Temamøtene holdes tre ganger hvert
semester i kirkestuen. Dette er foredrag
om tema som tar utgangspunkt i kristen
tro og etikk og omhandler dette, samt
temaer som gjelder samfunn og kultur.
Møtene begynner kl. 19.00, unntatt 31.
januar da vi begynner kl.19.30. Vi tar
en pause med kaffe/te etter foredraget.
Deretter gis det mulighet for spørsmål
og samtale.
Våre foredragsholdere legger ned mye
arbeid i forberedelsene. For dette tilbyr
vi dem et honorar samt dekning av
reiseutgiftene. For å dekke dette,
oppfordrer vi den enkelte til å gi et
bidrag på 50 kroner per møte.

Greverud kirke
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Skiveien 178,
1415 Oppegård
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Greverud kirke

Program våren 2017
Tirsdag 31. januar kl.19.30
ER GUD VOLDELIG ELLER KJÆRLIG –
ELLER BEGGE DELER?
BIBELENS GUD OG VÅR TRO
Karl William Weyde

Utgangspunkt er

MF fra 2003. Har også vært misjons-

studentprest, prostiprest og er nå

prest i Den Norske Israelsmisjon,

vikarprest på 3. året i Oppegård.

stipendiat ved Norges Forskningsråd

Hun har doktorgrad i teologi og har

og utført doktorgradsarbeid ved Det

undervist i religion ved høgskolen i

hebraiske Universitet i Jerusalem. Har

Oslo og vært førsteamanuensis ved

arbeidet med en rekke temaer knyttet

Universitetet i Stavanger. Hun har

som forteller at Gud

profetbøkene og et større arbeid om de

at et stort antall mennesker (folkets fiender) blir drept.

Ragnhild Gilbrant
Ragnhild Gilbrant har vært kateket,

til Det gamle testamentet, særlig

krig, med det resultat

"DET HELLIGE"

Professor i Det gamle testamentet ved

bibeltekster fra GT
leder israelittene i

Tirsdag 14. mars kl. 19.00

jødiske høytidene i Det gamle testa-

publisert lærebøker for lærerutdanningen blant annet i konfesjonskunnskap og forelest på faglige

mentet. Har publisert artikler om bl.a.

konferanser om verdivalg og

hellig krig i Det gamle testamentet og i

symbolforståelse i religiøse riter.

nyere tid, særlig om helligkrigens
betydning for Tysklands
krigsideologi i de to verdenskrigene.

Herren sa til Moses: Tal til hele Israels menighet og si til

Men også hendelser

dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er

der Gud på lignende måte slår i hjel mennesker i sitt eget

hellig. I nettverdbønnen ber vi om at vi som menighet skal

folk, vil bli drøftet. Er det et gudsbilde som er uforanderlig,

være et hellig folk. Begrepet «hellig» har mistet mye av sitt

eller kan vi observere forskjeller og endringer i beskrivelsen

innhold i vår kultur. Det betyr ikke bare at vi skal være

av Gud? Disse såkalte helligkrigstekstene vil bli satt inn i en

moralske anstendige mennesker. Det er for så vidt en

større sammenheng, bl.a. i profetenes forkynnelse om Guds

selvfølge i et sivilisert samfunn. Det motsatte av hellighet er

vrede og Guds kjærlighet. Til slutt trekkes noen linjer til

urenhet. Vi skal se på hva Jesus mente da han nytolket

tekster i Det nye testamentet. På det grunnlaget vil jeg konk-

urenhetsbegrepet. I brevene i NT ser vi at de troende omtales

ludere og drøfte hva våre funn betyr for den kristne tro, vår

som de hellige. Hva betyr det?

tro.

Tirsdag 9. mai kl. 19.00
HVA BETYR DEN LUTHERSKE
REFORMASJONEN FOR KIRKEN I DAG?
Vidar Leif Haanes
Professor i kirkehistorie og rektor ved
Det teologiske menighetsfakultet.
Haanes er leder av Universitets- og
høgskolerådet, sitter i styret for
Nordisk universitetssamarbeid, i Nord
Forsk og i flere andre internasjonale
styrer og råd. Han er forfatter og medforfatter av en rekke bøker, artikler og
leksikonoppslag.
Haanes har også en rekke kirkelige
verv, som medlem av Kirkemøtet og
Teologisk nemnd i Den norske kirke.
Han har bodd på Greverud i 30 år.

I 2017 er det 500 år siden reformasjonen.
Dette markeres på ulike vis over hele verden.
Men var egentlig reformasjonen viktig
og nødvendig, spør Haanes i sitt foredrag.
Hva innebærer ”troen, Skriften og nåden alene?”
Hvordan forholder vi oss til Luthers syn på jødene?
Hva var egentlig nytt ved reformasjonen,
og hvordan er forholdet mellom den lutherske kirke og
den katolske kirke i dag?

