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Kristen apologetikk i vår samtid  

– hva, hvorfor og hvordan 
 

 

«… Å gi en ny utfordring til den globale kirken om å bære vitnesbyrd om Jesus Kristus og alt 

han lærte blant alle folk, i alle deler av samfunnet og på idéenes område.»  

(Cape Town 2010) 

  

1. Hva er egentlig apologetikk? 
Historisk bakgrunn:  

 Rettssalen: «apologia» i møte med «kategoria» 

 

 Oftest brukt om kristne «trosforsvarere», men alle religiøse og sekulære livssyn har sin egen 

apologetikk og sine egne apologeter. 

 

Hva er kristen apologetikk? 

 Trosbegrunnelser – begrunnelser for den kristne troens troverdighet og relevans, i møte med 

aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livsynsalternativer 

 

 En bibelsk praksis: 1 Pet. 3,15 (rettssalen), 2 Kor 10,4-5 (slagfeltet) 

 

 Mange bibelske eksempler:  

o Lukasevangeliet og Apostelgjerningene 

o Johannesevangeliet 

 

 Behovet for å skjelne mellom «det å påvise» (argumentasjon) og «det å vite» (indre visshet), 

samt behovet for å fastholde vårt behov av Den Hellige Ånds opplysende gjerning også i 

apologetikken 

 

 

2. Hvorfor er kristen apologetikk nødvendig i vår samtid? 
Vi møter særlig fire aktuelle apologetiske utfordringer i dag. Disse utfordringene er særlig krevende 

for kristne barn, tweens, tenåringer og unge voksne: 

 

(1) Hvordan forholde seg til mangfoldet av verdioppfatninger og menneskesyn i nyhets- og 

underholdningsmediene? 

a. Behovet for mediebevisstgjøring og mediekritikk  

b. Behovet for en apologetikk (i og utenfor mediene) for kristne verdier og et kristent 

menneskesyn 

 

(2) Hvordan forholde seg til mangfoldet av virkelighetsoppfatninger i akademia?  

a. Behovet for å avdekke ståsted, perspektiver og vinklinger  

b. Behovet for å begrunne det legitime og det fruktbare i et kristent utgangspunkt for 

faglig / vitenskapelig arbeid 

 

(3) Hvordan forholde seg til mangfoldet av trosoppfatninger i RLE-undervisningen? 

a. Behovet for å reise sannhetsspørsmålet i trosopplæringen, både i hjem, i forsamling og 

på kristne skoler 

b. Behovet for å gjennomtenke vårt barne- og ungdomsarbeid med tanke på integrering 

av bibelsk og livsnær apologetikk 
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(4) Hvordan forholde seg til mangfoldet av teologiske oppfatninger i kirkebildet?  

a. Behovet for en innen-kirkelig apologetikk for en klassisk / evangelikal teologi (inkl. 

kristologi) og etikk  

b. Behovet for en utadvendt apologetikk for en klassisk / evangelikal teologi (inkl. 

kristologi) og etikk 

 

 

3. Hvordan bør kristen apologetikk utøves i vår samtid? 
Vi finner en sentral og aktuell bibelsk apologetisk modell i Apgj 26.  

 

I likhet med Paulus … 

 

(1) … må vi ruste oss for å møte relevante spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativ 

(sml. v. 22-24) 

 

(2) … kan vi argumentere for at vår kristne tro er «sann og vel gjennomtenkt» (v. 25) 

 

(3) … kan vi argumentere for at Jesu liv, død og oppstandelse er historisk troverdig, «det er jo 

ikke skjedd i en avkrok» (v. 26) 

 

(4) … kan vi påvise den bibelske sammenhengen mellom profetenes Messias-løfter og 

oppfyllelsen i Jesus Kristus (v. 27) 

 

(5) … svarer vi ikke bare på spørsmål, men vi spør også tilbake om hva folk tror på og om hva 

folk tror om Jesus (sml. v. 27) 

 

(6) … fastholder vi at evangeliet om Jesus kan forandre og forvandle menneskers liv (v. 28-29) 

 

 

4. Avsluttende refleksjon: Vi trenger to slags apologetikk i vår samtid 
(1) «Pre-evangeliserende» apologetikk: vi må gi gode grunner til å våge troens sprang i møte med 

Jesus Kristus. 

(2) «Post-evangeliserende» apologetikk: vi må gi gode grunner for hvorfor det er legitimt og 

troverdig å fastholde troen på «én Gud og én Herre» (sml. 1 Kor 8,6)  

 

”Jeg er bare interessert i en apologetikk som leder i to retninger. Den ene er å lede mennesker til 

Kristus. Den andre er at de, etter at de er blitt kristne, anerkjenner Kristus som Herre i hele 

livet.” (Francis A Schaeffer) 
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Aktuelle apologetiske ressurser: 

 www.snakkomtro.no  

 Tidsskriftet Theofilos (www.theofilos.nu)  

 http://larsdahle.no/various/ - kristen apologetikk 

http://www.larsdahle.no/
http://www.snakkomtro.no/
http://www.theofilos.nu/
http://larsdahle.no/various/

