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Välkommen till en ny termin
i Katedralakademin!
Människan har i alla tider försökt erövra framtiden – i förväg!
Det finns särskilda ord för det. Förutsäga. Föregripa. Från latinet
antecipera. Från grekiskan proleps. Drivkraften har varit att
få kontroll över den väldiga osäkerhet för att inte säga otrygghet som framtiden innebär. Ambitionen har varit att minimera
riskerna för vad som kan komma och i stället göra förhoppningarna så troliga som möjligt. Ibland lyckas det, ofta inte.
Redskapen är beräkningar, prognoser, kalkyler grundade på vetenskap eller
andra mer eller mindre välgrundade antaganden. Vi vet att allt kommer att
innebära förändring och hoppas att det samtidigt ska innebära utveckling.
Ibland hemfaller vi åt dystopi och tror oss se att allt är på väg att gå åt skogen.
Tidigare gällde det atombomben, nu mest klimatet. Det enda vi med säkerhet
vet är att varje människas tid är utmätt och har ett slut.
Betyder då detta att det är meningslöst att syssla med framtidsfrågorna? Inte alls.
Vi har både en rättighet och skyldighet att det bästa vi förmår bädda för kommande generationer så att de kan möta sin samtid så välfungerande som möjligt.
Den självklara insikten är ju att vårt sätt att leva och hantera våra liv nu starkt
påverkar hur morgondagen kommer att gestalta sig.
I religionernas värld har framtiden alltid spelat en särskild roll. Vi talar då om
profetior uttalade av profeter. Det gäller den enskilda människans framtid och
sträcker sig över hela livet in i döden. Med löften och varningar. Himmel och helvete. Det handlar om hela världen och vad som ska hända med den. En fortsättning av Guds goda skapelse eller alltets undergång och skapandet av nya himlar
och en ny jord. Det teologiska ordet för detta är eskatologi. För kristendomens
del är framtidstankarna knutna till förväntan om Jesu återkomst för att slutligen
ta ut sin seger över döden och upprätta Guds rike.
Katedralakademin kommer under 2022 att ta sig an dessa frågor om framtiden.
Inte med några självklara eller entydiga svar utan som frågor som kräver seriös
och saklig bearbetning utifrån en rad olika perspektiv. Frågorna tar sin utgångspunkt i människors konkreta liv – personligt, socialt, ekonomiskt, politiskt och
trosmässigt. Tanken är att pröva olika scenarier och skapa beredskap för vad som
komma skall både för mig som enskild människa och oss som samhälle och värld.
Framtiden som existentiell utmaning för oss alla!
Marika Markovits, domprost
katedralakademin våren 2022
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TEOLOGISK OCH
FILOSOFISK RESONANS
Himmel och jord må brinna…eller denna jordens
fortlevnad – vilken är kristendomens framtidsvision?
Framtid, bildning och mänskliga framsteg
Framtid, apokalyps och utopier
Människan 2.0 – den digitala framtiden
och teknoteologin
Dialogisk gästfrihet – om kallelse i möten
mellan människor
Kontemplativ renässans
Framtida generationer – hur långt sträcker
sig mitt ansvar?
Tro och vetande-debatten idag och inför framtiden
Vart är vi på väg? Universums framtid och
de yttersta tingen
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kristendomens framtidsvision
värdar: normunds kamergrauzis, td, domkyrkoteolog, sabina koij, td, domkyrkolektor

himmel och jord må brinna…eller denna jordens
fortlevnad – vilken är kristendomens framtidsvision?
Docent Eskil Franck och ärkebiskop emeritus professor K G Hammar
samtalar om kristendomens framtidsvision
Vi lever i en tid när jordens framtid står på spel. Vilken värld kommer
våra barnbarn och deras barn att få uppleva? Klimatkrisen skapar ångest
och ibland uppgivenhet. Samtidigt finns en kampvilja bland många ungdomar att styra om utvecklingen mot en bättre värld.
Det politiska landskapet präglas mer och mer av en insikt om att som det
är idag kan det inte få fortsätta. Politikernas agenda styrs nu tydligare
om mot ett hållbart samhälle. Kyrkliga företrädare – både internationellt
och nationellt – låg här före politikerna redan på 1990-talet i termer
av ansvar för Guds goda skapelse. Ur kristet perspektiv är frågan bara
vilken grundsyn kyrkan har på denna världens framtid?
Svaret ligger inom ett spänningsfält mellan å ena sidan Nya testamentets
förväntan om Kristi snara återkomst för att upprätta nya himlar och en
ny jord, och å den andra insikten om att denna närtidsförväntan efter
2000 år och 70 generationer innebär att bopålarna satts ned rejält i
denna världen. Uppbrott står mot etablering.
Frågan är vad kristendomen ska hoppas på och arbeta för. Hade de nytestamentliga
författarna fel i sin förväntan? Och har sentida kristna tappat perspektivet om att
upprättandet av Guds rike får konsekvenser för den här världen?
Om detta ska dagens samtal handla. En nytestamentlig exeget och en systematisk
teolog, tillika tidigare ärkebiskop, ger sina bilder av hur de hanterar spänningen
mellan då och nu och mellan framtidsförväntan och nutidsengagemang.
datum: Söndag 23 januari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
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om mänskliga framsteg och tidens slut
Två söndagar riktar vi in oss på att utforska tänkandet om mänskliga framsteg
och tidens slut.
värd: sabina koij, td, domkyrkolektor

framtid, bildning och mänskliga framsteg
Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor för
Handelshögskolan i Stockholm
Varför borde ekonomer studera filosofi och litteratur? Hur hänger samtidskonst och
skönlitteratur ihop med lärande? Och hur kan ett bildningsideal för vår tid se ut?
I sin bok Kunskap som känns – en lovsång till att vidga sina vyer visar Strannegård hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras erfarenheter,
koppla ihop större skeenden med fakta och inse hur historien är länkad till nuet.
Bildning, av både hjärta och hjärna, är själva motorn för mänskliga framsteg och
gemenskaper. Därför kan skola och högre utbildning aldrig reduceras till att möta
arbetsmarknadens kortsiktiga behov, de måste vara fundamenten på vilka vi bygger
ett fritt, empatiskt och demokratiskt samhälle. Ett samtal om hur kulturen och
näringslivet kan mötas och tillsammans möta framtiden på ett konstruktivt sätt.
Om hur lusten att sätta siffror på allt också har ätit sig in i kyrkans värld.
datum: Söndag 13 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

framtid, apokalyps och utopier
Lennart Koskinen, TD, biskop emeritus
Här i Storkyrkan har vi t.ex. 1600-tals konstnären Ehrenstrahls berömda målning
Yttersta domen. Bakom S:t Göran-skulpturen hänger en av Sveriges största tavlor
som porträtterar dåtidens tankar om vad som kommer hända vid den Yttersta tiden.
Motivet är hämtat från Nya Testamentets sista bok, den apokalyptiska texten Uppenbarelseboken, som gestaltar idén om jordens undergång då onda ska skiljas från goda
och allt som varit fel ställs till rätta. Högt ovanför djävlar, ormar, brinnande eldar och
förvridna, plågade kroppar, tronar Kristusgestalten som symbol för att godheten till
sist kommer att segra. Hur ska vi förstå detta idag? Hur ska vi tolka framtidsutopier,
drömmar, profetior, apokalypser i litteraturen? Vilken effekt har dessa på läsarna och
kan de vara till någon hjälp till hur vi kan begripa världen och människans plats i den?
datum: Söndag 3 april tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
katedralakademin våren 2022
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den digitala framtiden, kallelse
och kontemplativ renässans
Föreläsningarnas inriktning är att utforska vilka existentiella och etiska utmaningar
står den uppkopplade och sökbara människan inför i närtid.
värd: normunds kamergrauzis, td, domkyrkoteolog

människan 2.0 – den digitala framtiden och teknoteologin
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Enskilda Högskolan Stockholm
Människan som lever nu är en varelse som på kort tid har gjort sig beroende av
digital teknik. Vi betalar räkningar, tar foton och chattar via mobilen. Vi gör digitala avtryck som ger oss rika förutsättningar för utveckling men som också hotar
demokratier och vår privata sfär. Ibland sägs det att tekniken är så smart att den
kommer att ersätta människan. Inom kristen teologi finns uråldriga föreställningar
om Allvetande och Allseende som kan bidra till kritik av utsugning av människors
friheter och identiteter. Vilka etiska och existentiella utmaningar står den uppkopplade och sökbara Människan inför i närtid? Svaren kan sökas i teologins och etikens
lärdomar om Gud och Människan – även i en djupt sekulariserad tid som vår.
datum: Söndag 6 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

I samband med Katedralakademin på söndagarna serveras enkel
förtäring från 12.30 (om förutsättningarna medger det).
Frivillig gåva mottages tacksamt, gärna via swish 123 491 2861
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dialogisk gästfrihet – om kallelse i möten mellan människor
Cecilia Nahnfeldt, docent i genusvetenskap och forskningsledare vid Svenska kyrkan
Det är genom att vara mötas och vara lyhörd, som människor erfar kallelse.
I möten. Inte alltid planerade, inte alltid önskade, ibland fyllda med längtan
men inte min egen. Just i mötet kan det hända att min livsmening uppstår.
Många tror kanske att till en kallelse hör extraordinära upplevelser som brinnande
buskar eller dånande gudsord. Så talar inte Martin Luther om det. Han talade om
kallelse i de vardagliga sysslorna, där vi finns till för varandra i det vanliga vi gör.
datum: Söndag 10 april tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

kontemplativ renässans
Ted Harris, TD, FTO
Sedan 1960-talet har västvärlden vänt sig mot österländska traditioner som hinduismen och buddhismen i förhoppning om att finna vägledning och verktyg för att utveckla det inre livet, både existentiellt och andligt. Vad har det blivit av västvärldens
egen kontemplativa tradition? Filosofer som Platon och Aristoteles och teologer
som Mäster Eckhart och Johannes av Korset gav oss verktyg för att utveckla det
inre livet. Kan vi vidare utveckla vår egen kontemplativa tradition? Vilka verktyg är
rimliga och hållbara för dagens situation?
datum: Söndag 24 april tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
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filosofisk resonans:
om framtiden
framtida generationer – hur långt sträcker sig mitt ansvar?
Gustaf Arrhenius, professor i filosofi och VD för Institutet för framtidsstudier,
Tuija Hilding-Rydevik, professor emerita vid Centrum för biologisk mångfald,
Sveriges lantbruksuniversitet, Lars Löfquist, universitetslektor i teologisk etik,
Uppsala universitet
Ingen har väl undgått att bli medveten om att det finns en mängd hot mot vår
planet i form av klimatutmaningar och miljöförstörelse, vilket gör att vi måste fatta
genomtänkta beslut om hur vi ska leva om framtidens människor över huvud taget
ska ha en värld att leva något sånär drägligt i. Vi känner väl alla ett ansvar för
vår egen och våra barns framtid, troligen även för våra barnbarns? Men hur långt
sträcker sig mitt ansvar? Mina barn och barnbarn (och möjligen mina barnbarnsbarn) känner jag ju, så deras liv och framtid går att överblicka. Jag kan känna
mig delaktig i den. Men hur är det med de generationer som sedan följer? Har jag
ansvar för de människor som kommer att leva på jorden om hundra år? Om 1 000
år? Om 10 000? Och kan vi begränsa oss till ansvaret för kommande generationer?
Har vi inte också ett ansvar för naturen och den biologiska mångfalden?
Samtalsledare: Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor
datum: Söndag 30 januari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

med omsorg om varandra
Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga.
Tvätta händerna med tvål ofta och använd handsprit.
Sprid ut er och håll varsamt avstånd till varandra.

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.
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tro och vetande-debatten idag och inför framtiden
Maria Gunther Axelsson, författare och vetenskapsjournalist, Jan Blomgren, författare,
professor i tillämpad kärnfysik, Ingrid Malm Lindberg, TD i religionsfilosofi,
Uppsala universitet, David Rönnegard, ordförande förbundet Humanisterna
När Darwin för 160 år sedan presenterade sin teori om evolutionen och arternas
uppkomst väckte den motstånd, bl.a. därför att denna tycktes visa att det inte finns
någon högre mening med universum eller med mänskligheten. Den kristna bilden
av människan som ”Guds avbild” blev problematisk. Fortfarande är detta något
som i vissa kretsar orsakar kontroverser. Men förmodligen finns det andra forskningsområden som idag är mer relevanta – och kontroversiella – för de existentiella
frågorna om Gud, människan och universum. Hur är det med fysiken och astronomin, eller den moderna hjärn- och medvetandeforskningen? Vilka är de intressantaste frågorna idag inom religion-vetenskap-dialogen? Och är det olika frågor som
tilldrar sig intresset inom akademin, i de kyrkliga samfunden och i den allmänna
debatten? Kan man säga något om livsåskådningsdebattens framtida utveckling?
Samtalsledare: Lotta Knutsson Bråkenhielm, TD
datum: Söndag 27 februari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

vart är vi på väg? universums framtid och de yttersta tingen
Johan Eddebo, TD i religionsfilosofi, Uppsala universitet, Ulf Danielsson, professor
i teoretisk fysik, Uppsala universitet, Cristina Grenholm, professor i teologi, kyrkosekreterare vid kyrkokansliet i Uppsala
Att fundera över sin egen, den mänskliga artens och universums framtid har
människor gjort i alla tider. Ofta har dessa tankar också utsträckts till att handla
om ett liv efter döden, och inom alla religioner finner vi mer eller mindre storslagna
visioner av hur ett sådant liv kan gestalta sig. I ljuset av de framsteg som gjorts inom
astronomi och astrofysik, ter sig det framtida livet på jorden och i universum kanske
minst lika svindlande och fantasieggande – och skrämmande? – som ett liv bortom den
jordiska tillvaron. Hur ser man inom modern fysik på universums framtid? Hur länge
kommer det universum vi känner att finnas – och hur kommer det att sluta? Finns vi
människor med på banan? Och hur är det med ett liv efter detta? Finns det något som
tyder på att en sådan tillvaro finns? Kan religionerna mötas? Kan de två perspektiven –
det vetenskapliga och det religiösa – förenas?
Samtalsledare: Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor
datum: Söndag 20 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
katedralakademin våren 2022
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Nådens budskap i
påskens berättelse
När jag i början på januari 1999 stod beredd att tåga in i procession för att i
Storkyrkan vigas till präst, viskades det i örat på mig: ”Det är inte för sent att
ångra sig!” Att höra något sådant just innan man ska få biskopens välsignelse
hade för många säkerligen varit omstörtande. För mig var det en befrielse att
någon förstod den vånda jag stod inför: Är jag beredd att underkasta mig alla
de förutfattade meningar om vad kristen tro och en präst ska vara?
För vad är egentligen kristen tro? Frågan har aldrig riktigt släppt mig. Och nu
har jag till och med fått möjlighet att utforska den under ett antal år och blivit
teologie doktor. För det är jag mycket tacksam gentemot min arbetsgivare Stockholms domkyrkoförsamling. Jag upptäckte dock snart min fråga var omöjlig att
forska på och omvandlade den istället till en fråga om tradition. Vad är en tradition och i synnerhet kristen tradition?
Utgångspunkten var hermeneutisk, en tradition tolkas ständigt på nytt utifrån de
omgivande förutsättningarna och kommer därför hela tiden att förändras.
Men vad är då det hållbara i traditionen? Av en slump kom jag i kontakt med ett
numera välkänt begrepp – resiliens – som handlar om det dynamiska systemets
förmåga att härbärgera förändring och fortsatt fungera utan att kollapsa. Om
man då jämför kristen tradition med ett dynamiskt system i ständig rörelse, vad
är en resilient kristen tradition som tål konstant omtolkning? Med hjälp av resiliensbegreppet och teologen David Tracy liksom ett antal kriterier kom jag fram
till att allt handlar om nåden.
Den kristna urberättelsen om påsken i vilken de första vittnena erfar att livet är
starkare än döden är en berättelse om nådens verklighet som hela tiden behöver
omsättas på nytt och möta uttolkaren i det nutida sammanhanget. Det paradoxala villkoret för att nåden ska kunna utgöra traditionens oföränderliga kärna är
alltså förändring.
En resilient teologi kan därför endast vara något provisoriskt. Kristen tradition
som dynamiskt system fungerar när nådens budskap i påskens berättelse träffar
något som upplevs som ”sant” befriande inom uttolkaren. Något som ger tro.
Därför måste traditionen hela tiden ges nya uttryck. På så sätt blir den resilient
och tillräckligt hållbar för att klara av ständig förändring.
Sabina Koij, domkyrkolektor

12

katedralakademin våren 2022

EXISTENS OCH LÄRANDE
Dop eller konfirmation för vuxna
Ignatianska andliga övningar – Markusevangeliet
Andlig fikapaus
Kristus förhärligas – kristen själavård
Judar och kristna lär av varandra
Heaven in ordinary
Bokvår
Teater: Påskspel
S:ta Katharinaseminariet 2022:
Om de stora livsfrågorna
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dop eller konfirmation för vuxna
i digital form
Föreläsare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan
Vill du bli döpt eller konfirmerad som vuxen men har svårt att hitta tiden?
Då är Storkyrkans kvällskurs i kristen tro via zoom något för dig.
En kurs för sökare, tvivlare och troende.
Vi möts 7 onsdagar i vår, senare på onsdagskvällen så att du hinner klara av
allt praktiskt först. Tiden är 19.30–21.00. Kursen leds av Ulf Lindgren, präst i
Storkyrkan i Gamla stan. Förutom de digitala träffarna, finns tre gudstjänster
som du rekommenderars att delta på.
I påsknattens gudstjänst döps eller konfirmeras du sedan av biskop Andreas
Holmberg. Ny teknik möter en 2000 årig gammal tradition!
2 februari
16 februari
23 februari
2 mars		
9 mars		
16 mars		
30 mars
6 april
10 april		
14 april		
		
16 april
		

Vad betyder orden kristen och tro i Sverige år 2022?
Bibeln – en skrift med många författare.
Bibeln behöver alltid tolkas.
Kl 09.00 i Storkyrkan. Askonsdagens mässa.
Jesus – vem var han och vad ville han säga?
Kyrkoårets olika teman och gudstjänstens ordning.
Dop och nattvard är mer än vackra ceremonier.
Bön är både att tala till Gud och att lyssna till Gud.
Kl 11.00 i Storkyrkan. Palmsöndagens högmässa
Kl 17.30 fysiskt på plats i Storkyrkan för övning.
Kl 19.00 i Storkyrkan. Skärtorsdagen: altarets avklädande
Kl 23.00 i Storkyrkan. Påsknatten.
Biskop Andreas Holmberg döper och konfirmerar.

Du anmäler dig före 1 februari till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se. Berätta lite om dig
själv och varför du vill bli döpt eller konfirmerad. Du får sedan en länk till Zoom för
att logga in till träffarna.
datum: 2 februari – 16 april webb: via zoom
anmälan: ulf.lindgren@svenskakyrkan.se senast 1 februari
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kristen tro är något man
gör, dagligen
Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

ignatianska andliga övningar – markusevangeliet
Under våren kommer de andliga övningarna att fortsätta på www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se. Onsdag jämna veckor med start den 12 januari läggs en ny
övning upp denna termin är alla texter hämtade från Markusevangeliet. När din tid
tillåter det kan du sedan tillsammans med mig under en timme gå in i tystnaden
och samtala med Gud. Vårterminens sista övning läggs ut den 18 maj. Ingen föranmälan.
På hemsidan kommer det att finnas en kortare film där jag berättar om Ignatius av
Loyola och hans 500 år gamla övningar. Där ger jag råd och stöd för hur du sitter
tyst under en timme, går in i bibeltexten med hjälp av mina frågor och samtalar
med Gud; med målet att dina livsfrågor ska möta Guds viskande svar. Här krävs
inga förkunskaper, inte mer än förmågan att sitta still i en timme och en längtan
efter en stunds samvaro med Gud.
datum: Onsdagar jämna veckor 12 januari – 18 maj
webb: www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se

andlig fikapaus
Vi svenskar har lärt oss vikten av att stanna upp två gånger om dagen och hämta
andan. Vi kallar det för fikapaus. Då tar vi hand om våra kroppar. Men också våra
själar behöver tas om hand. I 1500 år har man i klostren skapat en form för detta
som kallas Tidegärden, då man sju gånger om dagen under en kort stund samlas
och växelläser texter från Psaltaren.
Varje onsdag under våren (12 januari – 18 maj) inbjuds du att under tio minuter ta
en andlig paus och tillsammans fira digital Vesper i Storkyrkan. Vi möts på zoom
kl 16.00. Några psaltarpsalmer, tystnad och en kort bön. En stund för eftertanke,
insikt om att vi lever här och nu men också är en del av något bortom tid och rum.
Vill du delta, anmäler du dig till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se så får du länk sänd
till dig varje onsdag. Du deltar en gång, varje gång eller ibland. Valet är ditt.
datum: Onsdagar 12 januari – 18 maj tid: 16.00
anmälan: ulf.lindgren@svenskakyrkan.se
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webb: via Zoom
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nätbaserade föredrag
Föreläsare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

kristus förhärligas – kristen själavård
Syftet med själavård är att hjälpa människor att finna kraft och ljus inom sig själv.
Eftersom Gud är liv innebär det att Gud blir tydligare för en person som orkar lyfta
blicken och andas in. Detta kallas i Bibeln för att Kristus förhärligas, Ljuset blir
synliggjort och tillåts verka. Även om begreppet kanske låter väldigt abstrakt, är det
något som dagligen sker i Storkyrkan.
28 mars
31 mars
4 april
7 april

Själavård och psykologi
Själavård och akut kris
Själavård och andlig vägledning
Själavård och bikt

Filmerna läggs upp på www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se kring lunchtid
respektive dag.
datum: 28 mars – 7 aprill (se ovan)
webb: www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se

judar och kristna lär av varandra
Ute Steyer, rabbin, Anders Arborelius, kardinal i katolska kyrkan och
Ulf Lindgren, domkyrkokaplan
Under de senaste decennierna har relationerna mellan judar och kristna intensifierats runt om i Europa. Insikten om de gemensamma rötterna har väckt en nyfikenhet för den andre. År 2022 tas ett nytt steg i dessa relationer genom att en särskild
judisk-kristen dag skapas, en dag då man inbjuds att upptäcka något i den andra
traditionen.
Året invigs i Storkyrkan på kvällen 14 mars i ett samtal kring det heliga och den
Heliga skrift.
För närmare detaljer kring klockslag och tematik,
se www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se
datum: Måndag 14 mars
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plats: Storkyrkan
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heaven in ordinary
Conversation about the spirituality of everyday things in the light of the Bible,
tradition and how we live our lives today. Blood, sweat and tears...
Mondays in Lent, drop by for as many as you like. Tea and coffee on tap.
All the sessions are in English. Led by Nick Howe, priest of the English Church.
dates: Mondays 21th February – 4th April
place: Storkyrkan, Stockholm Cathedral

time: 18.00–19.30

bokvår
värd: kristina ljunggren, domkyrkokaplan

Torsdagen 13 januari kl 18.00 startar vårterminens boksamtalserie utifrån den
alldeles nyutkomna litteraturen. Detta är ett samarbete med Gamla stans bokhandel.
För vidare information se www.gamlastansbokhandel.se samt
www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se
datum: 13 januari, 27 januari, 3 februari, 10 mars, 24 mars, 28 april, 9 juni
tid: 18.00 plats: Storkyrkan

teater: påskspel
Påskens berättelse är fylld av märkligheter, dramatiska scener och ett budskap som
väcker många frågor och tankar. Tillsammans med barn och unga i vår församling
och med hjälp av deras frågor utforskas påsken i teaterns form.
datum och tid: Torsdag 31 mars kl 19.00, fredag 1 april kl 19.00 och
lördag 2 april kl 16.00 och 18.00 plats: Storkyrkan
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s:ta katharinaseminariet 2022:
om de stora livsfrågorna
hjärnan & evigheten
I tusentals år har människor berättat om andliga erfarenheter. Om gudsnärvaro,
plötsliga insikter och nära-döden-upplevelser. På samma gång har vetenskapen med
sina krav på evidens varit skeptisk. Är det där verkligen upplevelser av livets djupdimension? Är det inte bara triviala händelser i hjärnan som uppfattas som andliga?
Under den här dagen frågar vi oss: Går det att förklara andliga upplevelser med hjälp
av hjärnforskning? Kan resultaten visa att Gud finns, eller inte finns? Och spelar
forskningen någon roll för dem som säger sig ha kontakt med något större?
På årets S:ta Katharinaseminarium ska vi vända och vrida på frågorna med hjälp av
företrädare från naturvetenskap och humaniora, andliga praktiker och deltagarnas
egna tankar och erfarenheter. Det blir utforskande dialoger, existentiella samtal,
andlig praktik och möjlighet att möta andra som är lika nyfikna på ämnet som du.
Ett seminarium i fyra delar
Först utforskar vi frågan. Sedan får den som vill pröva olika andliga praktiker.
Efter det – erfarenhetsutbyte, reflektion, dialog. Och så eftersnack, nätverkade
med lätt förtäring och dryck.
Mer information kommer under våren på www. katharinastiftelsen.se
och www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se
datum: Lördag 7 maj tid: 09.00–17.00
plats: Storkyrkan, Storkyrkosalen och Nicolaisalen i Gamla stan

Samarrangemang S:ta Katharinastiftelsen och Stockholms domkyrkoförsamling
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Tradition, rättvisa och döden
Ett syfte med Katedralakademin är att på ett vederhäftigt och
systematiskt sätt bearbeta centrala filosofiska, teologiska och etiska
problem. Men innan vi försöker besvara våra existentiella frågor
låt oss reflektera över hur de kan förstås. I denna bok behandlas
fundamentala problemställningar om tradition, rättvisa och döden.
Medverkande skribenter:

bengt brülde
carl reinhold bråkenhielm
teresa callewaert
göran collste
anna davidsson bremborg
thomas ekstrand
eskil franck
carl-henric grenholm

ann heberlein
werner g. jeanrond
karin johannesson
mattias martinson
ola sigurdson
peter strang
torbjörn tännsjö
niklas ulfvebrand

”Katedralakademin betraktar jag som en viktig och imponerande
verksamhet. Katedralakademin är en bildningsmässig fjäder i hatten
för hela Stockholms stift som jag är glad över.”
andreas holmberg, td , biskop i Stockholms stift

KATEDRALAKADEMIN

Normunds Kamergrauzis (red.)

medverkande skribenter: Bengt Brülde, Carl Reinhold
Bråkenhielm, Teresa Callewaert, Göran Collste, Anna
Davidsson Bremborg, Thomas Ekstrand, Eskil Franck,
Carl-Henric Grenholm, Ann Heberlein, Werner G.
Jeanrond, Karin Johannesson, Normunds Kamergrauzis,
Mattias Martinson, Ola Sigurdson, Peter Strang,
Torbjörn Tännsjö, Niklas Ulfvebrand

Tradition, rättvisa och döden

Ett syfte med Katedralakademin är att på ett vederhäftigt och systematiskt sätt bearbeta centrala filosofiska,
teologiska och etiska problem. Men innan vi försöker
besvara våra existentiella frågor låt oss reflektera över
hur de kan förstås. I denna bok behandlas fundamentala
problemställningar om tradition, rättvisa och döden.

Normunds Kamergrauzis (red.)

Tradition, rättvisa
och döden
essäer om det begripliga

isbn 978-91-519-6056-2

BOKEN FINNS TILL FÖRSÄLJNING I STORKYRKAN,
KATOLSK BOKHANDEL OCH VIA WWW.RYO.SE

En gråtande gud och
den förvirrade människan
En av människans viktigaste frågor är att förstå sig
själv. Hur kan vi förstå oss själva utan att bli egocentriska? Kanske genom att se hur vi förhåller oss till andra
människor. Eller, som forskarna och teologerna i den här
boken, undersöka hur vi ser på oss själva i relation till
mycket annat i livet. Genom att utgå från djupa fundament som människosyn, livsåskådning och kristen tro
ställer de sina frågor om våra existentiella möjligheter
och begränsningar.
medverkande skribenter: John Atherton, Carl Reinhold
Bråkenhielm, Thomas Ekstrand, Eskil Franck, Eva-Lotta
Grantén, Carl-Henric Grenholm, Cristina Grenholm,
Ted Harris, Anders Jeffner, Normunds Kamergrauzis,
Janis Kreslins, Bo Larsson, Mattias Martinson,
Elena Namli, Mats Svegfors, Bengt Kristensson Uggla,
Susanne Wigorts Yngvesson
BOKEN FINNS TILL FÖRSÄLJNING I STORKYRKAN OCH KATOLSK BOKHANDEL
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Vi har alla att förvalta den samlade erfarenhet som erbjuds oss av det samhälle vi föds i,
att vårda den och föra den vidare. Det är så vi håller mörkret stången
och bevarar det väsentligen mänskliga hos oss.
åsa wikforss, ur inträdestal i svenska akademien

Stockholms domkyrkoförsamling
Stortorget 1, Gamla stan,
Box
20 2122, 103 13 STOCKHOLM
stockholmsdomkyrkoforsamling.se
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