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LANGHAM SVERIGE vill se en rörelse av förkunnare som är hängivna och skickliga 
i att lägga ut bibelordet så att människor kan bli mer lika Kristus och utrustas för Guds 
uppdrag i världen. Vi tror att en förkunnelse som utlägger bibelordet på ett troget, 
tydligt och relevant sätt kan bära rik frukt i hela kristenheten i Sverige.

Våra ledord för bibelutläggande förkunnelse är
• Relevans – Förkunnelsen behöver bygga en bro mellan textens ursprungliga sam-

manhang och åhörarnas samtida situation.
• Tydlighet – Förkunnelsen behöver vara enkel och välstrukturerad så att åhörare 

både kan ta till sig och få hjälp att minnas budskapet. 
• Trohet – Förkunnelsen ska kommunicera textens eget hjärtslag och tydliggöra 

ärendet i det avsnitt som förkunnas just nu.

Genom att arrangera konferenser med talare från Langham International vill vi upp-
muntra en rörelse av förkunnare som ständigt strävar efter att växa både i kunskap om 
bibelordet och förmåga att kommunicera det. Konferenserna ska också leda till lokala 
nätverk av förkunnare som ger stöd och feedback till varandra. Denna modell har va-
rit uppskattad och framgångsrik i Langhams internationella arbete.
 

Principles of exposition är steg ett i en treårig fortbildningsmodell där första  
konferensen handlar om grunderna i bibelutläggande förkunnelse. Kommande  
konferenser kommer att bygga vidare och fördjupa kunskaperna i Bibelns olika  
genrer och hur de påverkar predikantens eller lärarens uppgift.

Mark Meynell,
Langham Partnership International

”Om det är sant,  
som Jesus sa i ett citat från 5 Mosebok, att människor 
inte lever endast av bröd utan av Guds ord, så är det 
lika sant om församlingar. Församlingar lever, växer 

och blomstrar genom Guds ord och de tynar bort och dör 
utan det, detta har historien lärt oss. Som Dr. Martyn 
Lloyd Jones uttryckte det, ’perioder av förfall i kyrkans 
historia har alltid kännetecknats av förfall i förkunnel-

sen.’ På motsvarande sätt har församlingar växt i storlek 
och djup när Guds ord troget läggs ut och tillämpas.”

 

John Stott,  
om visionen bakom Langham



PRAKTISK INFORMATION

ARRANGÖR
Konferensen arrangeras av arbetsgruppen för Langham Sverige, 
Föreningen Theofil, och CredoAkademin.

LOGI
Vi kan erbjuda förbokade hotellrum med bra läge till rabatterat pris. 
Mer information vid anmälan.

KOSTNAD
Konferensavgiften är 1500 kr inkl. måltider (lekmän och studenter 
1000 kr).

SPRÅK
Undervisning och textmaterial kommer att vara på engelska.

LOKALER
Konferensen hålls i Roseniuskyrkans lokaler på Smala gränd 5 i 
Stockholm.

ANMÄLAN
http://www.langhamsverige.se/konferens senast 31 januari 2015.

UR PROGRAMMET

Expository  
Preaching Training

• From text to Sermon
• Preaching in to the Real World
• Developing a National 

Preaching Movement

Model exposition  
plenaries

 
Plenary bible exposition  
with Feedback and Ques-
tion-Answer time

Group 
Workshops

Discuss the text as well  
as challenges in communica-
ting scripture in the Swedish  
setting.

Personal  
Workshops

Practice working with the text


