
Teologföreningen Theofil 
anordnar högskolekursen

DET HELIGA LANDET 
I HISTORIA OCH NUTID 

i samarbete med Johannelunds 
teologiska högskola samt studieresa 

till det heliga landet 20/10 - 1/11 2014 i 
samarbete med Israel Tours

Med Anders Sjöberg som lärare och reseguide
Inriktning: präster, pastorer, teologer. klassisk kristen förkunnelse och teologi



Theofil erbjuder härmed högskolekursen Det heliga 
Landet i Historia och Nutid, en studiemöjlighet för 

dig som präst, pastor eller teolog. 

Kursen sträcker sig över tre halvdagar under 2013 och 2014 på Theofil 
i Lund och en studieresa till Israel hösten 2014. Lärare och reseguide 
är Anders Sjöberg (Teol Lic, Fil Kand) . Han är verksam som författare, 
bibellärare, förkunnare och reseledare.

Förkunskaper
- För att lyssna på Anders Sjöbergs undervisning i Lund krävs 

inga formella högskolestudier. 

- För att få ut 7.5 högskolepoäng efter tenterad kurs behövs dessa 
förkunskaper: Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande.  
OBS! Möjligt att läsa in någon delkurs i efterhand efter samspråk 
med Anders Sjöberg.

- För att följa med på resan skall du stå i någon form av 
förkunnargärning eller studerat/studerar teologi. 

Intresseanmälan

Sker genom att skicka namn och adress till info@theofil.nu senast 1/12-2014

Anmälan till resan sker direkt till Israel tours resebyrå med start 1/9-2013. 
Mer information om det kommer att ges när kursen startar.



Program för Theofils studieresa med Anders Sjöberg 2014

Måndag 20/10 Avresa på eftermiddagen från Stockholm eller Köpenhamn 
via Wien. Transfer till vårt hotell i Tel Aviv.

Tisdag 21/10 Efter frukost börjar vår första vandring i Tel Aviv och i Jaffa 
vi stannar till och mediterar över Petrus syn i Apg 10. Efter detta kommer 
vi att få en lektion av Anders Sjöberg om mötet mellan judendomen och 
kristendomen och även lite information om självständighetskriget.
Middag och övernattning Tel Aviv.

Onsdag 22/10 På förmiddagen lämnar vi Tel Aviv. Målet är Caesarea vid 
havet där vi besöker bl.a. Amfiteatern, Kung Herodes palats, m.m. Vi 
vandrar och har bibelstudium över Paulus tal inför Kung Agrippa, Apg 26. 
Belyser Caesarea som kyrkohistoriskt har en mycket central plats vad 
gäller hedningarnas inlemmande i Gudsfolket. Här hade sedan både 
Origines och Eusebios sin verksamhet på 300-tal. 

Från Caesarea åker vi sedan till Karmelberget, firar mässa och fördjupar 
oss både i den bibliska berättelsen om Elia och Karmeliterorderns 
historiska framväxt. 

Därefter åker vi till Tiberias för middag, kvällsföreläsning och övernattning 
på hotell Restal där vi ska vi bo i fyra nätter.

Torsdag 23/10 Idag går färden till Nazareth, Kana och Safed, ”staden 
på berget”. Studierna idag kommer att handla mycket om Jesu barndom 
och inledande verksamhet, men också om en av judendomens olika 
utvecklingslinjer, speciellt kopplad till just Safed – Kabbala.

I Nazareth ska vi besöka Nazareth Village och få en konkret upplevelse 
av hur Jesu barndomsstad i verkligheten såg ut och vi äter även lunch. 
Vi hinner här läsa och kommentera Jesu introduktionspredikan i Luk 4. 
Bebådelsekyrkan och den gamla synagogan inne i centrala Nazareth 
hinner vi också se.

Middag och övernattning Tiberias.



Fredag 24/10  Denna dag vandrar vi med Jesus vid Gennesarets sjö, på 
Saligprisningarnas berg. Vi besöker Tabgha, Kafarnaum samt åker båt på 
sjön. 
Vid flera tillfällen både uppe på berget, vid sjöstranden och i Kafarnaum 
stannar vi upp för vår inre vandring i bibeltexten. På väg hem bestiger vi 
Arabelklippan och lyssnar till Missionsbefallningen.

Middag och övernattning Tiberias

Lördag 25/10 Nu går färden till ”andra sidan av sjön”, Golanhöjderna, 
Gamla, Caesarea Filippi och natursköna vattenfall. Vi studerar Jesu 
verksamhet i Dekapolisområdet, men också judisk historia kopplat till 
Gamla ”det andra Massada”. I Caesarea Filippi tar vi tid och kommenterar 
Petri bekännelse. På återvägen gör vi ett stopp vid Yardenit, dopplatsen i 
Jordan.

Middag och övernattning Tiberias.

Söndag 26/10  Nu går färden ner mot Döda havet. Vi besöker Jeriko. 
Denna eftermiddag tillbringar vi först vid utgrävningarna i Qumran och 
studerar lite om Essernas liv och leverne för att sedan prova på att flyta på 
Döda Havets vatten. Vid Döda havet bor vi två nätter.

Middag och övernattning Ein Gedi Youth hostel

Måndag 27/10 En dag i öknen under vilken vi mediterar över Abrahams 
liv. Men hinner även upp på Massada och få följa händelseförloppet här, 
från den hasmoneiska tiden till dess att Eliezer och zeloterna utkämpar 
sina sista strider här.vi besöker även Theodosios klostret. På kvällen äter 
vi middag tillsammans och delar, på ett enkelt sätt vin och bröd under 
ökenhimlens stillhet.

Övernattning Ein Gedi youth hostel

Tisdag 28/10 Tidig morgon vandrar vi upp till Davids källa. 
Förhoppningsvis får vi se både stenbockar och klippdassar. Vi tar oss tid för 
både för bad och studier om David och Saul, samt något om Höga visan.

Därefter tar oss bussen upp till Jerusalem,där vi börjar med ett besök i 
Bethlehem och besöker den Gode Herdens skola. 

Middag och övernattning Jerusalem Tower



Onsdag 29/10  Efter att först ha sett tempelplatsen med Klippdomen och Al 
Aksa moskén, vandrar vi under förmiddagen i det arkeologiska Jerusalem. 
Vi besöker Davids stad, går genom Hiskias tunnel, ser utgrävningarna sö-
der om tempelplatsen. Efter lunch ser vi ”det brända huset”, besöker tem-
pelinstitutet och avslutar dagen med att hälsa på hos bröderna Moshe och 
Dov, för samtal om relationen Judendom – Kristendom.

Middag och övernattning Jerusalem Tower

Torsdag 30/10 Vi börjar dagen med att vandra Via Dolorosa och se Heliga 
gravens kyrka. Efter detta fortsätter vi till Yad Vashem – förintelsemuseet 
där vi tillringar några timmar och efter detta besöker vi STI – Svenska 
Teologiska institutet i Jerusalem.

Middag och övernattning Jerusalem Tower

Fredag 31/10 Dagen börjar på Olivberget går ner till Getsemane, där vi 
förhoppningsvis kan vi fira mässa. Efter detta är dagen fri fram till
16.00 då vi möts vid trädgårdsgraven för en avslutande mässa och förbön. 
På kvällen utvärdering av resan

Lördag 01/11 Efter en förhoppningsvis innehållsrik resa återvänder vi denna 
dag hem till Sverige



I Studieresan erbjuds följande fortbildningsdagar:

Våren 2014: Måndag den 27/1 kl 12:15-16:00
•	  1. Israel i bibliskt perspektiv
•	  2. Jesu sista vecka i Jerusalem

Fikapaus
•	  3. Jerusalems tempel.

Våren 2014: Måndag den 12/5 kl 12:15-16:00
•	  4. Dagens Israel och Palestina, ett försök att beskriva situatonen
•	  5. Gamla testamentets geografi

Fikapaus
•	  6. Nya testamentets geografi

Hösten 2014: Måndag den 1/9 kl 12:15-16:00
•	  7. Biblisk arkeologi, en bilderbok till biblisk historia
•	  8. Romarbrevet 9-11

Fikapaus
•	  9. Judendomen – den kristna trons rötter
•	  Praktisk reseinformation

Tentamen våren 2015 i Lund i form av papper och seminariediskussion

Theofil bjuder på fika vid varje tillfälle.
 

Kursbenämning: 

Det heliga landet i historia och nutid HK 251

Syfte: 

•	 Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för bibliska platser och 
arkeologi i det heliga landet, och  en översiktlig förståelse för landets 
historia. 

•	 En fördjupad kunskap om dagens komplexa politiska och religiösa 
förhållandena i landet syftar till att studenten ska kunna uttrycka 
sig nyanserat om dagens situation och lyfta fram de olika kristna 
minoriteterna i landet,  alltså både de traditionella kyrkornas situation, 
de messiastroende judarnas samt för de ryska judar som är Jesus 
troende och har invandrat de senaste åren.



Litteratur: 

(Här kan det bli förändringar, slutgiltig litteraturlista vid kursstart)
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Schultze, Kirsten, The Arab-Israeli Conflict. Pearson-Longman 2008 
(111s.) 

Sabella, Bernard “The Status of Non-Muslims in a Palestinian State” I 
Non-Muslims in Muslim Majority Societies, Ahlstrand, Kajsa & Göran 
Gunner (eds.). Church of Sweden, Research Series 2, 2009. s. 73-92 
(20 s.)

Bailey, Betty-Jane & Martin, Who Are the Christians in the Middle East? 
Eerdmans 2003. (s. 3-129, 150-158) eller Darymple, William, Från det 
heliga berget, Cordia 1997 (s. 283-377) eller Mansour, Atallah, Narrow 
Gate Churches: The Christian Presence in the Holy Land Under Muslim 
and Jewish Rule. Hope Publishing House 2004. (s. 23-92, 215-288)

Stern, David H, Messianic Judaism: A Modern Movement with an Ancient 
Past, Messianic Jewish Resources Intl. 2007 (s.1-124, 197-238) eller 
Fischer, John, The Enduring Paradox: Exploratory Essays in Messianic 
Judaism. Messianic Jewish Resources Intl. 2000 (s.11- 120)

Jan-Olof Johansson, Pilgrimsfärd i Heligt Land 2013



Så här kommer du i kontakt med 

Föreningen Theofil 
Sandgatan 14b 

223 50 Lund
 

kontakt@theofil.nu
studentpräst Karl-Henrik Wallerstein 

0706-208847, karl-henrik.wallerstein@theofil.nu

Hemsida: www.theofil.nu

Föreningen Theofil:

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

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.

arbetar utifrån övertygelsen att bibeln är ett auktoritativt vittnesbörd om, 
och själv sann och tillförlitlig del av, Guds självuppenbarelse i historien 

och i Jesus Kristus.


