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Tro og bekjennelse. Et fordypende kurs i dogmatikk og samtidsteologi (20 stp) 
 

Det teologiske fakultet planlegger å lyse ut et videreutdanningskurs for prester over to semestre 

(våren og høsten 2021) med søknadsfrist 15. september 2020. Bakgrunnen for kurset er Bispemøtets 

etterlysning av flere kurs innen systematisk teologi samt våre egne erfaringer med formidling inn mot 

presteskapet hvor denne kompetansen etterspørres. Kurset krever ikke spesielle faglige 

forutsetninger men ønsker å gå i dybden innenfor sitt tema. Vi ønsker derfor et fordypende kurs på 

20 studiepoeng (1600-1800 sider pensum). 

Werner Jeanrond og Marius Mjaaland vil være ansvarlige fagpersoner hos oss. 

Aktualitet/samtidsrelevans for prester:  

I dag er det viktigere enn noensinne å skille tydelig mellom tro som Guds gave (fides qua) og 

bekjennelsen som den menneskelige sammenfatning av troens innhold og betydning (fides quae). 

Det har skjedd store endringer i tilnærmingen til teologiske spørsmål de siste 20 årene, som åpner 

for en mer dynamisk forståelse av dette forholdet. Distinksjonen mellom troens gave og 

bekjennelsen blir derfor en fruktbar innfallsvinkel til aktuelle teologiske og praktiske utfordringer, slik 

den også er analysert i bøker utgitt av Jeanrond og Mjaaland omkring kjærlighet, tro og håp.  

Å reflektere over troens betydning er altså en viktig oppgave for prester og fagteologer, men ikke det 

samme som å tro og la troen utvikle seg. Som relasjon mellom Gud og mennesker vil troen uttrykke 

seg gjennom respons, handling, utvikling og bønn. Dermed flyter den ut av Guds kjærlighetspraksis, 

slik Gud åpenbarer seg i skapelsen, i Jesu Kristi liv, forkynnelse, virke, død og oppstandelse og i Guds 

fortsatte nærvær i Den hellige ånd, både i våre liv og i det univers vi er en del av. Som en del av 

denne guddommelige dynamis innbys vi både til å utvikle og gestalte vår menneskelige tros- og 

kjærlighetspraksis på ulike måter. Den teologiske refleksjonen tjener denne praksisen i kirken, 

samfunnet og kulturen. 

Tema vi vil fokusere på:  

- Kristologi og soteriologi: Hvordan tolker vi Guds åpenbaring og kall i Jesus Kristus i dag? 

Hvilken relasjon fins mellom troen på Jesus Kristus og håp? Hvordan skiller håpet og det 

radikale håpet seg fra ulike menneskelige forventninger og optimisme?  

- Ekklesiologi: Hva kjennetegner kirkens liv og praksis i vår tid – er det bekjennelser eller 

dynamisk tro, eller økonomi og andre aktiviteter som står i sentrum? 

- Spiritualitet: På hvilken måte tjener gudstjenesten troen og troens utvikling? Hvordan skal 

kirken bedre kunne forvalte sakramentene i dag? Hvordan kan Den norske kirke bedre lykkes 

med forkynnelse og gudstjenester? 

- Fornyelse: Dynamikken mellom kjærlighet, håp og tro står i sentrum for det kristne livet og 

dets nødvendige transformasjon. 

I arbeid med egen oppgave vil studentene har mulighet til å fordype seg i et eller flere av disse 

temaene med bakgrunn i deres egne faglige forutsetninger. 



 

Kurset vil ha tre samlinger. Et oppstartsseminar over 2-3 dager på Det teologiske fakultet, UiO. 

Deretter en ekskursjon til Strasbourg og Heidelberg over 4-5 dager og til sist en 2-3 dagers samling 

med framlegg av oppgaver enten på TF eller på Gran. 

Strasbourg er valgt som læringsarena av flere årsaker. Johann Wolfgang von Goethe-Stiftung driver 

Schloss Klingenthal der vi vil søke om rimelig overnatting og konferansegjennomføring. Instituttet for 

økumeniske forskning (strasbourginstitute.org) har blant annet nylig publisert en studie om «den 

lutherske identiteten» og møte med samtidsutfordringer. Universitetet i Strasbourg har også 

oppegående teologiske fakulteter, både protestantisk og katolsk, og vi vil invitere noen av Europas 

beste foredragsholdere fra Tyskland, Frankrike og Sveits. En dag settes av til en reise til Heidelberg 

(en drøy time unna) der vi har et tett samarbeid med institutt for systematisk teologi. 

Bokreferanser: 

Werner Jeanrond, A Theology of Love, London/New York: T&T Clark, 2010. 

Marius Timman Mjaaland, Systematisk teologi, Oslo, Verbum akademiske, 2017. 
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