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n teologisk utbildning, eller för den delen
en teologisk reflektion eller tradition som
inte lever i relation till sin samtid har
sällan möjlighet att bidra med något avgörande till
omgivningen. Det är av högsta vikt att den kristna
tron och Bibelns budskap ställs i relation och bryts
mot vad människor i samtiden brottas med. Det
är avgörande inte minst för förmågan att förkunna
budskapet på ett relevant sätt.
Just detta gränsland mellan den teologiska och
kyrkliga traditionen och den omgivande kulturen är
bland det svåraste att vistas i. Å ena sidan finns den
stora risken att samtiden och tidsandan tar överhanden och styr tänkandet så att innehållet i teologin
förvanskas. Å andra sidan finns risken att man aldrig
riktigt förstår samtiden och därför fortsätter att tala
om trons frågor på ett sätt som inte blir begripligt.
Som teologiskt ämne hanteras den ovan beskrivna
spänningen oftast i ämnen som homiletik (predikokonst) eller missionsvetenskap, men griper tag om
ett större fält av teologin än så. Det handlar om att
förstå, förklara och försvara den kristna tron i relation till alternativa ideologier och livsåskådningar.
Just detta, att förklara och försvara den kristna tron
brukar kallas apologetik.
Själva ordet apologetik härstammar från de skrifter som några kyrkofäder skrev ofta riktade till kejsaren till försvar för kristen tro, s.k. apologier. Syftet
var att både förklara och försvara den kristna tron.
Många apologetiska skrifter blev därför försök till
harmoniseringar av kristen tro och t.ex. grekisk filosofi.
Som teologiskt ämne brukar apologetiken ofta
sorteras in under den systematiska teologin och med
hjälp av inte minst religionsfilosofi kan man där föra
resonemang om den kristna trons trovärdighet osv.
I modern apologetisk litteratur läggs ofta stor vikt
vid att förklara trossatser eller bibelställen som ter sig
särskilt svårsmälta för omgivningen. Man har t.ex.
ansträngt sig för att argumentera för att Bibeln inte
innehåller motsägelser och är ologisk.
Allt sådant har givetvis sitt värde i den mån det
är uttryck för ett ärligt och uppriktigt sökande efter
sanningen och inte bara ett försvar för de egna uppfattningar man känner sig bekväm med. Apologetik
är en intellektuell disciplin då den kräver tankemöda
och låter kristen tro och omgivande samhälle mötas
i en analys.
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I upplysningens och rationalismens kölvatten
finns dock risken att vi renodlar apologetiken liksom
annan tankeverksamhet på det rationella området.
Vi hyllar förnuftet och tänker att det som är vetenskapligt, mätbart och går att leda i bevis är det som
ska styra och leda oss.
Till apologetiken hör frågan om den kristna trons
trovärdighet också på andra plan än det strikt tankemässiga. Här spelar också människans livsföring, det
man inom retoriken förknippade med talarens ethos, in. Den som talar för en livsåskådning men inte
själv lever i enlighet med sina ord stryker ett streck
över sitt budskap. Genom vårt sätt att leva fullgör vi
alltså en aspekt av den apologetiska uppgiften. Det
berättas om biskop Giertz att frågan om etiken var
av avgörande betydelse för hans omvändelse. Den
kristna tron erbjöd en bättre grund för etiken än den
ateistiska livsåskådningen. Den linjen förfäktade
han hela livet, till många intellektuellas förtret.
Då vi talar om det mänskliga livet tangerar vi
också frågan om det vidare anspråket varje livsåskådning har mer eller mindre uttalat. Till apologetikens
uppgift hör att måla tillvaron så som vi förstår den i
ljuset av Guds uppenbarelse. Detta blir en övergripande skildring av livets villkor, ett slags metaberättelse. Många hävdar att de stora berättelsernas tid är
förbi, men på något sätt skapar vi alla lite till mans
vår egen variant av den ”stora berättelsen” om vi inte
ansluter oss till någon som redan finns. Tron att livet
har en mening därför att världen är skapad av en
personlig Gud är en del av den kristna berättelsen,
medan tron på att vi har kommit till av en slump
och att livet upphör och människan försvinner efter
döden är en del av den ateistiska. Man kan fråga sig
vilket av dessa två brottstycken ur två olika livsåskådningar eller trossystem som ger bäst mening och som
bäst svarar mot den omgivande verkligheten och
mänskliga erfarenheten. Här kunde vi flytta fram
våra positioner och våga ta debatten på ett frimodigt
sätt. Kristen apologetik handlar inte om ett försvar
för en marginell företeelse, det handlar om det som
uttrycks i en undertitel till en bok jag nyligen läst:
”till försvar för verkligheten”, eller formulerat som
titeln ovan ”till försvar för det sanna livet”.
Johannes Hellberg
rektor

Från Skriften

Jesus vid dopets flod

J

esus står i floden Jordan liksom en gång
prästerna som bar Herrens ark. På Josuas
tid stoppades flodens vatten (Josua, kap.
3). Men här sker något långt större och märkligare.

En öppen himmel
I samband med skildringen av Jesu dop står det att
”himlen öppnades”. Vi vet inte närmare hur detta såg
ut men nog måste det ha varit en mäktig syn! På ett
unikt sätt i Skriften möter vi sedan alla de tre gudomspersonerna, Fadern, Sonen och Anden. Faderns röst
hörs, Sonen står som sann människa i dopets flod och
Anden sänker sig ned som en duva. ”Denne är min
Son, den älskade. I honom har jag min glädje.” Här
ser vi likt Jakobs stege en förbindelse mellan himmel och jord.
Det är inte konstigt, att denna
händelse är beskriven i alla fyra
evangelierna. Det är en uppenbarelse av den ende Gudens treenighet och hans goda vilja mot
människorna.
Början på Jesu
offentliga gärning
Jesu dop innebär början av hans
offentliga framträdande. Det
sägs att människorna kom ut
till Johannes och bekände sina
synder och döptes av honom i
floden Jordan. Jordans strand
hade blivit en plats där man
bekände sin synd. Därför blir Johannes invändning fullt begriplig: ”Det är jag som behöver döpas
av dig och du kommer till mig.” Här kom nu den
ende som var utan synd, den som under sin uppväxt
i Nasaret aldrig hade syndat som andra barn och
ynglingar, timmermannen som under sin vuxna tid
aldrig hade begått någon orättfärdighet. Han hade
levt det sanna människolivet och var utan synd.
Ändå kommer han till Johannes för att bli döpt, för
att ”all rättfärdighet ska uppfyllas”.
Jesus drivs av kärlek till människorna och denna
kärlek kommer till uttryck i hans dop: Han går in
bland syndare och låter sig döpas trots att han var
syndfri. Det är en ställföreträdande handling. Även
de yttre förhållandena återspeglar detta, då trakten vid
Döda havet lär vara jordens lägsta landyta. Genom
att han ställföreträdande gick in i syndares ställe kan
han nu skänka rättfärdighet åt var och en som tror
på honom.

Jesu dop – och vårt
Det finns ett samband mellan Jesu dop och vårt dop.
I psalmens form har det uttrycks så:
När till Jordan i lydnad drog
Guds Son och Herrens Smorde
och av Johannes dopet tog,
han Faderns vilja gjorde.
Då helgade han dopets flod,
där all vår synd ska sänkas
och där i kraft av Kristi blod
all dödens makt ska dränkas
och evigt liv oss skänkas.
(Psalmer 1991, 810:1; M. Luther 1543)
Det är som om det flyter en flod
från Jesu dop till alla de otaliga
dop som sedan dess har skett i
den treenige Gudens namn. Så
får du även tänka dig en förbindelse mellan floden Jordan
och ditt eget dop. I kraft av Jesu
ställföreträdande gärning och
det heliga Guds namn som dopet sker i, blir den döpte inlemmad i Kristus. Synderna sänks i
flodens djup – inte bara en gång
utan dagligen. Dödens makt
dränks därför att här har döden
mött sin överman. Dopet är inte
bara en bekännelsehandling
Foto: Lawrence
utan har i kraft av Guds ord och
Ande blivit ett livets vatten. Genom dopet och tron
sluts vi in i den kärlek och gemenskap som uttrycks
i orden: ”Denne är min Son, den älskade. I honom
har jag min glädje.” I dopet handlar Gud med oss
och vi blir mottagare av gåvor som är så höga att de
inte kan gripas av tanken, men väl av tron:

”Då helgade
han dopets
flod, där all
vår synd ska
sänkas...”

När i Jordan vår Herre stod,
sågs himlen öppen vara
och Anden över denna flod
ned lik en duva fara.
Envar som detta tror och vet,
han av sitt dop visst glädes;
den heliga Treenighet
i dopet är tillstädes
att ta i oss sin boning. (810:4)
Torbjörn Johansson
lektor
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Välkommen till en mogen tonåring
– Församlingsfakulteten 5.1!

Fakulteten är
inte längre en
ung institution
som söker
sin identitet
och sitt sätt att
existera. Den
har funnits i
18 år, och är
alltså på väg
att lämna
”tonåren”.

I

höst öppnar Församlingsfakulteten porten för nya
kullar elever och studenter.
Vi gör det till och med bokstavligt: Vår huvudbyggnad tillkom på 1700-talet, och varenda gång
någon passerar ut eller in genom porten hörs det i
stora delar av huset. Oftast tänker vi inte så mycket
på det, men när vi är samlade till morgonbön eller
middagsbön hör man regelbundet hur det dundrar
i väggarna.
I augusti förutser vi extra mycket dunder i väggarna: Vi vill höra slamret av människor som är
på väg in, till vår teologiska utbildning (TU) och
till Bibelskola Göteborg. Vi vill gärna höra porten
slamra till när just Du är på väg in!
Vad är det då som väntar våra blivande TU-studenter och bibelskoleelever? Det är FFG 5.1! (Det är
ju så man i datavärlden beskriver att en viss produkt
är inne på femte generationen och att den genomgått ett antal uppgraderingar.) Det är så vi i huset
känner det.

Församlingsfakulteten – på väg att
lämna tonåren
Till att börja med kan man konstatera, att FFG är
på väg att lämna tonåren.
Verksamheten inleddes i en för Svenska kyrkan
ganska omvälvande tid. När FFG invigdes i augusti
1993, med närvaro av bl.a. biskop em. Bo Giertz
nr 1/2012
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och domprost em. Per-Olof Sjögren, hade Bertil
E. Gärtner nyligen avgått som biskop i Göteborg.
Det innebar att det inte längre fanns någon biskop i
aktiv tjänst som följde den klassiska ämbetsuppfattningen. – Bara ett par månader efter invigningen införde biskoparna ett prästvigningsstopp för teologie
studerande med den bibliska synen på prästämbetet.
Till detta kom att Svenska kyrkan förberedde sig för
nya relationer till staten, en ”skilsmässa” som kom
år 2000.
Sedan 1993 har många och stora förändringar
skett, både i Svenska kyrkan och i den svenska akademiska världen. Kartan har, som man säger, ”ritats
om” rejält sedan dess – men även Församlingsfakulteten har ur många perspektiv förändrats.
Fakulteten är inte längre en ung institution som
söker sin identitet och sitt sätt att existera. Den har
funnits i 18 år, och är alltså på väg att lämna ”tonåren”.
Under dessa år har skaror av människor besökt
våra arrangemang – föreläsningar, kurser, fakultetens
dag, lärjungaskola, lördagsundervisning, sommarbibelskola och mycket annat. Några hundra personer
har haft läsplats hos oss – en del av dem återfinns nu
i den akademiska världen som doktorer och lektorer,
några dussin som präster i Svenska kyrkan eller Missionsprovinsen, vissa som pastorer i olika frikyrkliga
sammanhang, andra som missionärer i Sverige eller

utomlands. Men de allra flesta är nog vanliga kyrkokristna som tar ett stort ansvar i sina församlingar
och gudstjänstgemenskaper.
Särskilt nära kontakt har vi av naturliga skäl haft
med våra TU-studenter och bibelskoleelever. Sammanlagt har mer än hundra studenter/elever gått
här – och inte minst de har bidragit till att ge den
ibland lite ostrukturerade tonåringen mer stadga
och struktur...!

Församlingsfakultetens fem stadier
De bibelskoleelever och TU-studenter som börjar i
höst kommer att märka att det är en mer mogen och
stadgad institution som välkomnar dem. Låt mig
försöka förklara hur och varför.
• FFG 1.0 – står för den ringa begynnelsens dagar (som inte ska föraktas!), de första stapplande
stegen. Institutionen var ung och grön, det fanns
många tankar och visioner, engagemanget stort
men utvecklingen oviss: Vilken typ av undervisning
skulle ges? Hur skulle man kunna finna studenter
och finansiera verksamheten, varifrån skulle lärarna
hämtas? Varje dag förde med sig nya spännande
erfarenheter.
• FFG 2.0 – Trots en del stapplande steg i början växte verksamheten. Växte gjorde också det
sammanhang där FFG tillkom – det gamla prästgymnasiet, numera L M Engströms gymnasium
– vilket innebar att verksamheterna behövde sära
på sig. Gymnasiet utvidgade sina lokaler vid Vallgatan, FFG flyttade juli 1997 till Korsvägen och
blev därmed granne med Universitetsbiblioteket.
Ett pangläge!
• FFG 3.0 – På ganska märkliga vägar leddes
FFG in i detta märkliga projekt, att hösten 2000
starta en egen teologutbildning. Nu efteråt kan man
bara förundras över hur Gud ledde fram till detta
vågspel. Av betydelse var dock att vi fick stöd från
bl.a. Kyrkliga Förbundet (under ledning av Gunnar
Juelsson), Kyrklig Samling (Biskop Bertil E. Gärtner, Sven-Arne Svenungsson), Nordisk Östmission
(Bengt Westholm) m.fl.
• FFG 4.0 – Det som är bra kan behöva bli bättre... Ett första besök från den europeiska ackrediteringsorganisationen EEAA (European Evangelical
Accrediting Association) samt erfarenheterna av att
undervisa ett par kullar TU-studenter ledde 2004
till en större översyn av utbildningen. Följande år,
hösten 2005, startade Markusstiftelsen och Församlingsfakulteten tillsammans Bibelskola Göteborg.
• FFG 5.0 – Kontakterna med EEAA ledde till en
kraftfull omarbetning av upplägg och kursplaner för
hela TU-utbildningen. Våren 2009 kom äntligen
det efterlängtade beskedet, ackrediteringen var i

hamn! Därmed kan Fakulteten utfärda examensbevis, motsvarande ”bachelor of theology”, till de
studenter som genomgått den treåriga utbildningen. Därmed har
Parallellt med denna process arbetade Fakulteten
Fakulteten
tillsammans med Markusstiftelsen på att utveckla
numera tre
Bibelskola Göteborg.

Varför 5.1?
I datavärlden skiljer man mellan både större och
mindre omarbetningar. Beteckningen 5.1 antyder
alltså att FFG redan lagt 5.0 bakom sig. Då kan
man fråga sig – vad står ”.1” för? Jo, Fakultetens nya
fräscha lokaler!
Under 2010 släppte FFG ifrån sig några av sina
gamla lokaler, däribland den härliga föreläsningssal,
där Carl Fr. Wislöff var en av de första föreläsarna. I
stället fick vi tillgång till ett helt nytt hus, gårdshuset
eller ”annexet” som det ofta kallas.
Därmed har Fakulteten numera tre utmärkta föreläsningssalar, ett nytt kapell, ett uppfräschat kök
och ett bibliotek som numera är utspritt över bara
fem rum, inte åtta som tidigare. Dessutom har även
timlärarna numera egna arbetsplatser.

utmärkta
föreläsningssalar, ett nytt
kapell, ett upp–
fräschat kök
och ett samlat
bibliotek

Välkommen till FFG 5.1!
Detta var en snabbhistorik i Församlingsfakultetens
historia. Nu väntar vi bara på en sak:
Att höra hur porten ut mot sluttningen vid Korsvägen smäller igen – och att det är Du som är på väg
in till oss!
Rune Imberg
Forskningschef, tidigare rektor
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Examenshögtid

I

samband med höstens bibelkonferens hade vi för första
gången glädjen att offentligt utdela examensbevis sedan vår
teologiska utbildning ackrediterats av European Evangelical
Accrediting Association (EEAA). Som sista programpunkt på
fredagen erhöll var och en av studenterna som genomfört den
treåriga utbildningen samt en student som fullgjort vår diakonala utbildning sina intyg.
Ett examensbevis från Församlingsfakulteten innehåller inte
mindre än fyra dokument. Ett intyg från EEAA underskrivet av
dess ordförande, ett diplom och ett betygsdokument där varje
enskild kurs redovisas, samt slutligen, ett s.k. diploma supplement, ett dokument som redovisar vilken typ av utbildning det
är fråga om i syfte att underlätta studenternas rörlighet, både
Efter utdelningen inbjöds studenterna tillsammans med
under utbildningstiden och sedan i arbetslivet.
Genom detta system har dessa studenter en enklare väg att få några anhöriga till en liten fest i Församlingsfakultetens lokaler.
sina meriter prövade t.ex. för vidare studier vid andra lärosäten. Vi gläds över att ha haft dem hos oss och ber att Gud ska kalla
Vår förhoppning är att någon av dem ska gå den vägen, för i dem och använda dem i sin tjänst efter sin vilja.
denna skara finns begåvning för vidare studier.
Johannes Hellberg
rektor

Kurs i troslära och bibelkunskap
Tema:

Herre, lär oss att be

Datum: 4/2
25/2
31/3
21/4
Tid:
Lördagar 10.00 –12.30
5/5
Plats:
FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61
26/5
Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen.
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 4 februari.
Lärare: Bengt Birgersson (BB), Roland Gustafsson (RG),
Rune Imberg (RI), Rune Söderlund (RS)

RG
RS
RI
RG
BB
BB

vårterminen 2012
Bön – hjärtats samtal med Gud
Bönen i Johannesevangeliet
”Från bönens värld”
Fader vår, del 1
Bön – Guds folks stora privilegium
Fader vår, del 2
VÄLKOMNA!

Gudstjänsten är den plats där Kyrkan på jorden möter sin Herre i gemenskap med alla de heliga genom alla tider.
Hur gudstjänsten utformas är ingen liten fråga. Församlingsfakulteten inbjuder därför till en studiedag om gudstjänst.

Himlen på jorden
Temadag om liturgik på Församlingsfakulteten, Södra vägen 61, Göteborg fredagen den 9 mars 2012
Program
9.15

Kaffe

9.45

Inledning
Gudstjänsten i Uppenbarelseboken.
Pastor Jan Bygstad, Bergen, Norge

11.00 He alone is worthy
Professor Nomichi Masaki, Ft Wayne, USA
12.00 Middagsbön
Lunch på egen hand
13.30 Traditionell liturgi – hållbar än idag?
Komminister Torbjörn Lindahl, Luleå
14.30 Summerande samtal och avslutning
15.00 Slut

nr 1/2012

Jan Bygstad
Har tidigare varit präst i norska kyrkan men är nu präst i Det evangelisk
lutherks kirkesamfunn (DELK) och ansvarig för DELK:s församling i Bergen.
Aktiv i Forbundet for bibel och bekjennelse, i Nettverket for kirkeligt
samarbeid. Har skrivit flera böcker, bl.a. ”Skriften vitner om Kristus”.
Torbjörn Lindahl
Präst i Luleå stift. Rötter i den östlaestadianska rörelsen. Aktiv i Kyrklig
Samling, OAS-rörelsen, m.m.
Naomichi Masaki
Född och uppvuxen i Japan. Kristen genom norskt missionsarbete
(NLM) i Japan. Har doktorerat på en avhandling om svensk liturgihistoria.
Professor i systematik och liturgik vid Concordia Theological Seminary, Ft
Wayne, Ind., USA.
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Ekonomi

Bibelskola Göteborg 2012
Mitt i Göteborg. För alla intresserade. Kristus i centrum. Resa till Israel.
Välkommen Du med!
Ansök idag: www.bibelskolagoteborg.se

Fakultetens dag
13.30 Inledning
Bibelförklaring,
VDM Göran Simonsson: Kampen
mot onskan – börjar i mig
14.30 Miniseminarier
15.00 Kaffeservering
15.45 Miniseminarier
16.15 Formed for Christ, rektor
Lawrence Rast (Föreläsningen är
på engelska)
17.00 Avslutning med kollekt till FFG

10 mars

Miniseminarierna äger rum i olika lokaler
och ger inblick i Församlingsfakultetens
vardag, dess undervisning och andaktsliv.
Följande finns att välja mellan:
Johannes Hellberg: Lemmar och
medlemmar. Människan i GT
Rune Imberg: Lina Sandell – en tidig
feminist?
Torbjörn Johansson: Skapelsens lag –
och Mose lag
Naomichi Masaki: God in Japan
Bengt Birgersson: Om andaktslivet och
det nya kapellet
Varmt välkomna!

Vad gör jag med gott och ont?
Nutidsmänniskans känsligaste livsfråga och
evangeliets sakramentala svar
Välkommen till en fortbildningsdag med docent Fredrik Brosché.
Målgrupp: Präster, diakoner, församlingspedagoger och andra
församlingsanställda
Vad är en människa? Vilka existentiella
problem brottas många med idag?
Det är en avgörande utmaning för
teologi och församling som både
vill vara trogen mot Kristus och i
takt med tiden. Vår samtid med ett
virrvarr av impulser och information
tenderar att skapa fragmenterade
människor. Osäkerheten kring
människan i allmänhet och det egna
jagets identitet i synnerhet möter vi
alltmer i själavården. Någon har liknat
nutidsmänniskans försök att forma sin
självbild vid att ”skulptera i dimma”.
Vad betyder det att människor upplever
skam men inte skuld? Hur kan vi
som kristen kyrka förstå vår samtids
livsfrågor? Kyrkans förkunnelse måste
allt mer förmedla första trosartikeln
och Guds kärlek till människan.
Evangeliet handlar också om något
mer än så, men hur når vi ut med det?
Skapelse och frälsning är temat, hur får
vi det hela att hänga ihop?
Välkommen till en fortbildningsdag
om dessa brännande frågor.

PROGRAM måndagen den 23 april
8.50–9.10

Laudes i kapellet
Kaffe

9.30–12.00

”Skulptera i dimma” – att
lyssna till och förstå nutidsmänniskans identitetsprojekt
i gott och ont.

12–12.20

Middagsbön i kapellet
Lunch på stan

14.00–16.30 ”Människa först – kristen
sedan” och mer människa
”sedan” – att finna ord för,
svara nutidsmänniskan och
öppna för nådens identitet i
Kristus.
Fredrik Brosché är präst, teolog och
psykoterapeut. Under åren1985–2011
har han arbetat som stiftsadjunkt och
föreståndare för Kyrkans själavårdscentrum
i Göteborgs stift.
Kursen är kostnadsfri! Skänk gärna en gåva
till FFG.
Anmälan: senast den 16 april
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D

et finns ett uttryck som man ibland
använder på ett lite nedvärderande
sätt: ”att uppfinna hjulet på nytt”. Uttrycket handlar om att man gör ett arbete
i onödan, att man helt enkelt uppfinner
något som redan existerar. Det finns dock
vissa sammanhang där det kan kännas
nödvändigt att göra något liknande, att
”uppfinna hjulet på nytt”...
Så känns det ofta med Församlingsfakultetens ekonomi! Varje år, varje termin,
varje månad, måste vi mer eller mindre
starta om från noll med att samla in pengar. Skälet är ganska enkelt. Till skillnad
från universitetens teologiska fakulteter
och institutioner för religionsvetenskap
kan vi inte förlita oss på några statliga
medel. Till skillnad från Svenska kyrkans
församlingar kan vi inte inkassera någon
kyrkoavgift. Vår verksamhet är alltså helt
gåvobaserad.
Varje år behöver Fakulteten alltså börja
från noll med att samla in de medel som
behövs för att driva institutionen. En viss
grundtrygghet finns i form av fonderade
medel från det gamla prästgymnasiets tid,
som kanaliseras via utbildningsstiftelsen
PIBUS. Vi har också ett antal trogna understödjare som regelbundet ger till vår
verksamhet. Men resterande pengar (ca
70 % av budgeten) måste varje år samlas
in i form av gåvor, kollekter, anslag och
testamentsmedel.
Ibland får vi in större gåvor och/eller
testamenten. Dessa placeras i den s.k. fakultetsfonden, där medlen fördelas under
fem år, vilket bidrar till att skapa en viss
utjämning.
Under innevarande läsår behöver
Fakulteten i rena gåvomedel få in 1,35
miljoner. Vid årsskiftet hade 400.000 kr
flutit in mot budgeterade 675.000. Under de resterande månaderna fram till
halvårsskiftet juni – juli behöver vi alltså
få in ca 150.000 kr/månad.
Vi vädjar därför om förböner och ekonomiskt stöd från alla våra understödjare. Gud välsigne alla gåvor, stora som
små, och alla gåvogivare! Och framför
allt: Kom ihåg Församlingsfakulteten i dina
förböner.
Rune Imberg
forskningschef

nr 1/2012

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

Professor
Naomichi Masaki
– japansk specialist på svensk liturgi kommer till FFG
Jag är också övertygad
om att han med både sin
föreläsning och med sin
bok vill hjälpa oss till att med
nya ögon se på vår egen
historia kring kyrkans
gudstjänstliv.

T

ill höjdpunkterna och glädjeämnena under min tjugoåriga tjänst inom PIBUS hör
de många besöken vid och kontakterna
med Concordia Theological Seminary
(CTS) i Fort Wayne i staten Indiana,
USA. Här finns ett ovanligt prästseminarium med rötter ända tillbaka till
1840-talet och den tyske prästen Wilhelm Löhes intensiva arbete för att samla
pengar och sända lärare och studenter
till USA. Här vid CTS finns ett kollegium av mycket kunniga teologer och
prästutbildare. Varje år examineras ett
drygt fyrtiotal prästkandidater för tjänst
inom Missourisynoden, liksom ett antal diakonisskandidater. Flera studenter
från FFG har här fått chans att fortsätta
sin teologiska utbildning på masternivå. Just nu finns en av dem på slutet

av sin STM-examen (Master of Sacred
Theology), Daniel Brandt från Vännäs
i Västerbotten. FFG har under ett tiotal
år haft många besök från CTS genom
gästande professorer, som föreläst för
våra studenter. Nu ser vi fram emot att
få ta emot professor Naomichi Masaki.
Professor Masaki är född och uppvuxen i Kobe i västra Japan. Han växte
upp i en kristen familj, där fadern blivit
kristen genom norskt missionsarbete i
Japan (NLM) och senare blev en känd
luthersk radiomissionär i sitt hemland.
Professor Masaki har studerat ett år vid
Rødde Folkehøgskole nära Trondheim i
Norge. Efter teologiska studier vid CTS
och högre studier vid seminariet i St Louis skrev han sin doktorsavhandling om
den tyske teologen Theodor Kliefoth och
hans betydelse för den svenska liturgihistorien under 1800-talet, en avhandling,
som beräknas utkomma i bearbetad form
i FFG:s skriftserie och får titeln: He Alone
Is Worthy!: The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish
Liturgy of the Nineteenth Century.

Vid CTS ingår ämnet liturgik, det
viktiga ämnet om gudstjänsten och dess
väsen, i ämnet dogmatik eller systematisk
teologi. I dessa ämnen undervisar professor Masaki vid CTS sedan 2001 liksom i
de lutherska bekännelseskrifterna. Efter
sin prästvigning 1991 blev han sänd som
missionär bland japanska invandrare i
staten New Jersey i östra USA.
Professor Masaki är gift med Yohko
och de hart tre barn, sonen Yoshitomo
och döttrarna Satomi och Emi. I deras
gästfria hem i professorsbostaden vid
CTS har jag flera gånger varit gäst och
njutit den japanska maten. Med stor
glädje finns jag nu med bland dem som
hälsar professor Masaki välkommen till
Sverige och Skandinavien. Jag är också
övertygad om att han med både sin föreläsning och med sin bok vill hjälpa
oss till att med nya ögon se på vår egen
historia kring kyrkans gudstjänstliv.
				
Bengt Birgersson
Utbildningssekreterare i PIBUS
lärare i bl.a. liturgik vid FFG

Nytt intag till TU hösten 2012!
Ansök senast 2 maj!

