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Apologetik som stöd för ungdomar i religionskritisk 
skol- och samhällsmiljö 
 
 
 
Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att ett material i 

apologetik framställs för bruk i kyrkans konfirmandundervisning och annat 
ungdomsarbete. 

Motivering 
Under ett par decennier har den kristna tron utsatts för kritik från inte minst 
nyateistiskt håll, inte minst via Richard Dawkins (se till exempel The God Delusion, 
sv. övers.: Illusionen om Gud, nyutgåva så sent som i april 2021), Sam Harris och 
Christopher Hitchens böcker och retorik. Den kristna tron, jämte annan 
religiositet/religiös tro, målas ut som intellektuellt undermålig, som etiskt 
oförsvarbar, osv. Denna hållning har exempelvis förstärkts av den svenske men i 
USA verksamme professorn i litteraturvetenskap Martin Hägglund, som publicerat 
kristendomskritisk litteratur, senast i form av This life, översatt till svenska med 
titeln Vårt enda liv (2020), där kristendomskritiken varvas med kritik av kapitalism. 
Den nyateistiska kritiken av kristen tro har fått stort genomslag i Sverige, även i 
svensk skolundervisning ‒ se till exempel resultaten i Karin Kittelman Flensners 
doktorsavhandling Religious education in contemporary pluralistic Sweden (2015). 
 Det finns emellertid en rad kristna intellektuella som bemött den nyateistiska 
kritiken på ett föredömligt sätt. Exempel på dessa är teologiprofessorn Alister 
McGrath (med bakgrund som ”molecular biophysicist”, Oxford University, som 
bland annat skrivit The Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial 
of the Divine (2010) tillsammans med Joanna Collicutt McGrath, som haft en 
specialisering mot klinisk neuropsykologi, och matematikprofessorn John Lennox, 
Oxford University. Även professor Francis Collins, f.d. huvudledare för ”the Human 
Genom Project” och författare till The God Language kan nämnas i sammanhanget, 
kan nämnas, jämte många andra. På svensk mark finns bland annat Mats Selander, 
Ray Baker och Stefan Gustafsson med flera, som bland annat verkar inom Apologia 
(https://apologia.se/) och som bemött nyateistisk kritik. Den typ av försvar av och 
argumentation för kristen tro når dock idag sällan, om någonsin, de flesta svenska 
ungdomarna. Men det är av största vikt att Svenska kyrkan kan hjälpa ungdomar att 
bemöta den kritik av den kristna tron som de ofta möter, i skola och på fritiden, och 
som är inspirerad av nyateistiska eller andra liknande föreställningar; vidare att det 
finns högst rationella argument för en kristen tro. Svenska kyrkan, som i 
konfirmandundervisning och i andra sammanhang möter många ungdomar, bör ge 
apologetiska/intellektuella verktyg för att kunna försvara den kristna tron mot 
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Mot 2021:x fördomar och illvillig nyateistisk argumentation. Kyrkan är satt att förmedla tron till 
kommande generationer. Då måste vi bistå dessa med en kader av goda argument 
som stärker dem i tron i de religionskritiska sammanhang de flesta befinner sig i. 
Vår kallelse är inte endast att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta och av hela 
vår själ, utan även av hela vårt förstånd (jfr. Matt. 22:37). 
 Kyrkan behöver alltså förmedla kunskap i det som traditionellt kallas apologetik, 
det vill säga i den verksamhet i vilken man argumenterar och ger goda skäl för eller 
försvarar något, i detta fall den kristna tron, jfr. grek ”apologia”, ἀπολογία, med 
betydelsen ”försvarstal”. Nämnas kan att apologia förekommer 8 gånger i 8 verser i 
Nya testamentet. Paulus brukar det i sitt historiska tal till Festus (Apg. 26:2), så 
också i sitt försvar för den kristna tron i Fil. 1:7, 16. Petrus skriver i sitt första brev: 
”Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har” (1 
Petr. 3:15). Petri uppmaning gäller inte enbart yngre kristna människor, utan alla 
kristna. I denna motion betonas dock att Svenska kyrkan framställer ett material, 
t.ex. i häftes- och/eller bokform och/eller via poddar och liknande, som på bästa 
tänkbara sätt understödjer kristna ungdomar och de ungdomar som vill närma sig 
den kristna tron, men även hjälpa de ungdomar som påverkats av nyateistisk 
propaganda att se på de intellektuellt redbara argument som faktiskt finns för en 
gudstro och mer specifikt för den klassisk kristen tron. 
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