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LEDARE

FRÅN SKRIFTEN

Giv, o Jesus, fröjd och lycka!
Ett nytt år går åter in

Det mänskliga som uppenbarar Gud
En julbetraktelse

N

D

är detta skrivs går det gamla kyrkoåret
mot sitt slut. När tidningen når er läsare är
adventstiden inne, det nya kyrkoåret har
börjat och nerräkningen pågår till både julen 2018
och det nya året, Nådens År 2019 efter Kristi födelse.
Det kommande året blir alltså, om Gud vill och vi får
leva, det sista året på det andra årtiondet på det tredje
millenniet. Visst låter det pampigt!

Hälsning
FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN

NR 6, 2018

93 – 2018
19

25
ÅRSJUBILEUM

FÖRSA M

L I N GSFA K U LTE

TEN

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
SWISH:
1231008457
(skriv FFG!)

Fest – och efterfest!
På Församlingsfakulteten har vi i år haft flera skäl
att fundera över tidens gång. Det nu gångna året
har i hög grad präglats av efterdyningar av att vi förra
året firade 500-årsminnet av reformationen. Åren
2014–17 satsade vi stort på att både minnas reformationen och visa dess aktualitet också i våra dagar.
Vi samlades kring en rad reformationsteman och allt
kulminerade med bibeldagarna i november 2017
kring temat ”Relevant reformation”.
Under reformationsåret gav vi ut 4 småskrifter
som på olika sätt lyfte fram Martin Luthers insatser:
som bibelöversättare och bibelutgivare, som själavårdare, som nattvardsteolog och som frälsningsförkunnare. Likaså innehöll vår tidning Hälsning
sex olika fördjupningsbilagor.
I år har reformationstemat löpt vidare, men delvis i ny form (även om Fredrik Broschés småskrift
om ignatiansk och luthersk själavård, som utkom i
somras, rundade av fjolårets tema). Vi har fokuserat
på den kristna och evangelisk-lutherska bekännelsen.
I somras gav vi tillsammans med BV-förlag ut en
gedigen bok av Tomas Bokedal, Bibeln i funktion.
Om kanon, kyrka och tradition. Dessutom har några
av oss arbetat med en mångsidig bok som beräknas
utkomma i januari. Den heter Mångfacetterad reformation, är redigerad av Torbjörn Johansson och
undertecknad samt innehåller ett 20-tal artiklar
och uppsatser. Inte mindre än 12 författare från fyra
olika länder medverkar; för mer detaljer om boken,
se baksidan. Vissa texter är kända sedan tidigare för
Hälsnings läsare, men ca 70 % av textmassan är helt
nyproducerad. Vi ser fram emot att tillsammans
med Församlingsförlaget få sända ut denna bok till
den svenska kristenheten!

Ansvarig utgivare:
Torbjörn Johansson
Redaktion:
Rune Imberg (red.),
Marie Persson (red.sekr.)
Jakob Appell
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Tid för eftertanke och tacksamhet
Under detta gångna år har vi även haft en speciell
anledning att söka oss tillbaka i historien, nämligen
för att uppmärksamma Fakultetens eget 25-årsjubileum. Fakulteten inledde sin verksamhet i augusti
1993, men delar av ”rötterna” sträcker sig tillbaka
ända till 1904, och vi har haft många anledningar
att se tillbaka på de gångna åren med stor tacksamhet. På ett särskilt sätt lyfte 25-årsjubiléet den 10
november fram detta perspektiv – visionen om en
fristående luthersk teologisk institution och hur
Gud har skapat, rustat och välsignat denna.
Tid för förväntan och framtidshopp
Som kristna får vi inte bara se bakåt, definitivt inte!
Det som kännetecknar oss kristna är ju med profeten Jeremias ord, att Gud beträffande oss har fridens
tankar och inte ofärdens, detta för att ge oss en framtid
och ett hopp (Jer 29:11).
Vi kommer i juni 2020 att fasa ut vår TU-utbildning som samlat 10 kullar med teologer. Dock inleds
redan kommande höst, september 2019, ett samarbete med Fjellhaug i Oslo. Det innebär att man kan
bedriva norska högskolestudier i våra lokaler och
med hjälp av våra lärare och sedan avlägga en norsk
bachelor-examen i teologi och mission.
Vi känner stor tacksamhet till Gud för allt det
goda han gett oss, både direkt från honom och indirekt genom våra understödjare och förebedjare. Med
stor förväntan ser vi fram mot det som väntar oss,
både direkt från honom och indirekt via er!
Vi önskar er – våra trogna läsare, understödjare
och förebedjare – ett gott och välsignat kyrkoår, en
välsignad julhelg och ett gott nytt år. Många överraskningar kommer att möta oss, det är sant, men
vi får lita på Guds trofasthet som en annan känd
psalm bekräftar:
O Gud, vår hjälp i gångna år, / vår framtids hopp och
frid, / du är och blir när allt förgår, / vårt hem för evig
tid. (Sv. Ps. 195:6)
Rune Imberg

Hälsnings designer Hans Bergström går nu vidare
till nya uppdrag. Redaktionen tackar för många
års gott samarbete!
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et som sker i julens evangelium kan i Skriften beskrivas utifrån två olika perspektiv:
– Barnet som föds är Gud.
– Gud blir människa.
I sak innebär de båda perspektiven detsamma.
Det har alltid funnits krafter som velat släppa någon
sida av bekännelsen: en gud förvandlad till människa
kan förnuftet, om än med viss möda, tänka sig. En
människa som nästan är Gud, det kände grekerna till
från sina myter och det var också något som förnuftet
kunde begripa. Men att Gud förblir Gud samtidigt
som han blir människa, det övergår allt vad människan
kunnat tänka sig, det övergår alla paralleller i skapelsen och saknar motstycke. Det är något som intet öga
sett och intet öra hört och som inte har stigit upp ur
människohjärtat. Det kommer istället till oss ovanifrån, det är Guds rådslut som genomförs i Betlehem.
I Bibeln betonas ibland den ena av de två inledande satserna, ibland den andra. Människoblivande
kan alltså beskrivas med den gudomliga sidan som
utgångspunkt, eller den mänskliga. Så har även perspektiven växlat i kyrkans historia beroende på vad
man har velat framhäva. I denna betraktelse ska vi ta
fasta på det sant mänskliga.
Att barnet som föds i Betlehem är sann människa
är starkt understruket i den Heliga Skrift. Matteus
inleder sitt evangelium med att skriva, att den som det
här handlar om är en ättling till Abraham och David
(1:1). Först efter denna angivelse och efter släkttavlan
sägs det ”Med Jesu Kristi födelse gick det så till…”.
Då har Matteus alltså strukit under, att det barn som
ska födas är en ättling till Abraham och David, d.v.s.
en sann människa och en uppfyllelse av de löften
som har knutits till den utlovade Messias. Genom
Abraham skulle alla jordens folk bli välsignade. Nu
skulle detta löfte gå i uppfyllelse.
Om vi ser på Matteus som helhet så möter vi i
kapitel 1 det nyfödda Jesus-barnet och i kapitel 28
hur samme Jesus säger att han har fått all makt i himmelen och på jorden. Det är viktigt att ge akt på hela
bilden, allt som berättas om Jesus i evangeliet. Om
vi bara fäster oss vid det som står i slutet, hans makt,
härlighet och ära, missar vi hans ringhet, betoningen
av det sant mänskliga. Varför är då detta ringa och
enkla så viktigt? Det säger oss något avgörande om
den Gud som Skrifterna vittnar om. Det säger förunderliga ting om hans sätt att handla med sin skapelse.
Han steg ned. Han blev liten, ja, hjälplös. Han lades
i människors händer. Han föddes i det enkla och han

har delat människans villkor ända till döden. Detta
är så viktigt att hålla fast vid, att tro på och bekänna,
eftersom det är så Gud har kommit till oss i historien
och det är så han låter Bibeln vittna om sig. Jesus
som sann människa rymmer den största tröst. ”Det
är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an.
Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli
en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och
sona folkets synder.” (Heb 2:17)
Berättelserna om Jesus uppenbarar Guds välvilja
och godhet mot oss. Han återspeglar Faderns hjärta
och sinne. Herdarna får höra, inte endast att ett barn
är fött utan även att detta barn är Herren, att han är
en Frälsare och att han är det för dem! Vad högre och
mera glädjefyllt kunde de få höra?
När vi tänker på Gud och undrar hurdan han
egentligen är, ska vi som kristna akta oss för att spekulera om Guds väsen. Det leder till frågor som är
för höga och svåra. Det finns en annan och bättre
väg än spekulationens: vägen till Betlehem och till
Golgata, till krubban, korset och den öppna graven.
Genom Bibelns ord leder Guds Ande oss till dessa
frälsningsgärningar, till Jesus som sann människa och
sann Gud. Barnet i krubban visar oss hurdan Gud är,
vem Gud är och hurdant hans hjärta är.

Herdarna
får höra, inte
endast att ett
barn är fött
utan även att
detta barn
är Herren,
att han är en
Frälsare och
att han är det
för dem!

”Maria i sitt sköte bar
Guds Son som före världen var.
Ett barn han är, men i sin hand
Han håller himmel, hav och land.
Ära vare Gud!”
(Sv. Ps. 431:3)
Torbjörn Johansson
rektor
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Året i bilder

Balkongutsikt från Ekmansgatan 3

Vacker boklig miljö

på Ekmansgatan

3

Ett urval av FFG:s litteraturproduktion

Teologins högborg –

STM-studenter njuter

av septembersol

Församlingsfakultetens vackra kapell

Uppskattade föredragshållare på återbesök –

Robert Kolb och Magnus Persson

Litauisk TV gör ett reportage om luthersk tvåregementslära

Välbesökt 25-årsjubileum i november

nr 6/2018

Rune Imberg

Timo Laato
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Anmäl dig till vårens kvällsbibelskola!
”Vad är då en människa?” (Ps 8:5)

Bibelns frågeställning har i våra dagar blivit brännande, då de gamla
fundamenten för människans identitet och kallelse rycks upp. Kyrkan
står inför utmaningen att ge vägledning för människor om vad det
faktiskt innebär att vara människa, skapad till Guds avbild som något
”mycket gott” men fallen i synd med inverkan på allt som har med
det mänskliga livet att göra: förnuftet, viljan, känslolivet, kroppen,
sexualiteten, hjärtat, osv. ”Se människan!”, sa Pilatus och pekade på
Jesus. I Kristus ser vi den sant mänsklige, en bild av vad det innebär
är att vara människa, men också frälsaren från ”denna dödens
kropp” (Rom 7:25) genom sin död – och kroppsliga uppståndelse.
Under vårterminen 2019 låter vi psalmistens fråga – ”Vad är då en
människa?” – belysas utifrån en rad olika infallsvinklar. Välkomna –
både gamla och nya deltagare på kvällsbibelskolan!

Tid: Måndagar kl 18:00 – 20:30
Kostnad: 200 kr vilket inkluderar kaffe och smörgås.
Därutöver välkomnas både små och stora gåvor!
Anmälan: senast 7 januari till FFG:s expedition: info@ffg.se,
031-778 35 40. Begränsat antal platser!
Medverkan: Jakob Appell, Fredrik Brosché, Rune Imberg,
Timo Laato, Daniel Johansson, Torbjörn Johansson
Kursplan: delas ut vid kursstart.

Korta fakta:

Examinator: Kursansvariga på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) i Oslo
Mentor: Lärare på FFG
Omfattning: Halvfart eller helfart
Studiepoäng: 60 (1 år) eller 180 (3 år, bachelor i teologi och mission)
Fortsättning: Norsk högskolexamen i teologi ger möjligheter till fortsatta teologiska studier i Sverige och till förvärvsarbete som kräver teologisk examen (t.ex. präst).

Nyhet på Församlingsfakulteten – läs högskolekurs (7,5 högskolepoäng) på FFG med examination via
Johannelunds teologiska högskola i samarbete med nätverket Re:formera!
Augsburgska bekännelsen (Confessio Augustana) med dess efterföljande utläggning, Apologin, är bland de
viktigaste dokument som den reformatoriska och evangeliska rörelsen sammanställt. Här preciseras och
redogörs för den tro, lära och det församlingsliv som reformationen återställt. Trots att detta bekännelsedokument varit centralt för den lutherska kyrkan i århundraden är det relativt okänt och förbisett i våra dagar. Dock
finns det flera goda skäl att lyfta fram det i ljuset igen. Det är en bekännelse med tydliga ekumeniska anspråk,
den är till sitt innehåll alltigenom evangelisk och allmänkyrklig. Ett genomgående drag är att bekännelsen inte
handlar om nyheter utan att den står i samklang med både Skriften och kyrkans oförvanskade tradition. Den
ligger till grund för det som varit »kyrkan mitt i byn« under snart 500 år i Sverige. Den antogs redan 1593 vid
Uppsala möte och utgör fortfarande stommen för Sveriges största kyrka med över sex miljoner medlemmar
och drygt tre tusen församlingar. Kyrktornen pekar än idag mot himlen och påminner om Guds närvaro i varje
samhälle och stadsdel.
Det är med stor glädje och förväntan som vi inbjuder till denna kurs. Vi tror att denna möjlighet till fördjupning i bekännelsen kan tjäna som ett utmärkt verktyg och en möjlig väg till både förnyelse och ekumenik för
hela Kristi kyrka i Sverige. I Augustana återfinns reformationens kärnfrågor klart framställda och bevarade, en
rikedom som inte får gå förlorad. Bekännelseskrifterna ska inte främst betraktas som dogmatiska teorier utan
som teologiska redogörelser med praktiska tillämpningar för reformatoriskt församlingsbyggande. Därför är
vi övertygade om att dessa studier av bekännelsetexterna kan få tjäna som en viktig vägledning i det förnyelsearbete som idag sker på
bred front i kristenheten. I sann reformatorisk anda handlar det alltså inte om något nytt utan om att fördjupa sig i det ursprungliga materialet som med klarhet underrättar oss om det centrum kring vilket hela den kristna tron och all kyrklig verksamhet kretsar.
Torbjörn Johansson, FFG
Tomas Nygren, Johannelund
Magnus Persson, Re:formera

Språk: Inspelade lektioner är på norska, kurslitteraturen på norska, engelska och svenska, all verksamhet på FFG sker på svenska.
Studiemedel: Ansökan om studiemedel från CSN sker för distansstudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, Norge. Studierna på FFG är kostnadsfria, och stipendier finns att ansöka om
för att täcka tilläggsavgifter för studier knutna till FIH.
Ansökan: Föranmälan till utbildningen sker direkt till FFG via ett formulär på hemsidan, varefter
handledning ges från FFG för ansökan till FIH via det samordnade ansökningssystemet för högskolestudier i Norge. Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG. För vidare
information och kontakt, kontakta studiehandledare: studiehandledare@ffg.se, 072-325 94 70

Bibeln, samtiden och människan:

Den kristne, staten och politiken

Internationell bibelkonferens 22–23 februari 2019

Serie med öppna föreläsningar våren 2019

Bibelkonferensen 2019 adresserar kontroversfrågor där Bibelns
undervisning och vår egen samtids ideal ofta tycks hamna i
konflikt: hämndtanken, slaveriet, sexualiteten, kvinnligt och
manligt. Men samma frågor är också områden där Bibelns
undervisning många gånger utmanade sin egen samtid.

Frågan om hur en kristen ska förhålla sig till staten och
politiska ställningstaganden väckte stort intresse under
höstens öppna föreläsningar med Torbjörn Johansson.
Nu tar fakultetens lektor i kyrkohistoria, Rune Imberg, vid
med en fortsättningsserie som tar fler historiska perspektiv
in i bilden när några högaktuella och brännande ämnen
adresseras. Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras.
Möjlighet till öppet samtalsforum efter kaffet, i regi av
nätverket Teologi och Samhälle. Välkommen!

Ur programmet:

• John Nordling, Slavery in Antiquity and the New Testament
• Carsten Vang, Hämndpsalmerna i Gamla testamentet
• Maja Håkansson, Hustru och man i Efesierbrevet 5: Två olika
synsätt
• Rune Imberg, Den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet
• Daniel Johansson, Homosexualitet i Nya testamentet och i antiken
• Timo Laato, Förkunnarens mardröm: Att uppmana och förmana
förgäves

Den intoleranta toleransen

28 januari kl. 18, Rune Imberg

Kyrka och stat i lyckliga, och mindre lyckliga, föreningar
4 mars kl. 18, Rune Imberg

Religionsfrihet, islam och det offentliga rummet
1 april kl. 18, Rune Imberg

Mer information kommer.

Hälsnings redaktion tillönskar
alla sina läsare en välsignad julhögtid!
nr 6/2018

kontext, innehåll, relevans

Period: 14 januari – 6 maj, med uppehåll för enstaka veckor.

Ny utbildningsfolder – Bachelor i teologi och mission
Det finns nu en ny
utbildningsfolder för det nya
programmet Bachelor i teologi
och mission. Finns att beställa
kostnadsfritt från FFG (FFG
betalar frakten), för spridning
inte bara bland intresserade
utan också i informerande
syfte – att denna möjlighet
till teologiska studier finns på
FFG. Foldern finns också att
ladda ner från hemsidan. Som
alltid står fakultetens lärare till
buds med undervisning i olika
ämnen ute i församlingar och
vid andra samlingar, och är
givetvis beredda att berätta om
studier på FFG och svara på
frågor.

Introduktion till Augsburgska bekännelsen:
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Kursinformation

Undervisningsform: kursen består av tre undervisningstillfällen
på Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3 i Göteborg: temadagen
9 november 2018 (inspelningar finns) och två intensivhelger 8–9
mars och 10–11 maj 2019. Det blir lektionsundervisning och
seminarieövningar där studenterna presenterar och diskuterar egna
papers i relation till undervisningsmomenten.

Kurskod: SD 110
Kursens högskolepoäng: 7,5 hp
Ämnesområde: systematisk teologi
Kurskategori: fristående kurs, valbar programkurs
Kursmoment:

Kurslärare: Torbjörn Johansson, Daniel Johansson, Tomas Nygren
(från Johannelund) och Magnus Persson (från Re:formera)

a) Augsburgska bekännelsens tillkomst- och verkningshistoria
b) Augsburgska bekännelsens centrala läroinnehåll

Examination: Kursen examineras skriftligt. Examinatoriska
seminarieövningar tillkommer.

c) Augsburgska bekännelsens konsekvenser för pastoral praxis i
kyrka och församling

Avgift: kursen är kostnadsfri

Syfte: kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för
Augsburgska bekännelsens tillkomst- och verkningshistoria,
Augsburgska bekännelsens centrala läroinnehåll, och Augsburgska
bekännelsens konsekvenser för pastoral praxis i kyrka och
församling.

Ansökan: föranmälan till Församlingsfakulteten senast 10 januari
2019. Formell ansökan för högskolestudier sker, efter återkoppling
från FFG, till Johannelund. Kursen är avgiftsfri.
Med reservation för ev. ändringar.

Predikoverkstan

Ny pod från Församlingsfakulteten!
Vid det nya kyrkoårets inträde lanserar FFG en pod som riktar sig till alla som förbereder sig för att
utlägga kyrkoårets evangelietexter OCH alla som förbereder sig på att lyssna på utläggningar. Varje
nytt avsnitt läggs ut måndagen före aktuell helgdag och ger en kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Avsnitten är korta (ca 10 min) och ger nyttiga redskap till att tränga lite djupare i evangelietexternas ärende.
Det är främst fakultetens exegeter, Daniel Johansson och Timo Laato, som står för introduktionerna.
Gör så här:
Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster och prenumerera för att få notiser om när nya avsnitt är
utlagda. Du kan också lyssna på avsnitten direkt på FFG:s hemsida under ”resurser” där det också
finns pdf-dokument att ladda ner för att underlätta studiet.
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Årets julklapp?
D

e för året nyutgivna böckerna passar förstås extra bra att ge bort i julklapp. Tomas
Bokedals bok Bibeln i funktion – om kanon, kyrka och tradition (149 kr) ger viktiga redskap
till att förhålla sig till Skriften som Guds levande
ord, som auktoritet för lära och liv, med tilltro till
Skriftens tillförlitlighet, med ett tydligt ärende i
Kristus – Skriftens kärna och stjärna.
Fredrik Brosché har skrivit en småskrift om ignatiansk och luthersk andlig vägledning, för den som
vill förstå några särpräglat lutherska drag i själavården (inte minst synen på människan): Ignatiansk
och luthersk andlig vägledning – likhet och olikhet.
Som alltid passar Timo Laatos småskrift från
2015, Julevangelierna, utmärkt som julläsning el-

ler julklapp. Småskrifterna kostar 40 kr/st och 300
kr för 10 st.
Kanske sitter någon och tänker ”böcker har både
jag själv och andra tillräckligt av!” Då kan man
alltid ge en gåva till välgörande ändamål i julklapp,
eller önska sig en sådan. FFG står till tjänst med
julklappshälsning för den som önskar att ge gåvan
just till… FFG!
Julen avslutar 2018, ett år då FFG fyllt 25 år. Var
med i vår jubileumsinsamling med en avslutande
julklapp för året! Varje gåva bidrar till att finansiera
små och stora utgifter som rör husets drift, bokutgivning och daglig verksamhet, som alltsammans
utgör vårt gemensamma arbete för evangeliets utbredande i vår tid och för framtiden.

NY BOK! NY SERIE! – kommer i januari 2019
FFG lanserar en ny skriftserie, Texter och studier, och publicerar i den första volymen ett antal artiklar som belyser den mångfacetterade reformationen.
I volymen medverkar prof. Oswald Bayer (Tübingen), prof. Knut Alfsvåg (Stavanger), prof. Mats Eskhult (Uppsala), doc.
Rune Söderlund (Lund), rektor Fredrik Sidenvall (Göteborg) samt ett antal av fakultetens egna lärare.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
TORBJÖRN JOHANSSON, Förord
RUNE IMBERG, Fram till Luther!
RUNE IMBERG, Luther och den överraskande
reformationen
DANIEL JOHANSSON, Luther och hans berömda
teser
TIMO LAATO, ”Nåden allena”. Där nåden inte
förblir ”allena”
TORBJÖRN JOHANSSON, Att tala om Gud – med
Martin Luther
FREDRIK BROSCHÉ, Luthers onda tankar och
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