Att förkunna

GUDS ORD
EN KONFERENS OM BIBELUTLÄGGANDE PREDIKAN SOM BERÖR

THEOFIL I LUND
22–24 JANUARI

Kan vi undervisa från Skriften idag så att människor berörs och förvandlas?
Kan de böcker som skrevs för 2000 år sedan upplevas relevanta för
nutidsmänniskan? Besvarar Bibeln de frågor som dagens människor har?
SVARET ÄR JA! Guds ord är levande och kraftfullt och kan skapa nytt liv, förvandla

människor och rusta dem för varje gott verk. Det är fantastiska löften som gäller för
varje tid – också i vår. Guds ord är relevant och handlar om vår verklighet och våra
liv. Därför finns det inget som är viktigare för församlingsledare och predikanter än
att undervisa från Skriften.

THEOFIL är en kristen teologförening som vill återskapa

den glada stoltheten över Kristus och Skriften bland
teologer och församlingsledare. Konferensen anordnas
tillsammans med KFF (ELM) och Credo Lund. Vår
bön och förhoppning är att den ska inspirera till ett
fördjupat förtroende för Skriften, en förnyad glädje
och frimodighet i undervisningen från Bibeln
samt en större trohet mot texten. För det är först
då människor kommer upptäcka dess relevans!
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Konferensen riktar sig till alla som förkunnar från Skriften eller som vill lära sig att
göra det – med undervisning och inspiration till så väl glada entusiaster som trötta
förkunnare av Livets ord.

Konferensprogram
Fredag den 22 Januari
17:30
19:00

21:00

Kvällsmat
Kvällsgudstjänst
The dynamics of Biblical preaching
(Nehemiah 8:1-12)
Kvällsfika och gemenskap

Lördag den 23 Januari
8:30
9:30
10:30
10:45
11:30
11:45
12:30
14.00
14:15
15.15
16:15

17:30
19:00

21:00

Frukost
Being true to the Scriptures
Kaffe/the och frukt
Being true to our time
Paus
Preparing a sermon
Lunch
Introduction to workshop groups
Personal study
Group work
Reporting back in plenary 		
session (and short discussion of
method and practise)
Kvällsmat
Kvällsmöte med bibelutläggande
predikan
Lovsång och förbön
Kvällsfika och gemenskap

Söndag den 24 Januari
8:30
9:00
10:30
11:30
12:30
14:00
15:00
16:30

Frukost
Fortsatt övning av det vi hört
Having faith in the Word of God
and the Spirit of God as preachers
The integrity of the preacher
(1 Thessalonians 2:1-12 )
Lunch
Problems facing preachers today
– How to encourage eachother.
Free time for questions
Kvällsgudstjänst med Jonathan
Lamb tillsammans med Filippi

TALARE:
Jonathan Lamb
är en engelsman
med mångårig
erfarenhet som
förkunnare. Han
har tjänstgjort som
församlingsledare innan han
började arbeta för IFES (Credos
internationella motsvarighet)
med bl.a. undervisning och
ledarträning. Under de senaste
åren har han arbetat som direktor
för Longham Preaching med
uppgift att uppmuntra och
utveckla bibelutläggning i England
och utomlands. Jonathan är en
uppskattad talare i både nationella
och internationella sammanhang och
är känd för sina enkla, texttrogna
bibelutläggningar.

Logi
Logi ordnas främst på egen hand. Kontakta
gärna turistbyrån i Lund, tel 046-35 50
40. Ett begränsat antal golvplatser kan
erbjudas till studenterna.
Vid problem, ring Karl-Henrik Wallerstein,
tel: 0706-20 88 47.
KOSTNAD
Kostnaden för konferensen vid anmälan
före den 6 januari, är 550 kr för
yrkesverksamma präster och pastorer,
350 kr för lekmän och 200 kr för studenter.
Efter den 6 januari höjs priset med 90 kr.
I priset ingår alla måltider.
TOLKNING
Johantan Lamb talar en mycket
lättförståelig engelska, men vid behov
erbjuds tolkning.
KONFERENSLOKALER
Konferensen kommer att hållas på Filippi,
Sandgatan 14 i Lund.
ANMÄLAN
Anmälan sker i två steg. Skicka namn
och adress samt uppgifter om eventuella
matallergier till preaching@theofil.nu,
betala därefter in avgiften på Theofils
postgironummer 38 26 05-4. Märk
betalningen ”förkunnarkonferens + ditt
namn.” Du är anmäld först sedan båda
stegen genomförts. Vid frågor eller
problem, ring Karl-Henrik Wallerstein,
tel 0706-20 88 47.
INFORMATION
För mer information, ring Karl-Henrik
Wallerstein (0706-20 88 47).
www.theofil.nu

ARRANGÖR
Theofil tillsammans med KFF och
Credo Lund.
Theofil – teologi och tro på biblisk grund
Är
En teologisk studentförening ansluten till
Credo och medlem i SEA.
Vill
Återerövra frimodigheten över Kristus och
bibeln bland teologer.
Arbetar
Utifrån ett orubbligt förtroende för skriften.

