K va l i f i c e r a d f o r t b i l d n i n g

Nicholas Thomas Wright (född 1 December 1948) är anglikansk biskop och
ledande nytestamentlig forskare. Han publiceras som NT Wright inom sin
akademiska gärning, och som Tom Wright för populär läsekrets. Hans böcker är
bland annat Helt enkelt kristen och bibelkommentarserien Nya testamentet för
alla. Wright var biskop av Durham i Church of England från 2003 fram till sin
pensionering 2010. Han är för närvarande professor i Nya testamentet och tidig
kristendom på St Mary’s College, University of St Andrews i Skottland.

För en stolthet över
Kristus och Guds ord
Torsdag:
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Theofil

09:00 Fika
10:00 Välkommen / Teologisk introduktion / Intervju med N.T Wright.
10:30 Why does Jesus’ Resurrection Matter?
12:00	Lunch på Theofil
14:00–16:00 Forskarseminarium på Centrum för teologi och religion: History and Interpretation
in the Resurrection Narratives of the Canonical Gospels?
Egen middag i Lund
18:30 Panelsamtal: Has the Church lost the Resurrection? – N.T Wright, Stefan Gustavsson,
m.fl.
20.00	Eftersits i Filippis lokaler med bokbord och fina erbjudanden.

Uppståndelsens
historicitet
me d N.T Wright

Theofils teologikonferens
1 2 – 1 3 SE P T EM B ER 2 0 1 3

Fredag:
09:00 Fika
09:30 The Resurrection in Relationship to the Jewish Background
10:30 Fika
11:00 A case for the Historical Resurrection of Jesus
12:00	Lunch på Theofil
14:00–16:00 The Resurrection and the Church today

För dig som vill utvecklas i teologin för förkunnelsen av Guds ord.
Välkommen till teologikonferens 2013.
Med möjlighet att tentera 7,5 högskolepoäng genom Johannelunds teologiska högskola.
Anmäl dig på www.theofil.nu

En förnyad kristenhet!
Vi drömmer om en förnyad kristenhet
Vi längtar efter en väckelse där kristna
återfår frimodigheten och glädjen över
Kristus – och där nya människor böjer knä
i tillbedjan och lovsång inför den levande
Guden.

Föreningen Theofil är en teologisk
studentförening ansluten till Credo –
Sveriges Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse.

Theofil vill förena akademiska studier och biblisk
tro till fördjupning av teologin, förnyelse av den
personliga vandringen med Herren och till utrustning för tjänst i Guds rike. Föreningen Theofil har varit verksam i Lund sedan hösten 1987.
Vi tror att Bibeln är sann
– därför vill vi uppmuntra till seriös forskning,
rusta teologer för framtida tjänst i Guds rike och
hjälpa dem att bearbeta teologiska frågor på en
akademisk nivå.
För mer information se: www.theofil.nu

Konferensens innehåll:

För vem:

Theofils teologikonferens i Lund behandlar kyrkans mest centrala fråga:
Jesu uppståndelse från de döda, och de första
kristnas anspråk på att deras Herre verkligen
uppstod i historien.
Målet för konferensen och högskolekursen är
att ge såväl förkunnare som akademiker förståelse för den judiska bakgrunden till uppståndelsen,
och de argument som framförs för uppståndelsens historicitet. Målet är slutligen att stimulera
till personlig reflektion av de bibliska vittnesbörden, en reflektion som kommer resultera i en djupare förståelse och en djupare lydnad mot Guds
ord och en klarare förkunnelse av evangeliet.

Präster, pastorer, lekmannapredikanter, teologistudenter, samt andra intresserade.

Uppläggning av konferensen:
Under konferensen sker föreläsningar varvat
med panelsamtal. I konferensavgiften ingår fika
och kursmaterial. Logi ordnas främst på egen
hand. Kontakta gärna turistbyrån i Lund,
tel 046-35 50 40.
Ett begränsat antal golv-platser kan erbjudas
till studenterna.Vid frågor ring Karl-Henrik Wallerstein, tel: 0706-20 88 47.

Konferensavgift och Anmälan:
Studenter som är medlemmar i Theofil: 300 kr,
övriga 450 kr.
Du blir medlem genom att betala 100 kr till
Theofils postgiro 38 26 05-4.
Pastorer och lekmän: 1000 kr. Präster: 1500 kr.
Du anmäler dig genom att gå in på
www.theofil.nu Förmånliga erbjudanden kan
erbjudas till arbetslag. kontakta info@theofil.nu
för mer information.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Sista anmälningsdag är 5/9.

Avbokning:
Om du av någon anledning får
förhinder,kontakta oss omgående. Avbokning
kan göras upp till 14 dagar före konferensen
utan kostnad. Vid återbud därefter, fram till 7
dagar före kursstart, debiteras halva avgiften.
Vid senare avbokning debiteras hela avgiften.
Du kan överlåta din plats till någon annan.

Unik möjlighet att få högskolekompetens!
Du har möjlighet att läsa kursen Uppståndelsen i Nya testamentets teologi
(Resurrection in New Testament Theology) 7,5 hp med tentamen i början
av maj på Theofil, Lund! Intesseanmälan görs till Johannelund senast den
15 april till asa.granath@johannelund.nu

Kurskod
EN 251

Kursnamn

Uppståndelsen i Nya testamentets
teologi (Resurrection in New Testament Theology)

Kursens poäng
7,5 hp

Inriktning

Exegetisk teologi

Förväntade studieresultat

Efter avslutade kurs förväntas studenten kunna:
• förklara och problematisera förståelsen av uppståndelse utifrån
religionshistoriska, litterära och
teologiska perspektiv
• värdera olika tolkningsalternativ
inom aktuell forskning

Moment

Valbar programkurs. Kan även
läsas som fristående kurs.

a) Uppståndelse i religionshistoriskt perspektiv
b) Uppståndelse i bibelteologiskt
perspektiv

Kursens nivå

Undervisnings- och arbetsformer

Nya testamentet (EN 201) eller
motsvarande

Litteratur

Kurskategori

Grundnivå, fortsättningskurs (G1E) Seminarier och handledning.
Kan även läses som självständig
Förkunskapskrav
läskurs.
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