
Vahvalla 
perustuksella?

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu viimeistään 17.2.2023 sivulla 
www.kredu.fi On tärkeää että ilmoittaudut 
riippumatta siitä, tuletko paikan päälle tai 
osallistutko online. 

KONFERENSSIMAKSU
Koko konferenssi: 50€
Opiskelijoille & eläkeläisille: 30€ 
Yksi päivä: 25€
Osallistuminen online: 40€ 
Lauantain avoin iltakokoontuminen ja   
sunnuntain jumalanpalvelus ovat ilmaisia.

RUOKAILU
Kaikki ateriat: 40 €
Yksi ateria: 12€, Kahvi/Tee: 5€ 

MAJOITUS
Majoitus kahden hengen huoneissa, 30€/ 
henkilö/ yö. Hinnat sisältävät aamiaisen  
lauantaina ja sunnuntaina.

TULKKAUS
Huomioi että suurin osa luennoista   
ovat ruotsin- tai englanninkielisiä, mutta 
voidaan tarvittaessa tulkata samanaikaisesti. 
Jos tarvitset tulkkausta, valitse tulkkaus-
vaihtoehto ilmoittautuessasi.  

Tervetuloa 

apologetiikka-

konferenssiin!

YHTEYSTIEDOT
www.kredu.fi
info@kredu.fi
Facebook 

PAIKKA
Kredu
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Seminaarinkatu 19
Uusikaarlepyy

Kredu ja KU yhdessä Pietarsaaren ja 
Uudenkaarlepyyn seurakuntien kanssa

Apologetiikka-
konferenssi 

Uudessakaarlepyyssä
10–12.3.23



LUENNOITSIJAT 

Amy Orr-Ewing
tulee Oxfordista, Englan-
nista. Amy on tunnettu 
kansainvälinen puhuja, 
kirjailija ja teologian tohtori. 
Hän käsittelee puheissaan 
aikamme syvällisiä kysy-
myksiä sekä tarjoaa näihin 
mielekkäitä vastauksia kris-
tinuskoon perustuen. Orr-
Ewing on julkaissut useita 
kirjoja, mm. kirjat ”Where is 
God in All the Suffering” ja 
bestseller-kirjan ”Why Trust 
the Bible”. 

Juho Sankamo
Juha Sankamo on raamatul-
lisen arkeologian arvostettu 
ja pätevä luennoitsija. Hän 
on teologian tohtori, kirjai-
lija ja on ollut Suomen Raa-
mattuopiston palveluksessa. 
Kouluissa ja leireillä hän 
pitää Indiana Jones-maisia 
arkeologian oppitunteja ja 
hänellä on oma Podcast.

Pasi Turunen
on Patmos Lähetyssäätiön 
toiminnanjohtaja, Radio 
Patmoksen toimittaja, kirjai-
lija  sekä tunnettu Raama-
tun opettaja. Turusen kyky 
pureutua syvään Raama-
tun sanomaan ja ajankoh-
taisten asioiden ytimiin on, 
erityisesti Radio Patmoksen 
välityksellä, tullut tunnetuksi 
tuhansille suomalaisille. Hän 
kannustaa kristittyjä puo-
lustamaan uskonkäsitystään 
kotona, koulussa, työpaikalla 
ja ”maailman ääriin asti”.

Perjantai 10.3

18.00  Konferenssin avaus

18.15   Is the Bible relevant? Why does 
the Bible still matter to us today? 
Onko Raamattu relevantti? Miksi 
Raamattu on meille vielä nykypäi-
vänä merkityksellinen?    
Amy Orr-Ewing

19.15  Absoluuttista vai suhteellista? 
Voiko etiikka perustua raa-
mattuun alati muuttuvassa maail-
massa? Pasi Turunen

20.30  Iltatee

Lauantai 11.3

9.30  Aamuhartaus

9.45  Vad berättar stenarna? Gamla 
testamentets historieskrivning i 
arkeologins ljus. Mitä kivet kerto-
vat? Vanhan testamentin histori-
ankirjoitus arkeologian valossa.  
Juho Sankamo

11.00  Uuden testamentin ydin. Ovatko 
evankeliumit historiallisesti luo-
tettavat? Pasi Turunen

12.00  Lounas

13.00  Vad berättar stenarna? Nya testa-
mentets historieskrivning i arkeo-
logins ljus. Mitä kivet kertovat? Uu-
den testamentin historiankirjoitus 
arkeologian valossa. Juho Sankamo

14.00  The God of the Old Testament 
commands wars and violence – 
how can he be the same as the 
God of the New Testament?  Kuin-

ka Vanhan testamentin Jumala, 
joka märää sotimaan ja väkival-
taan, voi olla sama kuin Uuden 
testamentin Jumala?   
Amy Orr-Ewing

15.00  Kahvi

16.00  Is the Bible oppressive about 
sexuality or gender identity? 
Onko Raamattu tukahduttava 
seksuaalisuuteen tai sukupuolii-
dentiteettiin liittyvissä kysymyk-
sissä? Amy Orr-Ewing

17.30  Päivällinen

19.00  Avoin iltakokoontuminen 

 Fake News  or Good News? –
Kuinka voi luottaa raamattuun 
viestivälineiden ja salaliitto-
teorioiden maailmassa?  
Pasi Turunen 

 Q & A. Puhujat vastaavat lähetet-
tyihin ja spontaaneihin kysymyk-
siin englanniksi. Amy Orr-Ewing, 
Juho Sankamo & Pasi Turunen

21.00  Iltatee

Sunnuntai 12.3

9.30  Aamuhartaus

9.45  Jeesuksen ylösnousemus kirjoi-
tusten valossa. Mitä se merkit-
see sinulle? Pasi Turunen

10.45  Where is God in all the suffe-
ring? Missä Jumala on kaikessa 
kärsimyksessä? Amy Orr-Ewing

12.00  Lounas

13.30 Ekumeeninen jumalanpalvelus 
suomeksi ja ruotsiksi.

OHJELMA


