Att vara kristen är att vara humanist
Ett manifest för samtal om en samtida
humanism
– Kristen tro tolkar våra liv som människor
i samspel med allt som finns till.
– Kristen humanism präglas av helhetssyn,
bortom en snävt människocentrerad
världsuppfattning.

Våra rötter
1918 bildades Förbundet för Kristet
samhällsliv av bl.a. Nathanael Beskow.
1937 bildades Förbundet för Kristen
humanism av bl.a. Georg Landberg och
Manfred Björkquist.
1971 slogs förbunden samman till Förbundet
för Kristen Humanism och Samhällssyn (KHS).
2011 bytte vi namn till Förbundet
Kristen humanism.

– Kristen humanism delar med all annan
humanism kärleken till den kunskap som
fördjupar förståelsen av människans
villkor.

Du är välkommen!
Du är välkommen som medlem i Förbundet
Kristen humanism!
Då får du vår bok, ett antal medlemsbrev och
inbjudan till sommarmötet. Och du kan vara
med och påverka förbundets inriktning.

– Den kristna humanismen rymmer en tro
på människan som en ofrånkomligt
tolkande varelse.

Medlemsavgift: 200 kr per år (studerande 100
kr, hushåll 250 kr, önskvärd avgift 350 kr).
Bankgiro: 276-6327.

– Den kristna humanismen ser människan
som en unik individ och som del av en
gemenskap.

Ordförande: Bo Forsberg, Stockholm
Kontakt:
Förbundet Kristen humanism
c/o Bo Forsberg
Döbelnsgatan 31
113 58 Stockholm
070-812 39 69

– Kristen humanism är kritisk till en
övertro på människans förnuft och godhet.
– Kristen humanism är en hoppfull realism.

info@kristenhumanism.org
www.kristenhumanism.org
Dessa meningar inleder de olika avsnitten
i vårt manifest. Manifestet går att läsa i
sin helhet på vår webbplats:
www.kristenhumanism.org/om/manifest

människa och kristen
samspel i skapelsen
samtal och solidaritet
Kristen humanism 2018-08

Kristen tro säger oss att livet har mening och sammanhang.
Världen är resultatet av att Gud skapar ständigt på nytt.
Varje levande varelse har ett värde i sig. Vi människor hör
samman med jorden och med allt som lever.
När livet är hotat och framtiden osäker behöver vår tro mer än
någonsin stå på livets sida mot de krafter som bryter ner och förstör.
När hoten är stora behöver kyrkor och trossamfund bidra till att ge hopp
och mod, kraft och engagemang.

Humanismen lär oss att försvara varje människas
okränkbara värde. Liksom varje art på jorden är
människan unik och som människor har vi ansvar
för varje annan människa. Enskilda människors
rättigheter får aldrig kränkas och den mänskliga gemenskapen
måste värnas och vårdas.
Humanismens roll i samhället är inte självklar och
utmaningarna är stora. Vi behöver mötesplatser för goda
samtal, eftertanke och kritiska röster.

I Förbundet Kristen humanism möts humanism och kristen
tro. Förbundet har som uppgift att tolka samtidens frågor
utifrån ett kristet-humanistiskt perspektiv, öppet och
kritiskt inför kyrka och samhälle.
Här möts människor som vill bejaka livet och försvara rättvisan. Med
öppna ögon och varma röster vill vi se oss omkring i världen. Med konst
och kultur, vetenskap och tro, realism och förväntan möter vi
framtiden.

Årets bok
Kristen humanism ger sedan 1939 varje år
ut en bok med aktuella artiklar kring ett
givet tema. Där finns också många
recensioner av skön- och facklitteratur.
Några teman för Årets bok:
Kultur som motstånd och motkraft (2016)
Jag vill förändra. 500 år av reformation
och humanism (2017)
Var inte rädd - en bok om hopp (2018)
Läs också John W. de Gruchys bok
Bekännelser av en kristen humanist.
Artos, 2012.
Sommarmöte
Kristen humanism inbjuder varje år till
sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta
med anknytning till årsboken.
Här finns plats för:
lek och lyssnande,
debatt och gudstjänst,
föreläsningar och seminarier,
författarsamtal och musikupplevelser.
Läs mer
Web: kristenhumanism.org
Blogg: kristenhumanism.org/blogg
Facebook: facebook.com/kristenhumanism
Lokalt arbete
På en del orter arrangerar medlemmar
lokala program, med föreläsningar och
samtal.
Information om lokala arrangemang
publiceras på vår hemsida.

