Konrad Martin Heide är professor i semitiska språk vid Phillips
Universität i Marburg, Tyskland. Han är en uppskattad talare vid ELF
(European Leadership Forum). Som forskare arbetar han med
textkritik, hebreisk epigrafi, samt med översättningar och utgåvor av
texter från den sena antiken. Merparten av hans forskning rör texter
författade på Arabiska, Ge’ez (klassisk Etiopiska), Syriska, och
Hebreiska. Utöver detta har han skrivit om kamelens domesticering.
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För dig som vill utvecklas i teologin för förkunnelsen av Guds ord.
Välkommen till teologikonferens 2015.
Anmäl dig på www.theofil.nu

Program

Info

Torsdag 24/9

För vem:
Präster, pastorer, lekmannapredikanter, teologistudenter, samt andra intresserade.

10.00
10.30
13.00
14.15
15.00
18.00

Incheckning
The Reliability of the Old Testament:
Extra biblical sources
The Reliability of the Old Testament:
Archeological findings
Fika
The Reliability of the Old Testament:
Transmission of the text
Festlig middag med samkväm

Fredag 25/9
9.00

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.

Theofil vill förena akademiska studier och biblisk tro till
fördjupning av teologin, förnyelse av den personliga
vandringen med Herren och och till utrustning för tjänst i guds
rike. Föreningen Theofil har varit verksam i Lund sedan hösten
1987.

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

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

The Reliability of the Old Testament:
Court prophets in the Ancient Near
East and biblical prophets:
colleagues or adversaries?
10.00
Fika
10.45
The Reliability of the Old Testament:
Anachronisms in the Bible,
Abraham’s camels and the horses of
Salomon, Could Moses Write?
ca 12.00 Slut

Konferensavgift och Anmälan:
Pastorer och lekmän: 800 kr. Präster: 1200 kr.
Studenter som är medlemmar i Theofil: 300 kr,
övriga studenter 450 kr. Du blir medlem genom
att betala 100 kr till Theofils postgiro 38 26 05-4.
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 18/9.
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.

Om konferensen
Att ifrågasätta Bibelns historicitet är idag närmast en självklarhet och en utgångspunkt, i synnerhet
när det gäller Gamla Testamentet. Avståndet i tid och kultur leder till ett svårt historiskt läge, men
frågan är om rådande skepsis mot historisk kunskap från Gamla Testamentet är befogad.
Under höstens konferens kommer vi att få lyssna till Martin Heide, en ledande forskare inom Gamla
Testamentet med en särskild inriktning på omgivande kulturer. Här duckar vi inte för de svåra
frågorna: Finns det något utombibliskt stöd för utsagorna i Bibeln? Har historien lämnat några
arkeologiska fynd? Kan vi lita på bibelmanuskripten? Är Gamla Testamentet till stor del lånegods från
omgivande kulturer?
Martin Heide har också gjort sig ett namn på populärvetenskaplig nivå då han, utifrån sin
världsledande ställning på området, bemött kritik mot historiska anakronismer i Bibeln: Exempelvis
kritiken att Abraham inte kan ha haft tämjda kameler eller att Mose inte kunde skriva.
Vi hoppas att konferensen skall ge en förnyad frimodighet över att Bibeln är en bok att lita på och
håller för prövning.

