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29/8

Första århundradet Peter Halldorf
Simon Petrus: På denna klippa ska jag bygga
min kyrka. Framväxten av en kyrka i spänningen
mellan karisma och struktur.

12/9

100-talet Joel Halldorf
Perpetua: Stå fasta i tro. Kyrkan mellan judiskt
arv, hellenistisk kultur och romersk politik.

26/9

200-talet Samuel Rubenson
Origenes: Den gudomliga skatt som är
innesluten i den obetydliga bokstavens
lerkärl. Om Bibelordet, dess syfte och uttolkning.

10/10 300-talet Patrik Hagman
Makrina den yngre: Se på henne och minns
hennes bud! Kristendom och hedendom i kyrkans
genombrottsårhundrade.
24/10 400-talet Peter Halldorf
Kyrillos av Alexandria: Var hälsad du som
tagit emot honom som är omätlig och
ofattbar. Den unga kristenhetens brottning med
inkarnationens mysterium.
7/11

500-talet Samuel Rubenson
Amma Synkletika: Först är det mycket strid
och möda för dem som närmar sig Gud,
men sedan kommer en outsäglig glädje.
Kejsare, kyrka och kloster – om det monastiska livets
utmaningar

21/11 600-talet Patrik Hagman
Isak Syriern: Ikoner av den kommande
världen. Den syriska kyrkan och kristendomens
första globalisering.
5/12

700-talet Samuel Rubenson
Theodore Abu Qurra: Vi får lägga böckerna åt
sidan och söka det osynliga i dess likhet.
Kyrkan, islam och striden om bilderna.

19/12 800-talet Joel Halldorf
Ansgar: Gå och förkunna Guds ord bland
folken. Missionen bland germaner och skandinaver.

16/1

1000-talet Joel Halldorf
Anselm av Canterbury: Jag tror för att förstå
Om universiteten, skolastiken och medeltidens
lärda värld.

30/1

1100-talet Samuel Rubenson
Yimrhane Kristos: Från andra sidan floderna
i Kush skall man frambära offer till mig.
Prästkungen Johannes och kyrkan på andra sidan.

13/2

1200-talet Peter Halldorf
Klara av Assisi: Jag såg och hörde allt!
Kontemplativa förnyelserörelser i medeltidens kyrka.

27/2

1300-talet Patrik Hagman
Birgitta av Vadstena: Den nya vingården.
Kristendomens etablering i Sverige och den
förreformatoriska kyrkans liv.

13/3

1400-talet Joel Halldorf
Erasmus av Rotterdam: När jag har lite
pengar köper jag böcker, och om jag har
något kvar köper jag mat och kläder.
Om boktryckarkonsten, humanismen och den nya
tidens födelse.

27/3

1500-talet Patrik Hagman
Teresa av Avila: Sanningen lider men dör
aldrig. Reformationernas århundrade.

10/4

1600-talet Peter Halldorf
Peter Mogila: Roten till allt ont är den
splittring som skiljer kyrkorna i öst och väst.
Från Konstantinopel till Kiev: den ryska kristenhetens
utveckling och särdrag.

24/4

1700-talet Joel Halldorf
John Wesley: Ett uns kärlek är värt mer än
ett skålpund kunskap. Pietister, metodister och
väckelsens kamp för trons liv.

8/5

1800-talet Samuel Rubenson
Peter Fjellstedt: Gå ut i hela världen.
Den gränsöverskridande kyrkan.

22/5

1900-talet Patrik Hagman
Etty Hillesum: Jag är redo att in i döden vittna
om att detta liv är rikt och meningsfullt.
Den motstridiga tron i katastrofernas och triumfernas
århundrade.

5/6

2000-talet
Kyrkan i det 21:a århundradet: prognoser och
profetior. Ett avslutande samtal mellan kursens lärare.

2023
2/1

900-talet Peter Halldorf
Symeon den Nye Teologen: Kom inte och
säg att människan inte kan se det gudomliga
ljuset. Antropologi, kosmologi och mystik i östkyrklig
spiritualitet.

