
KRISTEN TRO I DET TJUGOFÖRSTA ÅRHUNDRADET – 
en orienteringskurs i den moderna kristna systematisk teologins problem 
 
Kursen omfattar elva samlingar mellan 19.00 till 21.20. 
 
Varje kväll har följande upplägg: 
19.00 Pass 1 
19.50 Fika 
20.10 Pass 2 
21.05-21.20 Avslutande andakt 
 
Varje pass består av 25 minuters föreläsning och 25 minuters diskussion. Formen för 
diskussionen avgörs av gruppens storlek. 
 
Syftet med föreläsningen i varje pass är att introducera en modern teologisk frågeställning som 
leder till en diskussion. Syftet är inte att orientera om moderna teologer eller modern filosofi utan 
att hjälpa deltagare att diskutera centrala frågor på den moderna systematiska teologins agenda. 
Frågorna skall bearbetas utifrån ett kyrkligt perspektiv – det är kyrkans utmaning att bli relevant i 
sin samtid som står i fokus. Föreläsningarna under samlingarnas andra pass bygger vidare på 
föreläsningen under de första passen. 
 
Varje föreläsning skall innehålla minst ett kulturellt inslag, t.ex. en skönlitterär text, en bild eller 
ett musikstycke. Detta för att frågans relevans skall belysas på fler sätt än föreläsningens. Det är 
också för att visa att teologin kan bearbetas utifrån kulturella uttrycksmedel. 
 
Eftersom tanken är att de är ur ett kyrkligt perspektiv blir andakten relativt lång. Andakterna skall 
inte bli mer ord utan tid för eftertanke, reflektion och bön, medan lugn klassisk musik spelas. I 
varje andakt skall det finnas en symbolhandling som deltagarna inbjuds till. Andakterna skall 
utgå från en bibeltext och en kort reflektion som visar på hur de frågor som kvällens samling tagit 
upp reflekteras i bibelsammanhanget.  
 
KURSUPPLÄGGNING: 
 
Samling I 
Pass 1: 
Introduktion: Antik tro i en modern tid – hur går det ihop? 
 
Pass 2: 
Renässans, reformation, revolution – med tre språng gick västerlandet från medeltid till 
modernitet, men hängde kyrkan med? 
 
Samling II 
Pass 1: 
Upplysning – från mörker till vadå? 
 
Pass 2: 
Två kristna svar på upplysningen – liberalteologi och pietism. 
 
Samling III 
Pass 1 



Sekulariseringen – finns den? 
 
Pass 2 
Gamla svar och nya typer av frågor – kristen tro möter en modern syn på kunskapen. 
 
Samling IV 
Pass 1: 
Modernitet och postmodernitet – modeord som tappat sitt innehåll eller begrepp som berättar om 
hur vi blev det vi blev? 
 
Pass 2: 
Vem är du, vem är jag, levande charader – den moderna människan som ibland tycks ha tappat 
fotfästet. 
 
Samling V 
Pass 1: 
Nya former för renlärighet – kristen teologi som söker det som skiljer kristen tro från sin 
omgivning. 
 
Pass 2 
Vi möts i erfarenheten – kristen teologi som söker det som förenar kristen tro med sin omgivning. 
 
Samling VI 
Pass 1: 
”Nå, fanns Gud?” – kristen teologi inför frågan om sanning. 
 
Pass 2: 
Kristen tro och dess kritiker – dialog eller parallella spår? 
 
Samling VII 
Pass 1: 
En religiös text och vad mer – bibelkritik, bibelsyn och bibelbruk. 
 
Pass 2: 
Kristi kropp och byråkratisk organisation – om kyrkans självuppfattning. 
 
Samling VIII 
Pass 1 
Vi är inte längre centrum – Europas kristna i en posteurocentrisk kristendom. 
 
Pass 2 
Vem har privilegiet att formulera kristen tro – teologi ur de förtrycktas perspektiv. 
 
Samling IX 
Pass 1: 
”Gud är OK, men det där med Jesus” – hur ser en kristologi för vår tid ut? 
 
Pass 2: 
Auschwitz, Dödens fält och Rwanda – lidandets problem, vår tids grymheter och kristen tro. 
 



Samling X 
Pass 1: 
Gäller det kristna hoppet denna världen, den tillkommande eller både och? 
 
Pass 2: 
”Där som rosor aldrig dör” – kroppens uppståndelse eller själens odödlighet? 
 
Samling XI 
Pass 1: 
Vilka behöver förändras – vad är missionens roll i en ny tid? 
 
Pass 2: 
Har kristen tro en relevans i vårt århundrade? Utvärdering och sammanfattning. 


