
Kan den kristne tro virkelig forsvares? 
 

Fire foredragsaftner i april på Menighedsfakultetet i Aarhus 
 

 
 

Kristendommen blev grundlagt for 2000 år siden i en hel anden tid og kultur end 

vores. I dag ved vi meget mere om universet end på Jesu tid. Videnskaben har gjort 

enorme fremskridt og kan forklare langt flere fænomener end tidligere. Mange 

tænker, at det kristne verdensbillede dermed er truet, for hvem kan i en 

naturvidenskabelig orienteret kultur med fokus på det synlige og målbare tro på en 

overnaturlig, transcendent Gud? Og har vi i en oplyst tid overhovedet brug for 

religion? 

 

Center for Kristen Apologetik forsvarer og begrunder den kristne tro, og centerleder 

og professor Kurt Christensen vil over fire foredsragsaftner i april give svar på en 

række konkrete indvendinger, der rettes mod kristendommen. 

Enhver interesseret er meget velkommen – også til at deltage i debatten efter 

foredragene. 

 

Om Center for Kristen Apologetik: se www.apologetik.dk 

 

Se program for de fire foredragsaftner på bagsiden! 



4. april kl.19.30 

Tre gode grunde imod den kristne tro? 

 Videnskaben har bevist! 

 Kun det, som kan bevises, kan vi virkelig regne med! 

 Kristendommen er et personligt og samfundsmæssigt 

onde! 

 

11. april kl.19.30  

Tre andre gode grunde imod den kristne tro? 

 Lidelsens og det ondes eksistens i verden 

 De bibelske skrifter er forfalskede! 

 Hvorfor netop kristendommen? 

 

18. april kl.19.30 

Endnu tre gode grunde imod den kristne tro? 

 Den gammeltestamentlige Gud er umoralsk! 

 Der findes ingen sandhed – og hvis den findes, kan vi ikke  

                         erkende den 

 Det med religion er slet ikke så afgørende. 

 

25. april kl.19.30  

Tre gode grunde for den kristne tro! 

 Universets oprindelse og finindstilling 

 Kalam-argumentet 

 Jesu opstandelses troværdighed 

 

Sted: Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N 

Pris: 50 kr. Per aften. Studerende deltager gratis 

Tilmelding på: www.teologi.dk/tilmeld 

 

 


