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KONST OCH
FÖRKUNNELSE

LEVA EVANGELIET
I VARDAGEN

Denna kurs tar upp fundamentalteologiska frågor, alltså frågor om den kristna
trons grunder. Vi lär känna hur framstående katolska tänkare resonerar kring
trons intellektuella förutsättningar. Hit
hör frågor som: Är människan religiös av
naturen?, Vem är Gud?, Vad menas med
uppenbarelse?, Hur kan man tänka sig
att Gud handlar i världen?

Det jag minns av min katolska uppväxt
är framför allt bilder eller konstverk – i
både hemmet och kyrkan. De gjorde
starkt intryck på mig och är fortfarande
levande. Bildminnet är förmodligen
starkare än ordminnet. Konstverk är öppna och kan hjälpa att beskriva tron från
olika perspektiv; de är tillämpad kristen
tro. I denna kurs närmar vi oss genom
olika konstverk viktiga trosinnehåll, med
målet att lära sig att betrakta
konst och därigenom bättre
förstå vår tro.

Hur kan vi leva som katoliker i vardagen? Vår katolska kyrka är rik på råd.
Dessa finner vi inte bara i predikan och
katekesen, utan också i det som kallas
hennes sociallära. Den senare finns nu
i svensk språkdräkt och det är dags att
upptäcka den rikedom av tankar och
vägledning som den gömmer.
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VÄGEN TILL ROM
NORDBORS VÄG TILL KATOLSKA KYRKAN
Varför kallas en upptagning i den katolska
kyrkans gemenskap för ”konversion”? Vad
har motiverat nordbor att bli katoliker?
Kan man se några förändringar över tid?
Och varför används metaforen ”vägen till
Rom” för att beskriva katolska konversioner? Detta är några av de frågor som tas
upp i denna kurs som belyser fenomenet
katolsk konversion i ett historiskt perspektiv från reformationstidevarvet och
fram till vår tid.
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