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Tacksägelseämnen och utmaningar

F

örsamlingsfakulteten ger oss som arbetar eller ningar, och mänskligt sett är vi ur många aspekter väl
studerar här orsak till otaliga tacksägelseämnen. rustade. Men andra saker är mer bekymmersamma.
Rent allmänt har det aldrig funnits så mycket folk i
Utvecklingen inom Svenska kyrkan och i Sverige
husen som nu (elever på bibelskolan, TU-studenter, rent allmänt är inte bekymrande – den är alarmepersonal) vilket gör att kapellet ofta är fullt och att rande och bitvis katastrofal. Samtidigt gäller det att
det vid lunchtid eller vårt tisdagskaffe kan vara svårt inte tappa modet, utan i stället se Guds kallelse i de
att hitta en sittplats i uppehållsrummet, ”tidskrifts- kommande utmaningarna. Alla behöver vi be Gud
rummet”.
om vishet att ta vara på de tillfällen som öppnar sig,
Vi kan också se tillbaka på ett lyckat 20-årsjubi- ungefär som prosten Béen när han på 1920-talet tog
leum (i oktober 2013) och i mitten på mars ett par initiativ till sin präststudiekassa, det som nu är Peter
givande arrangemang, en temadag om ”församlings- Isaac Béens utbildningsstiftelse.
plantering” och dagen efter Fakultetens
Det som vi först och främst behöver
göra, dag för dag, är att lägga allt i
/ Bibelskolans dag. Uppslutningen
uds händer och sedan
till de båda dagarna var god och
”Det som vi
arbeta vidare med
programmen utföll väl.
först och främst
Efter ett hektiskt arbete,
glädje, tacksamhet och frisom involverade delar av
modighet – även om det
behöver göra, dag
vår personal, kunde Prof.
skulle regna småspik runt
för
dag,
är
att
lägga
Naomichi Masaki från
omkring oss...
allt i Guds händer
Tack vare den ekonoConcordia Theological
Seminary, Indiana, USA,
miska
generositeten hos geoch sedan arbeta
i slutet på mars sända in en
nerationer som gått före oss
vidare med glädje,
ansökan till en amerikansk
har Fakulteten en ekonomisk
tacksamhet och
ackrediteringsorganisation,
grundtrygghet för många år
ATS (The Association of Theoloframåt i form av olika fonder (där
frimodighet”
gical Schools, www.ats.edu). Den
vi kan disponera avkastning, men ej
innebär att CTS tillsammans med FFG
kapital). Mänskligt sett kan verksamheansöker om att få amerikansk ackreditering av
ten drivas på sparlåga i årtionden. Men om vi ska
vårt gemensamma STM-projekt, alltså en teologisk kunna driva arbetet i nuvarande form, utan att ge
avkall på den kvalitet och bredd vi nu har, och frammaster-examen på engelska.
Och om en månad, i slutet på maj, kommer ett för allt om vi ska kunna expandera, behöver vi ett
team från EEAA, European Evangelical Accrediting fortsatt kraftfullt stöd, både i form av förböner och
Association, att besöka oss i Göteborg för att utvär- ekonomiska gåvor från dagens generationer kristna.
I fädrens spår för framtids segrar, lyder en berömd
dera våra utbildningar, däribland vår kandidatexamen i teologi (TU 3), som blev ackrediterad för fem devis. Vi på FFG har stor anledning att tacka Gud
år sedan.
för all välsignelse vi hittills fått ta emot, likaså att
Det händer alltså verkligen mycket i våra båda minnas våra andliga fäder och mödrar med tackhus, för mitt i allt detta rullar undervisningen av våra samhet för att de banat väg för oss. Men vi får inte
30–35 studenter och elever på som vanligt!
glömma bort: Nu är det vår generation som har
ramtiden vet vi inte särskilt mycket om – uppdraget att göra alla folk till Jesu lärjungar, det
men vi vet att den blir spännande och dra- vill säga att döpa, lära och undervisa de kommande
matisk. Som institution står vi inför många utma- generationerna. Vilket underbart uppdrag!
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Från Skriften

”Drick vatten ur din egen brunn”
– om äktenskap och samliv i Ordspråksboken

I

kyrkans undervisning om äktenskapet används
ofta Jesu egna ord och hustavlorna i breven i Nya
testamentet. Det är god undervisning som ofta
fokuserar på vikten av trohet. Vid bröllop läser vi
ofta stycken ur Höga Visan som ger uttryck för
en annan dimension av äktenskapet. Det erotiska
språket i den senare kan tyckas stå långt från det
förmanande och torrare språket i den apostoliska
förmaningen. I det sammanhanget är Ordspråksbokens undervisning närmast försummad. Här finns
undervisning om äktenskapets romantik kombinerat med förmaningar och tydlig vägledning om
trohet och kärlek.
I Ordspråksboken är berättarrösten en ”far” som
undervisar sin ”son”, även om moderns undervisning också återges (1:8; 6:20). Undervisningen är
skriven så att vi alla, män som kvinnor, kan hämta
vishet där. Ordspråksbokens huvudsakliga innehåll
utgörs av samlingar av korta ordspråk med varierande tema. Nyckeln till att förstå dem får vi emellertid i de inledande nio kapitlen. Där möter läsaren
(”sonen”) två kvinnor som båda lockar på honom,
kvinnan Vishet och kvinnan Dårskap. Sonen står på
tröskeln till det vuxna livet och har att välja inriktning på livet på flera olika sätt, inte minst i fråga om
att välja livskamrat.
Den som funnit en hustru har funnit något gott, han
har fått nåd ifrån HERREN (18:22)
För det första undervisar Ordspråksboken om
vikten av en god maka. Kvinnan Vishet som lockar
på läsaren kopplas samman med den gudsfruktan
som är början till vishet. Den förståndiga hustrun
prisas högt i Bibeln. Här finns inte utrymme för
misogyni (kvinnoförakt) eller nedsättande tankar.
Visheten skall rädda dig från den främmande kvinnan (2:16)
Ordspråksboken varnar för umgänge med andra
kvinnor än den egna hustrun. Här finns det dels varningar för den lösaktiga kvinnan, kvinnan Dårskap
som lockar med njutning, och dels varningar för
kvinnan som är en annan mans hustru. Det senare
är värre och får värre konsekvenser då det också
förstör för tredje part. All synd skiljer oss från Gud,

men vissa synder är värre och får värre konsekvenser,
till det hör att vara otrogen med någon som är gift.
Drick vatten ur din egen brunn 5:15
I en vacker dikt målar Ordspråksboken en bild av
det goda äktenskapet (5:15–20), samtidigt som den
visar på värdet av troheten i relationen. Det äktenskapliga samlivet liknas vid en brunn ur vilken man
hämtar vatten. Vatten är livsavgörande för människan
och i Israels torra klimat är bilden träffande. Troheten och glädjen i sexualiteten hålls här samman i ett
språk som liknar Höga Visans. Bibeln skäms inte för
den sexuella attraktionen makar emellan. Någon har
liknat sexualiteten vid en eld, så länge den hålls i hemmets kamin fyller den sin värmande funktion, när den
släpps lös blir den svår att kontrollera.
Den visa hustruns skönhet prisas, medan den
dåraktiga kvinnans skönhet inte är något värd. Den
”invärtes” skönheten kommer alltså till uttryck i våra
liv och Bibeln tar inte ifrån oss glädjen över en vacker
maka.
Ett livets träd är visheten (3:18)
Ordspråksbokens undervisning om äktenskapet
låter sig inte sammanfattas i korta ordalag. Här kan
endast några glimtar ges. Om vi vänder tillbaka till
inledningskapitlen och till det val av livsväg som den
tänkte läsaren har framför sig, kan vi se att det inte
handlar enbart om äktenskapet. Kvinnan Vishet står
för de goda valen i livet. Hon är en representant för de
uppriktiga, rättrådiga och visa människorna. Därmed
står hon i relation till den levande Guden och förknippas med Gud på ett sådant sätt att steget till Paulus
undervisning om äktenskapet som en hemlighet, en
bild för människans relation till Gud, är både kort
och naturlig.
Äktenskapet är i Bibeln ofta en bild för Guds folks
relation till sin skapare och frälsare. På samma sätt
som äktenskapet är den sanna gudsrelationen ”monogam”, det finns inte plats för någon annan make.
Kristus är Visheten personifierad och vi kan vara helt
vissa om att Han inte sviker oss. Som Kristi brud förväntas vi vara honom trogna. Kristus var trogen intill
döden för sin brud och han kommer att vara trogen
sin brud i evighet.

”Här finns
undervis
ning om
äkten
skapets
romantik
kombine
rat med
förmaning
ar och tyd
lig vägled
ning om
trohet och
kärlek.”

Johannes Hellberg
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Reformation 500

SIMUL på FFG

Å

”Att leva i
den verk
lighet som
simul be
skriver, är
att leva i en
spänning,
nämligen
mellan vad
ögonen
och erfa
renheten
säger och
vad tron
håller fast
vid.”
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r 2017 är det 500 år sedan reformationen
inleddes genom Martin Luthers spikande
av de 95 teserna. Med anledning av detta
reformationsjubileum kommer FFG under åren fram
till 2017 fokusera på centrala teologiska ämnen som
även idag spelar en avgörande roll för såväl kyrkans
som individens liv.
Mycket av reformationens upptäckt kan fångas upp
i det korta ordet ”simul” (=”samtidigt”, ”på en gång”).
Mest känt är ordet i satsen ”simul iustus et peccator”,
”på en gång syndare och rättfärdig”. Här bekänns två
saker som till synes är varandra uteslutande. Hur kan
en och samma människa vara både-och? Samtidigt?
Luthers svar på detta är att människan och hennes
frälsning i Bibeln beskrivs i relation till Gud. Ser vi på
människan i sig själv, så är hon en syndare. Ser vi på
henne i relation till Gud, med Kristus som Medlare, så
är hon rättfärdig. Genom tron på Jesus sker ”det saliga
bytet” (der fröhlicher Wechsel), då han tar hennes synd
och skänker henne sin rättfärdighet. Därför är det till
synes omöjliga, det paradoxala, möjligt: att vara både
syndare och rättfärdig på en gång, simul.
Den mest grundläggande kristna bekännelsen är
att Jesus är Gud. Samtidigt, simul, är han människa.
Inkarnationen innebar inte att Gud förvandlades till
människa eller att en människa förvandlades till Gud.
Jesus är Gud och människa i en person. Det handlar
inte heller om att han är hälften av varje, vilket skulle
betyda att han varken är som Gud eller människor.
Nej, i bekännelsen stryks det under, att han är sann
Gud och sann människa i en person. Hur detta är
möjligt är ett mysterium. Bakom vårt ord för ”mysterium” ligger ett grekiskt ord som betyder ”hemlighet”
och det används just om inkarnationen (1 Tim 3:16).
Denna hemlighet är uppenbarad i Guds ord, och tron
tar emot den och bekänner den. Samtidigt förblir det
en hemlighet, ett mysterium, som är outgrundligt.
Löser vi upp mysteriet i någon av ändarna, så blir
det hela enkelt för förnuftet att gripa. Vi kan lösa upp
det genom att ge avkall på hans gudomlighet eller
genom att ge avkall på hans mänsklighet. Men om vi
helt och fullt bekänner båda delarna så blir mysteriet
stort. Detta pekar på en viktig sak i förståelsen av teologins uppgift. Den är inte att ”förklara” allt så att alla
kan begripa det. Ibland är teologins uppgift tvärtom
att skydda Skriftens innehåll från rationalismens upplösningsförsök, som vill göra allt spänningsfritt och
hanterbart för människan.
Simul kan användas för att beskriva många karakteristiska drag i reformationen. Det gäller bl.a.
läran om sakramenten, utkorelsen, den fria viljan
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och socialetiken. Grundläggande handlar det om
hur teologins uppgift är att svara på och bekänna
det som Guds ord säger. Det är detta som är det avgörande, inte att kunna förklara hur det är möjligt.
Ofta får bekännelsen stanna vid att bekänna att. Så
kan tron förbli vid Guds ord, som den lever av. Det
betyder att den evangelisk-lutherska teologin rymmer
det spänningsfyllda, det paradoxala och det ickeharmonierade. Alla frågor blir inte besvarade och det
är i sig en bekännelse. Bekännelsen är bunden vid
Guds ord. Samtidigt aktualiseras viktiga frågor som
rör bekännelsens gräns och funktion.
Att leva i den verklighet som simul beskriver, är att
leva i en spänning, nämligen mellan vad ögonen och
erfarenheten säger och vad tron håller fast vid. Det
är ett både-och, en samtidighet, ett spänningsförhållande.
FFG vill använda reformationsjubileet för att arbeta med dessa teman och ställa frågan om deras relevans och vilka möjligheter de ger idag. Vi planerar
att göra det under följande teman, som kommer att
prägla konferenser och temadagar:
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
Välkommen att vara med!
Torbjörn Johansson

Church planting

B

ygga församling
Den 14–15 mars arrangerades temadagar
på FFG under rubriken Church Planting.
Arrangemanget hade delvis koppling till nätverkskontakter som jag haft med The Anglican Mission in
the Americas (AMiA). I slutet av januari deltog jag på
deras vinterkonferens i Houston, Texas.
AMiA är en anglikansk missionsrörelse med rötter i den officiella anglikanska kyrkan i USA (The
Episcopal Church) och verkar som motpol och
konstruktivt alternativ i ett sekulariserat samhälle.
Under cirka tio års tid har drygt 50 församlingar
etablerats.
Undervisning förmedlades främst av AMiA-
biskopen Philip H. Jones (Apostolic Vicar), verksam
i All Saints Church i Dallas. Vid hans sida fanns närmaste medarbetaren, pastor Kevin Donlon (Canon
for Ecclesiastical Affairs).
Vardagskristendom
I det inledande bibelstudiet (2 Petr 1:3–11) betonades den enskilde kristnes, och inte minst ledarens,
behov av den förtroliga gemenskapen med HERREN genom bibelläsning och bön. Detta får konsekvenser i vardagen. Under den gudomliga makten,
genom kunskapen om Jesus Kristus skapas nytt liv:
Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket
stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av
gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv
som på grund av begäret finns i världen (2 Petr. 1:4).
Missionsstrategi
Biskop Jones betonade vikten av att i mötet med
människor vara öppen och tillgänglig, inkluderande.
Jesus själv och hela det nytestamentliga budskapet
förmedlar denna attityd – att nå fram till människor
där de befinner sig, tillgänglighet. Mitt i denna öppna atmosfär skall evangeliet förmedlas: Guds kraft
till frälsning är förvandlande. Inget mandat är givet
att förändra eller anpassa det bibliska budskapet –
tydlighet är nödvändig. Den dynamiska spänningen
mellan inkluderandet och förvandlandet är en stor
hemlighet, där vi behöver stå i ständig reflektion
och övning.
Församlingsliv
Biskop Jones delade i vittnesbördets form med sig av
erfarenheter från ett antal års församlingsbyggande i
Dallas, att gå från ingenting till någonting. Den lilla
gruppen av visionärer, bibelstudier, bön, lagarbete
och förväntan om Andens hjälp och ledning.

I mötet med människor konstateras hur kaotisk
tillvaron kan vara. Anknytningspunkter måste tas i
människors lidanden, hälsa, relationer, skilsmässor,
dop, konfirmation, äktenskap, o.s.v. Mitt i detta
kaos är – trots allt – HERREN närvarande! Genom evangeliets förvandlande kraft kan människans
livssituation förändras. Nytt liv skapas genom nådens medel och en ny gemenskap förverkligas som
sträcker sig från tiden till evigheten: Då skall ni få
en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu
Kristi eviga rike (2 Petr 1:11).
Roland Gustafsson

För mer information om AMiA: http://www.theamia.org/
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USA tur och retur

I

januari och februari i år hade jag förmånen att under några veckor besöka
bl.a. Ft. Wayne med omnejd. Det var en
fantastisk resa!
De yttre förhållandena var märkliga.
Där jag befann mig, i Indiana, var det
svinkallt. Till sist kunde jag inte gå till
seminariet, en knapp kilometer, utan var
tvungen att åka bil. De flesta skolor var
stängda delar av tiden, och till kölden
(ofta mellan 20 och 30 minusgrader)
kom kalla vindar och ymnigt snöfall.
Vädret var det kallaste man upplevt sedan 1970-talet!
Men mottagandet var desto varmare.
Jag besökte fyra olika församlingar, och
kyrkfolket var mycket intresserade av
läget i Sverige. Ur ett amerikanskt-lutherskt perspektiv framstår den kyrkliga
utvecklingen i vårt land som obegripligt liberal. Samtidigt uttrycker många
ett intresse för att stödja de konfessionella och bibeltrogna grupperna i Sverige, däribland Församlingsfakulteten.
Intresset för att lära sig mer om svensk
teologi är också stort.
På det teologiska seminariet i Ft.
Wayne fick jag föreläsa på en teologisk
konferens som samlade ca 300 deltagare.
Jag hade fått ämnet A light shining in the
dark?, och skulle besvara frågan om hur
länge en konfessionell, luthersk röst kommer att ljuda i Svenska kyrkan. Spännande ämne, men inte helt lätt att utlägga!
Sedan hade jag under tio dagar en
kurs på 30 timmar om Bo Giertz, hans
liv och hans teologi, Bishop Bo Giertz in
context. Yrkesmässigt är detta något av
det roligaste jag gjort!
Kursdeltagarna, 9 studenter och 6
externa åhörare, var mycket engagerade

i kursen. Fyra av dem var själva Giertzspecialister, som översatt delar av Giertz´
produktion till engelska. Genom denna
kurs liksom vid andra, mer informella
tillfällen, knöts många kontakter som
kan bli till stor nytta för framtiden och
influera kommande Giertz-utgivning
på engelska.
Under min vistelse i Ft. Wayne bodde jag hos Dr. Chris Barnekov i hans
Scandinavia House. I sin yrkeskarriär
var han statstjänsteman i Washington
(och höll bl.a. på med avregleringar
av den internationella flygtrafiken!).
Som pensionär har han köpt in ett hus

nära det teologiska seminariet som
han utrustat för att ta emot nordiska
gäster. Hans gästfrihet och generositet
är fantastisk att uppleva och har stor
betydelse för nätverkande mellan konfessionella lutheraner!
Talande nog avslutades min resa i
Pittsburgh där jag gästade den svenskfödde prästen Eric Andrae med familj.
Eric är en av de personer som allra mest
bidragit till det stora Giertz-intresset i
USA och en skicklig översättare till engelska.
Rune Imberg, amerikaresenär

Info/annonser

Månadsgivare

E

n liten uppdatering. Efter vårt upprop i höstas är det nu 60 stycken som anmält sig som månadsgivare. Därutöver
är ni många som mer eller mindre regelbundet ger ett bidrag och så möjliggör vårt arbete. Vi tackar Gud för er alla
och ber om vishet att förvalta det förtroende ni visar.
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Kurs i Gamla testamentets exegetik
på halvfart (7,5 sp)

Församlingsfakulteten
inbjuder till

Lär dig mer om
Gamla testamentet

bibelkonferens

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.

7–8 november, 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 men som ännu är
högaktuella, liksom vår tids nya frågor,
inte minst frågan om Skriften har någon
auktoritet överhuvudtaget, står i centrum
för konferensen.

Ur programmet:

Kurskod: EG 11
Kursperiod 26 aug–31 okt
(undervisning tisdag fm och torsdag em)

• Prof. Robert Kolb, “Never More Present and
Lively than in His Writings”: The Holy Spirit’s
Presence in Written Words

Anmälan senast 25 maj

• Prof. Knut Alfsvåg, Kristologisk
hermeneutikk: Om Luthers lesning av
Bibelen

Kurs i Hebreiska på halvfart (15 sp)

Lär dig läsa
Gamla testamentet på
originalspråk!
”Hebréerna dricker ur källorna, grekerna från
bäckarna; men latinarna från vattenpölarna”

• Docent Tommy Wasserman, Nya
testamentets grundtext: Förvanskad eller
tillförlitlig?
• Dr Tomas Bokedal, Var ligger auktoriteten?:
Om kanon, kyrka och tradition
• Dr Torbjörn Johansson, Var ligger
auktoriteten?: Om skriften, förnuftet och
samtidens ideologier
• Doktorand Leif Nummela, Gud handlar och
talar: Den lutherska bibelsynen i ekumenisk
belysning
• VDM Jan Bygstad, ”Skrivet med Guds
finger”: Lag och evangelium vid Sinai

Läser du Bibeln i olika översättningar? Blir du då förvånad över att de skiljer sig från varandra? Nu har du möjligheten att lära dig varför!
När Gud uppenbarade sig för sitt folk under Gamla testamentets tid gjorde han det på
deras språk hebreiska. Det är ett semitiskt språk med regelbundna mönster i ordbildningen och relativt få ord som i olika sammanhang kan betyda olika saker. Det österländska tempussystemet är till en början ovant, men oerhört fascinerande när man knäckt
koden.
Reformationen hängde på många sätt samman med återupptäckten av de bibliska
språken. Genom att studera Bibeln på originalspråk berikades reformatorerna och deras
studenter av fördjupade insikter i Ordet. Citatet ovan är från Martin Luther som ofta
betonade vikten av studier i både latin, grekiska och hebreiska. Förnyade insikter i Ordet
kan också i vår tid bidra till att kyrkan förnyas och reformeras.
Varmt välkommen till en kurs där du får lära dig att läsa enklare text på hebreiska och
som ger förutsättningar att fortsätta läsa, på egen hand eller under handledning.
Kurskod: EG 21
Kursperiod: 26 aug–16 jan
(undervisning tisdag em och onsdag fm)
Anmälan senast 25 maj
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• Dr Timo Laato, ”Uppfyllelsen av Skriften i
Nya Testamentet”
• Seminarium med kortare papers
• Presentation av Nya Svenska Folkbibeln med
Tony Larsson

Call for papers

I samband med bibelkonferensen organiseras
seminarier 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 (max 300 ord) senast 31 augusti.
Abstractet ska mailas till rune.imberg@ffg.se
märkt ”Bibelkonferens – paper”. De papers
som accepteras för presentation kommer
att kommenteras och diskuteras under
seminarierna.

nr 3/2014

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

Sommarbibelskola 14–16 aug
Bibeln – samtidigt Guds ord och människors ord

Torsdag

Fredag

Lördag

08.50

Morgonbön

Morgonbön

Morgonbön

09.15

Han som talade genom
profeterna har nu talat
genom sin Son (Hebr 1:1–3)
Jan-Erik Appell

Guds ord är levande och
verksamt, skarpare än
något tveeggat svärd
(Hebr 4) J-EA

Guds orubbliga löfte
till kraftig uppmuntran

10.00

Kaffe

Kaffe

Kaffe

10.30

Uppdraget ...
vår förmåga kommer
från Gud (2 Kor 3:5)
Roland Gustafsson

Skriftens väg från
nedtecknande till
modern översättning
Daniel Johansson

Den nya Folkbibeln
– att översätta
Guds ord på 2010-talet
Tony Larsson

12.00

Middagsbön

Middagsbön

Middagsbön

12.20

Lunch

Lunch

Lunch

13.30

Bibelöversättningar
och bibelutgivning
– en av reformationens
oväntade effekter
Rune Imberg

Guds ord som ett
yttre ord,
verbum externum
Torbjörn Johansson

Språket, inte bara
ett kommunikationsmedel
Jonas Lidén

14.15

Kaffe

Kaffe

Kaffe

14.30

fortsättning

fortsättning

fortsättning

15.15

Avslutning

Avslutning

Avslutning

(Hebr 6:13–20)

J-EA

Anmälan: Senast 18 juni, via telefon eller epost, 031-778 35 40, info@ffg.se
Pris:
Kursen erbjuds gratis. Frivillig avgift mottages med tacksamhet på
plusgiro 64060-7, bankgiro 622-5387.

