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L E D A R E

Föränderligt och oföränderligt

I skrivande stund rasar pandemin som värst i 
Göteborg. En viss aktivitet pågår fortfarande i 
huset på Ekmansgatan men mycket transfor-

meras till digitala medier. En hel del fördjupning 
från FFG förmedlas numera genom vår Youtube-
kanal och poddradio och då inte bara till inskrivna 
studenter utan till alla intresserade som förmår att 
använda tekniken. Det är svårt att förutse hur det 
nya ”normala” kommer att se ut efter pandemin 
(om den dagen kommer) men det digitala mediet 
har kommit för att stanna och bli en del av det 
normala på FFG. 

En viss aktivitet pågår också utanför huset. 
Det sprängs undan berg på granntomten för att 
bereda plats för byggnationen av ett nytt hus. 
Sprängningarna borta vid Korsvägen känns också 
av när Västlänken fortsätter att ta form. I somras 
var det fem år sedan fakulteten bytte Korsvägen 
mot Ekmansgatan. Nu står faktiskt Landeriet, 
fakultetens gamla lokaler, oförändrat kvar även 
om det mesta av gamla Korsvägen rivits upp och 
anpassats för nya tågtunneln. 

Mycket förändras alltså i Församlingsfakulte-
tens omgivning och i verksamhetens förutsätt-
ningar. Det gungar under fötterna. Ovissheten 
om framtiden är stor. Men det som motiverar 
hela FFG:s existens och ärende i denna skakiga 
tid står orubbligt fast. Det julfirande som står för 
dörren är en underbar påminnelse om det oförän-
derliga i de snabba förändringarnas tid. Änglarna 
sjöng om ”frid på jorden” i ett av världens mest 
krigsdrabbade områden. Inte som en känsla eller 
ett önsketänkande, utan som en verklighet, ett 
fullbordat faktum: Guds människoblivande i Jesus 
Kristus. Där han är, där är frid på jorden, oavsett 
omgivning och omständigheter. För där han tas 
emot i tro, och allt det han har kommit för att 
ge och göra tas emot, där finns den nåd som ger 
visshet om att vara ”Guds välbehag”, som änglarna 

sjöng om i julnatten. Inför en oviss och mörk 
morgondag (mänskligt sett) finns inget större 
än Gud med oss. Det är friden som världen inte 
kan ge. Inget är meningsfullare än att förmedla 
detta till andra och varandra i kyrka, hem och 
omvärld. Kanske är det så framöver att många 
fler kommer att lida av att leva utan Gud i denna 
mörka värld, just för att livsvillkoren förändras 
så snabbt för så många. ”De ogudaktiga tystas i 
mörkret, ty av egen kraft är ingen stark” (1 Sam 
2:9). Julevangeliet däremot förändras inte. Dess 
ärende är tidlöst, vilket gör att inget egentligen 
förändrats på Församlingsfakulteten. Det vi ägnar 
oss åt på FFG, hur Corona-anpassat och temporärt 
det än är, är till slut att förmedla julens (och pås-
kens!) evangelium och rusta dem som är kallade 
att förkunna evangelium. 

Den som därför vill lägga engagemang och 
resurser på något oföränderligt i en föränderlig 
tid inbjuds att stå med i arbetet på FFG. Mångas 
trogna gåvor och förböner gör stor skillnad. 
Under året som kommer kan man också bidra 
till rekryteringen av studenter inför nya intaget 
hösten 2021 – och kanske själv överväga ett års 
teologiska studier för en lite stadigare förankring 
när förändringens vindar sveper fram? Att ”gilla” 
och ”dela” FFG:s alster på nätet är också ett sätt att 
bidra till att Församlingsfakulteten får spridning 
och når fram (och in!) till människor. 

Till er alla som på ett eller annat sätt bidragit 
till FFG under Herrens år 2020 vill vi uttrycka 
vårt varma tack och samtidigt önska Guds väl-
signelse över både julfirandet och inträdet i det 
nya året, 2021.
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Den nyfödde kejsaren
B E T R A K T E L S E

D en förste som omnämns i Lukas julevan-
gelium är inte evangeliets egen huvudper-
son, utan den som var den tidens störste 

kändis och huvudperson, kejsaren i det romerska 
imperiet, Augustus. För oss passerar nog namnet 
oftast bara förbi som en tidsangivelse. Men så var 
det inte för evangelisten Lukas och hans samtida. 
Kejsare Augustus var inte vem som helst, inte ens 
vilken kejsare som helst. Han var den som hade 
bringat fred till hela världen, det som vi känner 
som pax romana, den romerska freden. Det var 
inte bara han själv som skröt över den bedriften. 
Han betraktades allmänt som ”hela världens fräl-
sare”. Hans födelsedag firades som evangeliet – ja, 
just den termen användes – den glada nyheten om 
början till en ny värld. Augustus själv var evan-
geliet personifierat och han hyllades som guds son, 
den gudomlige Julius Caesars son. Det visste var 
och en som haft ett romerskt mynt i sin hand (jfr 
Mark 12:16). I både Caesarea Filippi (där Petrus 
bekände Jesus som Messias den levande Gudens 
son, Matt 16:16) och Caesarea vid havet (där Pet-
rus utförde det första dopet av en hedning, Apg 
10) fanns tempel tillägnade kejsare Augustus i 
vilka man kunde visa honom sin vördnad.

Som världens herre, en gudomlig son och hela 
världens frälsare, så tänkte man sig imperiets kej-
sare Augustus när ett litet gossebarn föddes i en 
mycket liten stad strax söder om Jerusalem i det 
romerska imperiets östra utkant. Lukas berättar 
att en himmelsk budbärare visade sig för några 
enkla herdar mitt i natten och proklamerade ett 
annat evangelium än det imperiets folk kände. 
I grundtexten använder ängeln verbet evange-
litsomaj om sitt budskap (Luk 2:10). Till svenska 
översätts detta: ”jag bär bud om en stor glädje”. 
Innehållet i evangeliet är mycket likt anspråken 
som gjordes för kejsaren: ”I dag har en Frälsare 
blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, 
Herren.” En himmelsk här eller armé (Lukas an-
vänder den militära termen), inte den romerska, 
ansluter och proklamerar en annan fred än pax 
romana: ” Ära åt Gud i höjden, och frid/fred på 
jorden bland människor som han älskar” (Luk 

2:14). Den som har läst det föregående kapitlet 
i Lukas evangelium känner också till att den ny-
födde är Guds son. Två gånger hade ängeln Gabriel 
framhävt detta för barnets mor (Luk 1:32, 35). 

Var är den nyfödde judakungen?, frågade stjärn-
tydarna när de kom till Jerusalem (Matt 2:2). Lu-
kas förtiger inte denna sanning som är så viktig 
för Matteus. Jesus ska sitta på Davids tron och 
regera över Jakobs hus för evigt (Luk 1:32-33), 
han är den utlovade Messias (2:11). Men Lukas 
framhäver starkt att Jesu konungsliga anspråk 
inte bara gäller Israel. Jesus är i någon mening 
den nyfödde kejsaren. 

När Petrus många år senare predikar för Kor-
nelius, en romersk officer, proklamerar han att 
Jesus är ”allas Herre” (Apg 10:36) vilket också in-
kluderar den herre Kornelius tjänade, kejsaren 
i Rom (jfr Apg 25:26). Lägg också märke till att 
Petrus i samma vers säger att Gud har förkunnat 
det glada budskapet om frid/fred genom Jesus. 
Tyvärr framgår denna anspelning på Augustus 
evangelium om fred varken av B2000 eller SFB. 

Lukas poäng i julevangeliet är densamma som 
i Petrus predikan. Kejsaren må ha lyckats ordna 
fred för det romerska imperiet, han må kallas för 
guds son, herre och frälsare, MEN den verklige 
frälsaren, den som kommer att bringa verklig 
fred inte bara till jorden utan mellan himmel och 
jord (jfr Luk 19:38), den som med rätta kan kall-
las för Guds son, därför att han är den högste 
Gudens egen son och Herre, därför att han är 
herre över hela skapelsen, han är född i Davids 
stad, Betlehem.

Det romerska imperiet har gått under för länge 
sedan. Kejsare Augustus är alltjämt känd, men vi 
har inte en sådan levande kunskap om honom 
att vi utan vidare ser hur Lukas anspelar på den 
romerska propagandan när han berättar om Jesu 
födelse. Men Jesus lever och regerar alltjämt. Han 
är densamme igår och idag och i evighet och värd 
vår och alla människors tillbedjan. 

”O kom, låt oss tillbedja, o kom, låt oss tillbedja, o 
kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist!” (Sv. Ps. 122)

Han är 
densamme 
igår, idag 
och i 
evighet och 
värd vår 
och alla 
människors 
tillbedjan.

Av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG.
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Församlingsfakulteten inbjuder på nytt till teologiska 
studier. Samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole 
i Oslo ger möjlighet att studera för en ettårig norsk hög-
skoleexamen (benämns Teologiskt basår på FFG) och en 
treårig Bachelor i Teologi & Mission. Formellt skrivs student 
in som distansstuderande på Fjellhaug (studiemedelsbe-
rättigad utbildning), men studiemiljö och lärarresurser 
tillhandahålls på FFG. Det finns numera ett pastoralteo-
logiskt fördjupningsspår att lägga till teologistudierna, 
vilket gör att utbildningen än mer formar för tjänst i kyrka 
och i mission. För den som vill fortsätta med teologiska 
studier på högre nivå innebär samarbetet med Concordia 
Theological Seminary i USA att också Master-studier kan 
bedrivas på FFG.

För en översikt av våra teologiska program, se sidan 
här intill.

Nästa steg?
Vill du få en bättre uppfattning om den teologiska profilen 
på FFG:s undervisning så rekommenderas ett besök på 
hemsidan där det finns gott om inspelningar, filmer och 
artiklar att fritt ta del av: www.ffg.se/resurser 

Välkommen också att besöka oss och prata med någon 
på plats för att undersöka om studier på FFG passar dig. Du 
kan också kontakta studiehandledare med dina frågor el-
ler begära informationsmaterial: studiehandledare@ffg.se,
tel: +46 72-325 94 70

På hemsidan gör du senast 31 mars en föranmälan till 
Teologiskt basår/Bachelor-programmet. Efter återkopp-
ling från FFG görs ansökan till FIH, där antagen student 
skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG. 
www.ffg.se/ansokan

För ansökan till Master-programmet eller pastoralteo-
logiska fördjupningsspåret, kontakta studiehandledare. 

Ansökan om studiemedel (från CSN i Sverige) sker för 
Årsstudium Nettstudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole 
i Oslo. FFG har inget eget internat, men Markusgården i 
Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på 
FFG har en viss förtur: www.markusstiftelsen.se. Kontakta 
FFG vid behov av fler tips.

Ny antagning för teologiska 
studier hösten 

4 5/2020



Teologiskt basår
FIH: Årsstudium Nettstudier 
60 stp
1 år, hel- eller halvfart

För dig som är intresserad av 
ett års fördjupning och upp-
täcktsfärd i den kristna tron. 
Praktiskt och pastoralt orien-
terat teologiskt program, med 
dagliga andakter, mentorer, 
tillgång till själavårdare och 
med möjlighet till handledning 
i församling. Kursutbudet är 
brett och syftar till att ge red-
skap för det liv som möter i 
kyrka och samhälle: 

• Introduktion till Bibeln 10 stp
• Examen philosophicum 10 stp 
• Kyrkohistoria & konfessions-

kunskap 10 stp
• Kristen tro, etik &

livsåskådning 10 stp
• Världsreligionerna 10 stp
• Bibelämne 10 stp 

Föranmälan görs senast 31 
mars på FFG:s hemsida. Efter 
återkoppling görs ansökan 
till FIH, där antagen student 
skrivs in som distansstuderan-
de, med studieplats FFG. FFG 
ansvarar för undervisning, FIH 
för examination och utfärdande 
av ettårig högskoleexamen 
efter studierna.

Bachelor teologi & mission 
FIH: Bachelor i teologi og mis-
jon 180 stp
3 år, heltid

För dig som efter Teologiskt 
basår vill fortsätta med ett två-
årigt teologiskt studium, med 
möjlighet till en rent akademisk 
inriktning eller en pastoralteo-
logiskt inriktad fördjupning (er-
bjuds som tillägg på FFG; se 
nästa sida). Det gemensamma 
kursutbudet ser ut enligt föl-
jande:

• Systematisk teologi 10 stp
• Examen facultatum 10 stp
• Gamla testamentet 10 stp
• Nya testamentet 20 stp
• Nytestamentlig grekiska 20 stp
• Missionsvetenskap 20 stp
• Valbara fördjupningsämnen 

30 stp

Efter fullgjorda studier ges en 
norsk högskoleexamen som 
kan användas för fortsatta teo-
logiska studier i Sverige och 
för förvärvsarbete som kräver 
teologisk examen (t.ex. präst).
För mer information om båda 
programmen, se hemsidan: 
www.ffg.se/utbildning

Master of Sacred Theology
9 intensivkurser utspridda över 
3 års tid, samt examinationer 
och större uppsats (Thesis)

STM-programmet är ett pro-
gram som erbjuds av Con-
cordia Theological Seminary 
i Ft Wayne, USA (CTS), och 
som är utlokaliserat till FFG. 
Programmet fungerar både 
som pastoral fortbildning och 
forskarförberedelse för studen-
ter som siktar på högre teo-
logiska studier. Upplägget på 
programmet är anpassat för 
präster/teologer i tjänst, med 
tre intensivkurser per år (mot-
sv. 1/3 av helfart och totalt 9 
kurser), samt en avslutande 
uppsats-skrivning (Thesis). 
Efter att ha klarat samtliga 
moment erhåller studenten en 
Master of Sacred Theology 
från CTS, med ackreditering 
från Association of Theological 
Schools i USA. Alla studenter 
har sin ”major” i systematisk 
teologi och följande kurser är 
exempel:

• Hermeneutics, Charles Gie-
schen

• The Office of the Holy Mi-
nistry, Naomichi Masaki

• Baptism and Lutheran Ca-
thechesis, John Pless

• Justification, Roland Ziegler
• Theological Anthropology, 

Timo Laato (FFG)

För mer information om pro-
grammet, kostnader, ansökan, 
se hemsidan:
www.ffg.se/utbildning/master

Pastoralteologiskt
fördjupningsspår
Sex veckoslut per läsår under 
1 el. 2 års tid, samt fältförsam-
ling, handledare och övnings-
uppgifter

I samarbete med Lutherstiftel-
sen erbjuder FFG ett pasto-
ralteologiskt fördjupningsspår, 
vars syfte är att ge studenter 
fler redskap att kunna stå i 
kyrklig tjänst efter avslutade 
studier (t.ex. blivande präster). 
Kursen ges parallellt med stu-
dier på Bachelor-programmet 
och är förlagt till sex veckoslut 
per läsår. Studerande vid an-
dra lärosäten och andra intres-
serade som förvärvsarbetar 
kan också delta. 

En viktig del av spåret är 
fältförsamlingen där praktiska 
övningar under handledning 
blir till en naturlig del av det 
gudstjänst- och församlingsliv 
som studenten lever i. Första 
året är meningsfullt och for-
mativt för alla i kyrklig tjänst 
medan andra året övergår i en 
renodlad prästutbildning med 
särskild antagning.

Urval av kurser:

• Pastoralteologi
• Homiletik
• Liturgik
• Själavård
• Diakoni & etik
• Mission & församlingsbyg-

gande

För mer information om kursen 
och ansökan, se hemsidan: 
www.ffg.se/utbildning/pastoral

Översikt teologiska program

55/2020



T E M A

I dagarna är det 500 år sedan Luthers ”frihets-
traktat”, Om en kristen människas frihet, pu-
blicerades för första gången. Luther skrev den 

hösten 1520, efter några avgörande år då han hade 
upptäckt allt mera av vad friheten betyder i Skriften 
och det kristna livet. Temat frihet återfinns i en an-
nan skrift från samma tid, Om kyrkans babyloniska 
fångenskap. Ett preludium. Som de båda titlarna 
säger, så utvecklar Luther här vad friheten betyder 
för både den enskilde och för kyrkan. Ytterligare 
två viktiga reformationsskrifter tillkommer detta 
år, Till den kristna adeln av tysk nation och Om goda 
gärningar, vilket gör år 1520 till en milstolpe i re-
formationens framväxt, ett särskilt frihetsår med 
ett budskap som är ständigt aktuellt för den kristna 
församlingen.

Från 1517–1520: frälsningsvisshet
Låt oss först ställa frihetstemat 1520 i relation till 
det som världen över var orsak till att uppmärk-
samma reformationens 500-årsjubileum för några 
år sedan, nämligen spikandet av de 95 teserna. Vad 
hade hänt mellan 1517 och 1520? Med sina teser 
hade Luther träffat en nerv i det romersk-katolska 
kyrkolivet, som snabbt sände signaler från det obe-
tydliga Wittenberg ända till Rom. Den teologiska 
frågan om avlaten och botens sakrament var nära 
sammanflätad med organisatoriska och politiska 
frågor. Avlatens pengar gick bl.a. till att bekosta 
byggandet av Peterskyrkan i Rom. Snart flyttades 
dock fokus i den teologiska striden, och det kom 
att handla om många andra frågor än avlaten, inte 
minst påvedömets anspråk på andlig makt. 

En omfattande process sattes igång för att få 
Luther att ta tillbaka sina skrifter. Ungefär ett år 
efter de 95 teserna, i oktober 1518, kallades han till 
Augsburg för att inställa sig inför en kardinal vid 
namn Thomas Cajetanus. Dennes uppdrag från Rom 
var att få Luther att ta tillbaka sin teologiska kritik. 
Detta vägrade Luther att göra. De förhör och samtal 
som fördes mellan de båda männen finns bevarade, 
eftersom de togs upp av en sekreterare och dessutom 
valde Luther att svara skriftligt på vissa av frågorna. 
I avslutningen av hans skriftliga framställning står 
det: ”Så länge dessa Skriftställen [som citerats] står 
kvar, kan jag inte göra annorlunda, ty jag vet att 
man måste lyda Gud mer än människor... Jag vill 
inte tvingas att bejaka något mot mitt samvete…” 
Kardinalen pressade Luther att säga ordet ”Revoco” 
(Jag återkallar), och ropade till slut: ”Återkalla! Er-
känn ditt fel. Det är vad påven vill.” Luther säger 
senare om detta: ”Men de 6 bokstäverna REVOCO 
kunde jag inte få över mina läppar.” 

I samtalen var frågan om frälsningsvisshet ett vik-
tigt tema. Cajetanus menade att människan aldrig 
kunde nå visshet om att hon faktiskt hade tagit 
emot syndernas förlåtelse, eftersom hon inte visste 
om hennes ånger hade varit tillräcklig. Men denna 
brist på visshet bekymrade inte Cajetanus, tvärtom: 
”Om detta [syndernas förlåtelse] förblir alla i oviss-
het i detta livet, i enlighet med den vanliga regeln 
att man inte vet om man är i Guds nåd eller inte.” 
Denna ovisshet sågs som ett ”fromt tvivel”.

Luthers förståelse av ”tro” som förtröstan gjorde 
att han såg helt annorlunda på möjligheten till viss-
het. Han hävdade att tron i själva sitt väsen, som 

Under läsåret 2020-2021 uppmärksammar FFG på en rad olika sätt att det är 
500 år sedan Martin Luther gav ut klassikern ”Om en kristen människas frihet”. 
Fördjupningsdelen i Hälsning belyser den kristna frihetstanken utifrån teologins olika 
discipliner. I detta nummer blir det från systematikens bord då Torbjörn Johansson, 
rektor och lektor i systematisk teologi på FFG, lyfter fram vad Luther menade med sin 
skrift och omständigheterna kring skriftens tillkomst.

Om en kristen människas frihet
Fördjupning av Torbjörn Johansson, rektor på FFG.

5/20206



T E M A

förtröstan och förlitande på, innebar visshet. Han 
menade att denna visshet – att evangelium skänker 
vad det lovar, syndernas förlåtelse – hör med till att 
ta Gud på orden och att lita på honom. Att tvivla 
på Guds löften var att göra Kristus till en lögnare. 
Istället för att se på sin inre förberedelse, sin ånger, 
ska människan se på Kristus och hans ord. Så länge 
hon ser på sig själv förblir hon i ovisshet. Hon når 
aldrig till ”tillräcklig ånger”. Att hon kan nå visshet 
beror på att tron är riktad mot något annat. Viktigt 
för Luther i sammanhanget var Rom 1:17, där det 
står att den rättfärdige ska leva av tro. Ovisshet är 
inte för Luther ”fromt tvivel” utan istället är otron 
synd, då den innebär att inte förtrösta på Guds 
löften. Luthers ståndpunkt innebär inte att en kris-
ten människa alltid äger visshet om sin frälsning, 
men denna ovisshet är anfäktelser från djävulen 
som försöker dölja för hennes blick vad hon äger i 
Kristus. Istället för att se det som ”fromma tvivel”, 
ska tron hålla sig till Guds löften och på nytt söka 
vissheten om sitt barnaskap.

Det är avgörande att se, att Luthers lära om tron 
efter 1518 är oskiljaktig från hans lära om den 
helige Ande. Det är djupast sett på grund av att 
tron är ett verk av den helige Ande, som den kan 
vara viss. De viktigaste verserna för Luther var 
Rom 8:15f. och Gal 4:6, vilka båda innehåller ropet 
”Abba, Fader”. ”Ni har inte fått slaveriets ande, så 
att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått 
barnaskapets Ande, i vilken vi ropar ’Abba, Fader!’ 
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds 
barn.” (Rom 8:15f)

Efter förhöret med Cajetanus skrev Luther i ett 
brev: ”Jag vill inte bli en kättare genom att förneka 
det som har gjort mig till en kristen, då blir jag 
hellre dödad…” Dödshotet hängde vid denna tid 
reellt över Luther, och minnet av t.ex. Jan Hus, 
som hade bränts på bål som kättare ca hundra år 
tidigare, var levande. En viktig person i samman-
hanget var kurfursten Fredrik den Vise, som gav 
Luther beskydd inom sitt territorium. 

Sommaren 1520 utfärdades en s.k. bannhotbulla, 
d.v.s ett hot om bannlysning. Luther hade 60 da-
gar på sig att ta tillbaka vad han sagt och skrivit, 
annars skulle själva bannbullan komma, vilken 
innebar uteslutning från kyrkan och frälsningen. 
Hans liv var sakta men säkert på väg att bli starkt 
kringskuret vad gäller den yttre friheten. 

Det är efter att bannhotbullan hade utfärdats, 
som Luther skriver Om en kristen människas frihet. 

Den omedelbara bakgrunden är att en påvlig di-
plomat, Karl von Miltitz, hade kallat Luther till ett 
möte den 12 oktober 1520. Detta skulle äga rum 
inte långt från Wittenberg och Luther reste dit 
med Melanchthon och ytterligare en medhjälpare. 
Luthers yttre säkerhet var vid denna tid så osäker, 
att ytterligare fem män skickades med genom det 
kursfurstliga rådets försorg. Miltitz uppmanade 
Luther att skriva dels ett brev till påven Leo X, dels 
en framställning av sin teologi. I brevet till påven 
skulle han klargöra att han kunde skilja på person 
och ämbete, och att hans kritik gällde systemet, inte 
personen. Vidare skulle han alltså skriva en opole-
misk framställning, där han gjorde klart hur hans 
teologiska ståndpunkt såg ut. Luther följde denna 
uppmaning och resultatet blev ett längre brev till 
påven och skriften Om en kristen människas frihet. 

Luther fick dock inget gehör för sina teser och 
skrifter om hur kyrkan skulle reformeras, utan 
istället blev han lyst i kyrkans bann. Bannbullan 
utfärdades i januari 1521. Den följdes även av kej-
sarens fördömelse och Luther blev under våren 
”förklarad i rikets akt”, vilket betydde att han stod 
utan rättigheter och i praktiken med ett dödshot 
hängande över sig.

Att 1520 är reformationens särskilda frihetsår 
har alltså inget att göra med att Luther skulle 
uppleva en yttre frihet. Det handlar om en inre 
frihet, och denna hör samman med frågan om fräls-
ningsvisshet. Till hans reformatoriska erfarenhet 
och upptäckt hörde nämligen vad som kan kallas 
”konsten att åtskilja”: att skilja mellan yttre frihet 
och inre frihet, mellan livet inför människor och 
livet inför Gud, mellan den egna rättfärdigheten 
och Guds rättfärdighet. Det handlade också inte 
minst om att kunna skilja Guds ord från männi-
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skors traditioner, Guds bud från människors bud. 
Luther insåg nu att den andliga makt som påvesto-
len gjorde anspråk på  – ytterst sett att ingen kan bli 
frälst utan att underordna sig påven  – egentligen 
endast tillkommer Kristus. Därför kände han sig 
fri att stå fast vid sin kyrkokritik utifrån Guds ord. 
De maktmedel som sattes in mot honom, bann-
lyst av påven och så småningom förklarad fredlös 
av kejsaren, kunde inte ta ifrån honom den skatt 
han funnit, evangelium om syndernas förlåtelse 
för Kristi skull. Därför kunde Luther, likt Paulus, 
glädja sig över frihet mitt i sin fångenskap och mitt 
i osäkerheten vad gällde livet här på jorden. Han 
hade upptäckt evangeliets frihet. ”Till denna frihet 
har Kristus gjort oss fria” (Gal 5:1).

Året 1520 förlöses en väldig skaparkraft och 
det är ett av de mest produktiva åren i Luthers liv, 
vilket resulterade i ovan nämnda skrifter, av vilka 
Om en kristen människas frihet är den mest kända.

Två teser
Luther formulerar i frihetstraktaten inledningsvis 
två teser som uttrycker det paradoxala i det kristna 
livet:

”En kristen människa är den friaste herre 
överallting och ingen underdånig.
En kristen människa är den tjänstvilligaste 
tjänare under allting och alla underdånig.”

Att båda dessa kan vara sanna samtidigt, förklarar 
Luther genom att skilja på den inre människan och 
den yttre människan, den inre frihet som kan finnas 
samtidigt med den yttre bundenheten i tjänandet.

Den inre människan
Vi ska se närmare på hur Luther bygger upp ar-
gumentationen i sin lilla skrift. Människans ”inre 
människa” kan även kallas människans ”hjärta”. 
Detta behöver endast en sak för att bli fritt, och det 
är evangeliet om Jesus Kristus. Den som har evan-
gelium, säger Luther, har i Guds ord ”liv, sanning, 
ljus, frid, rättfärdighet, frälsning, glädje, frihet…” 
Allt kan själen undvara utom Guds ord. Detta är 
orsaken till den längtan efter Herrens ord som 
kommer till uttryck i Psaltarens längsta psalm, 
nummer 119. Det finns inget värre straff än om 
människan längtar efter Guds ord och inte kan 
finna det (jfr Amos 8). Inte heller finns det en större 
nåd än när Gud sänder ut sitt ord, i enlighet med Ps 

107: ”Han sände sitt ord och gjorde dem friska och 
räddade dem från deras gravar…” Detta Guds ord 
handlar om Sonen, som blivit kött, lidit, uppväckts, 
förhärligats genom Anden. Att denne Kristus har 
predikats betyder att Gud har rättfärdiggjort och 
befriat den inre människan.

När det kommer till mottagandet av frälsningen, 
så finns reformationens ”genom tron allena” klart 
uttryckt i frihetsskriften. Det är ”tron allena” som 
tar emot Guds ord. Luther citerar Rom 10:9: ”Om 
du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror att 
Jesus är Herre, ska du bli frälst.” Vidare anför han 
det för honom så viktiga ordet i Rom 1:17: ”Den 
rättfärdige ska leva genom tro.” 

Den inre rättfärdigheten genom Guds ord kon-
trasterar Luther mot uppfattningen att yttre gär-
ningar skulle kunna göra människan rättfärdig. Han 
ägnar ganska mycket utrymme åt denna föreställ-
ning, att det genom något yttre skulle kunna uppnås 
en inre rättfärdighet. Bakgrunden till detta är att 
det hos Aristoteles, som i hög grad hade följts i den 
medeltida teologi som Luther hade blivit skolad in i, 
fanns en föreställning som gick ut på att människan 
formas att bli rättfärdig genom att göra rättfärdiga 
gärningar. Det sker på ett liknande sätt som när hon 
genom att öva musik, övar upp sin musikalitet, eller 
genom att träna sin kropp, uppövar sin förmåga, 
sin kroppsliga skicklighet. Detsamma skulle gälla 
för hennes rättfärdighet. Luther vänder sig i sam-
manhanget mot klosterlivets ideal, och skriver att 
själen inte tar skada av att människan bär vanliga 
kläder, är i vanliga rum, äter och dricker. Hans kritik 
är sammanfattad i den kända formuleringen: ”Goda 
gärningar gör inte en god man, utan en god man 
gör goda gärningar.” Först måste personen, själva 
väsendet, ha förvandlats, innan det kan komma 
verkligt goda gärningar och inte bara yttre imita-
tioner. Luther hänvisar i sammanhanget till Matt 
7:18: ”Ett dåligt träd bär inte god frukt och ett gott 
träd bär inte dålig frukt.”

Kritiken mot de yttre gärningarna hör samman 
med hur Luther förstår själva rättfärdiggörelsen. Den-
na term kan låta som om människan görs rättfärdig, 
i betydelsen förvandlas till att vara rättfärdig. Men 
istället förstår Luther det så, att människan genom 
att tro på Jesus får förlåtelse och ”blir rättfärdig 
genom en annans förtjänst, nämligen Kristi allena”.

Att människan ses som rättfärdig tillsammans 
med Jesus, har Luther i denna skrift formulerat 
på ett berömt sätt. Han jämför det med vad som 
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sker i ett äktenskap. Brudgummens och brudens 
förening innebär att de får allt gemensamt, och så 
sker även med människan och Kristus: ”Därför, allt 
vad Kristus äger, det kan den troende själen göra 
anspråk på och berömma sig av som sitt eget. Och 
vad helst själen har, det tillägnar sig Kristus som 
sitt eget. Låt oss sammanställa detta och vi skönjer 
oskattbara ting: Kristus är full av nåd, liv och sa-
lighet, själen är full av synd, död och fördömelse. 
Nu träder tron emellan, och så sker, att synd, död 
och helvete blir Kristi egendom men nåd, liv och 
salighet själens.” I den tyska utgåvan av skriften 
(det saknas motsvarighet i den latinska) kallar han 
detta för ”det lyckliga bytet” (der fröhliche Wechsel), 
eller som det brukar kallas på svenska ”det 
saliga bytet”. Tron kan alltså inte rätt-
färdiggöra p.g.a. att den är en inre 
kvalitet, utan den är instrumentet 
som tar emot den dyra gåvan, 
Kristus själv och hans verk.

Kungar och präster
I utläggningen av den första te-
sen säger Luther vidare, att de 
kristna är ”kungar och präster” 
och han hänvisar till 1 Pet 2:9: ”Ni är 
ett utvalt släkte, ett konungsligt präs-
terskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, 
för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han 
som har kallat er från mörkret till sitt underbara 
ljus.” Att en kristen är kung över allting, utläg-
ger Luther så, att ingenting kan skada honom. Allt 
tvingas bli honom underdånigt och tjäna till hans 
frälsning. ”Allt samverkar till det bästa för dem 
som älskar Gud” (Rom 8:28); ”Allt är ert, det må 
vara död eller liv, det som nu är eller det som ska 
komma, men ni tillhör Kristus” (1 Kor 3:21–23).

Inte så att en kristen skulle ha någon yttre makt, 
vilket kungar och furstar har i världen, utan tvärtom 
är kristna ofta underkastade mycket lidande och 
olycka i världen. Men likväl har de en andlig makt 
och härskar mitt bland fienderna, de äger en kraft 
som fullkomnas i svaghet. Allt tvingas tjäna dem, 
även motgångar, ja t.o.m. kors och död, då de är 
med och bereder saligheten för en kristen. ”Detta 
är i sanning en hög och härlig värdighet.”

En kristen människa är också präst. I det ligger 
att hon får träda fram inför Gud, att hon får be för 
andra och undervisa andra om vad som hör Gud 
till. Luther är med detta inne på det som kallas det 

allmänna prästadömet. Han tar upp frågan, vad det 
är för skillnad på dem som kallas präster och övriga 
kristna – om alla kan kallas präster. Han kritiserar 
att kyrkliga titlar har missbrukats till att göra vissa 
personer högre än det kristna folket, när deras 
uppgift egentligen är att vara medhjälpare, tjänare 
och förvaltare. Alla ska inte predika offentligt, utan 
det ska endast vissa som är utsedda till det, och 
syftet med predikan är att betjäna de övriga, att de 
ska kunna få tron och den frihet som följer därav.

Om en kristen som har fått denna höga värdighet 
och ställning, skulle försöka att på nytt förtjäna sin 
rättfärdighet genom gärningar, så skulle han vara 
som hunden i sagan. Den ser i spegelbilden i vattnet 

sin egen bild och det köttstycke som den 
håller i munnen. Den gapar då och 

försöker ta det stycke han ser och 
mister därmed såväl köttstycket 

som dess spegelbild.
”Vem skulle kunna skada el-

ler förskräcka ett sådant hjärta? 
Om känslan av synd eller fruk-
tan för döden tränger sig på, är 

det redo att hoppas på Herren 
och räds inte för de onda fiender-

na … Ty det tror att Kristi rättfärdig-
het är dess egen, och att dess synd inte 

längre är dess egen, utan Kristi.” Döden är 
uppslukad genom Kristi seger, hans uppståndelse, 
och det gäller inte bara Kristi död utan även vår, 
eftersom hans seger blir vår genom tron och så 
segrar även vi i den.

Så är en kristen fri och herre över allting: han 
delar den platsen med Kristus. Men han delar även 
hans tjänande, och det är temat för den andra delen 
av frihetsskriften.

Den yttre människan
Luther tar upp den invändning som han fick höra 
mot det han lärde: ”Om tron åstadkommer allt 
och är nog för att göra rättfärdig, varför är då goda 
gärningar påbjudna? I så fall vill vi slå oss till ro 
i och ingenting göra.” Detta var samma reaktion 
som Paulus fick på sin förkunnelse av evangelium 
(Rom 6:1). Luther svarar: ”Nej, ni gudlösa, inte så!” 
Den invärtes människan, som har blivit skapad till 
Guds avbild genom tron, hela inställning går ut på 
att hon med glädje och utan anspråk på lön vill 
tjäna Gud i kärlek. Men när hon börjar göra det 
märker hon ett motstånd inom sig, vilket Bibeln 
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kallar ”kött”. Så uppstår en kamp mellan Ande och 
kött, mellan ny och gammal människa. Luther be-
skriver hur denna kamp även innebär att kuva den 
yttre människan och hennes motstånd genom att 
fasta, arbeta och vaka, så mycket som behövs för 
att bättre kunna tjäna andra. 

När Luther ska beskriva gärningarnas plats i 
livet, är han noga med att det inte på nytt får bli en 
gärningsrättfärdighet, där gärningarna utförs för 
att människan ska bli rättfärdig inför Gud. Detta 
är ju den troende människan redan genom det som 
Jesus har gjort. Luther jämför situationen med 
Adam i paradiset. Han skapades rättfärdig. Gud 
satte honom till att råda över lustgården, men han 
skulle inte bli rättfärdig genom sitt arbete och sina 
gärningar. Men Gud ville inte att han skulle gå 
sysslolös. ”Så behöver ej heller en troende män-
niska, som genom sin tro är återinsatt i paradiset 
och skapad på nytt, några gärningar för att bli eller 
vara rättfärdig. Men för att inte vara sysslolös och 
för att bruka och bevara sin kropp måste hon göra 
sådana frihetens gärningar med Guds välbehag 
allena för ögonen…” Det uttryck som Luther här 

använder, ”återinsatt i paradiset”, påminner om 
hur han senare skulle beskriva sin reformatoriska 
upptäckt. Ett år före sin död, 1545, i ett företal till 
hans samlade skrifter, säger han, att när han förstod 
vad ”Guds rättfärdighet” betyder, så kände han sig 
som om han hade ”gått in genom paradisets port”.

Alla våra gärningar bör inriktas på att göra an-
dra väl. En kristen är så övermåttan rik, och när 
hon inte behöver vinna sin egen frälsning genom 
gärningarna, så har hon dem till övers för näs-
tan. Hon vill följa Kristus som exempel. Det Jesus 
gjorde var att gå in i möda, arbete, lidande och 
död, i tjänargestalt. Så bör en kristen, liksom han, 
tjäna och på allt sätt hjälpa sin nästa utan att fråga 
efter lön. ”Jag vill därför ge mig såsom en Kristus 
åt min nästa, på samma sätt som Kristus har givit 
ut sig för mig.”

I slutet av skriften beskriver Luther det kristna 
livet som ett flöde. Från Gud flödar det ut goda 
gåvor, och dessa gåvor ska genom de kristna flöda 
vidare till andra människor. ”Vi ska alltså dra den 
slutsatsen, att en kristen människa inte lever i 
sig själv, utan i Kristus och i sin nästa … i Kristus 
genom tron, i nästan genom kärleken. Genom tron 
höjer hon sig upp över sig själv till Gud, genom 
kärleken sänker hon sig åter ned under sig själv 
till nästan.”

Sammanfattningsvis kan man säga om Luthers 
frihetsskrift, att den beskriver hur tron och kärleken 
är verksamma i en kristens liv. Genom tron blir 
hon fri inför Gud, och genom kärleken blir hon 
bunden till nästan som hon ska älska och tjäna. 
”Men vem kan fatta rikedomen och härligheten i 
ett kristet liv? Detta liv som förmår allt, äger allt 
och saknar intet, som är herre över synd, död och 
helvete, på samma gång som det dock tjänar, lyder 
och gagnar alla.”

Har du inte fått Hälsning på ett tag?
Detta nummer av ”nygamla” Hälsning går ut också till 
er som tidigare funnits med på prenumerationslistan 
med förhoppning om att på nytt fånga intresset för 
det som kommer från Församlingsfakulteten. Med en 
större eller mindre gåva till FFG blir du automatiskt in-
skriven som prenumerant för ett år och får kommande 
nummer av Hälsning hemskickade med posten utan 
extra kostnad. Även nya småskriften från FFG (se sis-

ta sidan) skickas ut till dem som gett en gåva under 
2020. Två enkla sätt att skicka din gåva (glöm inte att 
ange rätt adress, vid behov): 

Bankgiro: 622-5387
Swish: 123 100 84 57
Kontakt: info@ffg.se, 031-778 35 40



Aktuellt i digitala medier
Pandemin begränsar våra möjligheter till arrangemang i huset, men vi försöker göra desto mer tillgängligt på Internet:

Youtube-kanalen
Kvällsbibelskolan får under våren en fortsättning så att 
det varje måndagskväll kl. 18 publiceras en ny film på vår 
Youtube -kanal. En del bonus-inslag kommer ibland på kana-
len, så glöm inte att ”prenumerera” för att få notiser om nya 
filmer som publicerats. Här följer en utgivningsplan för kvälls-
bibelskolan i början på det nya året:

11/1 Frihet från lagen – lagiskhet eller laglöshet?, TJ
18/1 ”Det himmelska Jerusalem är fritt, det är vår moder” 

(Gal 4:26), DJ
25/1 Fri från ett falskt jag, FB
1/2 Fri från världen och till för världen, JA
8/2 ”Guds barns härliga frihet” (Rom 8:21), TL

Podcasts
Missa inte avsnitten som varje vecka kommer ut i FFG-pod-
den och Predikoverkstan. I Predikoverkstan ger Daniel Jo-
hansson varje vecka korta, men matnyttiga genomgångar av 
kommande söndags evangelietexter. 1 söndagen i Advent på-
börjades den sista årgången av evangelietexter (två årgångar 
redan inspelade). En ovärderlig resurs för predikanter! 

FFG-podden kommer med minst ett nytt avsnitt varje vecka 
(fredagar). Podden blandar inspelade FFG-föreläsningar med 
genomgångar av Lilla katekesens delar, guldkorn ur Försam-
lingsfakultetens ljudarkiv (Bo Giertz, Bengt Hägglund, Gustaf 
Adolf Danell, m.fl.) , intervjuer med spännande gäster – och 
mycket mer! Kristoffer Helle är värd för podden. God lyssning!

Gå in på hemsidan för att få en överblick över olika digitala 
resurser: www.ffg.se/resurser

Den Heliga Treenigheten
Bibelkonferensen 2020 med temat den Heliga Treenigheten 
blev uppskjuten på grund av de restriktioner som infördes 
i mars. I ett annat format och i en något mindre omfattning 
planerar vi nu för att genomföra konferensen den 26 februari 
2021. Vår huvudföreläsare, Carl L. Beckwith, kommer att hålla 
sina båda föredrag på länk från USA. Medverkar gör också 
Församlingsfakultetens egna lärare. 

Vi räknar med att det inte kommer att vara möjligt att ge-
nomföra konferensen på plats på institutionen. Vi erbjuder 
därför alla intresserade att delta digitalt via länk som skickas 
ut till den som anmäler sig. 

Anmäl dig genom att kontakta info@ffg.se senast 22 februari. 
Ange ”Bibelkonferens” i ämnesrutan. 

Välkommen!

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

människan i vardag och katastrof.

Plusgiro: 62 86 94-2
Swish: 123 32 08 725

9.30–10.30 Introduktion till Treenighetsläran i Bibeln och 
teologihistorien
Dr. Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet 
och Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systema-
tisk teologi

10.30–11.00 Paus
11.00–11.45 Treenighetsläran i öst och väst: Konsekvenser 

för synen på människan och samhället
Docent Fredrik Brosché, lärare i själavård

11.45–12.00 Respondent
12.00 Lunch
13.15–14.00 Treenigheten i Bibelns liturgi

Dr. Timo Laato, lektor i Nya testamentet

14.00–14.15 Respondent
14.15–14.30 Paus
14.30–15.15 What Happened on the Cross? With Special 

Emphasis on Contemporary Discussions, i.e. 
Cosmic Child Abuse
Dr. Carl L. Beckwith, professor i kyrkohistoria 
och dogmatik vid Beeson Divinity School, Bir-
mingham, Alabama, USA

15.15–15.30 Respondent
15.45–16.30 The eternal functional subordination of the Son

Carl L. Beckwith
16.30–17.00 Respondent och avslutning 
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Under året har Fredrik Broschés småskrift 
Finna Gud, finna sig själv kommit ut. På ett 
kortfattat och själavårdande sätt utvecklar 
Brosché hur Guds vägar går till en män-
niskas hjärta, med inspiration från Nådens 
ordning. Brosché har författat tre skrifter 
i serien och vid köp av alla tre betalar du 
endast 120 kr (50 kr/st). Övriga är Luther 
tröstar med evangelium i själavården samt 
Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – 
likhet och olikhet.

Alldeles lagom till julhandeln kommer 
nya småskriften från Församlingsfakulte-
ten: Lagisk, laglös, fri? av Torbjörn Johans-
son. Från baksidan:

Paulus skriver att den kristna försam-
lingen är kallad till frihet. 

Det handlar inte bara om frihet från de 
stora fienderna synden, döden och djävulen 
utan även om frihet från lagen. Detta leder 
till viktiga frågor, som denna småskrift be-
handlar:

– Vilka är egentligen 10 Guds bud? Ingår 
t.ex. bildförbudet?

– Varför följer inte de kristna föreskrif-
terna som Gud har givit i Moseböckerna?

– Ska det endast predikas evangelium i 
kyrkan?

– Hur ser vägen mellan lagiskhet och lag-
löshet ut?

Småskriften skickas också ut till regel-
bundna gåvogivare. Ger du en gåva under 2020 (glöm inte att 
förmedla postadress) får du Torbjörn Johanssons småskrift 
hemskickad till dig utan extra kostnad. Även nästkommande 
småskrift kommer med posten utan någon avgift. 

Till jul passar som bekant Timo Laatos småskrift Jule-
vangelierna som uppbyggligt behandlar bibelställen med 
julevangeliets tema i både Gamla och Nya testamentet.

Småskrifternas fördel är att de är korta, 
enkla, vackert illustrerade och kostar väldigt 
lite att köpa. Den som önskar lite ”tyngre” 
böcker kan gott överväga Den mångfacet-
terade reformationen (2019) eller Tomas 
Bokedals bok om bibelsyn och bibelbruk, 
Bibeln i funktion – om kanon, kyrka och 
tradition (2018). Under december månad 
säljs dessa två böcker till rabatterat pris 
(150 kr resp. 100 kr), när de beställs direkt 
från FFG. Porto tillkommer. 

NYHET! Småskrifter som ljud-bok
Tre av Församlingsfakultetens småskrifter, 
de tre första, har blivit inlästa och finns 
tillgängliga som ljudbok och går att beställa 
antingen som ljud-CD eller som nedladd-
ningsbar fil. I priset 50 kr/st (detsamma 
som för den tryckta småskriften) ingår ev. 
porto och expeditionsavgift. Längden på 
varje ljudbok är ca 100 min och ryms på 2 
CD-skivor (alt. länk till nedladdningsbar fil 
som skickas per e-post). Kerstin Staberg har 
gjort inläsningen. Småskrifter som ljudbok:
• Den stora gåvan. Vägen från döden till livet 
i dopet, Daniel Johansson
• Nytt ljus över skapelsen. En kristen förstå-
else av naturen, Torbjörn Johansson
• Julevangelierna, Timo Laato

Information och beställning
Kontakta expeditionen för att beställa 
böcker eller ljud-böcker (viss reservation 
beträffande postleverans före jul).

En julklapp till FFG? 
Bankgiro: 622-5387 • Swish: 123 100 84 57

Årets julklappstips från FFG!

Paulus skriver att den kristna församlingen är kallad till frihet. 
Det handlar inte bara om frihet från de stora fienderna synden, döden och djävulen utan även om frihet från lagen. Detta leder till viktiga frågor, som denna småskrift behandlar:

– Vilka är egentligen 10 Guds bud? Ingår t.ex. bildförbudet?
– Varför följer inte de kristna föreskrifterna som Gud har givit i Mose-böckerna?
– Ska det endast predikas evangelium i kyrkan?
– Hur ser vägen mellan lagiskhet och laglöshet ut?

Torbjörn Johansson disputerade i systematisk teologi vid Lunds universitet 1999. Han är rektor vid Församlingsfakulteten i Göteborg.
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Lagisk, laglös, fri?

Torbjörn Johansson
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JulevangeliernaJulevangeliet – 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.

Denna småskrift är utmärkt att ge som en julgåva – och den handlar 

om den största Gåvan av alla, vår Frälsare Jesus!

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


