
FFG-undervisning når Estland
År 2014 publicerades det första häftet 
i serien FFG:s småskrifter, Daniel Jo-
hanssons skrift Den stora gåvan – vägen 
från döden till livet i dopet. Det finns 
nu drygt ett tiotal titlar, däribland Da-
niel Johanssons skrift Kristi dyra gåva 
– Martin Luther om nattvardens djupaste me-
ning. Dessa båda häften, om Dopet och 
Nattvarden, har i år översatts till estniska 
språket och tryckts i Estland. Nu finns de 
tillgängliga för distribution via Svenska 
S:t Mikaelskyrkan i Tallinn. Häftena är 
också tillgängliga på Scripturas webbsida 
för nedladdning.

Evangelisk Litteraturmission – Scrip-
tura – etablerades 1978 med syftet att utge 
och sprida kristen uppbyggelselitteratur som 
överensstämmer med Bibeln och de evangelisk-
lutherska bekännelseskrifterna. En av initiativtagarna, Josef 
Imberg (1916–1998) – far till Rune Imberg, f.d. lärare på 
FFG – skrev under sin tid som missionär och präst många 
böcker som blivit översatta till olika språk. Bokutgivningen 
har företrädesvis skett i Syd (Afrika) och i Öst (Baltikum, 
Ryssland och Belarus) och verksamheten finansieras genom 
gåvor, testamenten och anslag.

Under de gångna 40 åren har flera hundra tusen skrifter/
böcker tryckts och distribuerats till medarbetare i framför 
allt lutherska kyrkor utöver världen. De senaste åren har 

böckerna digitaliserats, d.v.s. kopierats/
skannats genom bildläsare och publice-
rats på Scripturas webbsida. På så sätt 
är materialet globalt sett tillgängligt 
via nätet för nedladdning i dator, iPad 
och iPhone. I år har ett projekt förverk-

ligats på ett intressant sätt. Den Evangelisk-
Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) bedriver i 

det nordvästra stiftet teologisk utbildning 
vid Kapenguria Bible Centre (KBC). Under 
vårens lopp har vid undervisningen i kyr-
kohistoria Josef Imbergs bok på swahili 
använts som kurslitteratur, Historia ya 
kanisa (publicerad 1993). Publikationen 

tillhandahölls via Scripturas bibliotek på 
webbsidan, skrevs ut i Nairobi, trycktes som 

kompendier och förmedlades till studenterna 
på KBC.

För mer information, besök Scripturas webbsida: www.
scriptura.nu – här finns utöver redogörelser för historia 
och verksamhet möjligheter att läsa och ladda ner artiklar, 
häften och böcker på olika språk.

Gåvor till Scripturas verksamhet mottages med tacksam-
het på bankgiro: 247–6760.

Tvillingskrifter
De två senaste publikationerna i vår småskriftserie är tänkta att läsas i 
tandem, som en helhet i två delar. I den senaste småskriften Flera gu-
dar? tas den kristna bekännelsen till Gud som treenig upp. Här belyses 
bibelstödet för treenighetsläran och hur denna sedan formulerats i den 
kristna kyrkans bekännelser. Småskriften utgör ett viktigt korrektiv 
till förenklade framställningar som man ibland stöter på i mötet med 
andra religioner och i skolans religionsundervisning. Den bygger vidare 
på den dessförinnan publicerade, Gudomlig glans, som utförligt går 
igenom bibelstödet för bekännelsen till Jesus Kristus som sann Gud. Vi 
rekommenderar därför att man läser de båda småskrifterna tillsammans. 

ERBJUDANDE, T.O.M. 20 JUNI 2022: Beställ Gudomlig glans och Flera gudar?
för 70 kr (ordinarie pris 50 kr/st). Porto tillkommer. 
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