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ver stora delar av världen – så också i Sverige,
och även på Församlingsfakulteten – har
året 2017 uppmärksammats som ett reformationens jubileumsår. (I Tyskland har man faktiskt
laddat upp i inte mindre än tio år för att låta firandet
kulminera i år!) Man har uppmärksammat både reformationens genombrott och diverse insatser av Martin
Luther. Men det finns anledning att notera två viktiga
detaljer.
1. Jubiléet som aldrig ägde rum. Just i år skulle det
funnits anledning att uppmärksamma 500-årsjubiléet av Femte Laterankonciliet, som inleddes 1512
och avslutades 1517, ett drygt halvår innan Luther
offentliggjorde sina teser. Den romersk-katolska
kyrkan räknar detta som sitt 18:e ekumeniska
koncilium. Varför har man inte uppmärksammat
detta jubileum i år, knappast ens i de mest hängivna romersk-katolska sammanhang? Svaret kan
nog sammanfattas med en rubrik i Svenska kyrkans
evangeliebok: Förspillda tillfällen. Påvarna (i detta
fall Julius II och Leo X) borde ha reformerat en
kyrka som befann sig i kris men valde att negligera
problemen. Att samla in pengar till byggandet av
Peterskyrkan i Rom var viktigare för dem än att
”åter bygga upp Davids fallna boning” (Amos 9:11,
Apg 15:16).
2. Årets stora jubileum handlar om reformation,
inte om kyrkosplittring. Det 500-årsjubileum som
firas i år handlar alltså om reformation, inte (vilket
man lätt tror) om kyrkosplittring.
Martin Luther anklagas ofta för att ha splittrat
(den västerländska) kyrkan. Men det är inte sant.
Hans gärning och förkunnelse fungerade som en
tändande gnista för den nödvändiga reformation
som många av 1500-talets kristna väntade på, men
det var inte han som skapade splittringen. Det var
snarare den romersk-katolska kyrkan som skapade
splittringen eftersom den inte ville eller lyckades
hantera reformationsprocessen. Genom att 1521
kättarförklara Luther, fördröja och sedan mani
pulera det 19:e ekumeniska konciliet, Tridentinum
(1545–63), och i anslutning till detta fördöma och
förbanna en rad reformatoriska lärosatser (anathema
sit), bidrog påvarna och kardinalerna till att Västkyrkans splittring blev djup och oåterkallelig.

”A

Det var alltså inte Luther som skapade splittringen. Däremot har han på olika sätt bidragit till att
rädda den romersk-katolska kyrkan.
Att Luther redan i ett tidigt skede var mycket
kritisk mot påvarna, kyrkans praxis och kyrkans
dogmbildning är odiskutabelt. Men så sent som
1530, vid riksdagen i Augsburg, strävade de lutherska teologerna fortfarande efter att hålla samman
kyrkan. Detta syfte är tydligt i Confessio Augustana,
den Augsburgska bekännelsen, en text som skrevs
av Luthers medhjälpare Melanchthon. Så sent som
1537 skrev Luther själv ett lärodokument som han
ville få behandlat vid ett kommande ekumeniskt
koncilium, de Schmalkaldiska artiklarna. (Båda
dessa texter ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter.)
Men kyrkans ledning valde att manipulera bort
både lutherska och andra reformatorer – och därmed blev splittringen ofrånkomlig. Samtidigt var
det i hög grad Luthers insatser som gjorde det möjligt för Paulus III (påve 1534–49) och efterföljande
påvar att driva igenom en rad nödvändiga reformer under Tridentinum. Eftersom man samtidigt
fördömde en rad reformatoriska grundsatser blev
splittringen permanent.
Även fortsättningsvis har Luthers gärning influerat och på många sätt bidragit till att ”rädda” den
romersk-katolska kyrkan. Det var hans insatser som
bibelöversättare och bibelutgivare som ledde till att
romersk-katolska lekmän fick tillgång till Bibeln,
även om det i praktiken dröjde fram till 1900-talet.
Vissa liturgiska reformer som Luther krävde kom att
genomföras i samband med Andra Vatikankonciliet
(1962–65) – alltså mer än 400 år för sent! Man kan
även notera att de minst vitala romersk-katolska
kyrkoprovinserna i Sydamerika är de som haft ett
”kyrkligt monopol”. Motsatsen gäller också: Ju fler
protestanterna är i ett land, desto högre är kyrksamheten bland romerska katoliker! (Rodney Stark, The
Triumph of Christianity, Harper One, 2011, s. 404.)
Dessa perspektiv, och många liknande, kommer
att lyftas fram i höst i undervisningen på FFG.
Välkommen till våra arrangemang och att ta del av
våra skrifter!
Rune Imberg
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men, amen, säger jag er: Om vetekornet
inte faller i jorden och dör, förblir det ett
ensamt korn, men om det dör, bär det rik
frukt.” (Joh 12:24)
Alla tider och alla kulturer har förstått bilden
av sädeskornet som faller i jorden för att ge nytt
liv. Jesus uttrycker med sina ord något av hela
skapelsens grundkod. Gud har lagt ned ett antal
sådana grundkoder i sin skapelse. Väldigt få av
oss kan beskriva hur det ensamma kornet kan bli
flera. Och även den som kan förklara de mekanismer som gör detta möjligt, står inför själva
livets mysterium som inte går att sätta på en
formel. Att det sker, kan vi alla konstatera, och
detta faktum är i sig värt förundran. På grund av
att det sker regelbundet drabbas vi ofta av den
svåra förlusten av förlorad förundran.
När Jesus säger sina ord om vetekornet så vill
han få oss att tänka vidare, i förlängningen av
vetekornets grundmönster. Han säger med
sina ord något om den andliga verkligheten.
Han visar med bilden av vetekornet att den
andliga verkligheten har likheter med den
fysiska och materiella verkligheten. Det
nya gudsriket har lagar som liknar de som
finns i skapelsens rike.
Jesu ord om vetekornet är alltså på en
gång tillgängliga för alla och lätta att förstå
– och samtidigt rymmer de en hemlighet
som inte är lätt att förstå. Denna djupare
nivå i orden innebär att Jesus själv måste
genomgå det grundmönster som vi finner
hos vetekornet. Han måste läggas i jorden
och dö, för att han så ska bli ”den förstfödde
bland många bröder”. Att Jesus måste genomgå
detta grundmönster var svårt att förstå för människorna på hans tid, både för vänner och fiender. Det
är även svårt att förstå idag, ja, omöjligt att inse om
inte Gud öppnar ögonen.
Det var för att detta var så svårt att förstå, som
Petrus försökte hindra Jesus att gå till korset. Det
var för att detta var så svårt att förstå som folket ville
göra Jesus till kung.
Och det var för att detta var så svårt att förstå, som
Kajfas sade som han gjorde: ”Ni förstår ingenting.
Det är bättre att en man dör för folket än att hela folket går under.” I själva verket visar sig Kajfas här vara
den som ingenting förstår. Han ger uttryck för en inställning som utgår från en mer ”rak” väg än den som
Jesus beskriver med vetekornets grundmönster. Kajfas tänkte, att om Jesu anhängare nu blir fler och fler,

så kan det bli en sådan rörelse i folket, att de romerska
makthavarna gör slut på den relativa frihet som man
hade i Israel. Därför tänkte han, att om Jesus dör så
skingras hans lärjungaskara. Han förstod inte, kände
inte till den vetekornets lag, som Jesus talade om.
Kajfas ville döda Jesus. Detta vävde Gud in i
sin förunderliga plan för världens räddning.
Det som Kajfas trodde sig åstadkomma, en
död som skingrade, blev i verkligheten en död
som samlade. ”Detta sade han inte av sig själv,
utan genom profetisk ingivelse, eftersom han
var överstepräst det året; ty Jesus skulle dö
för folket. Ja, inte bara för folket utan för att
samla och förena Guds förskingrade barn.”
(Joh 11:49f.)
Den väg som Kajfas och Jesu lärjungar då
utgick från, det var den väg som gick genom
större och större kraft, större och större härlighet. Jesus skulle bli någon form av kung i Israel.
Vi kan kalla detta härlighetens väg. Men Jesus gick
målmedvetet mot lidandet och sin död. Det är en
väg som finns uttryckt i vetekornets grundmönster.
Han skulle dö för folket. Det är korset väg.
Det finns alltså ingen obruten och okomplicerad väg från den gamla skapelsen in i den nya skapelsen. Den gamla skapelsen är dömd att dö för
syndens skull. Vetekornet beskriver en väg även för
lärjungen. Paulus beskriver dopet som en död och
uppståndelse med Kristus. Vetekornets grundmönster gäller även här.
Vetekornet är en predikant av både lag och evan
gelium. Det predikar om död och uppståndelse. Än
mer: Det predikar om liv genom död, nämligen liv
åt de många genom den endes död.

Får Satan mig sålla
och synd kräver död,
jag likväl vill hålla
i yttersta nöd
den stora, den eviga
sanningen ren:
Att en dött för alla,
att en dött för alla,
att en dött för alla
och alla i en.
(C.O. Rosenius,
”Med Gud och hans vänskap”,
Lova Herren, 240:5)

Torbjörn Johansson
rektor
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Fredrik Brosché

Församlingsfakultetens småskrifter nr 6, 60 sidor

F

irandet av reformationens
500-årsminne tar sig många
olika uttryck. Församlingsfakulteten i Göteborg har hittills bidragit
med två småskrifter, dels Rune Imbergs
om Luthers betydelse som bibelöversättare, dels nu Fredrik Broschés bok som
fokuserar på Luther som själavårdare.
Båda böckerna känns fräscha och aktuella. De glorifierar inte den stora reformatorn men ger prov på hans enastående
betydelse för västerländsk förståelse av
själva kärnan i evangeliet.
Broschés framställning präglas till
visst mått av hans kunnighet och gedigna erfarenhet som själasörjare. Det ger
honom möjlighet att inte skriva bara
för en inre krets av teologer utan för
gemene man, för den vardagskristne.
Det här är en liten bok till omfånget
men mycket stor till innehållet. Författaren har utfört en bedrift genom att i
ett otroligt omfångsrikt material hitta
den port genom vilken han vill föra
läsaren för att denne skall få lära känna
själasörjaren Luther. Det gäller ju att
inte förlora sig i mängden av predikningar, föredrag, traktater och böcker,
inte drunkna i de hundratals brev som
finns bevarade utan att koncentrera sig
på de personliga brev där själavårdaren
kommer till sin rätt. Givetvis är det
de drabbade som står i fokus – och vi

Jakob Appell

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 5.

ISBN: 978-91-984098-0-2

Rune Imberg
FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 6.

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 3.
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Fredrik Brosché blev teol. dr 1978 på en avhandling om Luther och predes
tinationen och därefter docent vid Uppsala universitet. Under åren 1985–
2011 tjänstgjorde han som föreståndare vid Kyrkans själavårdscentrum
i Göteborgs stift. Han är sedan många år lärare i själavård och religions
psykologi vid Församlingsfakulteten i Göteborg.
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fredrik brosché

Rune Imberg disputerade 1987 i kyrkohistoria i Lund. Han
har därefter tjänstgjort som församlingspräst i Onsala och som
missionär i Kenya. Sedan 1996 arbetar han på Församlingsfakulteten
i Göteborg där han tjänstgör som lektor i kyrkohistoria.

I sina över hundra själavårdsbrev är Luther mer öppen och medkännande
än vi är vana vid. De visar oväntat ömsinta sidor av hans personlighet. Sam
tidigt känner vi igen hans evangeliska teologi. Han är en bibelkristen i den
meningen att han söker finna ord från Skriften som brevmottagarna kan
identifiera sig med och få tröst av i sin djupa existentiella kris.
Kristus som gåva och exempel är det viktigaste och typiska även i Luthers
själavård. Gåvan är att Jesus har försonat all vår synd och övervunnit alla
onda makter så att vi genom tron kan vara vissa om att vi har syndernas
förlåtelse, liv och salighet. Gud älskar oss hur mycket ont vi än drabbas
av. Jesus är också ett exempel för oss på det sättet att det i världen går oss
som det gick för Mästaren. Kris leder till Kristus. Visserligen är risken att vi
på grund av livets svåra personliga förluster, kränkningar, sjukdomar och
Om Martin Luther
– bibelöversättare
– bibelutgivare
sorgersom
blir bibelteolog
förbittrade. Men
de kan även driva
oss att ropa på Guds hjälp i
Kristus och att fördjupa vår helgelse och gemenskap med Frälsaren.
Utifrån sexton utvalda tröstebrev från Luther visar denna småskrift vad
som är typiskt för Luthers själavård.

Bibelläsaren som
förändrade världen

LUTHER TRÖSTAR MED EVANGELIUM I SJÄLAVÅRDEN

Timo Laato

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS SMÅSKRIFTER, 4.

Om Guds Son i Gamla testamentets historia

rune imberg

Jakob Appell har studerat på Församlingsfakulteten i Göteborg, med
examen från TUutbildningen 2005, och på Concordia Theological
Seminary i Ft Wayne, Indiana, USA, med en Master of Sacred
Theology från 2007. Han är nu kaplan på Församlingsfakulteten
och präst i Immanuelförsamlingen i Göteborg.

jakob appell

Daniel Johansson

TIMO LAATO

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, 1.

Kristus före Jesus

OM MARTIN LUTHER SOM BIBELTEOLOG – BIBELÖVERSÄTTARE – BIBELUTGIVARE

Denna småskrift är utmärkt att ge som en julgåva – och den handlar
om den största Gåvan av alla, vår Frälsare Jesus!

daniel johansson

Torbjörn Johansson

Vägen från döden till livet i dopet

Vi brukar tänka på Martin Luther som ”reformator”, men själv
menade han att det är bara Gud som kan reformera kyrkan.
Däremot tog han sina kallelser som präst, teologie doktor och
professor på stort allvar, och han kunde möjligen se sig själv som ett
slags profet.
I denna småskrift möter vi bibelläsaren Luther. Först får vi följa
hans utveckling som bibelteolog, där han knyter an till en rik kyrklig
tradition och samtidigt bryter ny mark. Läran om Sola Scriptura,
”Skriften allena”, får en rad viktiga teologiska konsekvenser.
Vi möter även ett par andra sidor av Luther, som idag är mer
bortglömda, nämligen bibelöversättaren och bibelutgivaren. Hans
bibelöversättning har bidragit till att forma det tyska språket och
inspirerat översättningar till en rad andra språk, däribland svenska
och finska. Hans insatser som bibelutgivare, vilket innebär att han
löste ett problem som var akut redan på 400-talet, har präglat de
flesta bibelutgåvor som getts ut sedan 1530-talet.

BIBELLÄSAREN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN

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

Den stora gåvan

Vi bekänner att Jesus Kristus, jungfru Marias son, är Guds Son.
Har du någon gång funderat över vad han ägnade sig åt innan han
blev människa och fick namnet Jesus? Vilken var hans roll i Gamla
Testamentets historia – Kristus före Jesus?
Genom den tidiga kyrkans bibelläsning, som hade djupa rötter i den
judiska och gammaltestamentliga bakgrunden, får vi en rad exempel
på förståelsen att det är Sonen som är centrum i Guds möte med män
niskor – redan i Gamla Testamentets historia. Det är Kristus själv som
uppenbarar sig för Abraham, Mose och fäderna.
Att dessa trons fäder trodde på Kristus blir för Nya Testamentets
författare en påminnelse om att ta vara på Guds uppenbarelse som
möter oss i Jesus från Nasaret, Guds inkarnerade Son. Jesus sade:
”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.”
(Joh 5:46) Denna småskrifts ärende är inte bara en spännande jakt
efter Kristus i Gamla Testamentet utan också en allvarlig påminnelse
om uppenbarelsens betydelse för Kyrkans liv idag.

Julevangelierna

KRISTUS FÖRE JESUS OM GUDS SON I GAMLA TESTAMENTETS HISTORIA

En kristen förståelse av naturen

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.

JULEVANGELIERNA

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.

Vägen från döden till liVet i dopet

Nytt ljus över skapelsen

Den stora gåvan

torbjörn johansson
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EN KRISTEN FÖRSTÅELSE AV NATUREN

n, Torbjörn Johansson, är sedan 2014 rektor vid
gsfakulteten i Göteborg.

NYTT LJUS ÖVER SKAPELSEN

äcker hos många människor en spontan förundran
. Vad har den kristna tron egentligen att säga om
ch de känslor som den väcker i oss? Om naturens
ttnar om Guds godhet, hur är det då med det onda och
nde som vi kan se i naturen?
n vi undvika att fastna i det skapade och istället
ll Skaparen – utan att det skapade mister sin glans och
r inte glädjen över naturen ett hinder om det är himlen
let?
för att bli en avgud som leder bort från Skaparen kan
i en källa till glädje, ett tilltal från Gud och en hjälp
mål bortom det skapade. Det är vad denna lilla skrift
m.

får kort information om sakläget – men
det som gör framställningen så levande
är författarens förmåga att med få ord
relatera det som han citerar från breven,
till Luthers både egna troskamp och
hans reformatoriskt allmänna strid för
sanningen. Luther vet själv vad det vill
säga att vara i själanöd. Han vet vad det
innebär att längta efter att hitta ut ur
mörker och plåga, ur demoners strupgrepp och död som ger förtärande sorg.
Det enda ord som är relevant för vad en
människa i själanöd behöver är tröst.
Därför skriver inte Luther sina brev i en
von-oben attityd eller med en docerande
ton från en doktor i teologi utan med sitt
hjärta. Han gråter med den som gråter.
Han kan dela andras nöd som vore den
hans egen.
Hur ser då den tröst ut som Luther erbjuder? Det första som då gäller är Luthers okuvliga visshet att om det är någon
som rätt kan hjälpa i de kriser som möter
så är det inte en människa utan Gud själv.
Därför för Luther sina medkristna in i en
djup relation till Jesus, där både Jesu ord
och Jesu gärning blir till vittnesbörd om
”all trösts Gud”. Inget mindre och inget
annat kan då förvandla nöden till frid och
trons visshet än Kristi försoning. Det är
Kristi nåd som kan råda bot på den nöd
som hotar att driva den kristne i förtvivlan. Det ställföreträdande lidandet, syn-

derna på korset, döden och uppståndelsen är det evangelium som tröstar.
På samma sätt som övertygelsen om
att det finns tröst att hämta under livets
olika skeenden – och boken ger perspektivet; från vaggan till graven – gäller Luthers obändiga visshet att detta
gäller alla slags människor, överhet och
undersåte lika. Och hans sakliga ton
understryker att han inte har anseende
till personen – lika litet som Gud själv.
Författaren lyckas också i sin ambition att göra boken aktuell för vår tid.
Förvisso ger han inblickar i 1500-talets
lidanden och umbäranden. De gäller
både kropp och själ. Men nöden har
samma ansikte på denna av ondska härjade jorden på 2000-talet. Trots allt det
som den moderna människan gärna vill
berömma sig av när det gäller hennes
framsteg på en lång rad områden kvarstår att människan idag är i lika stort
behov av tröst som på Luthers tid. Och
det är bara samma evangeliums tröst
som kan hjälpa oss nu som då. Därför
känns också författarens fråga om vad
för slags tröst som människor får hålla
till godo med berättigad. Dagens reformation av kyrka och församling måste
också inkludera själavården – för våra
medmänniskors salighets skull.
Sture Hallbjörner

Luther tröstar med
evangelium i själavården

Fredrik Brosché

Kommer
under året!

Kommer
under året!

Martin Luthers
förhållande till
judarna
Professor Knut Alfsvåg, VID vitenskapelige høgskole, Stavanger, Norge

Inledning
Judarna engagerade Martin Luther. Diskussioner
om deras religiösa och sociala status finns överallt
i Luthers författarskap och flera skrifter avhandlar
problemet. I en av dem, Om judarna och deras lögner
från 1543, talar han mycket kritiskt och negativt om
judarna, så kritiskt att citat därifrån har använts i
antisemitisk propaganda både av nazister och and
ra. Varför var Luther så kritisk till judarna? Var det
Luthers polemiska läggning som gick i baklås när
han blev gammal och sjuk? Eller avslöjar Luthers
tankar om judarna en generell svaghet i hans teologi?
Judar och kristna har en gemensam helig skrift,
som de kristna kallar för Gamla testamentet (GT).
Då judarna, från Bibelns tid och ända till helt nyligen, inte haft sitt eget land har judar och kristna
genom hela den kristna historien levt sida vida sida
och har därför oavbrutet prövat och utmanat varandras identitet och bibeltolkning. Men efter Konstantins reform på 300-talet var det de kristna som
hade makten. Judarna i Europa levde därför på deras
nåd och fick oupphörligt finna sig i både pogromer
och utvisning. På Luthers tid fanns det nästan inga
judar varken i England, Frankrike, Spanien eller
Portugal. Det fanns betydligt fler i det tyska riket,
där överheten gav dem visst beskydd. En anti-judisk
stämning var dock utbredd bland de flesta även där
och den delades av de lärda. Två av Luthers främsta
motståndare, Erasmus av Rotterdam och Johan Eck,
representerar båda det vi i dag skulle betrakta som
en grov och vulgär anti-judisk hållning.

En av de centrala frågorna för de lärda i det tyska
riket, innan Luther kom och krävde deras uppmärksamhet, var frågan om hur de skulle förhålla
sig till kravet från den omvände juden Johannes
Pfefferkorn. Han ansåg nämligen att alla judiska
böcker (förutom GT) borde konfiskeras och brännas och menade att det skulle leda till att judarna
följde i hans fotspår, omvände sig och blev kristna.
Alla höll inte med om det, till exempel var den tidens ledande kristne expert på hebreiska, Johannes Reuchlin (Melanchthons mormors bror), helt
oenig. På kurfurstens anmodan yttrade sig Luther
i konflikten år 1514 och han följer Reuchlin i det
väsentliga. Bokbål är enligt Luthers uppfattning
inte ett bra evangelisationsmedel. Dessutom är den
judiska filologin viktig för att kristna ska kunna
skaffa sig kunskap om GT:s grundspråk.

Luthers tidiga
judiska skrifter
Redan i sina tidiga föreläsningar kommer Luther,
flera gånger, in på frågan om hur de kristna ska tänka
om judarna. Han kritiserar dem för gärningslära
och för att avvisa tron på Jesus. Han är dock medveten om att Paulus i Rom 11:1 bekräftar att judarna fortfarande är Guds utvalda folk och att han
i Rom 11:25–26 antyder en möjlighet för Israels
omvändelse före Jesu återkomst. Luther accepterar
detta som en del av den gudomliga uppenbarelsen
men håller samtidigt fast vid att all frälsning, och då
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också en eventuell frälsning för Israel, är av nåd för
Kristi skull. Paulus iver för judarnas omvändelse i
Rom 9:1–5 betraktar han som föredömlig och han
förmanar de kristna att visa omsorg om judarna så
att de kan vinnas för den kristna tron.
Luthers reformatoriska genombrott gör honom
ännu mer optimistisk när de gäller möjligheten för
judemission. När evangeliet nu förkunnas med ny
klarhet, representerar det också en ny möjlighet till
omvändelse för judar. Det är därför, enligt Luthers
åsikt, viktigt att kristna inte förhåller sig till judar
på ett sådant sätt att motsättningarna mellan judar
och kristna förstärks. Kristna ska inte förhålla sig
till judar utifrån en känsla av hat och överlägsenhet.
År 1523 gav Luther ut skriften Jesus Kristus, född
jude. Bakgrunden till denna skrift var att Luther
kritiserats för att ha avvisat jungfrufödelsen och
förståelsen av Maria som «semper virgo» och för att
ha hävdat att Josef var Jesu far. Det var ogrundade
beskyllningar och det var inte svårt för Luther att
avvisa dem. Men när han ändå är i gång dryftar och
fördjupar han sig i frågan om hur kristna bör förhålla sig till judar mer allmänt. Han har förstått att
judarna reagerar på berättelsen om jungfrufödseln
och den därmed sammanhängande förståelsen av Jesus som Guds son. För att kunna möta dem föreslår
han därför i denna skrift att man när man förkunnar
för judar bör börja med Jesu mänsklighet och lägga
tonvikten på att NT framställer Jesus som en jude
som levde i den judiska kontexten.
Sedan försöker Luther, utifrån en genomgång av
de gammaltestamentliga profetiorna om Messias,
visa att Jesus faktiskt är Messias. Här har Luther
bland annat en detaljerad redogörelse om att profetian om de sjuttio veckorna i Dan 9:24–27 pekar
på Jesu ankomst. Han går också in på rabbinernas
motargument mot den kristna läsningen, både av
denna text och av andra Messiasprofetior. Förståelsen av judarnas religiositet som gärningslära och
deras förhärdelse i avvisandet av Jesus berör han inte
i denna skrift.
Då det visade sig att hoppet om judarnas omvändelse inte uppfylldes lever dock Luther, i mindre
utsträckning, upp till sitt eget råd om att kristna
skulle förhålla sig vänligt och förstående mot judar.
Kritiken mot deras gärningslära och förhärdelse
återkommer och förenas nu med kritik mot judarna
för girighet och för att låna ut pengar med ränta,
något Luther avvisade av princip. Luthers uppfattning är att man ska arbeta för sin intäkt, inte sitta
stilla och se på när den växer. Att judarna bedrev
bank- och låneverksamhet bland annat därför att
så många andra yrken var förbjudna för dem, har
Luther liten förståelse för. En annan orsak till att
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Luther på 1530-talet skärper sin kritik mot judarna
är upptäckten av att kristen vänlighet mot judarna
inte alls blev grogrund för omvändelse, tvärtom
gav den judarna ny frimodighet att driva mission
för sin tro. Luther försökte alltså vara försonlig mot
judarna så länge de höll sig stilla och inte gjorde
något väsen av sig, och det är otvivelaktigt bättre än
att uppmana till förföljelse. Men att fortsätta med
den vänliga inställningen gentemot en medveten
judendom som dessutom bedrev verksamhet för
proselyter bland kristna, övergick Luthers förmåga
för tolerant vänlighet.
Detta är bakgrunden till den betydligt skarpare
tonen mot judarna som vi finner i Luthers skrift
från 1538, Mot sabbatarianerna. Här hävdar Luther
att förhållandet som rått i 1500 år där judarna har
tvingats leva utan tempel, präster och en egen kung
beror på Guds straff och judarna bör fråga sig själva
vilken synd de kan ha begått som har förorsakat
detta stränga straff. Enligt Luthers uppfattning kan
det bara bero på att Gud faktiskt sände sin Messias
för 1500 år sedan och Israels folk har sedan dess varit
under Guds straff för att de avvisade honom. Alla
skulle inte vara överens om att det är den naturliga
utgångspunkten för en bedömning av judisk tro och
religiositet. Styrkan i denna utgångspunkt är dock
att den baseras på ett faktum och inte på ryktesvisa
anklagelser. Judarna har med få undantag avvisat
Jesus som Messias och gör det fortfarande, och det
är åtminstone helt okontroversiellt.

Om judarna och deras lögner
År 1542 fick Luther motta ett judiskt försök att
tillbakavisa argumentationen i Mot sabbatarianerna.
Det är utgångspunkten för hans mest judekritiska
skrift, Om judarna och deras lögner från 1543. Hoppet om att kunna åstadkomma judarnas omvändelse
är i princip borta. Istället koncentrerar han sig nu på
att rusta kristna för att möta angreppen från judarna.
De anses nu, helt och hållet, som Guds motståndare
som man bara kan möta med Guds ords kraft. De
anser sig själva vara Guds utvalda folk och Luther
medger att Gud under Gamla testamentets tid utvalde Abraham och hans efterkommande och gav
dem en speciell status. Men på grund av sin otro och
sin synd har de kommit under Guds straff på samma
sätt som hedningarna. Att vara Abrahams efterkommande är därför, i sig själv, ingen anledning till att
åberopa en priviligierad status.
Luther lyfter sedan fram löftena om Messias i
GT och tillbakavisar rabbinernas tolkning av dem.
Här är 1 Mos 49:10 en viktig text för Luther. Han
menar, bland annat med hänvisning till den ursprungliga judiska förståelsen av den texten, att den

betyder att judarna skulle vara herre i eget land fram
till att Messias kom. Han lyfter också fram 2 Sam
23:1–7. Där står det om ett evigt förbund mellan
Gud och Davids hus (v. 5). Ska det löftet ha någon
betydelse måste Messias herradöme ha blivit upprättat då judarnas politiska självstyre under Davids
efterkommande gick under. Båda dessa texter pekar,
enligt Luthers uppfattning, otvetydigt på att det är
genom Jesus som löftena om Messias beständiga
herradöme uppfylls. Och då kan de inte fortsätta
vänta på uppfyllelsen 1500 år efter att de förlorade
sitt självstyre.
På dessa punkter går inte Luther avsevärt längre
än han tidigare gjort i sina skrifter mot judarna.
Det förändras däremot när han i denna skrift också
tar upp judarnas polemik mot de kristna och besvarar den. Judarna har hävdat att den kristna tron
på treenigheten är polyteism, även om de mycket
väl vet att avvisandet av all polyteism i 5 Mos 6:4
är lika viktig för de kristna som för judarna. De har
också hävdat att Jesus var sänd av djävulen (jmf. Luk
11:15) och omtalade hans mor Maria som en hora.
Luther reagerar kraftigt på detta och kan inte hitta
någon annan förklaring än att Guds vrede vilar över
dem. Ska det finnas någon möjlighet för att de ska
omvända sig måste därför, först, Guds vrede mot
dem upphöra och Luther ber faktiskt också om det
i denna skrift.
Men tills det sker, måste kristna värja sig mot den
judiska faran genom konkreta åtgärder och Luther
sparar inte på krutet i sina förslag. Stränga åtgärder
är nödvändigt för att inpränta situationens allvar
och om möjligt rädda dem från otro och evig förtappelse. De bör, säger han, deporteras från Sachsen och
offentliga judiska gudstjänster bör inte tillåtas. Synagogorna bör brännas, liksom det skedde med hedniska tempel under gamla testamentets tid. Judisk
blasfemi mot Kristus och kristna bör inte tolereras i
kristna länder. Judisk uppbyggelselitteratur och Talmud bör också brännas – Luther följer alltså här rådet från Pfefferkorn som han trettio år tidigare hade
avvisat. Då judarna redan är utvisade från Frankrike
och Spanien, och Luther nu också vill ha dem ut ur
det tyska riket, föreslår han att de kan flytta till Israel
där de fritt kan utöva sitt religiösa och sociala liv.
Förutom vrede över judarnas dåligt underbyggda
kritik mot kristna och fruktan för att kristna genom
tolerans mot judarna ska bli medskyldiga i den, är
det alltså, i stor grad, tanken om samhällets religiösa
enhet som styr Luthers överväganden.
Luthers målsättning är fortfarande judarnas omvändelse. Han har inte längre så stort hopp om att
det målet ska bli verklighet. Men om det sker, måste
det vara Gud som verkar genom sitt ord. Han avslu-

tar därför också denna, sin mest judekritiska skrift,
med att sammanfatta de punkter i Guds ord som
i det sammanhanget är de mest centrala: Messias
profetiorna, Nya testamentets förkunnelse om Jesus,
och förståelsen av kyrkans historia som Guds gärning; för hur skulle väl annars olärda fiskare kunnat
bli upphovet till en världsomspännande rörelse?
Några månader efter Om judarna och deras lögner offentliggjorde Luther Om Shem Hamphoras.
Titeln anspelar på judiska spekulationer om Schem
ha-meporash, det outsägliga namnet. Luther uppfattar detta som en form av magi kring Guds namn
som han betraktar som fullständigt felaktig. På det
hela taget förstår Luther den judiska, icke-kristo
centriska utläggningen av GT som en form av religiös spekulation av samma typ som påvens förordningar. Han tar också upp den judiska kritiken
mot Jesus som hävdar att han, som Marias son, inte
tillhörde Davids ätt. Här kan det uppfattas som
om de har indirekt stöd av släktträden i Matt 1 och
Luk 3, som båda leder Jesu härkomst tillbaka till
David genom Josef. Luthers strategi är här att bevisa att också Maria är av Davids ätt. Josef är enligt
Luthers uppfattning bara kallad Jesu far på ett mer
oprecist sätt. På så sätt hamnar Luther i en diskussion om jungfrufödelsen som han starkt försvarar,
bland annat utifrån Jes 7:14. Men tron på judarnas
omvändelse är borta. Även Rom 11:25–26 förstår
Luther nu bara som ett löfte om att en kvarleva ska
omvända sig.

Var Luther antisemit?
Antisemit är ett ord som inte användes på Luthers
tid, och det måste därför användas med försiktighet
om 1500-talets människor. Om en antisemit definieras som en som är kritisk och negativ till judar på
grund av deras etnicitet, så måste man ändå kunna
säga om Erasmus och Eck att de var antisemiter.
Det samma kan inte sägas om Luther. Hos honom
finns det inte någon rasteori i den betydelsen att en
grupp människor skulle stå över andra. Alla är, enligt
Luthers uppfattning, syndare under Guds dom, och
den egalitära möjligheten i en sådan utgångspunkt
har inte undgått hans uppmärksamhet. Judarnas
tendens att tänka annorlunda om sig själva är ju
också en av Luthers kritiska synpunkter mot dem.
Denna bild bekräftas om man ser närmare på hur
den moderna antisemitismen har använt Luther.
Delar av Om judarna och deras lögner utgavs i norsk
översättning 1940 med ett förord som uppmanar
norska kristna att lägga på minnet vad reformatorn
sa om judarna. Det är emellertid bara Luthers förslag
till konkreta insatser mot judarna som tagits med;
varken hans teologiska utläggning av judarnas ställ-
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ning eller hans försök att överbevisa dem om beständigheten i den kristna tolkningen av Messiaslöftena
i GT, har det getts utrymme för. Det samma gäller
de tyska nazisternas användning av denna skrift.
Det visar att nazisterna väl kunde hitta Luthercitat
de kunde använda för sina ändamål, men en konfrontation utifrån kärnan i hans tankar vågade de
inte utsätta sig för.
Luthers kritik av judarna kan direkt härledas till
centrum i hans teologi, nämligen rättfärdiggörelsen
av tro, av nåd allena för Kristi skull. Det finns därför
ett nära samband mellan Luthers kritik av judar
och hans kritik av papister, svärmare och muslimer;
alla kritiseras av Luther för att mena sig vara mer
speciella än de är. Luther är dock inte blind för att
judarna står i en särställning. Han vet att de var Guds
utvalda folk under Gamla testamentets tid. Även
om han principiellt håller fast vid nya testamentets
perspektiv om att Guds folk i det nya förbundet består av judar och hedningar som principiellt stående
lika som sin huvudlinje, är han medveten om att
NT också antyder att de har en särställning i kraft av
löftena till fäderna, och att det har betydelse också
när det gäller deras eviga öde. För Luther tjänar detta
som ett positivt argument för nödvändigheten av att
bedriva judemission.

I sin missionsstrategi växlar Luther mellan vänlighet och en kontextmedveten skildring av Jesus som
jude å den ena sidan, och skarp domsförkunnelse
å den andra. Beträffande den sista punkten är han
också styrd av statskyrkliga föreställningar om att
det bara kan finnas en form för offentlig gudstjänst
i ett land.
Det är mot den bakgrunden som man måste förstå de skarpa åtgärder han föreslår när det gäller
att avhysa judar och att elda upp synagogor och
judarnas heliga skrifter. Luther tänker alltså utifrån
en helt annan föreställning om ett lands religiösa
enhet än vad vi gör. Trots allt lägger han ändå den
bibliska principen om alla människors lika värde
som grund. Ser man inte det, använder man Luther
till tolkningar han själv inte delade.
Luther har otvivelaktigt sagt saker om judarna
som borde varit osagda. Sin önskan om att bedriva
kontextmedveten judemission som respekterar och
tar hänsyn till särdrag i den judiska tron lever han
inte upp till. Här är det upp till oss att göra det
bättre. Men det vi idag betraktar som antisemitism
gjorde han sig inte skyldig till, trots sina många,
skarpa och kritiska påståenden mot judar. Påstår
man det sätter man in Luthers tankar i ett sammanhang som det inte finns täckning för.

Fri eller bunden
– om Luther och viljan
Nordeuropeiska Lutherakademins symposium,
Församlingsfakulteten, 8–10 nov. 2017
Onsdag 8 november
18.00 Symposiet öppnas
Professorn Knut Alfsvåg, Stavanger
Om den trälbundna viljan: En introduktion
19.00 Thé och smörgås
19.30 Dr. Daniel Johansson
”Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet”: Predestination hos
Johannes, i samtida judendom och dess receptionshistoria
20.30 Aftonbön med predikan över symposiets tema – Rektorn Fredrik Sidenvall

Torsdag 9 november
09.00– Professorn, Dr. Seyoon Kim, Passadena, Kalifornien, USA
12.00 Nya perspektivet på Paulus: En introduktion och en kritik. (3 pass på engelska)
12.05 Middagsbön med predikan över symposiets tema – Pastorn Bror Erickson, Farmington,
New Mexico, USA
12.30 Lunch på egen hand
13.30 Dr. Peter Olsen, Köpenhamn
Viljens frihet og ufrihet som teologisk og filosofisk problem
14.45 Doc. Per Magnus Johansson
Den fria viljan och psykologin
16.00 Prof. Knut Alfsvåg
Den ukjente Gud som teologi- og religionskritikk. Hvis Gud ikke kan erkjennes,
hvordan kan vi da vite at gudstro ikke bygger på sand?
17.00 NELA årsmöte
18.00 Kvällsmat på egen hand
19.30 Pastorn Leif Jensen, Köpenhamn
Den trälbundna viljan och homiletiken
20.30 Aftonbön med predikan över symposiets tema – Rektorn Fredrik Sidenvall

(Detta är ett förkortat och bearbetat utdrag ur ett kapitel om Luther och judarna
i Afsvågs bok Møter med Luther som nyligen utgivits på Luther forlag, Oslo.
Översättning: Henny Johansson, Harestad)

Fredag 10 november
8.30

Rektorn, Dr. Torbjörn Johansson
Predestinationen enligt Luther, Calvin och Zwingli

9.15

Professorn, Dr.Robert Kolb, St Louis, Missouri, USA
The bondage of the will from Luther to the Formula of Concord

10.15 Förmiddagskaffe med smörgås
10.45 Dr. Robert Bennet, Ft Wayne, Indiana, USA
The Predestination Controversy in the American Synods

Församlingsfakultetens Bibelkonferens inleds kl 13.00. Se särskilt program.				
			
Anmälan: Anmälan görs senast 23 oktober till daniel.johansson@ffg.se.
Avgift: Hela konferensen: 1000 SEK / 100 Euro. En dag: 500 Sek / 50 Euro. Enskild föreläsning:
150 SEK. Anmälningsavgiften inkluderar kaffe/te och smörgås. Lunch och kvällsmat ordnar man
på egen hand.
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Sådd och
skörd

S

om Jesus lär oss när han
talar om vetekornet (se
ovan, Från Skriften) så finns det
lagar och grundmönster som gäller både i skapelsen och i Guds
nya rike. Ett sådant är sambandet
mellan sådd och skörd. Paulus
påminner om detta och säger, att
vad en människa sår, det ska hon
också skörda.
Orden om sådd och skörd
blir vi ofta påminda om på
FFG. Hela vår verksamhet är
på ett sätt ett resultat av tidigare
generationers kristna, som satsade på utbildning och att starta
en stiftelse. När Prästgymnasiet
en gång startade, gjordes stora
mödor och uppoffringar från
många, vilka sedan många har
fått skörda resultaten av. Det
gäller framför allt genom de
präster som genom åren har gått
ut. Men en skörd är även att utbildningsstiftelsens verksamhet
har kunnat expandera genom
mångas trogna stöd både i historia och nutid. Varmt tack till
er alla som gör arbetet på FFG
möjligt!
Att vi på FFG påminns om
sådd och skörd, hör också samman med långsiktigheten i det
arbete som en utbildningsinstitution innebär. Att så ut har sin
tid, och att skörda har sin tid. Vi
tror och hoppas att vårt arbete
här och nu är en sådd för framtiden. Det gäller både studenter
som går ut till olika tjänster och
böcker och artiklar som produceras. Allt beror ytterst på Guds
välsignelse.
Vi hoppas att många, gamla
som nya vänner till FFG, vill
vara med och stödja arbetet
ekonomiskt och genom förbön.
Torbjörn Johansson
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Tack, Johannes!

J

ohannes Hellberg har fått en tjänst som lärare i religionsvetenskap/bibelkunskap på LM Engströms Gymnasium och slutade i somras sin tjänst på FFG, efter nästan 20 år som anställd.
Det betyder att en avgörande nyckelperson för FFG:s uppbyggnad nu har slutat.
Med sin djupa och mångsidiga kompetens har Johannes kunnat fullgöra många olika slags
uppgifter genom åren. Huvuduppgiften har varit undervisning och forskning i Gamla testamentets exegetik och hebreiska. Under fem år var han rektor. Han har även haft ansvar för biblioteket
och dessutom många andra administrativa och praktiska uppgifter. Från Församlingsfakulten
säger vi ett varmt tack för alla värdefulla insatser!
Johannes kommer att bli avtackad i samband med FFG:s bibelkonferens den 11:e november
och alla hälsas välkomna dit.
För Församlingsfakulteten
Torbjörn Johansson, rektor

Intervju med Johannes Hellberg

D

u började som student på FFG
1995 och har varit anställd hos
oss sedan 1997. Du har ett långt
och mångsidigt perspektiv på institutionens
utveckling – kan Du sammanfatta dina
intryck av utvecklingen i några få ord?
Det är klart att Församlingsfakulteten genomgått en omfattande utveckling. Från
att ha varit en institution utan egna lärare
där undervisningen enbart gavs genom
gästföreläsare till en skola med egna lärare, kurser och en egen utbildning.
Samtidigt måste jag säga att det inte
varit en entydig utveckling hela tiden.
Tiderna har växlat, situationen i Svenska
kyrkan har påverkat arbetet i hög grad.
Tillströmningen av studenter har också
varierat och ibland har det varit frustrerande att det vi investerat i kraft, kunskap och arbete inte lockat fler.
En av de stora utmaningarna med en liten institution som växer fram med knappa medel är att gå från att göra det man
kan utifrån den personal man har till att
bli en mer professionell institution. Samtidigt som budgeten sätter snäva gränser
för tjänsterna vill vi ju ha bredd och djup.
En annan stor utmaning som visat sig
vara svår att hantera handlar om utbildningens profil. Inom vår ackrediteringsorganisation EEAA (European Evangelical Accrediting Association) och för
många samfundsägda skolor i världen är
det pastorala sammanhanget klart: Man
utbildar för tjänst i en viss kyrka och kan
forma utbildningen till att passa just det.

nr 5/2017

Vi har inte haft den situationen i arbetet
på FFG; ibland har vår utbildning haft
en mycket bred inriktning, samtidigt
som många studenter efterfrågar mer
konkret förberedelse för tjänst. Den ekvationen är inte lätt.
Är det något som överraskat dig
vad gäller utvecklingen?
Det som överraskat mig allra mest är nog
att så många haft synpunkter på vårt arbete, inte bara bland understödjare utan
också en rad andra personer inom och
utom Svenska kyrkan. Det hänger nog
i hög grad samman med utvecklingen
inom Svenska kyrkan.
Från den tid då arbetet växte fram – då
hade Gärtner nyligen slutat som biskop
i Göteborgs stift, Jan Arvid Hellström
var biskop i Växjö och så vidare, en tid
då det fortfarande var möjligt för oss att
få församlingskollekter. Allt eftersom
tiden gått har det bara blivit allt svårare
att få en god kontakt med vanliga församlingar.
Hur har det känts att jobba här – som
lärare, som administratör (inkl. din tid
som rektor, 2009–14), som bibliotekarie? Vad har varit mest överraskande /
spännande / givande på lång sikt?
Det som varit mest givande med mitt arbete på Församlingsfakulteten har utan
tvekan varit kontakten med studenterna. Samtalsgemenskapen vid lunch- och
fikabord och möjligheten att få finnas
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med på ett hörn under en för de flesta
av våra studenter normativ period i livet
har verkligen varit stimulerande.
Därutöver har det varit en lyx att få
ägna sig åt ett personligt intresse och
fördjupa sig i teologiska frågor som ett
arbete. Genom undervisningen har frågeställningar och perspektiv aktualiserats som jag nog aldrig skulle kunnat
komma på själv, så min undervisning
har varit mer lärorik för mig själv personligen än för någon student jag haft.
Den administrativa biten har jag
också gillat. Möjligheten att vara med
och bygga upp ett bibliotek är mumma
för en bibliofil som jag. Att utveckla
institutionen administrativt har också
varit viktigt för mig. Allt från vardagliga rutiner till kursplaner och utbildningsplaner får snabbt konkretion på
en så liten institution.
Utmaningen har ju varit att vi som
skola inte på allvar blev en del av den
större akademiska världen förrän vi
gick igenom ackrediteringsprocessen gentemot EEAA; vi fick vår första
ackreditering 2009. Det var mycket vi
behövde utveckla och ändra på som vi
inte tänkt på eller sett behovet av innan.
Förändringsprocesser tar tid och kraft,
mer tid och kraft än vad jag trodde ...
Vad tycker du känns bäst
med institutionens utveckling?
”Av frukten känner man trädet.” Til�lämpat på vårt arbete på Församlings-

fakulteten är det mest tillfredsställande
att se att de studenter som studerat hos
oss fått med sig redskap för att fullgöra
uppgifter på olika håll och i olika sammanhang. Det är ett kvitto på att det är
kvalitet i arbetet.
Vad känns jobbigt med
fakultetens utveckling?
Till det tyngre i arbetet har frågan om
rekrytering hört. Många gånger har vi
undrat om vi skulle få en tillräckligt
stor studentgrupp när hösten börjar.
Detta hänger ju ihop med den kyrkliga
situationen i Sverige. Det är en utmaning att förena tydlighet och öppen-

het i en kristen verksamhet. Tydlighet
utan öppenhet leder lätt till slutenhet
och isolering. Öppenhet utan en tydlig
bekännelse leder lätt till ytlighet och
förtunning.

tydligt pekar ut bibelkunskap som särskilt område.
Vilken nytta kan du som gymnasielärare
dra av dina år på Församlingsfakulteten?
Jag tar med mig 19 års arbetslivserfarenhet av mycket varierande slag. Jag har
lärt mig mycket, mest genom att pröva
mig fram. Jag har fått många goda vänner, många kontakter med människor ut
över Sverige och världen som jag knappast annars skulle mött eller lärt känna.

Hur ser dina nya arbetsuppgifter
ut inom PIBUS-stiftelsen?
Jag har nu fått en lärartjänst på L M Engströms gymnasium med undervisning i
ämnet religionskunskap. Jag undervisar i
allmän religionskunskap, men mestadels
i den fördjupningskurs som alla elever
läser och som handlar om fördjupning Lycka till i dina nya uppgifter och Gud
i den kristna tron. Den nationella kurs- välsigne din fortsatta gärning!
planen kompletteras här av en lokal som
R. I.

Kiki Pettersson tillbaka
som FFG-bibliotekarie
I samband med att Johannes Hellberg lämnade sin tjänst på Församlingsfakulteten
behövde vi rekrytera en ny bibliotekarie. Det blev Christina Pettersson, som tjänstgjort
en vända tidigare hos oss.

Du är ju vår nya bibliotekarie – men vad heter du egentligen? Men du har inte bara ägnat dig åt teologiska böcker?
Jag heter Christina Pettersson men är mer känd som Kiki.
Nej, jag har utbildade mig även till bibliotekarie, på bibliotekshögskolan i Borås. och har arbetat på folkbiblioteket i
Kiki – berätta lite om dig själv!
Lilla Edet som barn- och ungdomsbibliotekarie.
Jag är född och uppvuxen i Dalstorp, Kinds kontrakt.
Dessutom har jag varit med om att bygga upp gymnasiebiblioteket på L M Engströms gymnasium och även byggt upp
Med andra ord i sydvästra Västergötland.
skolbiblioteket på Brandströmska skolan, där jag fortfarande
Just det. Jag bor i Lilla Edet, är gift med Rolf som är präst, och arbetar.
har tre vuxna barn.
Jag läste teologi i Uppsala och har sedan arbetat i Dalstorp, Välkommen tillbaka till Församlingsfakulteten, Kiki!
Billdal, Hovås och Fuxerna församlingar som församlingsasR. I.
sistent / församlingspedagog.
ANNONS

”mina minsta”
Bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela
människan i vardag och katastrof.

Plusgiro: 62 86 94-2
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Bibelkonferenser
Relevant reformation 10–11 november 2017
Församlingsfakulteten inbjuder till
en konferens med flera internationellt ledande
forskare där reformationens kärnfråga står i centrum.
Den kommer att belysas utifrån bibelexegetiska,
systematiska och själavårdsmässiga perspektiv.
Såväl dess historiska kontext som dess nutida
potential kommer att stå i centrum under två
intensiva dagar.

Fredag 10 november
13.00–14.15

Saint or Sinner? Luther’s ‘Simul’ as Affirmation of Two Conflicting Realities. Robert Kolb

14.30–15.45

Paul’s Gospel of Justification as a Post-Easter Form of Jesus’ Gospel of God’s Kingdom. Seyoon Kim

15.45–16.15

Kaffe

16.15–17.30

Simul iustus et peccator. Oswald Bayer

18.00            

Musikgudstjänst i Vasakyrkan

Lördag 11 november
9.00–10.15

The Psalm from which We Never Graduate: Luther’s Exposition of Psalm 51 (1532/38). Naomichi Masaki

10.15–10.45

Kaffe

10.45–12.00

Rättfärdiggörelsen i Gamla Testamentet. Jan Bygstad
Lunch på egen hand

13.15–14.15

Människans totala syndafördärv som grund för frälsningsvissheten. Timo Laato

14.15–14.45

Kaffe

14.45–16.00

Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – likhet och skillnad. Fredrik Brosché

16.15–17.00

Simul som ett genomgående mönster i luthersk teologi. Torbjörn Johansson

17.00            

Avslutning

Välkommen att deltaga!
PS. Ingen anmälan, ingen deltagaravgift – men ge gärna en gåva till stöd för vår satsning på reformatorisk teologi:
bankgiro 622-5387, SWISH 123 100 84 57

Församlingsfakultetens bibelkonferens 2018
Datum: 23–24 februari
Tema: Försoningen
Medverkande:

Paul Raabe, professor i Gamla
testamentet, Concordia Seminary,
St Louis, USA
Charles Gieschen, professor i Nya
testamentet, Concordia Theological
Seminary, Ft Wayne, USA

Från och med nästa år kommer Församlingsfakultetens bibelkonferens att flyttas från
hösten till våren. Konferensen äger rum 23–24 februari, 2018.
Efter att under några år ha samlats kring olika simul-teman och där koncentrationen
legat på olika systematisk-teologiska ämnen flyttas nu fokus åter till exegetiken.
Ämnet som kommer att belysas under 2018 är försoningen.
Bland våra gästföreläsare märks Paul Raabe, professor i GT vid Concordia
Seminary i St Louis. Han gjorde ett uppskattat besök för omkring 20 år sedan då han
intensivundervisade om Jesaja bok. Kommer gör också Charles Gieschen, professor i
NT vid Concordia Theological Seminary Ft Wayne och känd för sin kristologiforskning.
Utförliga program kommer i nästa nummer av Hälsning.

Rättelse, kvällsbibelskolan

27/11 Upprättad: Luthersk själavård idag, Fredrik Brosché
4/12 Temaeftermiddag: kl. 15–17: Luther om äktenskapet, Rune Imberg
Öppen fakultetsföreläsning, kl. 18–19: Luther om familjen, Rune Imberg

