Hälsning
från Församlingsfakulteten

nr 2, 2013

HE ALONE
ORTHY!

E
N
O
L
A
HE
!
Y
H
T
IS WOR
per in
e Lord’s Sup
th
f
o
ty
li
rgy
a
it
The V
Swedish Litu
e
th
in
d
n
a
efoth
Theodor Kli
enth Century
of the Ninete

asaki

Naomichi M
sförlaget

asaki

Naomichi M

Ny bok – ny kurs!

församling

Ledare

Mer teologi

F

örsamlingsfakulteten har sitt grunddokument i stadgarna för Utbildningsstiftelsen
PIBUS. Där görs det klart att syftet med
verksamheten är att ”främja rekrytering och utbildning av Guds ords förkunnare”. Det är uppgiften,
kort och koncist formulerad. På vilket sätt detta
ska ske är en fråga för styrelsen att löpande ta ställning till. Styrelsen har beslutat att arbeta för att
Församlingsfakulteten i samarbete med Concordia
Theological Seminary, Ft. Wayne, USA, ska erbjuda
en Master-utbildning på deltid.
Vägen fram till det beslutet har varit lång. Åtminstone två olika tanketrådar löper samman om
denna utbildning blir en verklighet. Den första
springer ur vårt arbete med Församlingsfakultetens
utbildning som sådan, och den andra handlar om
det internationella kontaktnätet inom akademisk
teologi.
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Församlingsfakultetens utbildningar
Arbetet på Församlingsfakulteten har efter mycket
tankearbete, bön och funderingar utvecklats från
starten med kompletterande undervisning för universitetsstudenter till en mer självständig utbildningsinstitution med en ett- och treårig teologisk
utbildning på akademisk nivå.
Att det blev just tre år hänger samman med den
övergripande utbildningsreformen inom EU som
Sverige anslöt sig till 2007 (som då varit under beredning ganska länge). Frågan om utbildningens
längd är en knivig fråga. Det handlar om att väga
de krav på den utexaminerade som yrkeslivet ställer
mot den tid det tar att inhämta dessa kunskaper och
färdigheter. Prästutbildningen är olika lång i olika
kyrkor, men tre års teologiska studier är bland de
kortaste.
Redan i samband med det första besöket från European Evangelical Accrediting Association talade
vi internt inom fakulteten om att utöka vår treåriga
utbildning med ytterligare två. Det handlade mest
om att formulera en vision, då vi redan då insåg
att studerandeunderlaget inte medgav en så lång
utbildning, i varje fall inte på helfart.

Win-win
Planerna på ett samarbete kring ett STM-program,
huvudsakligen förlagt till Göteborg skapar en situation
som är positiv för båda parter och som hjälper båda
parter att fullgöra sina syften. Församlingsfakulteten
kan genom samarbetet erbjuda en möjlighet till fortsatta teologiska studier med en internationellt erkänd
examen och Seminariet i Ft. Wayne kan till en lägre
kostnad stötta kyrkor, särskilt i Norra och Östra Europa genom att erbjuda studier till en lägre kostnad för
studenterna.
Själva utbytet skolorna emellan skapar också en dubbel vinst. Genom att lärare från både CTS och FFG
undervisar får alla en bredare och kompetenshöjande
erfarenhet.
Mycket arbete återstår och än så länge är upplägget
inte godkänt av ackrediteringsorganisationen i USA och
inga avtal är undertecknade. Båda parter har i omgångar
ställt sig positiva till de steg som tagits och vi hoppas och
ber att saken ska bli ledd och välsignad av Gud. Tanken
med projektet är dock inte primärt att vare sig CTS eller FFG ska tjäna på saken. Det är studenterna, som vi
hoppas och ber ska bli de verkliga vinnarna!
Johannes Hellberg
rektor

Ansvarig utgivare:
Johannes Hellberg
Redaktion:
Torbjörn Johansson (red.),
Marie Persson (red.sekr.),
Jakob Appell, Rune Imberg
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Församlingsfakultetens
internationella kontakter
Genom att några av våra studenter deltog i den lettiska kyrkans fortbildning i slutet av 1990-talet kom
Församlingsfakulteten i kontakt med Concordia
Theological Seminary, St. Louis, USA. Den kontakten medförde att flera av deras professorer varit hos
oss och föreläst. Ganska snart fick vi också kontakt
med systerseminariet i Ft. Wayne som har samma
upplägg.
Dessa kontakter har varit avgörande för Församlingsfakulteten. En akademisk institution behöver
både nationellt och internationellt utbyte för att
utvecklas.
Denna kontakt öppnade också vägen till fortsatta
studier på grundval av vår treåriga utbildning. Fyra
av våra studenter har avlagt examen vid seminariet i
Ft. Wayne, varav tre på det program som kallas STM
(Master of Sacred Theology).
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Från Skriften

En enda – för alla

”D

e var nu på väg upp till Jerusalem, och
Jesus gick före dem. De som följde
honom var förskräckta och fyllda av
fruktan.” (Mark. 10:32) Jesus går mot den stora
sammandrabbningen med fienden. I Jerusalem
kommer han att segra över krafter, så enormt stora
att vi bara kan ana det. Vilka är de största krafter
vi kan tänka oss i naturen? Kanske de som håller
planeterna i deras banor, eller, mera närliggande,
den gravitationskraft som håller
månen kvar runt jorden, den
som ”lyfter” havet då tidvattnet
stiger? Eller kraften i de minsta
partiklarna, i atomerna? Vad
som sker när dessa frigörs kan vi
märka i solens energi eller när en
atombomb sprängs. Det finns
redan i naturen krafter som är så
väldiga att en människas krafter
blir till intet inför dem. När Jesus
går upp mot Jerusalem ska han
möta krafter som på liknande sätt
långt övergår de mänskliga men
som är av annat slag. Han ska
möta ”mörkrets makt” (jfr Luk.
22:53). I den sammandrabbning
som närmade sig, skulle livet övervinna döden.
På vägen upp mot Jerusalem går en alltjämt samlad grupp av lärjungar. Jesus går före dem och de tolv
följer efter. Men vad som sedan skildras i evange
listernas framställning är hur denna grupp, de tolv
apostlarna, slås sönder, misslyckas och faller isär. Det
börjar med det chockbesked som Jesus ger dem den
sista kvällen de var tillsammans: en av er ska förråda
mig. De hade bävande följt honom upp till Jerusalem och även om de inte förstått hans förutsägelser
om att människosonen måste lida och dö, hade de
förstått att faror väntade. Men nu kom det första
slaget, inte från en yttre fiendegrupp utan inifrån,
från den egna gruppen. I Getsemane somnar de
som skulle vaka med Jesus och det slutar med att de
alla flyr och lämnar honom. Petrus förnekar honom
tre gånger. Upp till Jerusalem går Jesus och de tolv
apostlarna tillsammans, men till korset går Jesus
ensam. Det har skett ett sållande, och Jesus låter oss
förstå vilka krafter som finns bakom de yttre hän-

delserna: ”Se Satan har begärt att sålla er som vete”
(Luk. 22:31). Genom de dramatiska händelserna
vid påsken i Jerusalem vanns en avgörande seger på
ett djupare plan. ”Här var en hård och häftig kamp
/ som allas frälsning gällde / då liv och död stod mot
varann / och livet döden fällde.” (Sv.Ps. 467:2) Jesus
visste att han ensam skulle utföra sin frälsningsgärning. Ensam vann han seger mot dödens makt. ”Det
är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina
överträdelser” (Jes. 43:25).
När Paulus skriver om Jesu död
på korset lägger han stor vikt vid
att det var en enda som dog för
alla. Han skriver att ”en endas
rättfärdighet för alla människor
har lett till en frikännande dom
som leder till liv” (Rom. 5:18).
Den frälsning som Jesus ensam
har vunnit, räcks nu genom
evangeliet till alla. På grund av
att det beror på denne ende, kan
inbjudan nu riktas till alla: Låt
försona er med Gud.
Lärjungarna hade fått lida
bittra nederlag. Men det slutade
inte i nederlag för dem. Den seger
som Jesus vann räcks först till dem, ja allra först
till den som fallit djupast, Petrus. Genom ängeln
skickas en hälsning ”särskilt till Petrus”. På nytt nås
de av Jesu röst och kallelse. På ett djupt personligt
sätt fick de förstå vad nåd är, vad det betyder att inte
bygga på sitt eget, inte heller på sin hängivenhet i lärjungaskapet. De egna föresatserna som de alla hade
uttryckt – ”om jag än måste dö med dig...” (Mark.
14:31) – hade slagits i spillror. Men ur de spillrorna
byggdes något nytt upp genom Jesu förnyade kallelse. Paulus skriver till de kristna i Korint, att ingen
människa ska berömma sig inför Gud. ”Honom
har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud
för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse
och återlösning” (1 Kor. 1:30). Att vara lärjunge till
Jesus betyder även idag att genom livet tillsammans
med honom bli formad, så att man på ett allt djupare
sätt förstår orden: ”Den som berömmer sig skall
berömma sig av Herren” (1 Kor. 1:31).
Torbjörn Johansson
lektor
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Internationell kurs på master-nivå med
professor Masaki
Hösten 2000 började Församlingsfakulteten ge en egen teologisk utbildning (TU)
– våren 2009 blev vår TU-utbildning ackrediterad som en europeisk teologie kandidat-examen
(”comparable to Bachelor of Theology”)
– nu ger FFG för första gången en kurs på master-nivå!

U

2. Det andra hindret: Hur ska ett svenskt/
europeiskt STM-program kunna se ut?
I USA har man minst lika krävande ackrediteringssystem som
i Europa vilka reglerar de institutioner som utfärdar (seriösa)
akademiska examina. Förra året genomgick CTS i Ft. Wayne
sin ackrediteringsprövning; i deras fall görs detta vart tionde
år. Det innebar att de fick större klarhet i vilket regelverk som
skulle gälla för ett samarbete med utländska institutioner om
t.ex. STM-examina, i detta fall med Församlingsfakulteten i
Sverige.
I och med att detta nu blivit klarare, kommer Församlingsfakulteten inom kort att kunna erbjuda en pilotkurs innanför det
amerikanska STM-programmet. Preliminärt äger kursen rum
6–13 augusti. Föreläsare blir den japansk-amerikanske professorn Naomichi Masaki. Kursen har som tema The Doctrine
and Liturgy of the Lord´s Supper from Verba Domini, Luther,
and Liturgical Movements.
Kursen är helt engelskspråkig, och handlar alltså om nattvardens teologi och liturgi. Eftersom prof. Masaki specialiserat sig på
den liturgiska utvecklingen i Sverige, kommer delar av kursens
fokus att ligga på den liturgiska utvecklingen i Sverige, både i
teologi och praxis. Detta är extra intressant med tanke på det
handboksarbete som just nu pågår i Svenska kyrkan! Samtidigt
utgår Masaki naturligtvis från bibeltexterna (instiftelseorden,
gammaltestamentliga förebilder och paralleller). Han kommer
även att beakta Luthers och de andra reformatorernas nattvardssyn, likaså nattvardssynen inom den romersk-katolska kyrkan.
Tanken är att denna pilotkurs ska följas av ca 2–4 liknande
kurser per år i Göteborg. När man avlagt 9 sådana kurser (enligt
en viss struktur: ett huvudämne och vissa biämnen), samt skrivit en masteravhandling, kan man avlägga en amerikansk STMexamen. De flesta delkurserna deltar man i och examineras i här
i Göteborg, men några delkurser samt (delar av) avhandlingsarbetet sker i Ft. Wayne. På detta sätt kan ”campus”-tiden i Ft.
Wayne och därmed även utgifterna begränsas.

nder flera år har Församlingsfakulteten fört samtal
med Concordia Theological Seminary (CTS) i Ft.
Wayne, Indiana, USA om ett samarbete på masternivå. Samtalen har av flera skäl tagit sin tid (de presenterades
första gången i Hälsning 4/2008). Det är framför allt tre faktorer
som lett till att förberedelsetiden blivit så långvarig.

1. Det första hindret: Olikheterna mellan
amerikansk teologiutbildning resp. svensk
/ europeisk utbildning
För svensk del har utbildningsstrukturen på senare år påverkats
av det europeiska Bologna-systemet, som skapat en europeisk
standard med tre nivåer på eftergymnasial utbildning:
• kandidat-examen (i regel 3 år)
• masterexamen (1–2 år)
• doktorsexamen (ca 3 år)
I USA finns det ett antal olika examina som berör teologer:
• Grundexamina: kandidat – vanligen Bachelor of Arts, fil.
kand., ibland Bachelor of Theology, B. Th.
• Olika slags mellanexamina, master – t.ex. Master of Divinity,
M.Div. / Master of Theology, M. Th. / Master of Arts, M.A.
• Olika doktorsexamina – den vanligaste titeln bland forskare
som disputerat är Ph.D., fil. dr, medan titeln teol. dr (Dr.
Theol. / Dr. Div.) är vanligare bland dem som blivit hedersdoktorer.
Dessutom finns det i USA ytterligare en teologisk mellanexamen med speciell karaktär. I olika kyrkliga sammanhang
avlägger många blivande präster en examen som kallas Master of Sacred Theology [S.T.M., ”Sacrae Theologiae Magister”,
latin]. Inte mindre än tre tidigare TU-studenter har läst den
utbildningen på seminariet CTS i Ft. Wayne. Och på senare år,
från 1990-talet och framåt, har ett inte så litet antal finländska
teologer gått samma utbildning.
Det karaktäristiska för STM-utbildningen är att den har ett
profilerat innehåll som särskilt vänder sig till blivande präster
(resp. präster som vill fördjupa sina kunskaper). De traditionella
ämnena dominerar – exegetik, dogmatik, kyrkohistoria, praktisk teologi – men utifrån ett perspektiv som gör den särskilt
användbar för präster i församlingstjänst.
Det första hindret är dock inte oöverstigligt. Concordia Seminary i Ft. Wayne och FFG har nu hittat ett system att kunna
skarva ihop våra olika utbildningssystem!
nr 2/2013

3. Det tredje hindret: Skillnaden i
finansieringssystemen
Vi nordbor är vana vid att i princip all utbildning (bortsett från
utgifter för mat och boende) finansieras av staten. I USA är det
tvärtom – från college-nivån (motsvarande gymnasium) och
uppåt betalar studenterna själva varenda krona för sina studier.
Kursavgifterna är minst lika stora som utgifterna för mat och
uppehälle.
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Tanken med STM-programmet i Göteborg är att kunna
driva motsvarande kurser i Europa – inte gratis, men till betydligt lägre kostnader än i USA. Vi räknar därför med att bl.a. ett
antal baltiska och ryska teologer kommer att delta i kurserna
här i Göteborg. Ofta kommer det för deras del snarare att bli
”prästfortbildning” än ”prästutbildning”. Vi räknar även med
ett antal nordiska deltagare, däribland några svenska.
Alla deltagare i STM-kurserna måste, för att utbildningen ska
fungera enligt amerikanska ackrediteringsorganisationer, betala
fullt ut för sin utbildning (resor, uppehälle, kursavgift). Samtidigt
ska vi från FFG:s sida, göra vad vi kan för att kunna hjälpa ett
antal studenter, särskilt från Sverige och Östeuropa, med att
ordna stipendier som täcker hela eller större delen av kursavgiften
(som alltså blir åtskilligt lägre än om man studerat heltid i USA).
För att kursen ska kunna ges på lång sikt och fullt ut, krävs

det en studiegrupp (”cohort”) på ca 10 studenter som följer i
princip hela utbildningen. – Om vi inte lyckas få en komplett
studiegrupp nu i augusti, finns det också ett reservdatum i
januari 2014 för denna kurs.
Kursen i augusti 2013 blir en ”pilotkurs” för att testa själva konceptet. Om allt faller väl ut, räknar vi med att det fr.o.m. 2014 ska
bli möjligt för behöriga teologer (med en teologisk grundexamen)
att studera på amerikansk STM-nivå – i Göteborg.
Rune Imberg

Mer info kommer att ges via vår hemsida: www.ffg.se
Övrig info från: Församlingsfakulteten, 031-778 35 40
Södra vägen 61, 412 54 Göteborg
kontakta särskilt: Johannes Hellberg / Rune Imberg /
Jakob Appell / Daniel Johansson
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HE ALONEY!
IS WORTH

relevanta bibeltexter, behandlar ett stort antal liturgier från framför allt fornkyrkan och reformationsHE ALONE
tiden (särskilt den romersk-katolska kyrkan samt
!
IS WORTHY
reformerta sammanhang) och beskriver även den
ekumeniska liturgiska forskningen och debatten
under 1900-talet.
Det är en fullmatad avhandling på 480 sidor
som nu kommit i tryck, och processen att ge ut
den har tagit sin tid. Avhandlingen är på engelska
men innehåller citat på tyska (främst Luther och
Kliefoth), svenska (från 1500-talet och framåt),
latin, grekiska och hebreiska och utnyttjar tre
olika alfabet. Att korrekturläsa en sådan text tar tid.
Till detta kommer ett antal andra detaljer. Bara arbetet med
slutet av februari utkom professor Naomichi Masakis dok- att konvertera de amerikansk-hebreiska fonterna via ett par
torsavhandling, He alone is worthy!, i Fakultetens skriftserie. svenska ordbehandlingsprogram till datafiler som skulle kunDr. Masaki doktorerade 2005 i St. Louis i USA på en na läsas av tryckeriet i Lettland tog ett antal veckor...
brett upplagd avhandling som behandlar olika aspekter på
Nu är boken äntligen tryckt, och jag är övertygad om att
nattvardens teologi, främst ur ett evangeliskt-lutherskt per- den kommer att bli ett standardverk i åtskilliga teologiska
spektiv. Han har särskilt studerat den tyske teologen Theodor sammanhang. Inte minst bilaga 3, sidorna 364–367, är en
Kliefoth, 1810–95, och hur hans förståelse av nattvardens teo- pärla. Där kan man följa den detaljerade strukturen i alla
logi och utformning kom att färga den liturgiska utvecklingen svenska nattvardsliturgier från Olaus Petris Then Swenska
i Sverige. Särskilt E. G. Bring (biskop i Linköping 1861–84) Messan 1531 fram till Handboken 1986 – både de officiella
och Uddo Lechard Ullman (biskop i Strängnäs 1889–1927) liturgierna och därtill ett antal officiella och informella förslag
blev influerade av honom. Därmed har de svenska kyrko- (av Bring, J. H. Thomander, Waldemar Rudin m.fl.).
handböckerna 1894 resp. 1917 tydliga impulser från Kliefoth
Masaki knyter i sin studie an till bl.a. Oloph Bexells forskförmedlade via Bring och Ullman. Handboken 1942 har däre- ning om biskop Ullman. Professor Bexell, Uppsala, har skrivit
mot fått avgörande impulser från ekumeniska sammanhang, ett förord till boken. Ett annat är skrivet av prof. Norman E.
bl.a. den anglikanska kyrkan i England; drivande i den utveck- Nagel, St. Louis (Masakis handledare).
lingen var Yngve Brilioth (biskop i Växjö 1937, ärkebiskop
Rune Imberg
1950–58) samt Gustaf Aulén (biskop i Strängnäs 1933–52).
bokens
svenske
”redaktör”
I sin avhandling gör Masaki också en detaljerad analys av
församling

saki

Naomichi Ma

sförlaget

sförlaget

I
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5 korta om Bibelskola Göteborg…
• Inriktningen på undervisning och andaktsliv är anpassad för kvinnor och män i alla
åldrar. Nyexaminerade gymnasiestudenter, medelålders människor, och pensionärer
med längtan efter mera kunskaper i kristen tro finner varandra på Bibelskola Göteborg.
Möjlighet till halvtidsstudier underlättar för den som skulle behöva arbeta på deltid.
• Bibelskolan är en folkhögskolekurs på S:ta Elisabets folkhögskola, vilket ger rätt till
studiestöd från CSN. Bibelskolan är gratis!
• Bibelskolan har inget eget internat, vilket kan vara en fördel för vissa! Det är svårt att
hitta boende i Göteborg, men samarbetet med Markusstiftelsens studentboende
gör att bibelskoleelever har viss förtur på rum.
• Bibelskola Göteborg vill förmedla den rikedom som finns i Kristi kyrka, med ett tydligt
centrum i Jesus Kristus. Bibeln som helhet är en bok om Jesus. Sakramenten förenar
med Honom. Kristen bön och gudstjänst bygger på vad Jesus sagt, gjort, bett och
lovat. Av kyrkohistorien lär vi hur Jesus påverkar människors liv. Guds plan för livet är att
vara skapad i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett (Ef 2:10). Det är Kristus
vi tjänar när vi fullgör vår kallelse i hem, församling, samhälle, och arbete. Med Jesu
barmhärtighet (som ser till hela människans behov) går vi ut i en värld som behöver
medmänsklighet och evangelium. När vi åker till Israel söker vi Jesu fotspår för att
inspireras till att vandra i dem hela livet. Vill du vara med?

Måste rekommendera
alla troende att gå
bibelskola. Jag trodde
att jag kunde det mesta,
men vad fel jag hade.
Det är så intressant,
man ser en helhet och
får helt nya perspektiv.
Lärarna är så kunniga
och entusiastiska. Detta
är det bästa jag någonsin
gjort! Alla på skolan säger
samma sak, vi är både
unga och ”gamla”.

• Ansökan sker senast 1 maj på vår hemsida (www.bibelskolagoteborg.se).
Hjärtligt välkommen!

Marie Johansson, elev 2012

Församlingsfakultetens
20-årsfirande
25–26 oktober 2013
I samband med årets bibelkonferens firar Församlingsfakulteten 20 år. Det blir föreläsningar, firande och festligheter under två
höstdagar i Göteborg. Temat ”Teologisk antropologi” aktualiserar en fråga som det råder stor osäkerhet om idag, både i samhälle
och i kyrka: Vad är en människa? Konferensen behandlar teman som människans värde och värdighet, Guds avbild, synden och dess
följder, och människan som på en gång syndare och rättfärdig, simul iustus et peccator.

Lär dig mer om
världens religioner!
Välkommen till en halvfartskurs i religionshistoria. Kursen ingår i vår TUutbildning men kan även läsas som enstaka kurs. 7,5 studiepoäng. Lärare:
Jonas Lidén. Start: v. 14. Ansökan senast den 26 mars. Undervisningen ligger
huvudsakligen på tisdagar och torsdagar.
– Vad trodde människor i Egypten, Grekland och Rom och vad betyder det för
vår förståelse av Bibeln?
– Vad går Islam egentligen ut på och vad innebär det för missionen?
– Hur bemöter jag alla utmaningar från nya religiösa strömningar i min
omgivning?
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Sommarbibelskola 2013,
15–17 augusti
Välkommen till årets sommarbibelskola!
Ur innehållet:
Roland Gustafsson: ”Mission: … väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst (2 Petr. 3:12)”
Johannes Hellberg: ”Ökenvandringen” – Israels och den kristnes”
Rune Imberg: ”Biblisk historia”. Om historieskrivning i Bibeln.
Daniel Johansson: ”Och staden syntes inte mer...”: Arkeologin kastar ljus över de 7 församlingarna i Uppenbarelseboken.
Torbjörn Johansson: Teologisk människosyn
Mer information kommer på hemsidan och i nästa nummer av Hälsning.

Ekonomi

Kära vänner!

D

et är med viss bävan jag skriver
dessa rader. Ni som följt vårt arbete under åren vet att Gud försett oss
med det vi behövt, inte alltid i den stund
vi önskat, utan i Guds tid. Gud är sannerligen stor och trofast!
När vi summerade första halvåret av
innevarande budgetår (juli–dec) kunde
vi konstatera att vi i enskilda gåvor och
kollekter fått in drygt 320 000:-. Det är
mycket pengar, vilket vi tackar Gud för!
Samtidigt är vi oroliga då vårt behov är

mer än det dubbla. Vi behöver under
de återstående fyra månaderna fram till
halvårsskiftet samla in 250 000:- per
månad. Summan är stor, men om vi delar upp den på alla er som får Hälsning
är det mindre än 200:- per person och
månad. Vi vädjar därför frimodigt om
gåvor, stora som små. Gud kan välsigna
och i den tron kan vi blicka framåt.
Det är märkligt hur ofta Gud räddar
sitt folk genom det som i människors
ögon inte är något särskilt. Vi talade för
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en tid sedan om Gideon i Bibelskolan.
Hans stora armé blev av Gud reducerad
i två omgångar tills det bara återstod 300
män. Genom dessa gav Gud en seger och
på så vis är det tydligt för oss än i dag
att ”frälsningen tillhör vår Gud”. Vi vill
därför lägga saken i Guds hand och be
om er förbön.
Er tillgivne
Johannes Hellberg
rektor

nr 2/2013

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

Student på FFG!
Studenterna på Församlingsfakulteten utgör en brokig skara. De kommer från olika håll, har skiftande bakgrund
och olika syften med studierna. Här har Hälsnings redaktion träffat några av dem.

M

aja som kommer från Småland blev kristen när
hon för några år sedan gick på folkhögskola och
där mötte kristna som hon tog positivt intryck
av. Dessförinnan hade det överhuvudtaget inte funnits några
kristna inslag i hennes tillvaro. Sedan dess har hon hunnit gå på
bibelskola innan hon genom att surfa runt på nätet hittade TUutbildningen. Jimmy är däremot uppvuxen i en laestadiansk
familj i Finland. För hans del hade tron mest inneburit vana
och tradition. Det var först när han mötte sin fru Malena, som
genom sin konfirmationstid fått en stabilare grund för sin tro,
som han insåg sitt eget behov av undervisning och fördjupning.
”Det var så mycket jag inte hade fattat”, berättar Jimmy. För
några år sen infann sig en lämplig paus från arbete (Jimmy är
utbildad elektriker), och studier och eftersom Malena kände
någon som gått Bibelskola Göteborg gick färden till Sverige.
Maria från Kungälv har en bakgrund inom idrottsvärlden. Dels
har hon varit idrottslärare och dels under 15 framgångsrika
år hållit på med elitidrott. Parallellt med sina studier på FFG
använder hon nu sin utbildning till idrottsfysiolog och arbetar
som hälsorådgivare. När hon i höstas hade tid över föll valet
på FFG. ”Valet stod mellan att baka fler bullar, träna mer eller
att studera”, säger hon. Teologin lockade och hon ville få hjälp
att sätta in sin tro i ett större sammanhang. Jonatan är från
Uppsala och har vuxit upp i en kristen familj. Efter skolan har
han bl.a. hunnit med bibelskola i Norrland och lärjungaskola
på Hawaii! Nu har han tagit paus från sina Chalmersstudier
och läser istället på FFG. Att läsa teologi har länge lockat. ”Jag
vill kunna förklara saker bättre i mötet med andra människor.”

Studier på FFG
Alla fyra trivs med att vara studenter på FFG. Maja säger att det
känns som om det är här hon ska vara. Hon tycker att lärarna
är kunniga och att det blir en bra balans mellan personligt och
akademiskt i studierna. Jimmy som ju gått Bibelskola Göteborg
tidigare var orolig för att TU-studierna skulle vara alltför tuffa.
Det går inte att förneka att det är jobbigt säger han. ”Man kan
vara gift”, skrattar han, ”men det är viktigt att prioritera.” Han
lyfter också fram den positiva blandningen av stor studiepress
och andligt liv som han menar finns på skolan. Kapellet och
bönen är viktiga inslag. Maria uppskattar undervisningen och
tycker att utbytet som sker inom TU-gruppen är en stor tillgång. Hennes tillvaro är dock ganska fulltecknad med studier,
arbete och familj. ”Att ha stora krav på sig är ju alltid jobbigt”,
säger hon, ”men å andra sidan måste man ju ha lite press för att
det ska bli något resultat”.

Jonatan, Jimmy, Maja och Maria

Jonatan tycker att studierna är relevanta och att han får verktyg för att gå vidare på egen hand.
”Det är positivt att lärarna är tydliga med vad de står för men
att det också finns utrymme för andra synsätt”, säger han.

Framtid
Ingen har några helt konkreta planer med sina FFG-studier.
Maja vill lära sig så mycket som möjligt och drömmer om att
kanske fortsätta teologistudierna i USA framöver. Hon hoppas
också kunna utveckla och använda skrivandet för att förmedla
sin tro. Jimmy vet ännu inte men hoppas förstås att studierna
ska komma till nytta på något konkret sätt. ”Gud får visa”, säger
han. Om det blir här eller i Finland är också oklart. ”Trots allt
känns ju Finland som hemma… Mina kompisar där säger att
förr spred jag ju elektriskt ljus, nu kan jag istället sprida andligt
ljus. Hoppas det!” För Jonatans del handlar studierna om att
bli ytterligare fast rotad i vad och vem han tror på. Han ser
som en av poängerna med sina teologistudier att bättre förstå
olika funktioner i församlingen och sin egen roll i det sammanhanget. Maria vill även hon få med sig så mycket som möjligt
från tiden på FFG och hoppas på en ännu stabilare grund för
sin tro. Det behovet har hon känt inte minst under sin tid inom
idrottsvärlden. ”Där är det tufft att vara kvinna”, säger hon,
”är man dessutom kristen kan problemen bli ganska stora…”

