Guds ord i alla 
de akademiska ämnena och även i dagliga andakter, där 
det även blir naturligt att tala med Gud i bönen.

Du som stöder FFG genom förbön och ekonomiska 
medel står med i detta arbete för en god teologisk ut-
bildning. En sådan utbildning gör skillnad för ett lands 
kristenhet och därför gör även varje gåva skillnad.

Torbjörn Johansson
rektor

www.gronvallpartners.se
0418-168 65 Landskrona
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rätt råd i rätt tid!

ADVOKAT ANDREAS STENKAR KARLGREN

GRÖNVALL & PARTNERS 

ADVOKATBYRÅ

Beställ böckerna från:

Din Bok
Västra Hamng 21, 
Göteborg
031-13 63 50
www.din-bok.se

Gustav Börjesson
Guds rike är här
 
Författaren besvarar frågor som: 
– Törs jag tro att Gud bryr sig om 

mig och mina problem? 
– Hur får jag kraft att leva med 

Gud? 
– Är de tio buden något för oss i 

vår tid?

Reapris 59:-

Eva Spångberg
Tack för livet du gav mig
 
Tack för livet Du gav mig innehåller 
ett rikt urval av såväl Eva 
Spångbergs texter som hennes 
konstverk. Hon var ju i första hand 
känd som träkonstnär eller som 
hon själv sa, förkunnare i trä.       

Reapris 89:-

Sommarbibelskola 
6–8 augusti

Fortsatt ackreditering

Hösten 2000 startade Församlings-
fakulteten en tvåårig utbildning, 

Teologisk utbildning för kyrka och samhälle, 
TU. Ganska omgående hände ett par sa-
ker: Vi insåg att utbildningen även borde 
göras treårig. Vi började också söka vä-
gar att få den ackrediterad, alltså officiellt 
erkänd.

I ett tidigt skede togs kontakter åt olika 
håll. Hösten 2001 åkte jag som rektor på 
FFG till en konferens som arrangerades 
av European Evangelical Accrediting As-
sociation, EEAA, i Tyskland och inledde 
samtal med deras styrelse. Lite senare tog 
vi kontakter med Högskoleverket för att 
om möjligt få ett statligt erkännande av 
vår tvååriga TU-linje.

Av flera skäl ledde vår ansökan till Hög-
skoleverket inte till något erkännande av 
vår tvååriga utbildning som ”högskoleexa-
men, 80 poäng” (se Hälsning, 3/2003). 
Däremot fortsatte våra kontakter med 
EEAA, och i december 2003 fick vi besök 

av två representanter som gav goda råd 
för hur vi skulle gå vidare med processen.

Efter några år kunde vi posta en formell 
ansökan – dokumentationen uppgick till 
nästan 350 sidor! I januari 2009 kom ett 
EEAA-team till Fakulteten för att göra en 
detaljerad granskning på plats. Tre måna-
der senare, i slutet av april, i anslutning 
till EEAA:s styrelsemöte i Paris, fick vi 
vår ansökan godkänd. Det innebar att vi i 
samband med utfärdandet av examensbe-
vis för våra ett- resp. treåriga utbildningar 
fick ange att de höll en god europeisk stan-
dard. Vår treåriga utbildning fick därför 
beskrivas som ”comparable to bachelor 
of theology”, alltså motsvarar en europeisk 
teol. kand.-examen.

Efter 5 år skulle en utvärdering (”review 
visit”) äga rum. Det innebar att vi hösten 
2013 behövde lämna in en Self Evaluation 
Report, där vi gjorde en mycket detaljerad 
självgranskning av vår utbildning, orga-
nisation, lärarkår, studentrekrytering och 

så vidare. Både lärarkår och styrelse var 
involverade i processen, medan det mesta 
arbetet utfördes av Daniel Johansson till-
sammans med vår dåvarande rektor, Jo-
hannes Hellberg, och undertecknad.

Två EEAA-representanter besökte oss i 
september 2014 och gjorde en ”Site Visit”. 
Deras granskning gällde 14 sektorer av 
vårt arbete, och utföll mycket positivt. Vi 
fick vissa kommentarer och påpekande 
– beträffande ca 100 granskade faktorer! 
Granskningen utföll alltså mycket positivt 
(jfr Hälsning 5/2014, s. 6).

Strax före nyåret 2014 fick rektor Tor-
björn Johansson officiellt besked från 
EEAA att vår TU-utbildning är fortsatt 
godkänd och att nästa genomlysning sker 
2019. Det känns gott och betryggande. 
Därmed har vår teologiska utbildning fått 
ännu en kvalitetsstämpel!

Rune Imberg
forskningschef

Församlingsfakulteten inbjuder 
till bibelkonferens 
13–14 november, 2015

Dop, nattvard och 
kristologi: Himmelskt och 
jordiskt samtidigt
Årets bibelkonferens tar upp dop, nattvard och kristologi och foku-
serar särskilt på det andligas och kroppsligas samtidighet. Sedan 
kyrkans första tid har frågan om synen på de skapade tingen, på 
kropp och materia, och deras möjlighet att vara bärare av andliga 
gåvor varit föremål för kontroverser. Olika synsätt i frågan har 
fått konsekvenser för läran om vem Kristus är, hur man sett på 
sakramenten och en rad praktiska frågor, som till exempel kristen 
konst. I den andra av Församlingsfakultetens serie av bibelkon-
ferenser om det evangelisk-lutherska SIMUL/samtidighet lyfts 
frågan om förhållandet mellan andligt och kroppsligt/materia ur en 
rad olika infallsvinklar.  

Ur programmet: 
• Prof. Gunnar af Hellström: Kristus – sann människa och sann 

Gud på samma gång: De kristologiska stridigheterna på 
400-talet

• Docent Rune Söderlund: Johannes och gnosticismen – med 
särskild hänsyn till ande/materia-frågan

• Dr Jonathan Trigg: Water, Word, and Spirit: Baptism and 
Baptismal Life in the Reformation Era

• Rev. John Pless: The Lord’s Supper in Contemporary Theology: 
Coherence or Separation of Word and Spirit?

• Dr Samuli Siikavirta: Paul’s Baptismal Teaching: Where the 
Heavenly and Earthly Converge

• Rektor Fredrik Sidenvall: Det rena förnuftets rakkniv eller 
egenskapernas ringdans som nyckel till att känna verkligheten 

• Dr Daniel Johansson: Är ”är” ”är” – fortfarande? Den moderna 
exegetiken och frågan om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden

• Seminarium med kortare papers

Call for papers
I samband med bibelkonferensen organiseras seminarier där teo-
loger och forskare inbjuds att presentera kortare papers eller upp-
satser (15–20 min) som anknyter till konferensens övergripande 
tema dop, nattvard och kristologi. 

Den som önskar medverka ska anmäla ett abstract (max 300 ord) 
senast 31 augusti. Detta ska mailas till rune.imberg@ffg.se märkt 
”Bibelkonferens – paper”. De papers som accepteras för presen-
tation kommer att diskuteras under seminarierna.

Kurs i missionsvetenskap, 
diakonik & uppsats 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 förank-
ring, 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.

Kursen inbegriper också en mindre, vetenskaplig uppsats inom valfritt (teologiskt) ämnes-
område. Handledning, undervisning i uppsatshantverk, problemformulering, vetenskaplig 
metod och teori och språkbehandling ingår i momentet. 

Kurskod: KX 13
Kursperiod: 31/3–4/6 2015

Kurstid: tisdagar och torsdagar (förmiddagar)
Anmälan senast: 16/3

Bokrean pågår till den 31 mars – passa på!



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

Nya BIBELSKOLA GÖTEBORG
– anpassad för ALLA och i samarbete med församlingar i 
Göteborg. Du väljer omfattning och profil! 
I samarbete med några församlingar i Göteborg erbjuder Bibelskola Göteborg ett dynamiskt koncept 
där du själv väljer den omfattning och profil som passar dig och din livssituation bäst. 

Bibelskola Göteborg är ett samarbetsprojekt med församlingar i Göteborg och med S:ta Elisabets folkhögskola. 
Nivå 2–3 ger rätt till studiestöd från CSN. Information och anmälan finns på www.bibelskolagoteborg.se 

Med reservation för ev. förändringar.

NIVÅ 2: 
Påbyggnad till halvtid (studiemedelsberättigad)

Påbyggnadsnivån 2 lägger (utöver kvällsbibelskolan) till tre 
moment med valmöjligheter som optimerar din bibelskola. 

A. Undervisning för alla på nivå 2 varje tisdag kl 9.00–15.00
 Undervisningen under läsåret är fördelad på fyra block som 

beskriver innehållet: 
 1) Bibeln, 2) Lära & Liv, 3) Gud i historia & samtid, 
 4) Det heliga landet

B. Lärande genom samtal och vägledning
 I de olika församlingarna erbjuds olika varianter på lärande 

och växt i samtalets och vägledningens form. Här ges 
möjlighet att välja den form som passar den enskilde bäst. 

C. Fördjupning – profil 
 Här ges möjligheten att fördjupa sig inom ett område i 

kyrkans liv. Den profil som här väljs bestämmer också vilken 
profil nivå 3 får (heltidsalternativet).

1. Diakoni & Gudstjänst (församlingsförankring)

2. Lovsång & Mission (församlingsförankring)

3. Teologisk fördjupning (teologiska kurser på FFG)

NIVÅ 3: 
Påbyggnad till heltid 
(studiemedelsberättigad)

Påbyggnadsnivån 3 lägger till lärande under 
handledning (praktik) inom ramen för den 
fördjupningsprofil som valts. Handledning 
för profil med församlingsförankring sker 
i församling. Handledning för profil med 
teologisk fördjupning sker på FFG. 

NIVÅ 1: 
Kvällsbibelskola varje måndag kl 18.00–20.30 
+ 4 temahelger under läsåret. Resa till Israel!

Basnivån på bibelskolan är anpassad så att alla kategorier av människor ska kunna vara med. Undervisning, bön och 
gemenskap en kväll per vecka samt några temahelger under året kan vara den nivå som passar bäst för studenter, 
småbarnsföräldrar, förvärvsarbetande, pensionärer och andra. På denna nivå erbjuds också en resa till det heliga landet. 
Nivå 1 utgör grundstomme för samtliga som anmäler sig till bibelskolan, men det är också möjligt att bygga på med 
nivå 2 och 3.


