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Vad kan teologin begripa?
Vad betyder det att jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens
skapare? Martin Luther ger besked. ”Jag tror att Gud har skapat mig och alla
varelser…” Teologin kan ge bestämda svar på frågor om vad de kända texterna
– i det här fallet den apostoliska trosbekännelsen – betyder. Luther samlade sina
svar i Lilla katekesen. Man kan lära sig dem utantill. Men vad har man då begripit?
Gud är bortom alla våra beskrivningar. Gud är som en fader och en klippa, en
herde och ett lamm. Varje bild leder tanken i ny riktning. Gud älskar och straffar,
söker och vänder sig bort. Varje beskrivning väcker nya frågor. Också mystikens
stillhet inför Gud, där orden tystnar och tanken får vila, skapar huvudbry.
Hur kommer man dit och vad tar man med sig därifrån?
Vad återstår när vi inte nöjer oss med att upprepa färdiga svar eller förmår tystna
för evigt inför det stora mysteriet? Teologin! Det är med teologins metoder och
begrepp som vi kan ta oss fram i utrymmet mellan givna svar och medvetenheten
om att varje beskrivning av Gud rymmer en ny fråga.
Teologin tittar en gång till på det kända. Det är något märkligt med Luthers
förklaring av trosbekännelsens majestätiska ord om den allsmäktige Fadern.
Gud har skapat himmel och jord – och mig. Luther beskriver att Gud ger mig allt
jag behöver i min vardag: kläder och skor, mat och dryck. Han skriver inte ett ord
om hur allt började eller ger någon vägledning beträffande hur skapelsetron utmanas av naturvetenskapliga teorier. Martin Luther ringar in en existentiell dimension
av skapelsetron. Hans insikt kan leda tanken vidare. Vad är skillnaden mellan
att veta att jag finns och att tro att jag är skapad? Den teologiska reflektionen är
igång! Det finns spår att följa och nya vägar att utforska.
Mycket kan begripas med teologins hjälp. Den teologiska tillfredsställelsen över att
ha kunnat reda ut vad Guds kärlek är med hjälp av filosofiska distinktioner behöver inte förminskas av vetskapen om att detta inte är den fullständiga beskrivningen. Med teologins hjälp har jag ändå fångat något. Jag begriper mer än jag förstått
förut och kan ge mig in i den teologiska debatten med andra som upptäckt något
om Gud. Vi tror alla att vi har rätt och kanske har vi det på något sätt, men mer
sannolikt beskrivs inte Gud slutgiltigt ens i vår sammanlagda kartläggning. Alltså
fortsätter teologin sitt sökande efter begripligheten – och ger många insikter under
tiden.
Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap
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begriplighet: analys och resonans

filosofisk och teologisk analys:
om den kristna trons begriplighet
Föreläsningarna riktar sig på att utforska tänkandet om den kristna trons begriplighet. Hur ska Gud, människans fria vilja, godhet, ondska, kärlek förstås? Och vad
händer när människans funktionshinder står i vägen för att förstå och begripa?
värd: normunds kamergrauzis, domkyrkoteolog, td

gud och människans fria vilja
Frågan om människan har en fri vilja är viktig inom både filosofi och teologi.
Ända sedan fornkyrkans dagar diskuterar teologerna om människan har en fri
vilja, eller om vårt handlande är förutbestämt av Gud. Och kan människan alls
ha en fri vilja om Gud är allsmäktig? Hur man tar ställning till frågan påverkar
vår syn på både Gud och människan. I samtida teologi behandlas frågan ofta som
en aspekt av frågan om Gud och det onda. Kan Gud skapa en värld där det finns
gott, utan att samtidigt tillåta möjligheten av det onda?
Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet, Uppsala.
datum: Söndag 20 januari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

att greppa och att ana
Om man ska kunna omfatta kristen tro måste den vara begriplig. Samtidigt kan trons
innehåll varken slutgiltigt eller fullständigt beskrivas. Att få grepp om den kristna trons
innehåll är nödvändigt, liksom att lämna plats för det outsägliga. Det är teologens uppgift att så långt möjligt ge oss förutsättningar att greppa vad den kristna tron handlar om
och att samtidigt bevara utrymmet där svaren bara kan anas. Hur gör man?
Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap
och kyrkosekreterare vid Svenska kyrkan, Uppsala.
datum: Söndag 10 februari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

godhet och ondska
Vad är godhet? Finns ondskan? Kan man tala om onda och goda människor? Ann
Heberlein har reflekterat över begreppen i två böcker En liten bok om ondska (Albert
Bonniers Förlag 2010) samt Den banala godheten (Greycat Publishing House, 2017)
med hjälp av tänkare som Immanuel Kant, Hannah Arendt och Friedrich Nietzsche. I
sin föreläsning funderar Heberlein framförallt över om begreppen är användbara utanför en teologisk och filosofisk idévärld. Vad betyder godhet respektive ondska i vår tid?
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Ann Heberlein, teologie doktor i etik och författare, Lund.
datum: Söndag 24 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

kärleken
Om kärlekens centrala plats och utmaning inom kristen tro och kristet liv. Hittills har
kärleken betraktats mest genom trons ljus. Men vad händer när tron och hoppet blir
utforskade utifrån kärlekens perspektiv? Är kyrkan i första hand byggd på tro eller på
en kärlekspraxis till vilken Jesus Kristus fortsätter att inbjuda kvinnor och män? Är
ett kristet lärjungaskap som bygger på kärlekens dynamik en kraft som kan förändra
kyrkan och världen?
Werner G. Jeanrond, professor i dogmatik, Oslo universitet.
datum: Söndag 28 april tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

begriplighet, funktionsnedsättning och funktionshinder
I vårt samhälle betraktas fler och fler som personer med funktionshinder. Vad berättar det om vad det är att vara människa i Guds värld och vad säger det om Gud att
det finns människor med funktionsnedsättningar i den värld som Gud har skapat?
Vi har så lätt att se människor som lever med olika former av funktionshinder som
antingen offer för tragiska omständigheter eller som vardagshjältar som utför stordåd i
begränsade situationer. Men vad händer om vi tänker bortom dessa schabloner?
Arne Fritzon, teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap
och teologisk sekreterare vid Equmeniakyrkan, Stockholm.
datum: Söndag 19 maj tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

lärande, begriplighet och pedagogik
Lärandet kan underlättas när man finner det meningsfullt, begripligt och hanterbart,
eftersom det kan ge en känsla av sammanhang. Vad som skapar den känslan varierar
mellan enskilda individer och grupper och det är därför en utmaning för varje ledare
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärande. Att leda utbildning och
undervisning innebär idag även att ha kunskaper om närsamhällets syn på utbildning
och bildning då detta påverkar intresset för lärande.
Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, Uppsala universitet.
datum: Söndag 26 maj tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
katedralakademin våren 2019
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filosofisk resonans:
0m tro och vetande
Under tre söndagar riktar vi in oss på att behandla tänkandet om förundran,
meningssökande och andlighet på ett filosofiskt sätt.
carl reinhold bråkenhielm, professor emeritus, lotta knutsson bråkenhielm, td

religion, vetenskap och en känsla av förundran
Att människan har en förmåga att känna förundran inför världen är uppenbart,
och att den är en viktig drivkraft för oss att genom filosofi och vetenskap vilja
utforska varför tingen är som de är, uppmärksammades redan av Platon och Aristoteles. Men varifrån kommer denna känsla? Kanske fyller känslan av vördnad
och förundran viktiga evolutionära funktioner, men räcker detta i så fall som
förklaring? Eller kan det vara så att dess existens och närvaro pekar mot en högre
verklighet, mot Gud existens?
Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk ekologi, Lunds universitet,
Thomas Kazen, pastor i Equmeniakyrkan och professor i bibelvetenskap, Enskilda
högskolan, Stockholm, samt Lotta Knutsson Bråkenhielm, teologie doktor, m fl.
datum: Söndag 17 februari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

människans meningssökande
”Oavsett hur samhället ser ut och uppfattas så måste frågan om livets mening ställas
och besvaras. /---/ Människan är ju ett meningssökande djur i både med- och motgång och oavsett om vi är vinnare eller förlorare i livets stora lotteri så vill vi gärna
veta vad som är meningen med det hela.” Så skriver Tomas Brytting i inledningen till
en antologi om livets mening som utkommer under våren. I detta samtal reflekterar
några av bokens författare över frågan.
Tomas Brytting, professor i organisationsetik, Ersta Sköndal Bräcke högskola,
Carl Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning,
Uppsala universitet, Mats J. Hansson, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Enskilda högskolan, Stockholm.
datum: Söndag 17 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
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(ny)andlighetens återkomst
”Jag är inte religiös, jag är mer andlig”, säger många. Vissa hävdar till och med att vi
bevittnar en ny andlighet som bryter fram av sin egen kraft, utan att vara vare sig uppmuntrad eller uppskattad av prästerskap och biskopar. Det är ingen enhetlig teoribildning men huvudfenomenen är tron på healing, att man kan få kontakt med dem som
har dött, tron på bön och förbön samt tron på reinkarnationen. Är detta New Age i en
uppdaterad version, eller handlar det om en genuint ny andlighet; och hur ska man i så
fall förhålla sig till den?
Carl Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning,
Uppsala universitet, Sören Holst, teoretisk fysiker, Stockholms universitet, samt
Bengt Wadensjö, docent i kyrkohistoria och biskop emeritus, m fl.
datum: Söndag 7 april tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

I samband med Katedralakademin på söndagarna serveras enkel förtäring
från 12.30. Frivillig gåva mottages tacksamt.
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teologisk resonans:
om gudsföreställningar
Under tre söndagar riktar vi in oss på att utforska tänkandet om gudsbilder inom
teologisk reflektion.
värd: sabina koij, domkyrkolektor

gud som övervakar - fångenskap eller befrielse?
Vart skulle jag fly för din blick? Föreställningen om Guds allmakt, allseende och
allvetande, men också sårbarhet, medkänsla och barmhärtighet, genomsyrar den
kristna historien. Hur påverkar det livet i det samtida digitala övervakningssamhället,
där människans liv kartläggs i minsta detalj? Och vad säger det om gudsbilden? Vad
innebär det att övervakas och själva bli övervakare?
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Enskilda högskolan, Stockholm.
datum: Söndag 3 februari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan

gud som brottningspartner
Att tillåta sig argumentera, diskutera och brottas med Gud kan öppna upp för nya
perspektiv på relationen till medmänniskan, till ”den Andre” vi har framför oss.
Ute Steyer, rabbin vid Stora synagogan, Stockholm.
datum: Söndag 10 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan

gud som kärlekens djupaste grund
Sören Kirkegaard skriver i sin bok Kärlekens gärningar:
”Liksom den stilla sjön har sin djupaste botten i de fördolda källsprång som inte öga
skådat, på samma sätt har en människas kärlek en ännu djupare grund, i Guds kärlek.”
Kierkegaards idé att den enskilda individen kan suspendera sin etiska kapacitet för
att finna Guds eviga riktning och mål. Föreläsaren tar oss med på en resa genom
Kierkegaards filosofi.
Ted Harris, präst och teologie doktor, Stockholm.
datum: Söndag 31 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan
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det omätbaras renässans
- en uppgörelse med pedanternas
världsherravälde
värd: sabina koij, domkyrkolektor

Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och löser våra problem genom att spalta upp,
mäta och kvantifiera. Tilltron sätts därmed till yttre parametrar som vi tänker oss
objektivt pekar ut den rätta vägen framåt. Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga och tillfälliga. Ett resultat är att utrymmet för den praktiska kunskapen,
för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre.
Jonna Bornemark, docent och lektor i filosofi, Södertörns högskola.
datum: Torsdag 21 februari

tid: 18.00–20.00

plats: Storkyrkan

I samarbete med Stockholms stifts prästsällskap

teologiska klanger för barn och unga:
lär känna bibelns berättelser
Under våren 2019 gästas Katedralakademin av berättaren Anna Agoston.
Under tre förmiddagar får vi bekanta oss med berättelserna om Josef och hans
bröder, Moses, och några av profeterna. Efter berättelsen finns möjlighet att
tala om livsfrågor som kärlek, mod och hopp.
värd: jenny salaj, domkyrkopedagog

josef och hans bröder
datum: Torsdag 7 mars

tid: 10.00–11.00

plats: Själakoret, Storkyrkan

moses och uttåget ur egypten
datum: Onsdag 24 april

tid: 10.00–11.00

plats: Själakoret, Storkyrkan

profeter och siare
datum: Torsdag 9 maj
katedralakademin våren 2019

tid: 10.00–11.00
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En genuin verklighetserfarenhet
För flera år sedan besökte jag universitetet i Dar es Salaam på Afrikas östkust. Jag
lyssnade till några föreläsningar och så uppsökte jag universitetsmoskén. Studentimamen mötte mig och frågade vänligt vad jag ville. Trots att jag precis som
han hade ett rejält skägg såg han att jag inte var muslim. Jag berättade om min
bakgrund och sade att jag var kristen. Naturligtvis frågade han då varför jag gick
till moskén och jag sade sanningsenligt att jag var nyfiken på byggnaden och så
tillade jag: Dessutom tänkte jag att jag kunde få en stunds stillhet och bön inför
vår gemensamma Gud. Det blev inledning till ett samtal om både gemenskap och
främlingskap.
Jag sa – som jag ofta har skrivit – att om vi som kristna inte erkänner gudserfarenheten i andra religioner som en genuin verklighetserfarenhet, då drar vi undan
grunden för all religiös gudstro. Det tror jag fortfarande är riktigt. Filosofiska
argument eller traditionsargument för Guds existens skapar inte ensamma en
religion. Imamen protesterade inte och vi utbytte i fortsättningen av samtalet lite
synpunkter, som nog var fragment av de senare årens många debatter om ömsesidig respekt religioner emellan. Men när vi stod där ensamma, en muslim och
en kristen i ett gudstjänst- och bönerum, kände jag starkt att det som hänt inom
religionernas självreflektion visserligen är väldigt viktigt, men alldeles för försiktigt
och konventionellt.
Kristna och muslimer kan i delar av världen fira gudstjänst i samma hus, men
sällan tillsammans. Ska det hända något avgörande, så måste det ske en förändring
inom centrala delar av religionernas lärotolkning och också av gudstjänstlivet. Vi
måste i ljuset av världsreligionernas samlade erfarenheter allvarligt pröva vad som
är hållbart och vad som är tomt i vår egen tro och etik. I kristen lärotradition
finns många öppningar för nytänkande. Dialog har också i kyrkliga sammanhang
blivit ett modeord.
Ändå verkar det vara så att många allvarligt religiösa människor är rädda för
förändring och tror att den alltid hotar trons äkthet. Men förändringar tillhör
religionernas liv och livsbetingelse. Ett skäl till detta är att vi aldrig kan formulera
en oföränderlig lära om Gud och om Guds kontakt med oss. Därför är det extra
viktigt i religionens värld att våga stiga över gränser under gemensamma samtal
och då lämna bakgrundsidén att den egna religiösa läran eller gudstjänstformen är
den enda hållbara. Det gäller i Stockholm lika väl som i Dar es Salaam.
Anders Jeffner, professor emeritus i tros- och livsåskådningsvetenskap
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begriplighet: existens och lärande

kristen tro idag
– 9 perspektiv
Kursledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan
datum: Torsdagar 17 januari – 11 april (ej 14 och 28 februari samt 14 och 28 mars)
tid: 18.00–19.30 plats: S:t Jacobs kyrka

17 januari
Vad betyder orden kristen och tro i Sverige år 2019?
		Ulf Lindgren
24 januari
Bibeln – en skrift med många författare.
		
Om bibelns 1000-åriga tillkomst och uppbyggnad.
		Ulf Lindgren
31 januari
Bibeln – en skrift som kan brukas och missbrukas.
		
Varför behöver bibeltexten alltid tolkas?
		Ulf Lindgren
7 februari
Kyrkoåret – från vitt och rött till grönt.
		
Året är ett drama om Jesu liv och vår uppgift som kristna.
		Sabina Koij
21 februari
Jesus – vem var han och vad ville han säga?
		Ulf Lindgren
7 mars		
Vad är liturgi? Gudstjänstens ordning: samspelet mellan
		
prästen och församlingen har ett djupare budskap.
		Sabina Koij
21 mars		
Dop och nattvard – Svenska kyrkans två sakrament.
		
Vad gör dessa två till något mer än vackra ceremonier?
		Ulf Lindgren (obs denna gång i körsalen)
4 april
Bön – att tala till Gud och att lyssna till Gud
		
Vi provar på olika kristna traditioners sätt att be.
		Ulf Lindgren
11 april		
Psalmer – vad skall man sjunga, och varför?
		
Psalmboken är en skatt som det gäller att upptäcka.
		Hans Ulfvebrand (obs denna gång i körsalen)
20 april
Biskop Eva Brunne döper/konfirmerar i Storkyrkan
		under påsknatten.
12
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om kierkegaards filosofi:
att skapa livsmening
Hur är det att vara människa? Vad är meningen med livet? Den danske filosofen
Kierkegaard har i sina böcker beskrivit viktiga förutsättningar för att skapa livsmening
– riktning och mål i livet. Hans tankar har påverkat filosofi, teologi och psykologi.
Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.
datum: Varannan tisdag fr o m 22 januari tid: 18.00–21.00
plats: Själagårdsgatan 13, Gamla stan
anmälan: senast den 15 januari till edward.harris@svenskakyrkan.se

Kursplan
22 januari: En kultur i förändring
5 februari: Subjektivitetsteori
19 februari: Det estetiska stadiet
5 mars: Det etiska stadiet

19 mars: Det religiösa stadiet
2 april: Kierkegaards arv
16 april: Vart är vi på väg?

en inre resa i franciskus anda
assisi 24–31 augusti
Den helige Franciskus (1182 – 1226) har spelat en betydelsefull roll i den kristna andliga traditionen. Hans solsång och bön – Redskap för Guds frid – är välkända. Oktober
1986 samlades världens religiösa ledare i Assisi för att be för fred. Denna inre resa till
Assisi ger oss en möjlighet att lära känna Franciskus och Klaras liv och anda.
Program
Lördag (24/8) Avresa till Assisi
Söndag (25/8 ) San Rufino, Rocca Magiore
Måndag (26/8) San Damiano, Klara Kyrka
Tisdag (27/8) La Verna

Onsdag (28/8) Eremitaget
Torsdag (29/8) Franciskus basilika
Fredag (30/8) Portiunculan
Lördag (31/8) Hemresa till Stockholm

Ledare: Ted Harris, präst, TD. FTO och IngaLill Widegarn Andrén, pedagog.
datum: 24–31 augusti kostnad: 12 000 kronor anmälan: senast den 30 april
till edward.harris@svenskakyrkan.se eller ingalill.andren@svenskakyrkan.se

Tre förberedelseträffar innan resan
8 maj 1200-talets Assisi, 15 maj Franciskansk andlighet idag samt 22 maj praktiska
frågor inför resan. Alla träffar i Kornet, vid Söderledskyrkan, Farsta kl. 18.00–20.00.
I samarbete med Farsta församling
katedralakademin våren 2019

13

om författare som teologer:
att förstå emilia fogelklou och ellen key
värd: sabina koij, domkyrkolektor

”gud får inte längre hållas fånge i himlen”
Emilia Fogelklous radikala mystik.
Petra Carlsson, docent och lektor, Enskilda högskolan Stockholm.
datum: Tisdag 12 februari tid: 18.00–20.00
plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan

”livet självt som livets mening?”
Religion i Ellen Keys författarskap.
Hedda Jansson, doktorand i religionshistoria, Stockholms universitet och
Inga Sanner, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet.
datum: Tisdag 12 mars tid: 18.00–20.00
plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan

I samarbete med Religionsvetenskapliga sällskapet

heaven in ordinary
lent 2019
Exploring the spirituality of everyday things in the light of the Bible, tradition, and
the way we live our lives. Drop in. All the sessions are in English.
Led by Nick Howe, priest of the English Church and clergy from Storkyrkan.
dates: Mondays March 11 – April 8 tid: 18.00–19.30/6–7.30 PM
place: Storkyrkan, Stockholm Cathedral

11 March – wilderness
18 March – road
25 March – city
1 April – room
8 April – garden
14
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inspiration till integration
värd: jenny salaj, domkyrkopedagog

Hanif Azizi berättar om sin livsresa som ensamkommande flyktingbarn, om tillhörighet och identitet. Hanif är idag områdespolis i Rinkeby och ger under en timme
del av sina värdefulla kunskaper om hur vi motverkar utanförskap och extremism.
Kom och låt dig inspireras!
Hanif Azizi, områdespolis, Rinkeby.
datum: Söndag 5 maj tid: 13.00–14.00 plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan anmälan: info@stockholmsdomkyrkoforsamling.se

teater:
i väntan på vadå?
Ett spel om påsken.
Medverkande: skådespelare och sångkvartett.
datum och tid: Fredag 12 april kl 19.00 och 13 april kl 15.00 och kl 19.00
plats: Själakoret, Storkyrkan

tystnad i domen
värd: ulf lindgren, domkyrkokaplan

Människans djupaste längtan efter mening kräver ibland tystnad. Tal och ton räcker
inte. Därför ges nu möjlighet att sitta tyst i en nedsläckt Storkyrka. Vi sitter uppe
i högkoret framför Silveraltaret under en halvtimme. Där kan var och en söka det
heliga på sitt sätt och lyssna efter Guds viskning i sitt liv.
datum: Måndagar 14 janauri – 27 maj
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tid: 17.25–18.00

plats: Storkyrkan
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att samtala med gud:
ignatianska andliga övningar
Under en timme sitter du i tyst bön. Med hjälp av en bibeltext för du ett inre samtal
med Gud. Dina livsfrågor får möta Guds viskande svar. Detta är en 500 år gammal
teknik att meditera eller be där inga förkunskaper krävs, mer än förmågan att sitta
still i en timme och en längtan efter en stunds samvaro med Gud.
Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.
datum: Torsdagar jämna veckor 10 janauri – 4 april, ojämna veckor
25 april – 23 maj tid: 16.00 (prick) – 17.00 plats: Själakoret, Storkyrkan

morgonyoga i själakoret
Ledare: Viktor Frih, styrketräningsinstruktör.
datum: Tisdagar 19 februari – 7 maj tid: 06.45–08.00
plats: Själakoret, Storkyrkan. Ingång från södra sidan kostnad: 1000 kronor
anmälan: sabina.koij@svenskakyrkan.se senast 10/2

föredrag som hållits i katedralakademin
(2014–2016) finns samlade i antologin:

En gråtande gud
och den förvirrade
människan
16
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kyrka som mänskligt rum
konferens 21-22 mars
Vad innebär bekännelsen till Gud som Skapare, som universellt verksam i det
vanliga livet, för vår förståelse av kyrkan och dess uppdrag? Vad betyder en förståelse av frälsning som ”återställd mänsklighet” (recapitulatio), och närvaron av
mänsklighet i såväl kyrkans som Guds eget liv, för kyrkans identitet? Vilket bidrag
kan skandinavisk skapelseteologi ge till de skandinaviska lutherska folkkyrkorna i
Norge, Sverige och Danmark i en postsekulär tid?
Medverkande: Catherine Keller, Marit Trelstad, Svein Aage Christoffersen,
Trygve Wyller, Ulrich Schmiedel, Else Marie Wiberg Pedersen, Elisabeth Gerle,
Johanna Gustafsson Lundberg, Bengt Kristensson Uggla, lutherska biskopar
från de skandinaviska länderna med flera.
OBS! Konferensen hålls på engelska och kräver anmälan. Delar av programmet
är dock publikt, till exempel “Grundtvigkvällen” den 21 mars med happenings,
musik och mingel.
datum: 21–22 mars plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
mer info: grundtvigcenteret.au.dk

I samarbete med Grundtvigcenret i Danmark

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
Pris 200 kronor i Storkyrkan.
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seniorträffar med sopplunch:
en plats för gemenskap och reflektion
värdar: mikael halldin, diakon och kristina ljunggren, domkyrkokaplan
datum: Torsdagar
soppa: 40 kronor

tid: 13.00

plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13

24 januari
Gråkoltarna – andligt oväsen i 1730-talets Stockholm.
		
Eva Carlsson Werle berättar.
31 januari
Vad hände i Indien medan Gustav Vasa och drottning Kristina 		
		
härskade i Stockholm? Ulf Lindgren.
7 februari
Hans Ulfvebrand om poeten Anna Greta Wide och hennes texter.
14 februari
Jazz på mitt vis med Anders Lindgren.
21 februari
Mitt liv med Mäster Olofsgården. Anders Hansson.
28 februari
Texter och toner som berör mig. Annette Ferronato.
7 mars		
I arbetets utkanter. Magnus Halldin föreläser om Tomas Tranströmer.
14 mars		
Gamla stans egen ”Skrotjohan” Björn Johansson bjuder på
		
sång och musik, psalmer och Taube.
21 mars		
Vad är bildning? Odd Zschiedrich om sin bok med samma titel.
28 mars		
Ingen Seniorträff.
4 april		
Resor, släktband och familjebilder. Kungliga album från Oskar I:s tid.
		
Lars Ljungström, från Kungl. Husgerådskammaren berättar och 		
		visar bilder.
11 april		
Bland sandstensbågar och Canyons i Nordamerika. Sabina Koij.
18 april		
Påsk och passion med Kristina Ljunggren och Michael Waldenby.
25 april		
Sjung in våren med kören Lena Röster under ledning av Lena Brodin.
2 maj		
Britta Wallgren berättar om mirakeldoktorn Ernst Westerlund.
9 maj		
Michael Bjerkhagen berättar om Kungl. Hovförsamlingens
		
historia och nutid.
16 maj		
Aleris står för underhållningen och bjuder på något gott till kaffet.
23 maj		
Utfärd. Resmål meddelas senare.

18
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kalendarium
JANUARI
17
20
24
31

Kristen tro idag: Vad betyder orden kristen och tro i Sverige år 2019?		
Filosofisk och teologisk analys: Gud och människans fria vilja. 		
Kristen tro idag: Bibeln – en skrift med många författare. 			
Kristen tro idag:Bibeln – en skrift som kan brukas och missbrukas.		

sid 12
sid 4
sid 12
sid 12

FEBRUARI
3
7
10
12
17
21
21

Teologisk resonans: Gud som övervakar – fångenskap eller befrielse?		
Kristen tro idag: Kyrkoåret – från vitt och rött till grönt. 			
Filosofisk och teologisk analys: Att greppa och att ana. 			
Om författare som teologer: Emilia Fogelklou				
Filosofisk resonans: Religion, vetenskap och en känsla av förundran. 		
Det omätbaras renässans - en uppgörelse med pedanternas världsherravälde
Kristen tro idag: Jesus – vem var han och vad ville han säga?		

sid 8
sid 12
sid 4
sid 14
sid 6
sid 9
sid 12

Teologiska klanger för barn och unga: Josef och hans bröder. 		
Kristen tro idag: Vad är liturgi? 					
Teologisk resonans: Gud som brottningspartner.			
Heaven in ordinary – wilderness. 					
Om författare som teologer: Ellen Key 				
Filosofisk resonans: Människans meningssökande. 			
Heaven in ordinary – road. 					
Kristen tro idag: Dop och nattvard – Svenska kyrkans två sakrament. 		
Kyrka som mänskligt rum. Konferens 21-22 mars			
Filosofisk och teologisk analys: Godhet och ondska. 			
Heaven in ordinary – city.					
Teologisk resonans: Gud som kärlekens djupaste grund 			

sid 9
sid 12
sid 8
sid 14
sid 14
sid 6
sid 14
sid 12
sid 17
sid 4
sid 14
sid 8

Heaven in ordinary – room 					
Kristen tro idag: Bön – att tala till Gud och att lyssna till Gud. 		
Filosofisk resonans: (Ny)andlighetens återkomst. 			
Heaven in ordinary – garden 					
Kristen tro idag: Psalmer – vad skall man sjunga, och varför? 		
Teater: I väntan på vadå? 					
Teologiska klanger för barn och unga: Moses och uttåget ur Egypten. 		
Filosofisk och teologisk analys: Kärleken. 				

sid 14
sid 12
sid 7
sid 14
sid 12
sid 15
sid 9
sid 5

Inspiration till integration. 					
Teologiska klanger för barn och unga: Profeter och siare.			
Filosofisk och teologisk analys: Lärande, begriplighet och pedagogik. 		

sid 15
sid 9
sid 5

MARS
7
7
10
11
12
17
18
21
21-22
24
25
31

APRIL
1
4
7
8
11
12-13
24
28

MAJ
5
9
26

Människor måste /---/ vara begripliga, annars vågar man varken älska dem eller tala illa om dem.
Världen och verkligheten ska vara fattbar, så att vi med gott samvete kan klaga över dess enformighet.19
ingmar bergman
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En av de viktigaste frågorna
Någon har sagt: ”Hjärtat må vara hur naivt som helst, bara förståndet inte är det”.
Vårterminens övergripande tema i Katedralakademin är begriplighet.
En av de viktigaste frågorna vi nu bör arbeta med i kyrkan är hur vi med bibehållen intellektuell heder kan uttrycka vår tro i en värld där det finns så mycket
kunskap av de mest skiftande slag och på så många olika områden i vår verklighet.
Katedralakademin vill vara ett forum där frågor ställs utan rädsla, där vi vågar
neka tro på alltför enkla svar och vågar verkligen lyssna till kunskap
och erfarenhet. Ur ett lyssnande kan sådant som varit främmande
tydliggöras och begriplighet steg för steg växa fram.
En präst och poet, vars dikter berört mig, är R. S. Thomas.
I sin diktsamling Minnen av eld skriver han:
”Jag tror att jag kanske kommer vara litet säkrare på att vara
lite närmare. Det är allt. Evigheten finns i insikten
att detta lilla är mer än nog.”

Hans Ulfvebrand, domprost

k at e d r a l a k a d e m i n v å r e n 2 0 1 9
redaktör: Normunds Kamergrauzis
foto: Jenny Salaj foto fram/baksida: Arne Hyckenberg
form: september tryck: Typografiska ateljén 2018
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