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Ledare

Prästutbildning i förändring

I Sverige dominerade de två teologiska fakulteterna i 
Uppsala och Lund den akademiska teologin under 
lång tid. Mot slutet av 1900-talet utökades skaran av 

utbildningsanordnare kraftigt av olika skäl. För den som 
vill studera teologi och/eller religionsvetenskap på högsko-
lenivå i Sverige finns 1�–13 olika statliga lärosäten att välja 
mellan samt tre fristående med statlig ackreditering.1 Det 
har visserligen inneburit en ökad konkurrens som spor-
rar, samtidigt som det också medfört en uppsplittring av 
resurserna. Risken finns att många aktörer med begränsade 
resurser i stället för några få större med bättre resurser 
skapar färre dynamiska och internationellt slagfärdiga 
forskningsmiljöer.

När Bologna-processen implementerades i Sverige på 
allvar �007 togs teologie kandidat-examen bort som yr-
kesexamen. Det handlar om den fyraåriga examen som 
uppfyllde både Högskoleverkets och Svenska kyrkans krav, 
med vissa särskilda krav på språkstudier, fördelning av 
ämnen och bredd i fråga om kurser samt kursen ”Svenska 
kyrkans tro och liv”.

Upplägget av utbildningen anpassades i stället till den 
europeiska standarden (som dock många länder avviker 
från) med tre år för kandidatexamen och ytterligare två för 
masterexamen. De svenska universiteten designade då i dialog 
med Svenska kyrkan en prästutbildning om totalt fem år, där 
delar av utbildningen ges i samarbete med Svenska kyrkans 
pastoralinstitut i Lund resp. Uppsala. Upplägget kan sägas 
möta Bologna-processens krav på anställningsbarhet på ett 
gott sätt, men det som nu gör att upplägget skrotas innan 
det hunnit sätta sig är att Högskoleverket underkänner 
konstruktionen.

Det som prästutbildningen faller på är Högskolelagens krav 
på konfessionslöshet för både lärare och studenter. Genom 
samarbetet fördes konfessionella moment och krav in i de 
statliga universitetens utbildningar, något som helt enkelt 
inte är tillåtet enligt svensk lag.

Parallellt med förändringarna inom religionsvetenskap och 
teologi specifikt har lärarutbildningarna också förändrats. 
Tidigare ordningar gjorde det möjligt för lärarstudenter 
att läsa fristående kurser inom olika ämnen för att sedan 
på lärarhögskolan komplettera med pedagogik och få en 
lärarexamen. Numera ska didaktik och pedagogik integreras 
i kurserna. Det får till följd att allt färre kurser och moment 
kan bli gemensamma för lärar- och prästkandidater.

Troligen kommer de mindre lärosätena att tvingas välja 
fokus, att satsa på teologer eller lärare. Alla kommer inte 
att ha resurser att göra både ock. Frågan är vilka val som 
kommer att göras. Kommer tillräckligt många högskolor 
att våga satsa på att utbilda teologer utan yrkesexamen eller 
kommer lärarutbildningarna med säkrare arbetsmarknad 
att dominera bilden?

Ännu en utmaning som vi nu möter i Sverige i fråga om 
prästutbildning på de statliga lärosätena gäller inflytandet 
över innehållet i utbildningarna. Högskoleverkets krav går 
numera i riktningen bort från den klassiska utformningen 
där ämnen som bibelvetenskap, systematisk teologi och kris-
tendomens historia alla ses som ”kristna” ämnen. Dessa bör 
inte längre få dominera utbildningarna så som förr. Före år 
�000 legitimerades dessa ämnens särställning av det faktum 
att Sverige hade en statskyrka. Om de svenska högskolorna 
går högskoleverket till mötes i denna fråga och ersätter de 
klassiska teologiska ämnena med religionsvetenskapliga, 
kommer den teologiska halten i utbildningarna att tunnas 
ut ytterligare. Kanske får vi i framtiden präster som studerat 
islam mer än kristendomen under sin utbildningstid?

Det är hög tid att inse att kyrkorna inte bör göra sig så 
beroende av statliga utbildningssystem som fallet är i Sve-
rige idag. Makten över prästutbildningen är en avgörande 
fråga, för där formas nästa generations ledare. Situationen 
visar tydligt på behovet av fria teologiska lärosäten, om inte 
Församlingsfakulteten redan fanns skulle det vara läge att 
starta…

Johannes Hellberg
rektor

Rubriken är lånad från en utredning genomförd av Kyrkans hus i Uppsala för några år sedan. 
Det händer mycket inom utbildningsvärlden i och med det europeiska utbildningspolitiska 
samarbetet som kallas Bologna-processen. På svensk mark har relationsförändringen mellan 
Svenska kyrkan och staten också fått konsekvenser för de teologiska utbildningarna som knappast 
någon kunnat förutsäga.

1  En högskola erbjuder kurser i teologi och religion endast inom 
lärarprogrammet.
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Från Skriften

Pilatus fråga (Matt �7:��) är fortfarande aktuell. I julens 
tid når budskapet om Jesus ut på nytt, även till många 
som inte går i kyrkan. Det sker genom bilder, sånger 

och traditioner. Men vad ska vi göra med Jesus i julfirandet? 
Kanske har du ställt frågan eller mött den i någon form. Hur 
kan Jesu födelse påverka mitt liv idag?

Låt oss ta fasta på ett av Jesusbarnets namn för att ge ett 
svar. I Jesajas julprofetia sägs det att barnet ska heta ”frids-
furste” (Jes 9:6). Han är den som kommer med frid till 
vår värld. När fridens furste kommer till världen, sjunger 
änglarna ”frid på jorden”. Våra svenska ord ”frid” och ”fred” 
går i detta sammanhang ytterst tillbaka till hebreiskans 
”shalom”. Ordet betecknar ett tillstånd där allt är som det 
ska, då det råder fullkomlig harmoni. Det finns då inget 
som oroar, inget som förstör, ingen smolk i glädjebägaren 
– allt är fullkomligt. Denna frid rådde i skapelsens morgon. 
I skapelseberättelsen möter vi den glädje och friskhet som 
präglade Guds verk. De första människorna levde i gemen-
skap med Gud och med varandra och de fick råda över allt 
skapat. Det fanns ingenting de behövde känna fruktan inför. 
Rädsla och oro fanns inte. Ju mer vi läser de första kapitlen i 
Skriften, desto mera förstår vi hur skadad, ja, hur onormal 
världen är. Mellan oss och Edens lustgård ligger syndafal-
lets realitet. Mitt i all den skönhet och godhet som finns i 
världen, som vittnar om Skaparen, är den tragisk på många 
sätt. I en julprofetia sätts ord på vår situation: Vi vandrar i 
mörker och bor i dödsskuggans land (Jes 9:�). Men lyssna! 
Nu ljuder en änglasång, ett budskap om frid.

Vi vet från olika områden i livet, att ”frid” är ett ord som 
behöver ha täckning i verkligheten. Friden i en familj där 
det pyr av förtryck och missnöje, är ingen verklig frid. När 
de falska profeterna ropade ”Frid, frid” mitt i synd och 
orättfärdighet, så var det ingen verklig frid. Den bibliska 
friden är förenad med rättfärdighet och sanning. När äng-
larna sjunger om frid är det förenat med den outsägligt 
stora frälsningsgärning som julen handlar om. Skaparen 
träder själv in i den värld han har skapat och blir en del av 
den. För att rädda de människor han skapat blir han själv 
människa. Herrarnas Herre blir allas slav. Den högste kliver 
ned till det allra lägsta, till fattigdomens bädd i krubban, 
till korsets övergivenhet. När frälsningsverket är fullbordat 
kan han därför efter uppståndelsen hälsa lärjungarna med 
orden: ”Frid vare med er.”

Den dyrbara friden – En julbetraktelse

Därför finns det frid att finna hos honom även idag. Den 
har en objektiv, faktisk sida: Det har stiftats frid, fred: Gud 
var i Kristus och försonade världen med sig själv. Likt Jakobs 
stege, som upprättade en förbindelse mellan himmel och 
jord, så är Kristi person och verk en förbindelse mellan Gud 
och människorna. Inneslutna i Kristus kan vi få äga Guds 
frid, vara inneslutna i Guds frid. Genom dopet förs vi in i 
den, i det predikade ordet förmedlas den, genom tron tar 
vi emot den. Från nattvarden får vi gå med orden: ”Gå i 
Herrens frid”. 

Det finns ju i en människas hjärta många onda begär, 
disharmoni, oro och ängslan. Detta får också en kristen 
erfara och kämpa med. Vi ska erkänna att detta finns, men 
inte låta det få makt över oss. Kallelsen är att låta Kristi frid 
regera i hjärtat (Kol 3:15). Men hur kan det ske? Genom 
att vi ofta hör och läser Guds ord, lever i dopet, kommer 
till gudstjänsterna, tar emot nattvarden, lever i den kristna 
gemenskapen, ber i tro på Guds löften. När tron blir oviss 
och försagd, när den anfäktas och är som en rykande veke, 
behövs Guds ord som kommer utifrån och förmedlar viss-
heten på nytt. Vi behöver alla de yttre nådens medel som 
Gud har inrättat för att vinna och bevara friden.

Inför julen brukar vi uppmana varandra att inte jaga och 
stressa. Men det finns ett slags jagande som vi faktiskt ska 
ägna oss åt: 

”Sök friden och jaga efter den” (Ps 34:15).

Torbjörn Johansson
Lektor 

”Vad skall jag göra med denne Jesus, som kallas Messias?” 
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Trångt i kapprummet

Två bibelskolor möts – Bibelskola XP på besök

Carsten Hjorth Pedersen från Kristent pædagogiskt institut 

signerar böcker

”Gamla” studenter på besök

Kenyas biskop Walter Obare på uppskattat besök

FFG:s diakonilärare Kristina Sundström har nu gift sig och 
flyttat till USA

Jakob Imberg blev den förste att ta ut EEAA-ackrediterad 

examen. Här med mamma Katrina

Tidigare studenten Daniel Johansson har återvänt till 
Göteborg efter studier i USA och Skottland

Tremper Longman föreläser om Höga visan

Året som gått
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Jakob Imberg blev den förste att ta ut EEAA-ackrediterad 

examen. Här med mamma Katrina

Sommaravslutningens traditionella korvservering

Fikapaus för sommarbibelskola årgång 2010

Andreas Eklund berättar om Open Doors arbete bland 

världens förföljda kristna

Tidigare studenten Daniel Johansson har återvänt till 
Göteborg efter studier i USA och Skottland

Bokmanus på väg till tryck

Fika på gården
Avslutning för bibelskolan 09/10

Året som gått
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Boka tider redan nu! Annonser och information

Praktisk hjälp?!
Vill du göra en insats för Församlingsfakulteten?
I samband med att vi får utökade lokaler har vi stort behov av frivilliga krafter. Vi behöver hjälp med en del praktiska vaktmästarsysslor, 
det ska monteras hyllor och gardinstänger, vi behöver nya gardiner m.m.

Intresserad? Anmäl dig till Församlingsfakultetens expedition info@ffg.se eller 031-778 35 40.

Redaktionen tillönskar sina 
läsare en välsignad julhögtid!

Kurs i troslära och bibelkunskap
Vårterminen 2011
Tema: Under läsåret går vi igenom trosbekännelsen som en grundkurs i troslära. Hösten ägnades åt 1:a trosartikeln,
 om Fadern och skapelsen. Under vårterminen planeras en genomgång av trosbekännelsens 2:a och 3:e artikel.

Lärare: Bengt Birgersson (BB), Johannes Hellberg (JH), Rune Imberg (RI), Daniel Johansson (DJ), Torbjörn Johansson (TJ), 
 Timo Laato (TL)

Tid: Lördagar 10.00 –12.30 

Plats: FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61

Datum:  
”Vi tror ock på Jesus Kristus”

29/1 Om Kristi person TJ

19/2 Om Kristi verk I: Under, undervisning DJ

12/3 Om Kristi verk II: Död och uppstånden RI

”Vi tror ock på den helige Ande”

2/4 Om Anden  JH

7/5 Om Andens verk I: kyrkan TL

21/5 Om Andens verk II: syndernas förlåtelse och ett evigt liv BB

Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen.
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 29 januari.

VÄLKOMNA!
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D et är ett lyft för vår verksamhet att få tillgång 
till annexet eller gårdshuset som det också 
kallas. Huset ligger lite skyddat bakom 

huvudbyggnaden vilket skapar en tystare miljö. 
Spårvagnsljud och trafikbuller från Korsvägen når 
inte dit på samma sätt. Huset vetter på baksidan 
mot universitetsområdet högre upp i backen. Ni-
våskillnaden bärs upp av en stödmur som begränsar 
dagsljuset i rummen på bottenvåningen, men med 
rätt belysning kommer det inte att vara något pro-
blem för oss. Huset har generös takhöjd och i vissa 
rum finns tidstypisk träpanel på väggarna. Kort 
sagt har huset charm.

Huset är lite yngre än fastigheten i övrigt, vilket 
beror på att det renoverades i grunden inför jubi-
leumsutställningen 19�3. Huset har under ganska 
många år använts för utbildning och terapisamtal, 
vilket gör att lokalerna är i förhållandevis gott skick. 
Några av golven behöver behandlas, en del målning 
behöver utföras o.s.v., men det är egentligen inte 
så omfattande. En del av det som behöver göras 
har hyresvärden lovat stå för, men en del mindre 
arbeten får vi göra själva.

För någon vecka sedan bytte vi lås till ytterdörrarna 
och kontoren. I dagarna påbörjas arbetet med att dra 
telefon- och nätverkskablar. Vår telefonväxel börjar 
bli gammal och det finns inte längre reservdelar att 
tillgå. Vi passar därför på att byta telefonsystemet 
mot en Centrex-växel som vi hyr av Telia. Vi ska 
också installera larm och dra om elen i några rum. 
Sedan följer arbete med bokhyllor, gardiner och 
annan utsmyckning. Vi försöker att skapa en så 

Renovering pågår 
Som vi berättade i förra numret av Hälsning har vi sedan 1/10 
utökat vår del av lokalerna i Johannebergs landeri. Vi vill i denna 
artikel ge er läsare en inblick i vad som sker och hur vi kommer att 
använda lokalerna. 

trivsam atmosfär som möjligt med 
våra begränsade medel.

I väntan på renoveringarna på 
bottenplan använder vi nu två av 
rummen på ovanvåningen som 
undervisningsrum. Tanken är att vi 
på första våningen ska få en större 
undervisningslokal som är avdelbar 
med en vikvägg. Vi behöver inte 
de stora ytorna till vardags, men 
i samband med temadagar och 
offentliga föreläsningar behöver vi 
en sal som kan rymma lite fler.

Det nya huset kommer att rymma 
ovan nämnda undervisningslokal, 
expedition och biblioteksexpedition 
på bottenvåningen. På ovanvåningen 
kommer delar av biblioteket att sam-
sas med läsplatser för studenterna 
och arbetsrum för rektor. Den gamla 
expeditionen kommer att fungera 
som lärarrum. Alla timlärare kom-
mer att få arbetsplatser i anslutning 
till lärarrummet.

En del frågor återstår att lösa, 
inte minst frågan om uthyrning 
av den överkapacitet av lokaler 
vi fått. Vi ber om ert stöd och er 
förbön för arbetet.

Johannes Hellberg
rektor

N är vi från styrelsens sida 
följer FFGs verksamhet 
är det lätt att känna både 

stolthet och bävan. 

Stolthet därför att undervisning 
och forskning visat sig ha sådana 
kvalitéer att grupp efter grupp av 
utexaminerade studenter verkli-
gen fått något att bidra med i det 
svenska kyrkolivet av en fördjupad 
tillit till Gud och hans Ord.

Bävan därför att vi i styrelsen många 
gånger frågat oss: Hur länge kan vi 
räkna med att få så stora och många 
bidrag från enskilda understödjare 
och vänner till fakulteten, och hur 
många studenter är beredda att 
med så begränsade ekonomiska 
bidrag offra flera års studier utan 
några garantier för fasta inkomster 
efter examen?

Esras och Nehemjas tempelbygge efter 
exilen i Babylon har mer än en gång 
fått hjälpa oss att förstå vår egen 
tid. Då, som nu, handlade det om 
att upprätta gudstjänsten och att 
på nytt ta Guds Ord på allvar, både 
som Guds folk och som enskilda 
medlemmar i det. I den situatio-
nen talade Gud genom profeten 
Malaki till folket bl a detta: ”För 
in fullt tionde i förådshuset” (Mal 
3:10). Det var en av förutsättning-
arna för att templet skulle kunna 
återuppbyggas att det också fick 
de ekonomiska bidragen.

Jesus har uppfyllt hela den gammal-
testamentliga cermoniallagen, även 
bestämmelserna om tiondegivande, 
men ännu i dag pågår det andliga 
tempelbygge där FFG vill vara en 
del. Till det tempelbygget behövs 
också din frivilliga gåva – låt den 
följas av många förböner.

Per Bodemar
ordf i PIBUS 

Ekonomi

Vi försöker att 
skapa en så 

trivsam atmosfär 
som möjligt med 
våra begränsade 

medel.
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Tre frågor till fyra elever på Bibelskola Göteborg
I år, liksom under förra läsåret, är bibelskoleklassen långt ifrån enhetlig. Människor i olika åldrar, med 
olika bakgrund och livssituation, som tillhör olika kyrkor och varit kristna olika länge, hittar på olika sätt 
till Församlingsfakulteten och möts i studier, andakter och gemenskap. Här får Du möta några av dem!

1. Berätta lite om dig själv! Vem är du?
2. Varför Bibelskola Göteborg?
3. Vad är det bästa med bibelskolan?

Karl Horgby, 21 år
1. Jag kommer från Tranås, gick estetiskt program med inriktning musik på gymnasiet och senare 

en musikalutbildning som jag hoppade av. Sen har jag jobbat en del i industri och på lager och 
med att renovera lägenheter. Jag tittar mycket på film och teveserier, spelar dator. Och så gillar 
jag musik, spelar lite då och då och sjunger gärna.

�. För att den låg i Göteborg. Jag hade hört mycket bra om bibelskola och ville gärna gå en. Det 
verkade intressant, jag ville lära mig.

3. Vilken fråga! Det är som att fråga ”Vad är det bästa med godis?” Undervisningen är det bästa.

Sanni Nurmi, 20 år
1. Jag kommer från Finland, tog studenten i våras och är nu på äventyr i Sverige (inte svenskspråkig, 

så det är utmanande). Jag älskar musik – att spela, sjunga och lyssna.
�. Jag ville gå bibelskola, men visste inte var. Jag funderade på Spanien – jag ville lära mig spanska. 

Men undervisningen på skolan jag tittat på i Spanien visade sig vara på engelska, så då fick det bli 
mitt andra alternativ, Sverige. En vän rekommenderade FFG, jag fick numret till en av lärarna 
på skolan och så kom jag in.

3. Folk. De är vänliga och roliga, det känns bra att vara här. Man får vara som man är. Och så är det 
bra undervisning.

Gunilla Persson, 67 år
1. Jag är trebarnsmor och har jobbat inom vården, på senare år inom äldrevården. Nu är jag pen-

sionär.
�. Jag är döpt och konfirmerad, men har väl inte varit engagerad inom kyrkan utom att barnen 

gått på barntimmar och så. Nu är jag engagerad i Björkekärrs församling. Jag har längtat efter en 
bibelskola, men det har inte passat in riktigt. Förra våren fick jag genom diakonen i församlingen 
höra talas om lördagsundervisningen på FFG. Jag gick sommarbibelskolan både -09 och -10, 
där träffade jag Nadja. Sen kändes det att nu var rätt tid; jag kände mig hemma på FFG, visste 
lite vilket folk som var här, jag och Nadja kände varandra... Det stämde.

3. Att jag får fördjupa mig. Jag har lite spridda kunskaper, det finns hål i min bibelkunskap som 
behöver fyllas igen. Och så de gemensamma andakterna.

Nadja Hannon, 50 år
1. Jag är född i Libanon, men kom till Sverige -75. Jag har jobbat med människor hela livet, numera 

är jag förtidspensionär.
�. Min tro. Jag är döpt, har varit och är aktiv i kyrkan, men jag har inte haft möjlighet att fördjupa 

mig förrän de senaste tio åren. Jag har länge velat läsa teologi men det är svårt när man har familj, 
barn, ansvar. Jag orkade inte gå skola på heltid, och jag ville inte flytta från Göteborg. Så hittade 
jag FFG och sommarbibelskolan på nätet, och gick den. Sen sökte jag till Bibelskola Göteborg.

3. Gemenskapen i bönen, tidebönerna.


