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Fredag 7 november  
Plats: Församlingsfakulteten, Södra vägen 61, hpl. Korsvägen 

9.00-10.15  Seminarium I (föranmälan krävs) 

10.45-12.00  Seminarium II (föranmälan krävs) 

  

13.30-14.30  “Never More Present and Lively than in His Writings”: The 

Holy Spirit’s Presence in Written Words 

Prof. Robert Kolb, Mission Professor of Systematic Theology, 

Director of the Institute for Mission Studies, Concordia Seminary, 

St. Louis, USA. 

15.00-16.00  Kristologisk hermeneutikk: Om Luthers lesning av Bibelen.  

Prof. Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi vid 

Misjonshøgskolen i Stavanger. 

16.15-17.15 Nya testamentets grundtext: Förvanskad eller tillförlitlig? 

Docent Tommy Wasserman, lektor i Nya testamentets exegetik, 

Örebro Teologiska högskola 

18.00  Postseminarium 



Lördag 8 november 
Plats: Församlingsfakulteten, Södra vägen 61, hpl. Korsvägen 

9.30-10.30 Var ligger auktoriteten? Om kanon, kyrka och tradition 

Dr. Tomas Bokedal, lecturer in the New Testament, University of 

Aberdeen, Scotland 

11.00-12.00  ”Skrivet med Guds finger” Lag och evangelium vid Sinai. 

Jan Bygstad, präst i Det Evangelisk Luthersk Kirkesamfund i 

Bergen  

Lunch på egen hand 

13.30-14.30 Uppfyllelsen av Skriften i Nya Testamentet 

Dr. Timo Laato, lektor i nytestamentlig exegetik på 

Församlingsfakulteten  

15.00-16.00 Var ligger auktoriteten? Om Skriften, förnuftet och samtidens 

ideologier 

 Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi på 

Församlingsfakulteten 

16.15-17.15  Gud handlar och talar: Den lutherska bibelsynen i ekumenisk 

belysning.  

Leif Nummela, präst och verksam i Finska folkmissionen. 

Huvudredaktör för Uusi Tie. 

 

Call for papers 

I samband med bibelkonferensen organiseras seminarier (fredag förmiddag) där 

teologer och forskare inbjuds att presentera kortare papers eller uppsatser (15–20 min) 

som anknyter till konferensens övergripande tema bibelsyn. Den som vill medverka 

ska anmäla ett abstract av sitt paper/uppsats (max 300 ord) till rune.imberg@ffg.se 

senast 31 augusti. De papers som accepteras för presentation kommer att 

kommenteras och diskuteras under seminarierna.  

Praktisk information 

Vi tar inte ut någon deltagaravgift för bibeldagarna, men det ges möjlighet till kollekt för 

den som vill stödja vårt arbete med en gåva. Kaffe serveras till självkostnadspris, lunch 

ordnar var och en för sig. 

Framsidesbilden ur Lutherbibeln 1534 föreställer evangelisten Matteus som inspireras av Anden. 

mailto:rune.imberg@ffg.se


 

Reformation 500 
Med Församlingsfakulteten 

 
 

 

2014 – BIBELN: Guds ord och människors ord – SIMUL 

2015 – SAKRAMENTEN: materiella element och andliga gåvor – SIMUL 

2016 – MEDBORGARSKAPET: i himlen och på jorden – SIMUL 

2017 – KRISTEN: syndare och rättfärdig – SIMUL 

 

Följ med på reformationsjubileum i Församlingsfakultetens regi! Aspekter av 

det reformatoriska nyckelordet SIMUL (”samtidigt”) lyfts fram under 

spännande sommarbibelskolor, temadagar och bibelkonferenser 

och sträcker sig fram till reformationsåret 2017. Välkommen med! 
 

Bibelkonferens 2014: Guds ord och människors ord – samtidigt? 

Temat för årets bibelkonferens är bibelsynen med särskilt fokus på Skriftens 

gudomliga och mänskliga sidor. Frågeställningar som var centrala under 

reformationen och som ännu är högaktuella, liksom vår tids nya frågor, står 

i centrum för konferensen.  

 

 

Kontaktuppgifter: 

Församlingsfakulteten 

Södra Vägen 61 

412 54 GÖTEBORG 

Tel. 031-778 35 40 

info@ffg.se 

www.ffg.se



 


