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Teologi er ikke bare en teoretisk formulering av hva mennesker tror. Teologi må forstås som troens
samvittighet, og som en anledning til å utvikle troens selvkritikk. Derfor må teologi ha både et
utenfraperspektiv og et innenfraperspektiv på menneskers tro. Ved å bestemme teologi slik forsøker Henriksen
i denne boken å vise hvordan teologisk arbeid er ansvarlig overfor andre deler av vitenskapssamfunnet, og
ikke kan lukke seg til mot innsikter i andre fag. Samtidig argumenterer han for at teologi i en tid preget av
livssynspluralisme må gå inn i en aktiv diskusjon med alternative posisjoner. Det er bare ved å prøve egen
posisjon mot alternativene at en både kan begrunne teologiske påstander, utøve selvkritikk og stå ansvarlig for
hva en tror, på en måte som mennesker som ikke deler troen, også kan forstå eller ta stilling til. Pluralisme i
teologiske spørsmål gir en positiv mulighet til å overvinne begrensninger og blinde flekker i egen posisjon.
Samtidig understreker Henriksen at teologisk virksomhet er preget av de samme begrensninger som alle andre
former for tenkning. Han argumenterer dessuten for at teologer må være åpne for at teologi kan preges av
synd, og at selvkritikk er nødvendig også av den grunn. Teologi kan ikke være unndratt fra kritisk og etisk
vurdering. Professor dr.theol. og dr.philos. Jan-Olav Henriksen er professor i systematisk teologi og
religionsfilosofi ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo, og professor II ved Høgskolen i Agder.
Profesjonsstudiet i teologi gir deg mange muligheter. I studietiden kan du fordype deg i forskningsbasert
kunnskap om teologi, og samtidig få testet dine ferdigheter. Den besøkende forkynneren brukte verken

powerpoint eller notater. Han hadde gått frem foran talerstolen og sto helt fremme ved kanten på plattformen
med en stor. I dag møtte jeg en helt på flyplassen. Og jeg lærte noe viktig. I dag møtte jeg en helt på Oslo
lufthavn. Hun var på vei til Grønland. Det ble en kort prat. Nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk,
norrøne og keltiske studier, retorikk og språklig kommunikasjon Dag Lyngar, forfattar og roseekspert 07.
06.17 19.00, Riddarsalen Foredrag: Rosene har noe spesielt å fortelle oss. Om historie, myter og sagn - deres.
For nærmere presentasjon, klikk på «Om yngves.com» Når du til høyre i skjermbildet klikker deg inn under
«Nylige innlegg», «Kategorier» og «Arkiv», så er. ‒ Politikerne er heldigvis glad for at vi også er bekymret,
de er også engstelige for at samhandlingsreformen for barnevern, skal gå utover de sårbare barna, s 18. april
markerer årsdagen for et betydningsfullt vendepunkt i verdenshistorien. Reformasjonen ble ledet av menn med
sterk tro, dyp overbevisning, stor intelligens. I fjor skrev omlag 280 prester i Den norske kirke brev og ba
Kirkemøtet om ikke å innføre «en teologi som går på tvers av Bibelen, Den norske kirkes. Her finner du
ressurser til menighetenes arbeid for barn og unge.
Ressursene er laget av menigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere.

