
10.okt. Jesú sögunnar - Kristur trúarinnar

17.okt . Biblía: Texti og túlkun

24.okt. Guðsmynd og mannskilningur

31.okt. Siðfræði og sjálfsmynd

7.nóv. Sýn og skipulag

14. nóv. Kristin trú og kyn

21. nóv. Kristin trú og stjórnmál

28. nóv. Kristin trú í
hnattvæddum heimi

Málshefjandi: Sr. Hreinn Hákonarson, þýðandi bókarinnar
 Hvað einkenndi persónu Jesú?
 Hvaða þýðingu hafa máltíðir og kraftaverk í starfi Jesú?
 Hvað einkenndi samfélagið sem Jesús myndaði?

Málshefjandi: Sr. María Ágústsdóttir, verkefnastjóri
 Hvaða áhrif hafa Biblíurannsóknir haft á kirkju og kristni?
 Auka Biblíurannsóknir skilning á kirkju og samfélagi?
 Hefur túlkunarfræðin breyst með tilkomu kvennaguðfræðinnar?

Málshefjandi: Þórgnýr Dýrfjörð, heimspekingur
 Er manneskjan í Guðs mynd, eða Guð mótuð af manneskjunni?
 Hvað verður um Guð í trúarbragðarýni síðustu alda?
 Er boðun kirkjunnar dragbítur í mannréttindabaráttunni?

Málshefjandi: Frú Solveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup
 Felur kall Krists um samfylgd við sig í sér siðferðislegar kröfur?
 Eru helgiathafnir kirkjunnar burðarstólpar í lífi okkar?
 Er hægt að segja já við eigin trú og viðurkenna um leið aðra trú?

Málshefjandi: Dr. Gunnlaugur A. Jónsson, prófessor
 Eykur fjölbreytileiki guðsþjónustuformsins skilninginn á trú?
 Hvað er það sem aðgreinir Gyðingdóm og Kristni?
 Hvernig fara hugsjónir um kirkjuna saman við skipulag hennar?

Málshefjandi: Sr. Hulda Hrönn M. Helgadóttir, sóknarprestur
 Hver er boðskapur kristni inn í umræðuna um kyn í dag?
 Hafði eða hefur meinlætalífið tilgang og innihald?
 Hvaða hlutverki gegnir hjónabandið í kristinni trú?

Málshefjandi: Höskuldur Þórhallsson, alþingismaður.
 Hvernig má rökstyðja afskipti kirkjunnar af stjórnmálum í dag?
 Hver er staða trúarbragða í umræðunni um sjálfbært samfélag?
 Hverjar eru hinar biblíulegu forsendur fyrir sjálfbærni?

Málshefjandi: Jónas Þórisson, framkvæmdastjóri Hjálparstarfsins
 Eru trúarbrögðin uppspretta átaka eða leið til sátta?
 Þurfum við ný rök sem styðja útbreiðslu kristni?
 Hvernig geta þvertrúarlegar samræður eflt samstöðu með

þjáðum?
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