Teologi for lægfolk
Et kursusforløb over fire lørdage
Hvad er baggrunden for Det Gamle Testamente? Hvorfor er de fire
evangelier så forskellige? Hvor kommer trosbekendelsen fra, og hvad
betød Christian IV for kirken?

”For mig er teologien den skønneste af alle videnskaber,
fordi den rører både hjertet og hjernen”
Biskop Lise-Lotte Rebel

Det er mig en fornøjelse at indbyde til et spændende kursus i teologi for alle
interesserede, uanset baggrund. Teologi for lægfolk har eksisteret i over
halvtreds år og har trukket fulde huse over hele landet. Ideen er at tilbyde
voksenundervisning af høj kvalitet i centrale teologiske fagområder. Målet er
at forstå kristendommen i dens sammenhæng med det omgivende samfund
og blive klogere på de traditioner, vi bærer med os, og deres vekselvirkning
med historiske og kulturelle forandringer såvel som skiftende etiske
udfordringer.
Forløbet foregår over fire lørdage i foråret og vil komme omkring
grundlæggende temaer i Det Gamle og Nye Testamente, tage livtag med
treenigheden og dykke ned i kirkehistoriske brændpunkter.

Vel mødt!
Eva Holmegaard Larsen
Teologisk konsulent i Helsingør Stift

I min tid som biskop har jeg holdt en hel del
foredrag om kirke og teologi rundt omkring i
sognene. Men jeg har altid ønsket, at der skulle
være en fælles invitation til alle stiftets sogne og
ansatte. Derfor er det en glæde her på falderebet af
min embedstid at kunne invitere til dette kursus.
Lise-Lotte Rebel

25.1: Kirkehistorie
v/professor Martin Schwarz Lausten
Tre neddyk i kirkehistorien:
Reformationen i Danmark, Christian IV
og religionen og Folkekirken mellem
stat og menighed.
29.2: Det Gamle Testamente
v/professor Hans Jørgen Lundager
Jensen. Det Gamle Testamente er en
bogsamling og rummer derfor store
forskelle og modsætninger. Med hvilket
formål blev de forskellige skrifter
skrevet og samlet? Hvad er deres
betydning for de tre store religioners
opståen?

28.3: Det Nye Testamente
v/professor Gitte Buch-Hansen
Kan man forestille sig en skildring af
Jesu korsfæstelse uden tornekrone? Det
kunne forfatteren til Lukasevangeliet.
Hvorfor er evangelierne så forskellige,
og hvad betyder det for deres status som
historiske kilder? Om forskellig teologi
og værdier i lidelsesfortællingerne.
25.4 Den kristne troslære
v/biskop Lise-Lotte Rebel
Hvad er kristendommens særlige
indhold? Om trosbekendelsen og troen
på Gud som Far, Søn og Helligånd.
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