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Hälsning

”I Guds tjänst – vägen in och vägen ut”

LEDARE

I Guds tjänst – vägen in, vägen ut

T emat för detta nummer utgörs av uttrycket 
I Guds tjänst. 

I fördjupningsartikeln, Livet en guds-
tjänst – för alla, lyfter FFG:s kaplan Jakob Appell 
bland annat fram Luthers lära om kallelsen. Det är 
ett viktigt perspektiv under detta reformationens 
jubileumsår. Luthers kallelselära har spelat en myc
ket viktig roll i västerlandet, såväl för Kyrkan (och 
kyrkorna) som för samhället. Luthers insikter i det 
kristna livet som en gudstjänst, en tjänst åt Gud och 
samtidigt en Guds tjänst åt vår medmänniska, har 
bidragit till att forma det västerländska kulturarvet 
mer än de flesta anar.

Nu för tiden får Luther skulden för än det ena, 
än det andra – och mycket ofta är han ganska 
oskyldig, det man klagar på har sällan sina rötter 
i Wittenberg på 1520talet. Å andra sidan är det 
många saker där Luther aldrig får någon credit, 
som man nu säger, bara för att hans tankar blivit så 
självklara, att man inte lyckas urskilja vilka viktiga 
impulser han gett utvecklingen. Många element i 
dagens socialdemokrati, till exempel, går tillbaka 
till Luthers tänkande, men eftersom den saknar 
hans teologiska och bibelförankrade perspektiv tar 
det ett tag att upptäcka detta. Det kan till exempel 
handla om socialvård, skolor och läskunnighet – 
eller jämställdhet.

I dessa dagar finns det anledning att addera yt
terligare ett perspektiv till begreppet I Guds tjänst, 
nämligen uttrycken vägen in resp. vägen ut.

Vägen in – vi behöver alla, vare sig vi redan är 
kristna eller inte, människor som utrustats till 
evangeliets tjänst. Den kristna kyrkan behöver ut
bilda och utrusta personer som kan tjäna andra. 
Gång på gång anspelar Bibeln på sådana grupper 
och utbildningssituationer – kring Elia och Elisa 
fanns det stora skaror av profetlärjungar (2 Kung 
2:15–18), Jesus själv hade en skara lärjungar utö
ver de tolv som följde honom, när urkyrkan skulle 
tillsätta ”diakoner” utsåg man sju män utifrån en 
mycket större grupp, i pastoralbreven (1–2 Tim, 
Tit) slår Paulus fast ett antal kriterier för hur hans 
medarbetare skulle gå tillväga när de tillsatte för
samlingsledare. Uppenbarligen räknade han med 
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att det skulle finnas många att välja bland, och de 
skulle utses bland de mest mogna och välutbildade 
männen (1 Tim 3:6, 5:17).

Församlingsfakulteten strävar efter att leva upp 
till detta. Vi vill att det ska finnas många vägar in 
till vår verksamhet, att människor i olika åldrar och 
sammanhang ska kunna delta i våra samlingar och 
följa vår undervisning, våra kurser och våra teolo
giska program, till exempel Filippus-programmet 
resp. den treåriga teologiska utbildningen, TU.

Samtidigt behöver det finnas en väg ut – i tjänst 
och till tjänst. Det finns dussintals, kanske hund
ratals människor, som har följt större eller mind re 
delar av vår undervisning och tjänstgör (eller tjänst
gjort) som ”kyrkbänkskristna”, bibelstudieledare, 
körsångare, söndagsskollärare och så vidare. Ett 
antal av våra tidigare studenter har rest ut som mis
sionärer i diverse länder (bland annat Peru, Etio
pien och Mongoliet). Och inte minst finns det ett 
antal präster runtom i Sverige och även utomlands. 
Ca 15 av våra tidigare studenter tjänstgör inom 
Missionsprovinsen, och ungefär dubbelt så många 
präster återfinns inom Svenska kyrkan (det handlar 
då främst om personer som under längre eller kor
tare tid haft läsplats hos oss men läst på Göteborgs 
universitet).

I det märkliga 10:e kapitlet i Romarbrevet skriver 
Paulus bland annat så här:

Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har 
kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den 
som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om 
ingen predikar? Och hur ska några kunna predika 
om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur 
ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda 
budskapet! (Rom 10:14–15)

På Församlingsfakulteten utbildar vi människor 
– i olika åldrar och olika tjänster – som vill bära ut 
det goda budskapet, evangeliet, till vårt land och 
vårt folk, men också till många människor utanför 
landets gränser.

Dessa personer vill arbeta I Guds tjänst – För
samlingsfakulteten vill öppna en väg in för dem och 
utrusta dem för vägen ut. Välkommen att stödja 
vårt arbete!

Rune Imberg

FRÅN SKRIFTEN

I slutet av Luk 24 beskrivs Jesu och apostlarnas situa
tion efter tre hektiska och dramatiska år. Jesus har 
arresterats, gått genom lidande, död, blivit begraven 

– och omsider: uppstått från det döda. Nu träder han 
plötsligt fram, visar sina händer, fötter och äter en bit 
mat inför dem. Därefter gör Jesus ett omfattande histo
riskt svep genom den bibliska uppenbarelsen – om dess 
löften och fullbordan, samt ger apostlarna ett uppdrag.

Allt måste fullbordas
Jesus lyfter fram den kristna trons centrala budskap. 
Det talas om förutsägelserna i GT – som gått i upp
fyllelse. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i 
Mose lag, hos profeterna och i psalmerna ... Det står 
skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå 
från de döda ... Mellan dessa två utsagor konstate
ras: Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod 
Skrifterna. En tillbakablick på Jesu och apostlarnas 
liv och verksamhet visar att korsets evangelium har 
varit i fokus:
• När Jesus döps av Johannes, i omvändelsens dop, 

säger Jesus efter det att Johannes försökt att pro
testera: Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all 
rättfärdighet.

• När Jesus på förklaringsberget samtalar med Mose 
och Elia, noterar Lukas att de ... talade om hans 
bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem.

• Vid upprepade tillfällen förutsäger Jesus sitt li
dande för sina lärjungar. Han måste gå upp till 
Jerusalem, genom lidande, död och uppståndelse. 
Lärjungarna fattade föga av detta mysterium! 

• Jesus arresteras, förhörs, blir dömd till döden och 
korsfäst – han utropar: Det är fullbordat.

Allt måste fullbordas!
Detta historiska svep har gjort ett outplånligt intryck 
hos apostlarna. Sinnen öppnades så att de förstod 
skrifterna: innebörden av Jesu lidande, död och upp
ståndelse. Detta blir synligt i den apostoliska predikan:
• I Apg 2: Efter Guds fastställda plan och beslut blev 

Jesus utlämnad, och med hjälp av dem som är utan 
lagen spikade ni fast honom på korset och dödade 
honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur 
dödens vånda ...

• I Apg 3: ... våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare 
Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus ... 
ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde 
att få en mördare frigiven. Livets furste dödade ni, men 
honom har Gud uppväckt från de döda.

• I Apg 10: Honom hängde de upp på trä och dödade. 
Men Gud uppväckte honom på tredje dagen ... 

Ett fullbordat uppdrag fortsätter … 
Allt är fullbordat! Det har skett under dramatiska 
omständigheter. Mänskligheten röjde Jesus ur vä
gen. När vi valde bort honom, bestämde Gud att 
frälsa oss genom att utge sin älskade Son. 

Allt är fullbordat! På detta grundlag får apostlarna 
och Guds församling ett uppdrag: ... att omvändelse 
och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för 
alla folk. Detta förtydligas: ... när den helige Ande 
kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen, 
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända 
till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). 

Omvändelse
Guds innerliga kallelse förmedlas: Vänd om ... bered 
dig att möta din Gud! När aposteln Paulus för tredje 
gången redogör för sin omvändelse (Apg 26) be
skriver han det av Gud givna uppdraget: ... du skall 
öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till 
ljus, från Satans makt till Gud ... När Gud kallar 
till en uppgörelse, vill han att vi ger honom rätt i 
bedömningen/domen. Det har med syndabekän
nelse att göra! Jesus är den som Gud har bestämt till 
domare över levande och döda. Två exempel visar 
vad som sker när Ordet förkunnas:
• På pingstdagen: ... högg det till i hjärtat på dem ... 

vad skall vi göra ...?! 
• Efter Stefanus predikan: När de hörde detta blev de 

ursinniga och skar tänder mot Stefanus. ...
Samvetet blir väckt – det leder till väckelse eller 
förhärdelse, tro respektive otro! 

Syndernas förlåtelse
... omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i 
hans namn för alla folk ... På pingstdagen förkunnar 
Petrus: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi 
namn, så era synder blir förlåtna. Lite senare, i Apg 10, 
fortsätter aposteln: ... var och en som tror på honom får 
syndernas förlåtelse genom hans namn. Evangeliet pro
klamerar: Dina synder är förlåtna i Jesu Kristi namn! 
Är det möjligt att bli löst från synden, i tankar, ord 
och gärningar? Ja, Gud vare tack! På vilken grund? 
Genom korsets evangelium: Den som inte visste av 
synd (Jesus), honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, 
för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Ni är själva vittnen om detta, säger Jesus. Tag emot 
det – ge det vidare, till dem som är nära och långt 
borta! Välkommen i Jesu gemenskap och i ett världs
omfattande missionsuppdrag!

Roland Gustafsson
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