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Betydning av «absolutt» og «kvalifisert»
Absolutt
◦ Det kan stå alene og gi mening

◦ Håp

Kvalifisert
◦ Det henter sitt innhold fra noe annet

◦ Håp om frihet



Å ha en tro

Dette er den akseptable religiøsitet hos det moderne mennesket

Her er individets opplevelse det sentrale
◦ Innholdet er vagt og som regel ustrukturert

◦ En velger inn og ut det en ønsker

◦ Det er det eksistensielle som er viktig

◦ Det er følelsen av «noe større»

◦ Det er opplevelsen av det vakre og det verdige

Dette er synkretisme i postmoderne påkledning



Min tro

Begrepet kan forstås som en diplomatisk måte å uttrykke seg på
◦ Presentere eget standpunkt

◦ Ikke trekke andre inn mot deres vilje

Begrepet beskriver også et privat eller personlig aspekt

Videre beskriver begrepet et behov for å reservere seg mot standpunkt som strider mot PC



Når tro står absolutt
Postmoderne

Den subjektive forsoningslæren tar utgangspunkt i at Gud kun er kjærlighet, og reagerer med 
kjærlighet uansett hva menneskene gjør. Dermed er det ikke snakk om å tilgi noen synd, fordi 
det finnes ikke.

Forsoningen må skje i menneskenes hjerter, en slags omstilling av sinnelag, når menneskene 
fester sin lit til Guds kjærlige tilgivelse. Jesu død blir da en demonstrasjon av Guds kjærlighet, en 
kjærlighet som utholder all lidelse og nød for at menneskene skal få møte Guds kjærlighet.

I sin opprinnelige utforming går denne forsoningslæren tilbake til middelalderen og munken 
Abelard. I moderne tid er det liberale teologer som bruker denne. (Wikipedia)



Den absolutte tro er uten konsekvens
Tro blir forstått som berikelse – skjønnhet

Tro blir forstått som opplevelse – verdighet og en del av noe større

Tro er subjektivt
◦ Den oppleves forskjellig fra person til person

◦ Den krever samme validitet som enhver annen tro

◦ Den krever å blir respektert

Den absolutte tro krever ikke etikk

Den absolutte tro tror ikke utover dette livet

Den absolutte tro tror ikke at Gud ser



Tr
o

Jeg tror

Jeg tror at

Jeg tror på



Tro i NT
NT - 241

Johannes – 98

Paulus – 54 

Apgj - 37

Mt, Mrk, Lk - 23



Kvalifisert tro
Troen har et spesifikt innhold
◦ Innholdet er definert av Gud

◦ Det brukes begrep som «troens sannhet»

Tro uten Kristus er meningsløs for en kristen – derav blir den kvalifisert

Troen har et «på» - er knyttet til Kristi ord

Troen er kritisk – den skaper nytt liv

Troen er konsekvensrik – den har en definert etikk

Troen er liv – den handler om å kjenne den levende Gud

Troen er framtid – den handler om liv utover døden


