Apologetikkonferens
i Nykarleby
25-27.2.22

Pasi Turunen

Amy Orr-Ewing

Eero Junkkaala

Program
Fredag 25.2
18.00 Inledning
18.15 Is the Bible relevant? Why does the Bible still matter to us
today? Är Bibeln relevant? Varför är Bibeln fort-farande betydelsefull för oss idag? Amy Orr-Ewing
19.15 Absoluuttista vai suhteellista? Voiko etiikka perustua raamattuun alati muuttuvassa maailmassa? Absolut eller relativt? Kan etik
(rätt och fel) baseras på Bibeln i en föränderlig värld? Pasi Turunen
20.30 Kvällste

Lördag 26.2
9.30 Morgonandakt
9.45 Mitä kivet kertovat? Vanhan testamentin historiankirjoitus
arkeologian valossa. Vad berättar stenarna? Gamla testamentets
historieskrivning i arkeologins ljus. Eero Junkkaala
11.00 Uuden testamentin ydin. Ovatko evankeliumit historiallisesti
luotettavat? Nya testamentets kärna. Är evangelierna historiskt
tillförlitliga? Pasi Turunen
12.00 Lunch
13.00 Mitä kivet kertovat? Uuden testamentin historiankirjoitus
arkeologian valossa. Vad berättar stenarna? Nya testamentets
historieskrivning i arkeologins ljus. Eero Junkkaala
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? Hur kan Gud i Gamla testamentet, som befaller krig

och våld, vara samma Gud som i Nya testamentet? Amy Orr-Ewing

15.00 Kaffe
16.00 Questions & Answers. Talarna svarar på insända och
spontana frågor på engelska. Amy Orr-Ewing, Eero Junkkaala &
Pasi Turunen
17.30 Middag
19.00 Öppen kvällssamling

Fake News or Good News? - Kuinka voi luottaa raamattuun
viestivälineiden ja salaliittoteorioiden maailmassa? Hur kan man
lita på Bibeln i mediernas och konspirationsteoriernas värld?
Pasi Turunen
Is the Bible Sexist? Är Bibeln könsdiskriminerande?
Amy Orr-Ewing
20.30 Kvällste

Söndag 27.2
9.30 Morgonandakt
9.45 Jeesuksen ylösnousemus kirjoitusten valossa. Mitä se
merkitsee sinulle? Jesu uppståndelse i Skriftens ljus. Vad betyder
det för dig? Pasi Turunen
10.45 Is the Bible oppressive about sexuality or gender identity?
Är Bibeln förtryckande gällande sexualitet och könsidentitet?
Amy Orr-Ewing
12.00 Lunch
13.30 Ekumenisk gudstjänst på svenska och finska.

Talare
Amy Orr-Ewing
är från Oxford, England. Hon är författare, teologie doktor
och en känd internationell talare, som tar upp de djupare
frågorna i vår tid och ger meningsfulla svar från den kristna
tron. Hon är författare till flera böcker som “Where is God in
All the Suffering?” och bästsäljaren “Why Trust the Bible?”.

Eero Junkkaala
är arkeolog, teologie doktor och författare till över 50
böcker. Han har jobbat som bibelpedagog på Finska
missionssällskapet och lett arkeologiska utgrävningar i Israel
under åren 1984-2003. På kallelse föreläser han på många
universitet i Mellanöstern, Afrika och på prästseminarier.

Pasi Turunen
är verksamhetsledare och redaktör på Radio Patmos,
författare och bibellärare. Tusentals finländare har bekantat
sig med hans förmåga att kommunicera och gå på djupet
med Bibeln och aktuella fenomen. Han vill uppmuntra
kristna att stå upp för sin tro hemma, i skolan, på
arbetsplatsen och ”hela vägen till jordens ände”.

Välkommen på
apologetikkonferens!
Konferensavgift
Hela konferensen: 50€. För studerande & pensionärer: 40€
En dag: 25€. Deltagande digitalt: 40€
Lördagens öppna kvällssamling och söndagens gudstjänst är avgiftsfri.

Kost
Alla måltider: 40 €
En lunch/ middag: 12€, Kaffe/Te: 5€

Logi
Logi i dubbelrum: 30 €/ person/natt, inkluderar frukost lördag och söndag.

Tolkning
Observera att alla föreläsningar är på finska eller engelska, men kan vid behov
simultantolkas. Om du behöver tolkning välj det när du anmäler dig.

Anmälan
Anmäl dig senast 7.2.2022. Du anmäler dig på www.kredu.fi
Du bör anmäla dig både om du deltar på plats och om du deltar digitalt.

Information
www.kredu.fi | info@kredu.fi| Facebook

Plats
Kredu | Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Seminariegatan 19, Nykarleby

tillsammans med
lokala församlingar
i Jakobstad och Nykarleby

