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Ledare

Teologisk utbildning

D et är ganska enkelt att undervisa i teologi, det finns 
så mycket som är värt att lära ut. Det är svårare 
att utbilda i teologi. Teologisk utbildning handlar 

om att leda människor dit de behöver komma för att kunna 
fullgöra en uppgift i kyrkan. Uppgiften är att föra varje 
student från den punkt i livet där han eller hon befinner sig 
till den punkt han eller hon behöver vara.

För att erbjuda en bra och relevant utbildning behöver 
man identifiera vad de utexaminerade studenterna ska kunna 
göra i den tjänst som väntar. Det handlar om att lokalisera 
behoven i fråga om sakkunskap. En sådan lista låter 
sig snabbt fyllas med innehåll, men allt går inte 
att få med i en treårig utbildning. Därför 
måste man prioritera, t.o.m. bland det 
man anser vara nödvändigt.

En persons förmåga att utföra sin 
tjänst beror inte bara på vilka fakta-
kunskaper vederbörande har. Det 
krävs också en rad färdigheter och 
förmågor samt förhållningssätt och 
värderingsförmåga. Som teologisk 
utbildningsordnare måste man även 
här identifiera de förmågor och färdig-
heter som studenten behöver förvärva 
för att kunna fungera i tjänst. Det handlar 
om samarbetsförmåga, problem- och kon-
fliktlösning, kommunikation, både lyssnande 
och talande o.s.v. Det nya europeiska samarbetet i 
högre utbildning, Bologna-processen, betonar detta tydligt. 

Vidare behöver en utbildningsinstitution anpassa sig till 
de förkunskaper som studenterna har när de kommer. Här 
finns det stora individuella variationer även om fullgjord 
gymnasieutbildning är grundkrav. Man kan också över tiden 
notera vissa trender i fråga om förkunskaper. Gymnasieelever 
lär sig inte exakt samma sak i dag som för tio eller tjugo år 
sedan. Här måste vi vara lyhörda och anpassa våra inledande 
kurser så att lärande uppstår.

Med utgångspunkt i dessa två tidpunkter i en students 
liv – studiernas början resp. tjänsten efter utbildningen 
– formulerar vi som skola en utbildningsplan. Vi väljer ut 
kurser som förmedlar de faktakunskaper som är nödvändiga. 
Vi formulerar målbeskrivningar för varje enskild kurs som 
fokuserar både på faktakunskaper, på färdigheter och på 
förhållningssätt.

Den stora utmaningen ligger på de båda senare begrep-
pen: färdigheter och förhållningssätt. Sådant kan man inte 
forcera fram, bara stimulera. En hel del färdigheter kan man 
genom examinationer och uppgifter öva, medan människors 
förhållningssätt måste växa fram.

En tröst är att våra studenter verkar lära sig minst lika 
mycket utanför den schemalagda undervisningstiden som 
under föreläsningarna. Genom samvaro med personal och 
studiekamrater växer och mognar de.

En god miljö är viktig, både ur andliga, sociala och aka-
demiska synvinklar. Det handlar om att skapa öppenhet i 
kombination med tydlighet. Att samtala är ett av de bästa 
sätten att tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhåll-
ningssätt. Både den intellektuella skärpan och den sociala 
kompetensen övas runt lunch- och kaffebord.

Att studenterna lär sig mer utanför lektionstid är 
också ett memento i fråga om utbildnings- och 

kursplaner. Det är naivt att tro att man kan 
täcka in allt i målformuleringar som går 

att examinera. I utbildningsvärlden 
talar man därför både om den ”dolda 
utbildningsplanen”, d.v.s. det som 
görs men inte sägs i klartext, och 
om ”icke-kursplanen”, det man 
utelämnar ur utbildningen men 
som ändå bidrar till att forma stu-
denterna.

Ur detta perspektiv blir det svenska 
kravet på konfessionslöshet vid teo-

logiska lärosäten svårt att leva upp till. 
Hur ska en student kunna förberedas för 

en pastoral gärning om varje undervisnings-
moment ska vara konfessionslöst? Genom Sveriges 

historia har universitetsutbildningarna fungerat just därför 
att man där lagt stor tonvikt vid den kristna teologin. Andligt 
formande miljöer har skapats genom enskilda lärare, den 
”dolda utbildningsplanen”. Genom att lärarna vid univer-
siteten förmedlat inte bara fackteologisk sakkunskap utan 
också pastoralteologiska perspektiv och i många fall varit 
goda kristna föredömen har kyrkan kunnat använda sig av 
universiteten. 

Bologna-processen fokuserar studenternas anställnings-
barhet efter utbildningen som en huvudpunkt. Studenternas 
värderingar och förhållningssätt kan därför inte lämnas utanför 
utbildningsplanerna. Att bara gömma sig bakom allmänna 
västerländska humanistiska värderingar räcker inte för en 
kyrka som vill vara sin Herre trogen. Om svenska staten och 
Högskoleverket inte vill ge kyrkan möjligheten att få detta 
vid de statliga lärosätena måste kyrkan ta ett större ansvar för 
utbildningen av prästerna. Församlingsfakultetens existens 
är – det är vår övertygelse – ett uttryck för det. 

Johannes Hellberg
rektor

Andligt 
formande 

miljöer har skapats 
genom enskilda 

lärare, den ”dolda 
utbildnings-

planen”.
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Från Skriften

J ulen är glädjens högtid då vi firar att Guds Son blev 
människa för att ta sig an mänsklighetens behov av 
nåd. Själva var vi alla i en återvändsgränd. Men genom 

barnet i krubban sker något nytt. Så säger Herren genom 
profeten Jesaja: ”Ett barn blir oss fött, en Son blir oss given. 
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: 
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, 
Fridsfurste.” 

Här ser profeten den utlovade 
Frälsarens födelse. Vilket oer-
hört glädjebud från himlen, 
att det inte är ute med oss, 
utan att Gud vill att vi 
ska bli frälsta och få del 
i himmelriket. Jesaja 
ser löftet när Guds 
Son skulle födas av 
en jungfru. 

Messias namn visar 
hur han är. Frälsaren 
är själv det högsta av 
alla under, eftersom 
Gud i honom blir män-
niska. Han kommer till 
jorden för att fullända 
himmelriket genom att 
öppna det för den fallna 
mänskligheten. Han kallas 
Rådgivare därför att han skaffat 
råd för varje människa som på grund 
av sin synd hamnat i djävulens och dödens 
våld. Kristi övernaturliga födelse och uppståndelse 
är beviset för att han själv övervunnit det onda och besegrat 
döden – han är en mäktig Gud med kraft att hjälpa. Han har 
en faderlig kärlek, som erbjuder människan nåd och frid.

700 år efter att Jesaja fick ta emot löftet om Frälsaren hör-
des en ängels röst framför några herdar, utanför Betlehem. 
Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket 
förskräckta. Gud är helig och inför honom blir vår orenhet 
tydlig. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär 
bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en 
Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, 
Herren.” 

Guds nåd och krubban i Betlehem
Vi behöver inte vara rädda. Herren vill vårt bästa och han 

har ett glädjebud till oss: Kristus har kommit för att skingra 
all rädsla, han vill frälsa dig och visa dig hur mycket han älskar 
dig. Ängeln har ett bud till dig om en stor glädje. Det stora har 
skett att Gud har gjort sig själv liten som ett barn, fötts som 

människa och blivit som en av oss, fast utan synd. 
Han som skapat himmel och jord är lagd i 

en liten krubba! Han kan ännu inte gå 
och han är beroende av en ung mors 

omsorg. Herren som är en väldig 
Gud och Konung har trätt in 

under människans livsvillkor 
för att leva hennes liv, på det 

sätt som hon från början 
var skapad till. Kristus 
kom för att befria män-
niskan från allt ont som 
håller henne fånge i 
världen. 

Från och med denna 
första julnatt fanns det 
ingen återvändo. Han är 

nu underkastad mänsklig 
sårbarhet och en kallelse 

att bära världens synd upp 
på korsets trä och lida straf-

fet för den. 
Därför säger evangeliet att vi 

inte behöver vara rädda. Guds Son 
är mitt ibland oss och den som håller 

sig till honom har inget att frukta, varken i 
liv eller död. En Frälsare är oss född, som utblottade 

sig på allt och offrade sitt eget blod för att vinna oss. 
Var finner jag en nådig Gud? I krubban och sedan på 

korset. I julens budskap möter vi nåden som skapar tro och 
förväntan, frid och frälsningsvisshet. 

”Dagen är kommen, kärlek triumferar. 
Kom, låt oss skynda till Betlehem. 
Hälsad av änglar Krist är född till jorden. 
O kom, låt oss tillbedja, 
o kom, låt oss tillbedja, 
o kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.” (SvPs 1��:1)

Amen.
Per-Anders Grunnan

präst
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Fakultetens dag 1� september 
inleddes med Torbjörn Johanssons 
föredrag ”Barockens blomstrande 

psalmdiktning”. Syftet med 1�00-talets 
psalmer var att förmedla lära och tröst, 
men psalmerna skulle även väcka affekter 
och glädja. Därför användes retoriska 
former: synonymer, uppräkningar och al-
litteration, retoriska frågor (Sv.ps. ��9:�) 
och utrop (Sv.ps. �00:�,�: Ack!).

Torbjörn visade hur barockens store 
psalmdiktare Paul Gerhardt i Sv.ps. �00 
låter själen tala till sig själv. Gerhardts 
förebild är kung David som i Psalt. 10�:1 
sjunger: ”Lova HERREN, min själ”. I 
fjärde strofen instämmer sångaren där-
efter i den lovsång som redan pågår i 
skapelsen.

I gammal predikoteori talade man om 
en språkligt enkel stil, mellanstil och hög 
stil. Eftersom Paulus inte predikade ”med 
stor vältalighet” (1 Kor. �:1), eftersträvade 
även Gerhardt att i sina psalmer röra 
sig mellan enkel stil och mellanstil men 
undvika hög, ”vältalig” stil. 

Det har sagts att barocken drev psal-
men i subjektiv riktning. Men ”jag” i 
Gerhardts pslamer är, påpekade Torbjörn, 
ett ”exempel-jag”, som blir allas som 
sjunger (se Sv.ps. ��9). 
 
Vi förflyttades med Björn Fyrlunds före-
drag ”Att handla och leva rätt enligt J. O. 
Wallin” till den begynnande romantiken. 
Wallins psalmbok antogs 1819. 

Man har frågat om Wallin lärde rättfär-
diggörelse genom gärningar i sina psalmer. 
Fyrlund föreslog snarare Jakobsbrevets 
”tron utan gärningar är död”. Tro är inte 
ett huvudets upprepande av lärosatser 
utan, om det är en sann tro, följs den 
av helgelse. Wallins moralutläggning är 
uppmaning till kristen livsstil, menade 
Fyrlund. 

Wallin skrev själv eller bearbetade en 
stor del av psalmboken. Typiska inslag 
är det dubbla kärleksbudet, den gyllene 
regeln, samhällsnytta och det felvända 
begäret som hinder för livet i Gud.

 
Om ”Den kända Lina Sandell – och 
den okända” handlade Rune Imbergs 
föredrag. Undervisad av fadern som var 
präst lärde sig Lina Sandell tidigt franska, 
tyska och engelska och läste litteratur 
på originalspråken. Som �9-årig, 18�1, 
anställdes hon av EFS för litterärt arbete. 
Hon levererade mängder av sångtexter. 
Totalt blev det �000 psalmer! 

Imberg gav bakgrund till några psalmer. 
Vid ett tillfälle satt Sandell i ett askträd 
och såg en rovfågel jaga en liten fågel, som 
fann skydd i trädet. Där föddes ”Tryg-
gare kan ingen vara”. Imberg berättade 
också om Linas ställningstagande i striden 
med waldenströmarna om den objektiva 
försoningen (Jesus som offer). Psalmen 
”Jesus för världen” är ett inlägg.

Intressant nog var det Lina Sandell och 
Amy Moberg som sammanställde C. O. 

Psalm och teologi på Fakultetens dag

Rosenius ”Dagliga betraktelser” genom 
klipp ur hans tidskrift Pietisten.
 
Dagen avslutades med musikdirektör 
Henrik Tobins övergripande men djup-
sinniga analys av psalmsång i ”Psalmen 
som ett möte med Guds skönhet”. 

Utifrån orden i Upp �:1, ”en dörr 
stod öppen till himlen”, framhöll To-
bin att psalm och musik handlar om 
både ett yttre och ett inre. När psalmen 
beskriver skapelsens skönhet och Kristi 
försoningsverk, beskrivs indirekt Gud 
själv, källan bakom allt detta. Vi ställs 
alltså inför frågan: Vem är konstnären 
bakom det sköna? Våra sinnen låter 
oss bakom det yttre ana det inre, den 
”verkliga verkligheten”. I Sv.ps. �0�:� 
beskrivs detta:

Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sig förråder,

hur skön då måste själva källan vara,
den evigt klara!

Dagen markerade för fakulteten en 
kompletterande inriktning, som kan 
leda vidare till ytterligare insikter om 
enheten mellan teologi och fromhet.

Stefan Pehrson

Paul Gerhardt Lina Sandell J. O. Wallin
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”När tiden var fullbordad 
sände Gud sin Son, född 

av kvinna och ställd under 
lagen, för att han skulle 

friköpa dem som stod under 
lagen, så att vi skulle få 

söners rätt”  (Gal. �:�–�).

Vänner!

D et är en oerhört stor glädje för oss på 
Församlingsfakulteten att erfara det stöd 
vi får från trogna understödjare runt 

om i världen. Vi gläds åt er vilja att ge och åt era 
förböner. Gud välsigne er alla!

Nu är bokslutet för föregående läsår klart och det 
visar att vi tyvärr ökade vårt medflyttade underskott 
ytterligare, så att det nu omfattar ca 1 miljon kronor! 
Denna gång beror underskottet på den finansiella 
kräftgången som drabbat våra fonder. Inledningen 
på detta läsår har tyvärr gjort att vi nu har ännu mer 
att hämta ikapp.

Det finns många olika sätt att bidra med gåvor:
1. Vi har många gånger tidigare bett om regel-

bundna gåvor och många av er ger regelbun-
det till vår verksamhet. Det betyder mycket 
med dessa återkommande gåvor – det ger 
oss en bas som ökar vår frimodighet. 

�. Ska ni uppvakta någon på en högtidsdag, 
finns möjligheten att ge en gåva till oss. Då 
skickar vi gratulationskort. Vi skickar också 
kondoleanskort vid gåvor i samband med 
begravningar.

�. Jag vill ta tillfället i akt att påminna om möj-
ligheten att ge avkastningen från aktieutdel-
ning till oss med avdragsrätt.

�. I många andra länder förekommer det ofta 
att lärartjänster inrättas genom donationer. 
Tjänsten/professuren får då ofta namn efter 
donatorn. På Församlingsfakulteten tänker 
vi att det är värt att pröva om det finns nå-
gon eller några som genom donation skulle 
kunna göra det möjligt för oss att inrätta nya 
tillsvidaretjänster i fler ämnen. Det vore ett 
verkligt effektivt sätt att långsiktigt stödja 
vårt arbete med den heliga teologin. Det är 
också möjligt att ge donationer till fonder 
som stiftelsen Pibus sedan tidigare förvaltar. 
Ta gärna kontakt med oss, så kan vi ordna det 
hela så att donators önskemål uppfylls.

Vi arbetar i tron på att Gud ska förse oss med det 
vi behöver och vi inbjuder Dig som läser att vara 
med och bära oss i bön och med understöd. Din 
insats gör skillnad!

Johannes Hellberg
rektor

Hälsnings redaktion 
tillönskar sina läsare 

en välsignad julhögtid!

Nytt intag på FFG hösten 2010 
– välkommen med din ansökan!

www.ffg.se



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

”Hälsning” är utgiven av Församlingsfakulteten,
Södra vägen �1, �1� �� Göteborg
Tel: 0�1-��8 �� �0 Fax: 0�1-��8 �� �8
E-post: info@ffg.se Hemsida: www.ffg.se
Postgiro: � �� ��-9
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Examen på Församlingsfakulteten
Vid läsårsavslutningen gick fyra studenter ut den treåriga TU-utbildningen. 
Hälsning ställde några frågor till dem:

1. Kan du säga något om din 
studietid jämfört med hur dina 
förväntningar var? 
Patrik: När jag började mina studier i 
Göteborg hade jag stora förväntningar, 
eftersom jag hade hört en del om FFG 
innan jag började. Och med facit i hand 
kan jag lugnt påstå att jag verkligen inte 
blivit besviken. Tiden på FFG har varit 
berikande på ett långt mer djupgående 
sätt än vad jag hade väntat, trots mina 
höga förväntningar.

Thomas: Mina förväntningar på Försam-
lingsfakulteten var höga när jag kom dit, 
därför att en god vän rekommenderat 
skolan. Jag blev inte besviken på utbild-
ningen. Vi hade duktiga lärare, och vi 
har under åren här fått lära oss oerhört 
mycket. Det finns en härligt öppen at-
mosfär och möjlighet till samtal om svåra 
frågor. Eftersom jag inte kommer från ett 
evangelisk-lutherskt sammanhang har 
jag uppskattat denna öppenhet mycket. 
Dessutom betyder det oerhört mycket 
att all denna teologiska undervisning är 
insatt i ett sammanhang av andakter.

2. Vad hoppas du få för tjänst i 
framtiden?
Patrik: Möjligheter jag tycker mig se är att 
tjänstgöra som präst i något sammanhang i 
Norden eller möjligen som missionär i 
övriga världen. Personligen tycker jag 
mig se hur många möjligheter som helst 
när jag tänker på de olika sammanhang 
jag känner till och har kontakt med. I 
dagsläget kanske jag inte kan jobba heltid 
som präst med tanke på att ekonomin 
på många håll är ganska kärv. Men det 
är också möjligt att tjänstgöra som en 

s.k. tältmakarpräst, d.v.s. förtjäna sitt 
uppehälle med ett profant jobb och verka 
som pastor vid sidan om.

Thomas: Jag hoppas att mitt framtida 
arbete är kopplat till mina teologistudier, 
att jag får tillfälle att ge av allt jag fått. 
Jag hoppas att få undervisa och leda en 
församling, men om det ska ske som 
ungdomsledare, präst eller missionär 
vet jag inte än. Jag är inte heller klar 
över vilket sammanhang som kunde 
vara aktuellt.

Daniel: Det viktiga är att Gud får leda, så 
att man hamnar på rätt plats. Det finns 

många behov i Sverige: Att bygga upp nya 
bibeltrogna församlingar, att ge ut och 
sprida klar evangelisk-luthersk litteratur 
och tidningar m.m. för olika åldrar, att 
låta invandrare få möta evangelium o.s.v. 
Det saknas inte arbetsuppgifter. Jesus har 
uppmanat oss att ”be skördens Herre att 
han sänder arbetare i sin stora skörd”!

Andreas: Jag hoppas att få arbeta med 
församlingsplantering, genom att leda 
människor till tro på Kristus, undervisa 
och fostra dem till sant lärjungaskap, an-
tingen i Sverige eller utomlands. Dessutom 
vill jag på olika sätt hjälpa de kristna som 
lider av svår förföljelse för sin tro.

Kopplar av med lite kurslitteratur?

Fyra belåtna studenter med läraren Torbjörn Johansson i mitten.


