Teologföreningen Theofil inbjuder till predikokonferens

14–15/2 2013

PREACHING THE OLD TESTAMENT:

SHARING GOD’S MISSION
TALARE: CHRIS WRIGHT

THEOFIL I LUND

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? Vi tvekar inte om svar: Bibeln är Guds
levande och kraftfulla ord som kan skapa nytt liv, förvandla människor
och rusta dem för varje gott verk.
Vi inbjuder dig som aktivt förkunnar, håller bibelstudium eller undervisar
från Bibeln – eller som vill börja göra det till Lund den
14–15 februari 2013.

Konferensen – som är ett samarrangemang mellan
Theofil och Kristna Föreningen Filippi (KFF) – riktar
sig till så väl glada entusiaster som förkunnare av
Guds ord. Theofil är en kristen teologförening
som vill återskapa den glada stoltheten över
Kristus och Skriften bland teologer och
församlingsledare. 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!
Varmt välkommen till Lund och ännu en predikokonferens!
anders lundberg

karl-henrik wallerstein

Ordförande, Theofil

Teologisekreterare, Theofil

Varmt välkommen till Lund och ännu en predikokonferens!

Torsdag den 14:e februari

Fredag den 15:e februari

Registrering och Kaffe
God’s People need God’s
Word. Nehemiah 8 as a model
of systematic Bible teaching.
10:30
Fikapaus
11:00
Why bother preaching the
Old Testament? It was the
Bible of Jesus.
12:00
Lunch
13:30
Reading and Preaching the
Whole Bible for the Mission of
God.
14:30
Fikapaus
15:00
Preaching the Old Testament
Prophets at Three Horizons.
16:00–17:00 Work together on Isaiah
52:7–10.
19:00
Gudstjänst med
bibelutläggande predikan
No Other God: No Other
Name, Deuteronomy 4 and
Acts 4

09:00
09:30

09:00
09:30

Kaffe
Preaching from Old Testament
Law: Getting into it
10:30
Fikapaus
11:00
Preaching from Old Testament
Law: Getting out of it
12:00
Lunch
13:30
God’s Mission and Ours from
the Great Commission: Building
the Church
14:30
Fikapaus
15:00–16:00 God’s Mission and Ours from
the Great Commission: Serving
Society and Caring for Creation
Konferensen är slut men
missa inte att vara med på
kvällsgudstjänsten med Chris
Wright.
19:00
Gudstjänst med
bibelutläggande predikan Our
God Reigns Isaiah 52:7–10

TALARE: Rev Dr Christopher JH Wright Föddes i Belfast, Nordirland, 1947. Hans

föräldrar var missionärer i Brasilien.
Han studerade klassiska språk i Cambridge på 1960-talet. På 1970-talet
disputerade han i Cambridge, Gamla testamentets etik. Han har tjänat som
komminister i församlingskyrkan St Peter & St Paul, Tonbridge, Kent, England.
År 1983 flyttade han till Indien med sin hustru, Liz, och fyra barn för att
undervisa i staden Pune i fem år. År 1988 återvände han till England som
akademisk dekanus vid All Nations Christian College, ett internationellt
träningscenter för interkulturella uppdrag. I september 2001 utsågs Chris till
internationell chef för Langham Partnership International. Chris var ordförande
för Lausannerörelsens teologiska arbetsutskott från 2005–2011.
Chris och hans hustru, Liz, firar idag gudstjänst i All Souls Church, Langham
Place. Detta är också kyrkan där John Stott verkade under alla år. Han älskar att
predika och undervisa i Bibeln.

ARRANGÖR
Theofil tillsammans med KFF (Kristna
föreningen Filippi) och Credo.

Logi
ordnas främst på egen hand. Kontakta
gärna turistbyrån i Lund,
tel. 046-35 50 40. Ett begränsat antal
golvplatser kan erbjudas till studenter.

KOSTNAD
för deltagande i konferensen är 1000 kr
för yrkesverksamma präster och pastorer,
500 kr för lekmän och 295 kr för
studenter. I priset ingår alla måltider
utom middag på fredagen.

TOLKNING
Chris Wright talar en mycket
lättförståelig engelska, men vid behov
erbjuds simultantolkning.

KONFERENSLOKALER
Konferensen kommer att hållas på
Filippi, Sandgatan 14c i Lund.

ANMÄLAN
sker i två steg. Skicka namn och adress
samt uppgifter om eventuella
matallergier till preaching@theofil.
nu, senast den 7 februari. Därefter
höjs konferensavgiften med 25 %.
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, maila preaching@theofil.nu.

www.theofil.nu

