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Jubileumsbok!

Ledare

Från Skriften

”Eftersom jag har
min Guds hus kärt…”

Frälsningens jubel medan mörka
moln hopar sig

I

P

höst har vi glädjen att få fira Församlingsfakultetens 20-årsjubileum. Vi uppmärksammar att
skolan ”lämnat tonåren” på flera olika sätt. När
vi firar finns det anledning att blicka bakåt med
tacksamhet över vad Gud har gjort, men det finns
också stor anledning att blicka framåt för att utröna
vad Gud vill göra.
Vi har flera skäl att fira detta jubileum. Vi vill
först och främst fira genom att tacka Gud för hans
trofasthet och nåd, för Församlingsfakulteten som är Hans verk. Vi vill också ta
tillfället i akt att uttrycka vår tacksamhet till alla de människor
som ställt sina gåvor i Guds
tjänst i Församlingsfakultetens arbete. Det handlar om
förbön, ideellt och avlönat
arbete, gåvor och donationer och mycket mer. Vi ser
också jubiléet som ett tillfälle att komma samman kring
Församlingsfakulteten.
Vi vill samlas i Jesu namn
kring Församlingsfakultetens vision, uppgift och arbete. I det vardagliga
arbetet riskerar vi att glömma att vi är många som
bär Församlingsfakulteten, jubiléet påminner oss
om detta.
Vi uppmärksammar även jubiléet genom att
publicera en teologisk bok. För tio år sedan gav vi
ut boken Nåd och sanning som är en antologi av
artiklar i olika ämnen. Boken sätter ännu sina spår
och svarade uppenbarligen mot ett behov då den
glädjande nog är svår att få tag i.
Inför 20-årsjubiléet beslöt vi att återigen arbeta
fram en antologi. Denna gång valde vi att samla
artiklar kring ett teologiskt tema. Valet av ämne föll
på frågan om människosyn, en fråga som är en av
vår samtids mest brännande teologiska frågor. Vår
ambition är inte att ge en bild av alla aspekter av
antropologin, vilket vore en omöjlighet. De olika
bidragen ger fördjupning ur olika aspekter på detta
tema. Titeln på boken är Fri och bunden, vilket
fångar in Bibelns undervisning i en kort fras. Köp
boken eller beställ den till ditt lokala bibliotek!

Läs gärna först kapitel 1–2 i Första Petrusbrevet

Nu har det gått fem år sedan vi skickade in vår
omfattande självutvärdering till European Evangelical
Accrediting Association, vilket innebär att det nu är
dags för en förnyad utvärdering av vår utbildning.
Det innebär att vi parallellt med att vi arbetat med
förberedelserna för boken och jubiléet också har genomfört en omfattande genomgång av vår verksamhet utifrån en lång rad frågor.
I samband med detta har vi tagit fram en ny strategisk plan för de kommande fem åren, och vi
har utvärderat vårt sätt att bedriva teologisk utbildning. Detta kommer att
leda till en del förändringar, men
det återstår en del arbete.
I denna utvärdering har vi
också satt fokus på vårt utåtriktade arbete och på de ekonomiska resurser som ställs
till vårt förfogande. Under
många år har vårt arbete burits
av många människor, inte sällan har enskilda större gåvor försett oss med medel parallellt med
de gåvor som flyter in i jämnare takt.
Vår analys av situationen pekar mot att
vi behöver arbeta med frågan om gåvor på ett än mer
strukturerat sätt. Vi har kommit fram till att sätta
fokus på det regelbundna givandet. Vi konstaterar
att kollekterna till Församlingsfakulteten ligger på
en betydligt lägre nivå än för 15 år sedan. För att
skapa en rimlig förutsägbarhet arbetar vi med att
knyta månadsgivare till oss. Vi ser också gärna att
missionsföreningar och församlingar ger anslag och
tar upp kollekt.
I bibelkunskapslektionerna arbetar vi nu med
Krönikeböckerna. Det är fantastiskt att läsa om hur
David arbetade med att lägga den finansiella och
materiella grunden för det tempelbygge som hans
son skulle genomföra. David fick sitt folk med sig och
föregick själv med det goda exemplet, eftersom han
hade Guds hus kärt trots att han inte skulle få se det
(1 Krön 29:3). David byggde för framtiden, det vill
vi också göra. Det finns plats för dig och dina insatser
i utbildningsdelen av det tempelbygge som byggs av
levande stenar!
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etrus befann sig förmodligen i Rom
(”Babylon”). Kanske är det Neros förföljelse som skymtar som mörka moln på
himlen. Petrus skriver för att uppmuntra sina medkristna där borta i det som vi nu kallar för Turkiet.
Dessa rader skrivs, när vi just nåtts av budskapet
om dådet i pakistanska Peshawar, där en muslimsk
självmordsattack mot en kyrka just när gudstjänsten
var slut dödat minst 72 personer och skadat över
100. Det vi nyligen hört från Egypten, Sudan och
Nigeria pekar i samma riktning. Gisslandramat
i den stora gallerian i Nairobi har också
skördat ett okänt antal människor.
Göteborgs-Postens ledare idag varnar för att liknande ting kan ske
i vårt land. Förföljelsens mörka
moln tornar upp sig.
De som nåddes av Petrus uppmuntrande brev första gången
hade själva erfarenheter av omgivningens motstånd och förföljelse. Men Petrus visste också att de
jublade och gladde sig över frälsningens
verklighet. Det viktigaste vi kan göra för att
förbereda oss för förföljelsetider är att fördjupa oss i
frälsningens hemlighet. Ur kap. 1–2 hämtar vi fram
några perspektiv på denna glädjekälla.

ningen, föds vi på nytt. Ni är ju födda på nytt, inte av
en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom
Guds levande ord (= evangelium) som består.
Denna nyfödelse genom dopets vatten och den tro,
som Anden skapat, har gjort oss till ett konungsligt
prästerskap, ett heligt folk (1 Petr 2:9). Det var prästernas privilegium att gå in i Jerusalems tempel, inför
Guds ansikte. Nya förbundets präster, alla trons människor, har fått rättigheten att gå in i det himmelska
”allra heligaste”, d.v.s. inför Gud i bön. Genom sin
död öppnade Jesus en väg dit in, så att vi i vår ande
kan gå dit in till Gud i bön och lovsång.
Här inne får vi lägga fram alla våra bekymmer, utgjuta våra hjärtans nöd,
här får vi lovprisa honom, vars kärlek överflödar varje sekund.
Frälsningens innersta glädjepunkt är denna: Honom älskar ni
utan att ha sett honom, och fastän
ni ännu inte ser honom, tror ni på
honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är
på väg att vinna målet för er tro, era själars
frälsning. (1 Petr 1:8, 9) Fastän vi inte har sett
honom, älskar vi honom. Han är vår djupa glädje,
fastän livet kan vara mörkt. Vi hör hans röst i Ordet,
vi ”ser” hans ansikte där också. Han lägger sin hand
på oss i nattvardens mysterium.
På flera olika sätt lyfter Petrus blicken framåt,
”uppåt”, mot den kommande frälsningen, målet för
vår tro. Han kallar det för ett arv, som ännu inte fallit
ut. Det gör det först när Kristus kommer. Men det
finns i tryggt förvar. Det kommer att falla ut. Det
är oförstörbart. Även om vi går igenom svåra tider
kvarstår arvet. Det kan ingen förföljelse göra om intet.
Och på samma sätt som arvet bevaras, så ska också vi
bevaras genom Guds makt till den stora dagen.
Frälsningen beskrivs som ett arv. Det pekar på att
det är något som har testamenterats åt oss. Det är
inte vår förtjänst, att vi ska få evigt liv. Vi är Kristi
medarvingar. Det är tillsammans med honom, som
vi älskar, vi ärver det eviga livet. Och det faller ut när
han uppenbarar sig i härlighet.
Om några av oss skulle få uppleva något liknande
som våra medkristna i Peshawar, så kan vi mitt i tårarna jubla i glädje över den frälsning, som inga terrorister kan ta ifrån oss.

Det är
tillsammans
med honom,
som vi älskar,
vi ärver det
eviga livet.

Frälsningens hemlighet
Frälsningen är något som både gäller här och nu och
något som kommer. Petrus säger till sina adressater,
att de är bestänkta med Kristi blod. Det betyder att
de lever i syndernas förlåtelse och har frid med Gud.
Deras samveten är renade. Men han skriver faktiskt
att de ”blir bestänkta”, alltså något som pågår. De
lever i gemenskap med Kristus under ständig rening.
En kristen syndar dagligen, men lever i daglig förlåtelse, för att kunna möta sin Herre när som helst.
Två gånger skriver Petrus om att vara född på nytt.
Detta har skett genom Kristi uppståndelse. Det är
som att man hör hur Petrus vittnar om sig själv. I hans
eget möte med den uppståndne på den tredje dagen
fick han nytt liv. Från de bittra tårarnas skärtorsdag
föds glädjen i hans liv genom mötet med Jesus. Nu
vet han att Mästaren lever och att alla hans synder
är förlåtna. När evangeliet om Kristi uppståndelse
möter oss och dopets vatten gör oss delaktiga i fräls-

				
Bengt Birgersson
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1993 – 2013 – 2033: Din gåva gör skillnad!

Torbjörn Johansson undervisar i lokalerna på Vallgatan i början på 1990-talet.

1993

öppnade Församlingsfakulteten sina
portar för första gången på Vallgatan
i Göteborg, i det gamla biskopshuset där L M Engströms
gymnasium idag återfinns. Då var Församlingsfakulteten
ett enkelt studiecenter med kompletterande kurser för universitetsstudenter. Två personer var anställda på mycket små
tjänster – sammanlagt mindre än en halvtidstjänst.
Med hjälp av många människors engagemang, gåvor
och förböner kunde Församlingsfakulteten växa och flyttade 1997 till Södra vägen 61 och det gamla landeriet vid
Korsvägen. 2000 etablerades en heltidsutbildning för
teologiska studier, utöver de kompletterande kurserna för
studerande på det numera närbelägna universitetet. Ca 80
studenter har läst delar av eller hela utbildningen, som sedan

2005 öppnade portarna för en ettårig folkhögskolekurs,
Bibelskola Göteborg. Sedan starten 2005 har 64 elever gått
kursen, och i nuläget är 19 elever inskrivna, vilket är rekord.
En f.d. elev beskriver:
Här är en varm, helig, avspänd, rolig och stimulerande atmosfär. Här finns inspirerande och tankeväckande studier att laborera i. Jag har läst Bibeln och
gått i kyrkan – i flera olika samfund – i stort sett hela mitt
liv men jag har aldrig mött så många kunniga och entusiastiska lärare samlade på en plats som har kunnat avslöja och
förklara allt flera Bibliska mysterier. Kristenhetens centrala
bok blir allt mer levande och spännande för varje dag.

2033

Under många har Församlingsfakulteten samarbetat med
Concordia Theological Seminary i USA och i januari 2014
erbjuds en pilotkurs för en avancerad teologisk examen (Master of Sacred Theology) på Församlingsfakulteten.

firar Församlingsfakulteten 40 år.
Tänk på vad era gåvor kan göra
för vår verksamhet och utveckling de kommande 20 åren,
Församlingsfakulteten på Södra vägen 61
om utvecklingen får fortsätta, världen består, och Gud
2008 är en ackrediterad teologisk utbildning (EEAA). välsignar!
En f.d. student beskriver:
Gåvor i alla dess former är alltid välkomna,
Jag har fått en gedigen teologisk grundutbildning,
men genom regelbundet månadsgivande
som inspirerat mig att fortsätta med teologiska
vill vi uppmuntra till regelbundet
studier på högre akademisk nivå. När jag nu i efterhand
och uthålligt stöd.
ser på studietiden på FFG känner jag en stor tacksamhet.

Församlingsfakulteten 2033 hoppas jag är en livaktig skola mitt i ett arbete
med utbildning och forskning, där den teologiska reflektionen sker i en öppen
miljö med en levande bönetradition. Här förmedlas teologiska kunskaper och färdigheter till nya generationer. Arbetet bärs av församlingar och enskilda som delar visionen om ett återevangeliserat Sverige och en reformerad kyrka.

Bli månadsgivare!

2013

2033

Rune

Johannes

firar Församlingsfakulteten 20 år. Mycket har således hänt. Antalet anställda har
ökat markant. Idag finns drygt fem heltidstjänster fördelade på
11 personer. Lokalerna har också utökats och uppgår nu till ca
800 m2. 13 böcker är utgivna i Församlingsfakultetens egen
skriftserie. Det kvalificerade teologiska biblioteket omfattar
över 15,000 volymer. Ett omfattande kurs- och föreläsningsutbud för en rad olika målgrupper gör att många kommer i
kontakt med vår verksamhet (sommarbibelskola, temadagar,
lördagsundervisning, bibeldagar, och mycket mera).
Din gåva gör skillnad! Det är vår bön och förhoppning att det förtroende som gåvogivare och understödjare visat under 20 års tid förvaltats på ett gott sätt. Och
samtidigt känner vi oss rikt välsignade av Gud. När vi blickar
framåt känner vi tillförsikt. Herren är med. Guds folk stöttar.

1993

?

Om 20 år är Församlingsfakulteten, om Gud vill och vi får leva, den självklara resursen för alla kristna och församlingar i Sverige som tillhör de
evangelisk-lutherska sammanhangen. Dessutom kommer många andra kristna, ifrån
helt andra konfessionella sammanhang, att söka sig hit för att få del av undervisning
och forskning, gemenskap och böneliv, och för att delta i intressanta och engagerade
teologiska samtal. Det vill säga: ännu mer som det delvis är redan nu...

För stående överföring finns följande konton:
SEB 5760-1004554
Swedbank 8105-9, 983435155-4
Nordea 30161713327
Bankgiro: 622-5387
Plusgiro: 64060-7
För gåvor från utlandet finns två konton (PIBUS kontohavare):
IBAN: SE68 9500 0099 6034 0045 5329 - BIC: NDEASESS
IBAN: SE46 5000 0000 0576 0100 4554 - BIC: ESSESESS

2013

Personal och studenter 2013

Skicka in nedanstående talong till oss (alternativt maila informationen):
Församlingsfakulteten
Södra vägen 61, 412 54 Göteborg
info@ffg.se
www.ffg.se

Jag vill vara med i Församlingsfakultetens månadsgivande:

En förnyad reformatorisk
kristenhet har år 2033 genom
avtal med PIBUS nu FFG som sin
utbildningsinstitution för präster, missionärer, diakoner, påbyggnadskurser
för kyrkoarbetare. Själavård och
diakoni liksom församlingsplantering
ingår som tydliga spår för alla, som
specialisering för somliga.
Bengt

Namn:...............................................................................................................................
Adress:.............................................................................................................................
Mail:..................................................................................................................................
Jag åtar mig att varje månad ge:
☐ 200 kr
☐ 500 kr
☐ Annat:...........................................................................................................................
Mitt månadsgivande sker genom:
☐ Stående överföring med hjälp av Internetbank
☐ Plus- eller bankgirotalonger. Jag behöver ….... talonger per år.
☐ Annat:...........................................................................................................................

Info/annonser

Info/annonser

Församlingsfakulteten firar 20 år!
Bibelkonferens 25–26 oktober 2013:
Teologisk antropologi
Fredag 25 oktober

Lördag 26 oktober

13.15 Inledning
Simul justus et peccator. På en gång rättfärdig och
syndare i Romarbrevet kapitel 6 och 7, Timo Laato
14.30 Kaffe
15.00 The Wicked and the Righteous in the Psalms:
An Asymmetrical Anthropology, Paul R. Raabe
16.00 Stengrund och nådesunder. Bo Giertz’ teologiska
antropologi, Rune Imberg
17.00 Bokrelease!

09.30 Inledning
Människovärde och syndafördärv, Rune Söderlund
10.30 Kaffe
11.00 Forkynnelse og menneskesyn. Antropologien i prof.
C. Fr. Wisløffs forkynnelse i aktuell belysning,
Egil Sjaastad
12.00 Lunch
13.30 Teologisk människosyn i möte med kristendomskritik,
övermänniskan och ”människans död”,
Torbjörn Johansson
14.15 Kaffe
14.45 “Hälsa alla dem hos Narkissos som tillhör Herren”,
Fredrik Brosché
15.45 Församlingsfakulteten 20 år – historia och visioner,
Johannes Hellberg
16.30 Slut

(på FFG, adress: Södra vägen 61, Göteborg)

(OBS! Plats: St Pauligården)

20-årsfirandet
18.00 Högtidsvesper i S:t Pauli kyrka, komminister
Rolf Pettersson m.fl.
19.00 Festkväll i S:t Pauligården. Buffé, musik, högtidstal,
hälsningar.
Pris: 150 kr. Anmälan till FFG:s expedition
senast fredag den 18 okt (info@ffg.se).

Kurs i Gamla
testamentets
exegetik på
halvfart
Lär dig mer om Gamla
testamentet
Gamla testamentets 39 böcker innehåller en spännande variation i form av olika genrer och stilarter.
Från lagtexterna och de historiska böckernas berättelser till profetböckernas samlingar och de poetiska
böckerna. Det är en rik mångfald av böcker och
perspektiv som också har mycket gemensamt. Här
finns något att upptäcka och fördjupa sig i.
Kursen presenterar varje enskild bok och ger en
översikt över Israels historia i relation till dess omgivning. Kursen innehåller också en mindre interpretationsövning där du får öva dig i att tolka ett avsnitt
med exegetiska metoder.
Välkommen till en kurs i Gamla testamentet där du
får lära dig mer om böckernas innehåll och teologi,
om Israels historia och kulturella sammanhang. Genom arkeologiska fynd kan vi idag teckna en intressant bakgrund till stora delar av Gamla testamentets
texter som ökar vår förståelse av böckerna.

Intensivkurs på
masternivå
7–14 januari: nattvardsteologi och
nattvardsliturgi
Församlingsfakulteten har en vision om att kunna erbjuda kvalificerade
teologiska studier på nivå Master of Sacred Theology, i samarbete med
Concordia Theological Seminary i USA. Vi har skrivit om detta samarbete
i tidigare nummer av Hälsning. För att programmet ska kunna erbjudas
i Göteborg, utlokaliserat från CTS i USA, krävs en särskild ackreditering
från amerikanska ackrediteringsmyndigheter som bl.a. granskar den
långsiktiga hållbarheten. Pilotkursen, som flyttats fram från augusti i år
till 7–14 januari 2014, är en del i presentationen av långsiktig hållbarhet.
En tillräckligt stor studentgrupp behöver redovisas, vilket också var orsaken till att vi beslutade att flytta fram kursen. Vi behövde helt enkelt mer
tid för rekryteringsarbete och inte minst ett omfattande informationsarbete i de sammanhang i Europa som skulle ha ett intresse av konfessionella teologiska studier på avancerad nivå (och som är engelskspråkiga). I det arbetet är vi också tacksamma för hjälp från Hälsnings läsare
som har internationella kontakter, men givetvis också kontakter bland
svenska teologer och präster med intresse för programmet. Pilotkursen
erbjuds som intensivkurs på Församlingsfakulteten 7–14 januari 2014:
The Doctrine and Liturgy of the Lord’s Supper from
Verba Domini, Luther, and Liturgical Movements
Prof. Dr. Naomichi Masaki, Associate Professor of Systematic Theology at Concordia Theological Seminary

Kurskod: EG 11
Kursperiod: 4/11 2013–17/1 2014
Kurstid: tisdagar och torsdagar kl. 9–12
Anmälan senast 18/10
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Om vikten av att plantera ”äppelträd”

Information om kursavgift, kursplan, och ansöknings
formulär finns på vår hemsida.
Ansök senast 15 december.
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tanför Församlingsfakulteten,
på en plan gräsyta, har Göteborgs stad – till allmän förvåning och glädje – låtit plantera tre rader
av fruktträd, sju träd i varje rad: äpplen,
päron, plommon. Detta har skett trots
att gräsområdet snart kan vara borta.
I samband med att Västlänken byggs,
detta gigantiska trafikprojekt som kommer att förändra Göteborg, kan en uppgång från den kommande underjordiska
stationen, eller något liknande, hamna
just där träden nu står...

Denna trädplantering, mitt i blickfånget från Fakultetens kapprum, gör att vi här
i huset ofta tänker på ett av de mest kända
Luthercitaten (som tyvärr lär vara oäkta):
”Även om världen går under i morgon,
planterar jag mitt äppelträd idag.”
Rent intuitivt anar nog de flesta, vad
citatet handlar om: Vi vet inte hur morgondagen kommer att se ut, eller ens om
vi kommer att uppleva den – men låt
oss idag göra det som är rätt och riktigt
och vår kallelse från Gud. Och som
kyrkohistoriker går jag ett steg till och
låter tankarna gå bakåt i tiden...
... till när Peter Isaac Béen och L M
Engström och andra präster tillsammans
med en skara kyrktanter och -farbröder
byggde upp det gamla prästgymnasiet. På
en rad olika sätt, inte minst via kollekter
och syföreningsauktioner och sina förböner, arbetade de för att ge blivande präster
en god och stabil utbildningsbakgrund.
När Församlingsfakulteten startade
1993 var en viktig förutsättning det arbete som alltså hade lagts ner 20, 30, 40
år tidigare. Ja, egentligen låg startpunkten
vid seklets början – 1904 när Béen lanserade sin tanke på ett prästgymnasium och
1924 när han lyckades starta det. Han
planterade sina ”äppelträd” 1904 – 1924.
Vissa ”träd” gav frukt direkt (prästgym-

nasiet), medan för andra dröjde skörden
fram till 1993 (Församlingsfakulteten)...
Detta visionära och uthålliga arbete i
början och mitten av 1900-talet kan vi
vara tacksamma för. Samtidigt utgör det
en utmaning för oss, dagens kristna: Vilka
är våra visioner inför framtiden? Vad gör
vi för att kristendomen ska bestå och
expandera 2023, 2033, 2043, 2053...?
Vi vet inte om världen består då, och
vilka som lever då... Men vår kallelse är att
idag ”plantera träd” som kan bära frukt
om många år om Gud så vill.
Nu i oktober firar vi Församlingsfakultetens 20-årsjubileum. Det gör vi
med glädje och tacksamhet. Men vi vill
inte fastna i nostalgi och historiska tillbakablickar, även om det ibland kan vara
ganska kul ... Vi behöver framför allt se
framåt!
De gåvor som kristna i början och
mitten på 1900-talet gav till prästgymnasiet har skapat en plattform för oss att
stå på idag. Nu behöver vi, med Guds
hjälp, tänka offensivt. Fakulteten behövs
för att det ska finnas en levande kristen
kyrka i Sverige vid mitten av 2000-talet!
Kom också ihåg att Gud älskar en glad
givare!
Rune Imberg

forskningschef och kyrkohistoriker

Din Bok
SVARSPOST
411 880 300
403 10 Göteborg
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Ny bok!
När FFG fyllde 10 år gavs boken Nåd och sanning ut. Vi är nu glada
att med anledning av att FFG firar sitt 20-års-jubileum kunna ge ut
boken Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi.
I denna bok ges en mångfacetterad belysning av den bibliska frågan:
Vad är då en människa?
Frågan debatteras i samhället och de olika svaren griper djupt in i
olika politiska beslut som rör sjukvård, utbildning, rättsväsende och
familjepolitik.
Frågan är ständigt aktuell i kyrkan, som har att på nytt vittna om
människans höga kallelse, hennes djupa skada och om Guds frälsningsgärning i Kristus.
Några av de grundläggande frågor som bestämmer människosynen är:
– Vad innebär det att människan är skapad till ”Guds avbild”?
– Vad innebär det att människan är en syndare?
– I vilken mening är reformationens simul iustus et peccator (”på en gång
syndare och rättfärdig”) en antropologisk utsaga?
Dessa frågor behandlas i boken utifrån olika perspektiv, hämtade från
olika teologiska discipliner, däribland bibelvetenskapliga, systematiskteologiska och kyrkohistoriska. De medverkande författarna kommer från Sverige, Finland, Danmark, Norge och USA.
Som en röd tråd genom boken går frågan, hur människosynen i Bibeln ska förstås och kommuniceras idag.
I samband med 20-års-jubiléet den 25 oktober blir det bokrelease!

Erbjudande
Köp boken på FFG den 25–26 oktober för 200 kr, alternativt beställ boken med denna talong
eller mejla till info@din-bok.se innan den 15/11, så får du boken hemlevererad med portot betalt för 275 kr (ord pris 294 kr).
I Din Bok på V Hamngatan 21 finns boken att köpa för 250 kr efter den 26/10.
Namn:.......................................................................................................................................
Adress:.......................................................................................................................................
Postadress:.................................................................................................................................

