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LEDARE

Den ringa begynnelsen

I Sakarjas bok finns ett välkänt bibelställe som ofta 
citeras:
Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? 

(Sak 4:1:0)
Detta bibelställe uppfattas som att man inte ska 
förakta den ringa begynnelsens dag – och det stäm-
mer ju. Det som Gud har skapat eller initierat, det 
kommer att vittna om hans makt och härlighet och 
bli välsignat av honom. Men Sakarja säger mycket 
mer än så. I själva verket ingår citatet i ett långt av-
snitt som börjar med att beskriva hur Gud genom 
sin helige Ande startar upp och leder verket:

Detta är Herrens ord till Serub-
babel: Inte genom styrka, inte genom 
kraft, utan genom min Ande, säger 
Herren Sebaot.

Det viktiga är inte vilka tankar och 
ambitioner vi människor har när vi 
startar upp ett projekt, utan om ar-
betet är initierat av Gud, om han är 
den som ligger bakom visionerna. 
För Församlingsfakultetens del kan 
man säga att visionen bakom vårt 
arbete går tillbaka till 1904, då Sä-
tilaprosten Peter Isaac Béen föreslog 
att man skulle starta en teologisk in-
stitution. Det dröjde fram till 1924 
innan projektet började materiali-
seras; det var så som Prästgymnasiet 
(”Göteborgs enskilda gymnasium 
för blivande präster”) inledde sin 
verksamhet. Detta arbete pågick i 
nästan 70 år. Den 14 augusti 1993 bytte Prästgym-
nasiet namn till L. M. Engströms gymnasium och 
blev mer officiellt ett allmänt kristet gymnasium 
samtidigt som Församlingsfakulteten inledde sin 
verksamhet. Som paraplyorganisation till gymnasiet 
resp. FFG grundades i maj 1997 PIBUS, Peter Isaac 
Béens utbildningsstiftelse. 

Denna händelsekedja är ett bevis så gott som 
något på det gamla ordspråket: Guds kvarnar mal 
långsamt – men säkert. Visionen från 1904 nådde 
sitt första steg 1924 (Prästgymnasiet) och 1993 sitt 
andra steg (Församlingsfakulteten).

Sakarja fortsätter med att beskriva hur fursten 
Serubbabel ska besegra sina motståndare: Vem är du, 
du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till 
jämn mark. Det kvittar alltså vilka krafter som än 

Hälsning är utgiven av
Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3 
411 32 Göteborg
Tel: 031-778 35 40 
E-post: info@ffg.se 
Hemsida: www.ffg.se
PlusGiro: 6 40 60-7
BankGiro: 622-5387

Ansvarig utgivare: 
Torbjörn Johansson 
Redaktion: 
Rune Imberg (red.), 
Marie Persson (red.sekr.)
Jakob Appell

står emot Guds verk. I sinom tid kommer hans verk 
ändå alltid att segra.

Avslutningsvis beskriver Sakarja hur Serubbabel 
skall bygga upp templet på nytt. Det är precis detta 
vi vill vad gäller Församlingsfakulteten: att Gud 
ska använda FFG till att ”bygga upp Davids fallna 
hydda” (Apg 15:16), den kristna kyrkan i Sverige, 
och inte minst Svenska kyrkan:

Och Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Serub-
babels händer har lagt grunden till detta hus. Hans 
händer skall också göra det färdigt och du skall förstå 
att Herren Sebaot har sänt mig till er. Ty vem vill 

förakta den ringa begynnelsens dag? 
De gläds över att se murlodet i Serub-
babels hand, dessa Herrens sju ögon 
som far omkring över hela jorden?”

Bildspråket som används här är 
mycket intressant. Det handlar om 
att bygga upp ett raserat hus. Till att 
börja med måste nybygget vila på en 
stabil grund. Den finner vi i apostlar-
nas undervisning med Kristus själv 
som hörnstenen (Ef 2:20) och med 
våra bekännelseskrifter som viktiga 
uttolkare. Att Fakultetens akade-
miska och pastorala hantverk måste 
vara gediget framgår av en annan 
bild, murlodet; i antiken var murlod 
viktiga precisionsinstrument. Att ar-
betet inte bara startas upp av Gud 
och att vi sedan är överlämnade åt 
oss själva (det som bl.a. deisterna me-

nade), utan att Gud själv vakar över arbetet framgår 
av slutmeningen, att ”Guds sju ögon som far om-
kring över hela jorden” gläds över att se murlodet i 
Serubbabels hand.

Guds glädje och välsignelse över det arbete som 
bedrivs på Församlingsfakulteten, dem får vi som 
vistas och arbetar i huset känna dagligen. Välkomna, 
kära Hälsnings-läsare, att dela vår glädje! Väl mött 
vid alla våra arrangemang i höst, däribland vårt 
25-årsjubileum den 9–10 november. Välkomna 
också att delta i våra middagsböner (mer om detta 
på s. 6). 

Välkomna när det passar, och glöm inte bort att 
be om Guds beskydd och fortsatt välsignelse över 
detta arbete med den ringa begynnelsen!

Rune Imberg

FRÅN SKRIFTEN

M edan Israels grannfolk alla hade många 
gudar så bekände sig Israel till endast en 
Gud. Det var den Gud som hade kallat 

dem ut ur Egypten och gett dem budet: ”Du skall inga 
andra gudar ha vid sidan av mig”. Tron på den ende 
Guden var Israels äremärke och de blev påminda om 
det var gång de instämde i trosbekännelsen: ”Hör 
Israel, Herren din Gud, Herren är en”. (5 Mos 6:4)

Även på Nya testamentets tid var det första budet 
något som utmärkte de första kristna i relation till 
de talrika gudar som fanns i romersk och grekisk 
religion. Hela det romerska imperiets ”religions-
politik” gick ut på att låta varje erövrat folk behålla 
sina gudar. Samtidigt som ett folk behöll sina gudar 
så accepterade man att andra folk hade sina gudar. 
Det rådde således en uttalad religionspluralism. För 
att denna mångfald skulle hållas samman i ett och 
samma rike krävdes dock att alla accepterade den 
romerske kejsarens krav på någon form av gudomlig 
status (hur den uppfattades växlade mellan olika 
tider). För de första kristna var detta en oacceptabel 
hållning eftersom de bekände sig till en enda Gud, 
och när de vägrade att offra till kejsarens bild så ledde 
det till förföljelser. 

Under såväl Gamla som Nya testamentets till-
komsttid var alltså det första budet påtagligt aktu-
ellt. Men hur blev det sedan, när kristendomen blev 
statsreligion och antikens religioner hade tappat sin 
dragningskraft? Vad hände med det första budet när 
Europa präglades av en kristen enhetskultur? Vilken 
roll spelar det första budet i dagens kristendom?

Martin Luther har i en känd utläggning visat hur 
det första budet har förblivande aktualitet, även se-
dan den traditionella hedniska tron har försvunnit. 
Han visar att budet går långt djupare än att endast 
handla om yttre avgudar som Apollos, Mars och 
Oden. I Stora katekesens utläggning av det första 
budet börjar han på religionens mest grundläggande 
nivå och frågar vad det betyder att ha en gud. ”Svar: 
en gud kallas det som man väntar sig allt gott av och 
som man i all nöd tar sin tillflykt till.... Det varvid 
du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är, säger 
jag, i verkligheten din gud” (Svenska kyrkans bekän-
nelseskrifter, s. 390). 

Luther visar här att människan egentligen inte 
kan komma undan frågan om Gud. Människan är 

Frågan om Gud och avgudarna idag
En utläggning av Första budet 

placerad här i världen och om hon inte är vänd till 
Gud så är hon vänd från Gud och då kommer något 
annat att ta Guds plats. Så fungerar det mänskliga 
hjärtat. Människan kan inte leva utan förtröstan och 
fruktan – och det mot vilket hennes förtröstan dju-
past sett är riktad, det är hennes gud. I sin utläggning 
av första budet träder Luther fram som en radikal 
religionskritiker, nämligen mot all den religiositet 
som bygger på sådant som det mänskliga hjärtat har 
tillverkat och upprest. Med Luthers definition av 
en ”gud” så blir även det egna jaget och människans 
egen kraft och förmåga en avgud. Detta ligger i linje 
med en gammaltestamentlig tanke om att det finns 
ett djupare samband mellan den yttre avgudadyrkan 
och dyrkan av det mänskliga, av den egna kraften. 

De stora livsfrågorna bearbetas av människan 
antingen hon räknar sig som ”religiös” eller inte, 
och i hennes inre formas olika svar på frågor som: 
Varifrån kommer jag och världen? Vad är meningen? 
Vad är målet, vad händer efter döden? Finns det 
någon gud? Liksom människan inte kommer un-
dan frågorna, så kommer hon inte undan svaren. 
Även inställningen ”vi kan inte veta” är ett svar och 
ett ställningstagande. Det finns ingen neutral plats 
och inför de stora frågorna famlar mänskligheten i 
ovisshet och mörker.

Men i denna situation sker ett ingripande liksom 
det gjorde i Israels historia. Herren Gud grep in och 
sade: ”Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur 
Egyptens land, ut ur träldomshuset. Du skall inga 
andra gudar ha vid sidan av mig.” Liksom Israels 
folk blev fört ut ur Egypten så blir människan idag 
förd ut ur syndens träldom genom dopet. Hon blir 
förenad med Jesus Kristus och får del i allt vad han 
har vunnit. Hon får lära känna ”vad intet öga sett 
och intet öra hört och som inte uppsteg ur män-
niskohjärtat” (1 Kor 2:9). Herren säger genom sitt 
heliga ord till den döpte: ”Jag är Herren, din Gud.” 
Guds ord och Ande skapar i människans inre en tro 
och en bild av Gud. Trons dagliga övning blir sedan 
att ”frukta och älska Gud, sätta all tro och lit till 
honom” (Lilla katekesen).

Istället för att uppenbarelsen av Gud genom Bi-
belns ord skulle innebära en hämmande insnävning 
för människan – vilket inte sällan sägs – så är den en 
underbar befrielse ut från avgudarnas värld.

Torbjörn Johansson
rektor
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Många kristna har inspirerats av Ignatius av Loyolas Andliga 
övningar till att mer leva sig in i bibeltexterna med alla 

sinnen, känslor och all fantasi. De råd som upplevts som praktiskt 
användbara har man tagit till sig. Sedan har man gått förbi de an-
visningar som känts mer tidsbetingade. Eftersom det som vi är ense 
om har prioriterats, utgör det urvalet ett slags Ignatius light. Men 
reformationen på 1500-talet uppstod eftersom det faktiskt fanns 
en väsentlig oenighet om rättfärdiggörelseläran. Under kurserna i 
ignatiansk vägledning brukar dock den teologiska frågan om skillna-
den inte väckas. Därför har många i mötet med Ignatius teologi idag 
trott att enighet föreligger. Eller så har man bara blivit förbryllad: 
Vad har det blivit av olikheten gentemot evangelisk teologi?

Författaren till denna skrift har under många år deltagit i ig-
natiansk vägledning och genomgått dess utbildning för andliga 
vägledare. Han vittnar om hur han och andra genom de Andliga 
övningarna mer engagerat hela sin varelse i läsningen av Skrif-
ten. Tesen i denna småskrift är denna: Ju mer vi fördjupar oss i de 
Andliga övningarna, desto mer ser och förstår vi skillnaden mellan 
å ena sidan ignatiansk och å andra sidan evangelisk-luthersk andlig 
vägledning, ty den blir knivskarp här. 

Författaren, Fredrik Brosché, är präst och docent i teologi. Han 
undervisar sedan många år i själavård och religionspsykologi på 
Församlingsfakulteten i Göteborg.

Ignatiansk och luthersk andlig vägledning 
– likhet och olikhet
Ny småskrift från Församlingsfakulteten skriven av Fredrik Brosché.

Hur vi använder Bibeln är väsentligt för vår kristna tro. Hur lät 
sig de första kristna formas av Skrifterna? Varför byggde kyr-

kofäderna sin teologi på Skriften? Vilken är Bibelns funktion senare i 
historien och i kyrkan idag? 

Denna bok knyter an till dessa frågor och behandlar inledningsvis 
synen på Skrift, kanon och tradition i evangelisk-luthersk/protes-
tantisk respektive romersk-katolsk tradition. Varför har egentligen 
Bibeln auktoritet, om den har det?

I bokens andra del diskuteras frågan om Bibelns ofelbarhet. Kan 
man lita på Skriften? Här görs en analys genom kyrkohistorien fram 
till reformationen och nutida teologi och textkritik.

Bokens tredje del skiftar fokus till bibelläsningens roll för en kris-
ten med tonvikt på fornkyrkans perspektiv och frågor kring Jesus-
tillbedjan, Guds namn och korsets centrala roll för skriftläsningen.

Som avslutning ges ett par glimtar från inledningen och slutet av 
Nya testamentet. Vi ser hur nära gamla och nya förbundets Skrifter 
knutits samman i den kristna helbibeln, och den starka tonvikten på 
Kristus, Skriftens kärna och stjärna. 

Bibeln i funktion stryker under att det handlar om ett levande ord 
till den enskilde och församlingen, för kyrkan förr såväl som idag – 
Guds ord och människors ord – samtidigt! (1 Tess 2:13; Hebr 4:12).

Bibeln i funktion 
– om kanon, kyrka och tradition
Ny bok i Församlingsfakultetens skriftserie skriven av Tomas Bokedal, utgiven i samarbete med BV-förlag och 
Församlingsförlaget.

Författare: Tomas Bokedal, teol. dr. från Lunds universitet och tidigare lärare på Församlingsfakulteten i Göteborg. Han är verksam som 
førsteamanuensis i Nya testamentet vid NLA Høgskolen i Bergen och som lektor vid Universitetet i Aberdeen, Skottland.

Sidor: 165

Förlag: BV-Förlag i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg (ingår som bok nr 14 i FFG:s skriftserie) och Församlingsförlaget, 
Göteborg

Utgivningsår: 2018

Pris: 149 kr (beställs enklast från BV-förlag, www.bvforlag.se)

”mina minsta”
Bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela 

människan i vardag och katastrof.

Plusgiro: 62 86 94-2

ANNONS

Boken kostar endast 40 kr/st (mängdrabatt: 300 kr/10 st) 
och kan beställas från FFG:s expedition (fraktkostnad 
tillkommer) eller köpas på bokhandeln Din Bok i Göteborg.

Middagsbönerna på Församlingsfakulteten
Måndag–torsdag varje vecka vid lunchtid (kl. 12.05) samlas människor till middagsbön i fakultetens kapell. Några platser 
är lediga – för var och en som har möjlighet att komma förbi för en stilla stund inför Guds ansikte. Utöver den gemen-
samma bönen, psaltarpsalmen och sången, så utläggs nästan varje dag ett stycke ur Guds ord. Under hösten är veckornas 
textläsningar hämtade från föregående söndags gammaltestamentliga läsningar (alla tre årgångarna), samt en av epistlarna. 
På så sätt ger middagsbönerna ytterligare förankring i kyrkoåret, såsom en gång Bo Giertz avsåg med sina mycket uppskat-
tade andaktsböcker Att tro på Kristus och Att leva med Kristus. Dessutom utläggs de gammaltestamentliga texterna vilket 
sällan sker i våra kyrkor. Som alltid är det bara att komma förbi och känna sig som hemma – på församlingarnas fakultet!

Måndagar–torsdagar kl. 12.05 i fakultetens kapell. 
10–14/9 och 12–16/11 hålls andakterna på engelska pga ett flertal tillfälliga internationella studenter. 

Reservera datum för 
vårens internationella bibelkonferens 

22–23 februari
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Fredagen den 9 november inbjuder fakulteten till ett spännande program med fokus på den Augsburgska bekännelsen, huvudavsnittet i 
den lutherska bekännelsen. Behövs bekännelser över huvud taget? Vilken roll borde en fastlagd bekännelse ha för Kyrkans liv, exempelvis 
i gudstjänstordningar och i pastoral praxis? Kan man utgå från en bekännelse och samtidigt vara öppen för förnyelse? Har Augsburgska 
bekännelsen någon ekumenisk potential i en tid då kristenheten i vårt land är så sargad? 

Medverkar gör den framstående Luther-forskaren Robert Kolb från USA, lektor i systematisk toelogi vid Johannelunds teologiska högskola 
Tomas Nygren, förre pingstpastorn och numera EFS-poastorn Magnus Persson från United Malmö som upptäckte värdet i Augustana, och 
rektorn på Församlingsfakulteten Torbjörn Johansson. 

På kvällen inbjuds till festmiddag på restaurang Hos Anna, alldeles vid L M Engströms gymnasium, med anledning av fakultetens 25-årsfirande 
(särskild anmälan) och firandet avslutas på lördagsmorgonen med några spännande föreläsningar som ger både bakåtblickar och framåtblickar.

Bachelor i teologi och mission
Nya utbildningsmöjligheten på Församlingsfakulteten 
i samarbete med Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo

Master of Sacred 
Theology 
Teologisk fortbildning 
specialanpassad för präster och 
teologer i tjänst 
Följ med på enstaka intensivkurser eller gå helt 
program på kvartsfart, vilket leder till en master-
examen (STM) från Concordia Theological 
Seminary (CTS) i USA. Programmet fungerar 
utmärkt både som forskarförberedelse och som 
pastoral fortbildning. Läsåret 2018–19 erbjuds 
följande kurser: 

10–15 september: 
REVIVAL MOVEMENTS, med Rune Imberg

12–17 november: 
BAPTISM AND CATECHESIS, med John Pless 
från CTS

25 februari–2 mars 2019: 
JUSTIFICATION, med Roland Ziegler från CTS

För mer information och ansöknings blanketter, 
se www.ffg.se/utbildning/master

Luthersk två-regementslära granskad
Serie med öppna föreläsningar hösten 2018

Det är val i höst. Många kristna undrar över vilka konsekvenser den kristna tron bör 
ha – eller måste ha – i politiska avvägningar. Det gemensamma bästa är kristnas 
angelägenhet – men vilka förhoppningar kan man ha till samhälle och stat? Vad är 
statens uppgift? Och vilken roll ska kyrkan ha i samhället? Här går meningarna isär. 
Den lutherska två-regementsläran erbjuder ett unikt och angeläget bidrag till den 
pågående diskussionen i svensk kristenhet. 

I en serie med tre öppna kvällsföreläsningar i höst blir läran granskad – med 
tillämpningar rakt in i samtiden. Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras. 
Välkommen!

Ska staten vara snäll? 
Om statens uppgift och räckvidd 
1 oktober kl. 18, Torbjörn Johansson

Kristen människosyn och politiska ställningstaganden?
Om det spänningsfyllda mötet mellan ideal och verklighet 
29 oktober kl. 18, Torbjörn Johansson

Guds rike och Svea Rike
Prioritet, ansvar, konflikt? 
3 december kl. 18, Torbjörn Johansson

Ingen anmälan, 
ingen avgift 
(möjlighet till kollekt), 
kaffe serveras till 
självkostnadspris. 
Välkommen!

Lördag 10 november
9.00 Robert Kolb: No Church without Theology and no 

Theology without the Church
10:00 Kaffe
10:30 Fredrik Sidenvall: ”Han ställde mina fötter på en 

klippa” – frälsningsvisshetens grund, medel och 
konsekvenser

11.30 Rune Imberg: Fakulteten blickar bakåt och framåt
12.30 Slut

Program för dagarna
Fredag 9 november
9.00 Morgonbön i fakultetens kapell
9.30 Robert Kolb: The Augsburg Confession as an ecumenical 

Confession for the contemporary Church? 
 Magnus Persson: respons (på engelska)
11.00 Kaffe
11.30 Tomas Nygren: Augsburgska bekännelsen – pastorala 

konsekvenser i församlingen?
12.30 Lunch på egen hand
14.00 Magnus Persson: Augsburgska bekännelsen – mitt i 

församlingsbyggandet? 
15.30 Kaffe
16.00 Torbjörn Johansson: Augsburgska bekännelsen – slutpunkt 

eller utgångspunkt?

Torbjörn Johansson & Tomas Nygren: presentation av och inbjudan 
till nya högskolekursen Augsburgska bekännelsen (7,5 hp), förlagd till 
vårterminen 2019. Undervisning och seminarium i anslutning till kursen 
ges vid FFG, examination sker vid Johannelunds teologiska högskola. 

Johan Ericsson, förlagschef på EFS Budbäraren: presentation av ny-
utgåvan av Augsburgska bekännelsen, med både språkligt lättillgänglig 
text och kommentarer till texten.  

18.30 Festmåltid på restaurang Hos Anna med anledning av Försam-
lingsfakultetens 25-årsfirande. Anmälan senast 29/10 till FFG:s 
expedition (kostnad 250 kr).

25-årsinsamling!
Med anledning av att 

Församlingsfakulteten fyller 25 
år vädjar vi om gåvor till fakulteten. 

Var med i arbetet att stötta teologisk 
fördjupning och undervisning 
på reformatorisk grund för 25 
kommande år – Deo volente! 

Bankgiro: 622-5387
SWISH: 123 100 84 57 

(Ange ”FFG gåva” 
i meddelandet)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) i Oslo erbjuder ackrediterade högskolestudier i samarbete med Församlingsfakulteten (FFG) 
från och med höstterminen 2019. Samarbetet innebär det bästa av två världar för dig som vill studera teologi: norsk högskole
examen med fokus på luthersk missionsteologi i en klassisk svenskkyrklig utbildningsmiljö med en delvis ny pedagogisk profil.

NORSK HÖGSKOLEEXAMEN
Studenter skrivs in som distansstuderande på FiH, följer 
deras kursplaner och examineras via nätet på FiH (första 
studieåret). FiH utfärdar ackrediterade högskolepoäng och 
efter avslutade studier en högskoleexamen med inriktning 
mot mission på klassisk luthersk grund (bachelor i teologi 
och mission). 

För mer information om FiH, se hemsida: fih.fjellhaug.no

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS STUDIEMILJÖ
FFG ligger alldeles vid Göteborgs kulturcentrum med 
konstmuseet, konserthuset, stadsbiblioteket, teater och 
biograf som närmaste grannar. Ett spännande grannskap 
som inspirerar till analys av kulturen runt omkring oss och 
ett kristet perspektiv på samtiden. Studiemiljön stimuleras 
ytterligare av fakultetens eget hus, en fantastisk villa från 
1900-talets början. Det teologiska biblioteket är både 
inbjudande och omfångsrikt (ca 20,000 volymer). Kapellet i 
husets mitt är den viktiga platsen för enskild och gemensam 
bön, med möjlighet att ansluta till den dagliga tidebönen. 
Läsplatserna alldeles under tak på tredje våningen är både 
mysiga och fyllda av studiero. Matsalen på andra våningen 
är mötesplatsen för gemenskap med många som rör sig 
i huset. I de olika klassrummen får de stora frågorna sitt 
utrymme genom undervisning och samtal. Den lilla familjära 
miljön ger rika möjligheter till personligt mentorskap 
från lärare och övergången till mer själavårdande samtal. 
Geografisk och andlig närhet till några olika kyrkor skapar 
bryggor ut i den kyrkliga verkligheten. 
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Dubbeldagar på Församlingsfakulteten 
9–10 november
Behövs bekännelser? Augsburgska bekännelsen i fokus
Församlingsfakulteten firar 25 år

PEDAGOGISK PROFIL
En del av pedagogiken på FFG är att läraren fungerar ungefär som en 
mentor fungerade i antiken. När studenter i vissa moment tagit del av 
inspelat material från FiH fokuserar mentorn på fördjupning (exempelvis den 
praktiska tillämpningen) och ger redskap för att tillgodogöra sig materialet 
och kurslitteraturen för att optimera studieresultatet. När mentorn själv står 
för undervisningen är ambitionen att skapa närhet till studenternas liv i kyrka 
och samhälle, med fokus på den akademiska teologins tillämpning och 
formeringen för tjänst.

Studier på Församlingsfakulteten
Inom ramen för samarbetet med FiH kan en student på FFG läsa det 
ettåriga Filippusprogrammet (på FiH benämnd Årsstudium Nettstudier) och 
den treåriga utbildningen (på FiH benämnd Bachelor i Teologi og Mision). 
Studenterna kan därefter gå vidare med masterstudier (benämnd Master 
of Sacred Theology) som FFG erbjuder tillsammans med Concordia 
Theological Seminary, Ft Wayne, USA (CTS). Masterprogrammet fungerar 
utmärkt både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning, och är 
anpassad för präster/teologer i tjänst.

Ta kontakt!
Redan nu finns mer information om samarbetet och programmen på vår 
hemsida. 

Utökad information om de olika programmen kommer i nästa nummer 
av Hälsning, men varmt välkommen att redan nu kontakta oss för vägled-
ning eller för att bara anmäla intresse för utbildningen, i första hand studie-
rektor Daniel Johansson (072-325 94 80, daniel.johansson@ffg.se) eller 
informationsansvarige Jakob Appell (072-325 94 70, jakob.appell@ffg.se).



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

Samuel Nelson har under året studerat på FFG och är nu klar med Filippusprogrammet. 
Hälsnings redaktion har ställt några frågor till honom.

Berätta något om din bak-
grund och hur du hamnade 
på Församlingsfakulteten. 

Jag är 26 år gammal, född och uppvuxen i 
Varberg och näst äldst i en syskonskara av 
fem. Min mamma arbetar inom handi-
kappomsorgen och pappa är kyrkoherde i 
Tvååker utanför Varberg. Jag älskar sport 
och att möta nya människor vilket ut-
gör en stor och viktig del av min vardag! 
Hösten 2013 flyttade jag till Lund för 
att utbilda mig till fysioterapeut och tog 
examen 2016. Jag jobbade ett drygt år, 
men hittade inte riktigt rätt i jobbdjung-
eln. Samtidigt hade en längtan efter att 
fördjupa mig i den kristna tron och Bi-
beln funnits med och växt sig allt star-
kare under året. Jag hade haft ögonen på 
Göteborg sedan tidigare och kollade efter 
bibelskolor/teologiska utbildningar på 
nätet. Jag fann Filippusprogrammet på 
Församlingsfakultetens hemsida med in-
tressanta kurser och ett upplägg som till-
talade mig mycket. Jag bad över det och 
fick bönesvar som tydligt pekade på att 
det var detta jag skulle göra kommande 
läsår. Det var inte lätt att lämna trygg-
heten, vännerna och sammanhangen 
i Lund, men det kändes ändå som rätt 
beslut. När första skoldagen kom var 
det lite nervöst, men så fort vi började 
med undervisningen kände jag en väldig 
glädje. Äntligen fick jag tid till att studera, 
utvecklas och lära mig mer om mig själv. 

Hur har du upplevt året på FFG, har 
det motsvarat dina förväntningar? 
Jag har haft ett fantastiskt bra år på FFG! 
Det har varit utmanande, lärorikt och 
värdefullt att få grotta ner sig i teologi på 
heltid. Lärarna har varit väldigt bra med 
ett härligt engagemang och mycket kun-

skap som vi studenter har fått ta del av. 
Förutom detta har FFG en välkomnan-
de atmosfär med en gemenskap där man 
känner sig hemma och träffar många 
goa människor. Jag har känt en tydlig 
andlig utveckling genom bl.a. lektions-
undervisning, middagsbön och mentor-
skap. Kärleken till Guds ord har växt sig 
starkare och jag har fått större förståelse 
för den kristna tron i förhållande till 
samhället och andra trosinriktningar/
religioner. Jag gick in i studieåret utan 
några större förväntningar egentligen, 
det stora för mig var att flytta till en ny 
stad och se vad Gud hade förberett för 
mig. De förväntningar jag hade var att 
genom studierna bli utmanad och på-
fylld i mitt kristna liv, något jag känner 
har varit en verklighet under året. Jag är 
som sagt mycket nöjd och tycker att kur-
serna har täckt in det som jag förväntade 
mig och ville fördjupa mig i. 

Vad väntar framöver? 
Jag trivs väldigt bra i Göteborg och 
kommer att stanna här i höst. Jag har 
fått jobb i KRIK (Kristen Idrottskon-
takt) och påbörjar min tjänst den 1 au-
gusti. Det är en organisation som jag 
har varit engagerad i sedan 2015 och 
som jag verkligen brinner för, så det 
känns verkligen som a dream coming 
true! KRIK:s vision är att vinna lärjung-
ar för Jesus genom idrott där undervis-
ning från Bibeln och den kristna tron 
utgör en naturlig del av arbetet. Därför 
känns teologiåret extra välsignat då det 
har givit mig större kunskap och säker-
het att föra vidare budskapet om Jesus 
Kristus till studenter och unga vuxna i 
Sverige. Jag är väldigt tacksam för året 
på FFG och vad det har givit mig! För-
hoppningen är att besöka huset då och 
då för att umgås, läsa eller bara njuta av 
en kopp kaffe på balkongen.

Därför känns teologiåret 
extra välsignat då 
det har givit mig 
större kunskap och 
säkerhet att föra vidare 
budskapet om Jesus 
Kristus till studenter och 
unga vuxna i Sverige.

GDPR-policy för Församlingsfakulteten
Församlingsfakulteten innehar namn- och adressuppgifter för prenumeranter av informationsbladet Hälsning. Bladet syftar till att informera 
om institutionens verksamhet. Endast den information som behövs för ovan nämnda syfte sparas, och endast under den tid den används. 
Register och kopia av register förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. Församlingsfakulteten förbinder sig att inte dela dessa upplys-
ningar med tredje part och kommer också att radera upplysningarna på begäran. Den som ger Församlingsfakulteten sina person- och adress-
upplysningar samtycker till att de lagras och används enligt syfte. 

Om du önskar avsluta prenumeration på Hälsning, vänligen meddela detta till expeditionen: info@ffg.se, 031-778 35 40


