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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att genom att bedriva ett litteraturstudium, dels av böcker skrivna av 

framförallt nutida svenska teologer och dels av artiklar, få en uppfattning om hur vi idag tolkar 

Kristus roll och betydelse samt hur vi ser på frälsningens innebörd och räckvidd. I uppsatsen 

har innebörden av begreppen exklusivism, inklusivism samt pluralism förklarats samt vad 

dessa begrepp innebär för tolkningen av Kristus roll och betydelse i förkunnelsen samt i 

förlängningen ett försök att uttyda vad synen på Kristus kan innebära för kyrkans framtid. 

 

De i syftet ställda frågorna som jag har sökt svar på är: 

1. Vilka skillnader finns med avseende på Kristus betydelse i den kristna tron? 

2. Vilken plats och betydelse har Kristus bland dem som företräder ställningstagandet 

exklusivism, inklusivism respektive pluralism? 

3. Hur ser framtidens kyrka ut, sett i exklusivismens, inklusivismens respektive 

pluralismens perspektiv? 

Resultatet av undersökningen visar att det inte finns någon homogen tolkning av Kristus bland 

den svenska kristenhetens förkunnare, trots att dessa instämmer i samma trosbekännelse, samt 

att det finns både ett stort missnöje över kyrkan idag och en stor oro inför kyrkans framtid. 

 

Sökord: Kristologi, soteriologi, frälsning, prästlöften. 
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1. Inledning 

Den titel jag valt att ge denna uppsats kan förstås på olika sätt beroende på var man lägger 

betoningen. Hur kan man vara kristen? Hur olika kan vi, som bekännande kristna, uttrycka vår 

tro med grunden i den kristna trosbekännelsens formuleringar, och ändå sägas dela samma tro?1 

Hur kan vi vara kristna - vilka argument kan vi ge för att tro på den Kristus som framträder i 

trosbekännelsens formuleringar? Hur kan vi vara kristna - varför just kristna, när det finns så 

mycket annat att tro på och sätta sin tillit till? 

 

Anledningen till att jag ställer dessa frågor är de funderingar jag själv burit på under en längre 

tid. Hur ser det ut i kyrkan, som förhoppningsvis är min framtida arbetsplats i egenskap av 

präst? Hur olika kan, eller får vi, uttrycka vår tro och tolka kyrkans bekännelse för att vi 

fortfarande ska kunna kalla det vi uttrycker för just den kristna tron? Jag uppfattar det så, att 

olikheterna är stora, inte bara bland människor i allmänhet utan även bland kyrkans anställda. 

Det förefaller som om det inte finns någon tydlig och enhetlig linje som alla anställda med 

ansvar för att förmedla den kristna tron följer, utan det är så att säga ”väldigt högt i tak”, trots att 

de så kallade prästlöftena är förhållandevis tydliga. Prästlöftena, som består av de frågor som 

prästkandidaterna förväntas svara ”Ja” på och lovar att hålla i samband med sin prästvigning, är 

de som följer nedan: 

 

1. Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att 

Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen? 

2. Vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i 

den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta 

sakramenten? 

3. Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning och förverkliga er kallelse med Kristus som 

förebild? 

4. Vill ni leva så bland människor, att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens 

hemlighet? 

 

Genom att se till de förklaringar som ges av biskoparna i skriften Att bli präst i Svenska kyrkan 

kan vi få en uppfattning om de förväntningar och krav som åläggs prästkandidaterna i deras 

                                                 
1 Den apostoliska trosbekännelsen finns med i sin helhet i bilaga 1. 
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kommande ämbete som präst i Svenska kyrkan. I det följande återger jag en sammanfattning av 

de förklaringar som ges i nämnda skrift avseende prästlöftenas innebörd.2 

 

Innebörden av det första löftet är bland annat att det både krävs och förväntas en trohet mot 

kyrkans herre, Jesus Kristus, som är den yttersta uppdragsgivaren, samt kyrkan som är den som 

förmedlat uppdraget. Vidare innebär det andra löftet att kandidaten lovar att stå fast i kyrkans 

tro genom att hålla sig till det evangelium som blivit kyrkan anförtrott. Kyrkans tro är större än 

prästens egna, privata åsikter och denne skall därför förkunna och förklara kyrkans tro. Därför 

skall Guds ord förkunnas så som det är givet i den heliga Skrift och omvittnat i Svenska kyrkans 

bekännelse, samt vara trogen den apostoliska tron i det att man manifesterar sin samhörighet 

med den världsvida kyrkan. Det tredje löftet syftar till lojalitet mot Jesus Kristus som kyrkans 

Herre samt solidaritet gentemot stift, församling och medarbetare, men innebär inte ett krav på 

uniformitet. Däremot innebär det ett krav på ödmjukhet, samarbetsvilja och förlikning samt en 

vilja att alltid söka kyrkans enhet och värna kyrkans tro och bekännelse. Det fjärde löftet 

fokuserar på kyrkans uppgift att förkunna evangelium i både ord och handling. En präst ska i 

sitt ämbete och med sitt liv återspegla Guds kärlek och ge försoningen vidare till andra och i 

övrigt leva på så vis att kyrkans trovärdighet inte ifrågasätts. Som Verbi Divini Minister, det 

gudomliga ordets tjänare, är det prästens uppgift att representera Kristus och inte med sin 

person dölja Kristus. 

 

Jan Erixon, pastor i Missionsförbundet tillika riksevangelist, citerar i Ropet från urkyrkan ett 

uttalande gjort av en icke namngiven kulturjournalist.3 Kulturjournalisten talar i detta om ett 

förfall inom den svenska kristenheten, som enligt min uppfattning kan vara representativt: 

 

Det är sällan man hör det kristna budskapet rent ut. Segern över döden har länge varit omodern och 
det krävs mod för en kristen präst att vara kristen. Är det rädslan för vidskeplighet som vattnar ur det 
kristna budskapet? Den som lyssnar till radions vanliga andakter hittar inte mycket som höjer texten 
över de mest triviala vardagsbestyren. Prästen berättar om sin väg till jobbet, sina barndomsminnen 
eller sina semestersysslor. Det är inte särskilt intressant. De socialpsykologiska trådar som läggs in i 
väven som tröst för behövande, hjälper inte upp anrättningen. Vi har kuratorer för sådant. Man kan 
vara snäll utan att vara kristen; däremot kan man inte vara kristen utan att vara kristen. 

 

                                                 
2 Källa: Skriften Att bli präst i Svenska kyrkan - Biskopsmötet i samverkan med Svenska kyrkans 

utbildningsnämnd, 1994. Sammanfattningarna har jag kortat ned av utrymmesskäl, men ordalydelsen är 
oförändrad. 

3 Erixon (1999) s.10. Citatet har Erixon i sin tur hämtat från en av Sveriges största dagstidningar. Erixon nämner 
dock inte namnet på tidningen. 
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Den icke namngivna kulturjournalisten reflekterar vidare: ”Hur ser det ut med 

prästutbildningen? Eller är det tron som fattas - tron på de centrala kristna sanningarna?” I den 

kristna ekumeniska tidskriften NOD talar även prästen Anna Sophia Bonde om problem inom 

vår svenska kyrka. Med avseende på Kristus som det centrala säger hon: 

 

Det verkar vara så att när man väl slutat säga ”Jesus är Herre” så säger man inte mycket ”Jesus” 
överhuvudtaget.4 

 

2. Syfte, metod och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att deskriptivt presentera och analysera olika ståndpunkter och 

ställningstaganden till den kristna tron. De frågor jag vill besvara är följande: 

 

1. Vilka skillnader finns med avseende på Kristus betydelse i den kristna tron? Här ställs 

frågor om ställningstaganden till kristologi och soteriologi; dvs. läran om Kristus 

respektive läran om människans frälsning utifrån begreppen exklusivism, inklusivism 

och pluralism. 

2. Vilken plats och betydelse har Kristus bland dem som företräder ställningstagandet 

exklusivism, inklusivism respektive pluralism? 

3. Hur ser framtidens kyrka ut, sett i exklusivismens, inklusivismens respektive 

pluralismens perspektiv? 

 

För att besvara dessa frågor har jag använt mig av tre olika metodiska grepp. 

 

 För det första bygger uppsatsen på litteraturstudium. I detta undersöker jag hur ett antal 

mer eller mindre kända teologer framställt sina synpunkter i av dessa författad litteratur. 

 För det andra är uppsatsen komparativ i det att jag genom jämförelser visar på skillnader 

och likheter i ställningstagandet till exklusivism, inklusivism och pluralism. 

 För det tredje är den kontextuell, i den meningen att jag begränsat mig till att tillämpa 

materialet på den svenska kristenheten. 

 

Materialet har avgränsats såtillvida att det är författat av utbildade teologer som uppger sig vara 

bekännande kristna. Litteraturen är dessutom vald utifrån utgivningsår. Jag har valt att använda 

mig av nyare litteratur som är passande för våra svenska förhållanden. Äldre relevant litteratur 
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har alltså inte behandlats, och en viss förtur har, som det framgått av det sagda, getts åt svenska 

teologer, även om jag också, men i mindre omfattning har använt utländska författares verk i 

min undersökning. 

 

Här nedan ges en kort presentation av den mest grundläggande litteraturen som jag använt mig 

av. Främst vill jag nämna innehåll och samfundsperspektiv. 

 

Jan Henningsson: Tro möter tro - Ett kristet perspektiv på andra religioner. Henningsson 

arbetar inom Svenska kyrkans mission med frågor om religionsmöte. Henningssons 

förhållningssätt till den kristna tron är, enligt min tolkning, inklusivistiskt. 

 

Chris Wright: Den enda vägen? Jesus och religionerna. Wright är präst inom den 

anglikanska kyrkan, har doktorerat i Gamla testamentet och är författare till en rad teologiska 

böcker. Wright är även internationell direktor för missionsorganisationen Langham 

Partnership. Anledningen till att jag valde just Chris Wrights bok som utgångspunkt för vidare 

jämförelser är att han lyckats göra en i mitt tycke objektiv och saklig framställning av de 

förekommande begreppen exklusivism, inklusivism och pluralism, trots att han är tydlig med 

sin egen ståndpunkt. Wright säger sig företräda en inklusivt exklusivistisk hållning till den 

kristna tron. 

 

Sten M Philipson: Kristen tro mitt i mångfalden - en religionsteologi. Philipson har judiskt 

ursprung och är verksam som kontraktsprost i Stockholm. Han är dessutom docent i tros- och 

livsåskådningsvetenskap. Philipsons förhållningssätt till den kristna tron är enligt egen utsaga 

pluralistiskt. 

 

Runar Eldebo: Kristen i landet lagom. Eldebo är pastor inom Svenska Missionsförbundet 

samt lärare på Teologiska Högskolan i Stockholm. Eldebos förhållningssätt till den kristna tron 

är, enligt min egen tolkning, exklusivistiskt. 

 

                                                 
4 NOD nr. 1, 2006 s.43. 
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3. Definition av signifikanta begrepp 

För att tydliggöra de teologiska begreppen, kristologi och soteriologi, följer här nedan en 

definition av dessa två begrepp, samt ett kort sammandrag av dess historiska betydelse baserat 

på Mister E. McGrath.5 

 

”Teologi” kan definieras som ”läran om Gud” med en någorlunda generell betydelse, medan 

”kristen teologi” tilldelar Jesus Kristus en central roll. Människan Jesus Kristus har således en 

central betydelse för kristen teologi. Vidare har man inom den tidiga kristna teologin ofta dragit 

en skiljelinje mellan personen Kristus och Kristi gärningar, där det förstnämnda benämns 

kristologi och det andra soteriologi. Senare 1800-talsteologer, som exempelvis Albrecht 

Ritschl, är av den åsikten att någon sådan distinktion inte låter sig göras, på grundval av Kants 

teorier om att vi ingenting kan veta om tingen-i-sig, vi kan endast veta hur de ter sig för oss som 

är utifrån betraktande. 

 

”Kristologi” betyder, kortfattat, ”läran om Kristus”. Det handlar om människan/guden Jesus 

Kristus och vår förståelse av densamma. Kristusbegreppet hade mycket stor betydelse och 

dominerade helt den kristologiska agendan fram till upplysningen, då nya frågor av andra slag 

väcktes och fördes fram för diskussion. 

 

Athanasius var en av de tidigaste kristna som skrev om Kristi roll och gärningar på det sättet att 

han satte likhetstecken mellan Jesus Kristus och Gud. Endast Gud kan frälsa, menar han. Ändå 

är Kristus frälsaren, fortsatte han resonemanget. Vad säger detta påstående om Kristus, 

beträffande Kristi roll och identitet? Om Jesus Kristus innehar rollen av att frälsa, vem måste 

han då vara? Han måste, enligt Athanasius resonemang, vara Gud. Följaktligen, menar 

Athanasius, är kristologi och soteriologi ytterst sett två sidor av samma mynt snarare än två 

olika och av varandra oberoende tankemönster. Enklare uttryckt kan man beskriva det på 

följande vis: 

 

1. Endast Gud kan frälsa. 

2. Jesus Kristus frälser. 

3. Alltså är Jesus Kristus Gud. 

 

                                                 
5 McGrath (2001). 
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Athanasius anser att de tidiga kristna gjorde rätt i att tillbe och beundra Jesus Kristus, eftersom 

de genom detta bekände och igenkände honom för det han var: Gud inkarnerad. Teologen 

Wolfhart Pannenburg menar även han att soteriologi och kristologi är tätt förknippade. 

 

Jesu gudomlighet och hans befriande och återlösande signifikans för oss är besläktade på närmaste 
tänkbara vis. I detta sammanhang är Melanchtons berömda mening passande: ”Vem Jesus är blir 
uppenbarat i hans frälsande gärning”. Efter Schleiermacher har det nära sambandet mellan kristologi 
och soteriologi blivit allmänt accepterat inom teologin: Detta ses särskilt inom en karaktäristisk gren 
av modern kristologi. Man särskiljer inte längre den gudomlige/mänsklige och de frälsande 
gärningarna hos Jesus Kristus, som man gjorde i den skolastiska teologin eller i den dogmatiska, 
protestantiska ortodoxa 1500-1600-talskyrkan utan betraktar snarare, likt Schleiermacher, de båda 
som två sidor av samma mynt.6 

 

Ett centralt element inom kristen teologi är baserat på Guds självuppenbarelse i Kristus. Jesus 

Kristus anses göra Gud känd i en särskild bemärkelse som är specifik och unik för 

kristendomen. Teologerna Karl Barth och Arthur Michael Ramsey är av åsikten att vi genom att 

bekänna att Jesus är Herre, inte bara medger att Jesus är gudomlig utan även att Gud är 

Kristuslik. Denna kristologiska koncentration av Gud i Kristus har omdebatterats i dialoger 

mellan kristna och företrädare för andra religioner, och kristna teologer har då ansett det vara 

omöjligt att tala om Gud utan att relatera till Jesu Kristi person och gärningar. Tätt förknippat 

med detta är även uppfattningen att Jesus Kristus allena är förmedlaren av Guds frälsning. 

 

4. Kristologiska tolkningsmodeller 

Det finns tre större grundläggande synsätt för hur vi som kristna kan förhålla oss till andra 

religioner: exklusivistiskt, inklusivistisk och pluralistiskt. I denna uppsats utgår jag från min 

uppfattning att kristendomens gränsdragande sanningsanspråk gentemot andra religioner börjar 

luckras upp, till somligas förtjusning och andras förtvivlan. Kyrkan vacklar idag på sina redan 

eroderade grundvalar när stor oenighet råder inom de egna leden. Kanske är det på grund av 

oenigheten den vacklar. En stor fråga för mig är vad som blir kvar av själva kristendomens 

kärna om vi inte erkänner Bibeln som en auktoritet och förmedlare av Guds uppenbarade ord 

och vilja. Samma texter, ur samma Bibel, får stå som argument för tolkningar av de mest 

skiftande slag, och plockar vi en text ur sitt sammanhang kan vi finna stöd för det mesta. Jag 

undrar vad vi går för framtid till mötes - och hur kan man vara kristen? 

 

                                                 
6 McGrath (2001) s.350. (Min översättning). 
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4.1 Tre grundläggande begrepp: exklusivism, inklusivism och pluralism 

De tre begreppen exklusivism, inklusivism och pluralism, som är intimt förknippade med 

begreppen kristologi och soteriologi, grundades först av teologen Alan Race7, som själv intog 

ett pluralistiskt förhållningssätt. Jag kommer i det följande avsnittet att redogöra för de tre ovan 

nämnda synsätten med utgångspunkt framförallt i den anglikanske prästen Chris Wrights bok 

Den enda vägen? Jesus och religionerna. I anslutning till redogörelserna av dessa begrepp 

kommer jag att koppla ihop ett av begreppen med ett exempel ur litteraturen på hur dessa 

begrepp kan ta sig uttryck, för att på så sätt förtydliga deras innebörd med avseende på 

kristologi och soteriologi. 

 

4.1.1. Exklusivistisk tolkning 

Wright börjar med att klargöra vad exklusivism inte är: Ordet används inte som när man talar 

om en person eller en viss grupp i samhället eller som en attityd man kan inta. Det har alltså inte 

att göra med stolthet, överlägsenhet och en vilja att utesluta andra, utan används i en rent 

teologisk bemärkelse. Det handlar alltså inte om exklusiva människor, utan istället om en 

exklusiv sanning i bemärkelsen att man resonerar utifrån tesen att om Jesus Kristus är den enda 

Sanningen och den enda vägen till frälsning exkluderar/utesluter det samtidigt möjligheten att 

andra trosuppfattningar är lika sanna eller frälsningsbärande.8 När vi så fortsätter resonemanget 

utifrån denna logik, blir följden att det första påståendet utesluter det andra om detta motsäger 

det första påståendet. John Polkinghorne, en engelsk vetenskapsman och teolog, ger ytterligare 

exempel på sådana resonemang: 

 

Sanningen att två plus två är fyra utesluter möjligheten att det i vissa fall kan var så att två plus två 
kan bli fem. /…/ Antingen är Jesus Guds Herre och Kristus, eller också är han inte det, och det spelar 
all roll i världen att veta vilket som är det korrekta påståendet.9 

 

Alla sanningsutsagor är i sig exklusiva, det ligger i dess natur och är allmängiltigt även utanför 

en västerländsk kontext, anser Polkinghorne. Även jag anser att det låter rimligt. 

 

4.1.2. Viktiga drag i den exklusivistiska hållningen enligt Wright 

Det finns en levande, personlig Gud som har skapat allt som finns till, inklusive oss människor. 

Som människor är vi skapade till Guds avbild och är andligen medvetna och moraliskt 

                                                 
7 Race (1982). 
8 Wright (1997). s.47. (Min kursivering). 
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ansvariga inför Gud. Människan har gjort uppror mot Gud genom sin moraliska olydnad i form 

av synden och är skild från Gud på ett så genomgripande sätt att hon inte kan frälsa sig själv 

eller lära känna Gud av egen kraft. Gud har vidtagit åtgärder för att uppenbara sig själv och för 

att frälsa människor på ett unikt sätt genom det gammaltestamentliga Israels historia ända sedan 

Abrahams tid, i avsikt att välsigna alla länder och folk. 

 

Jesus från Nasaret var den unika och slutgiltiga inkarnationen av Gud i en enskild historisk 

människas liv. Han både fullbordade Guds självuppenbarelse och utförde Guds frälsningsverk 

på korset. Genom hans uppståndelse och himmelsfärd bekräftade Gud honom som Herre och 

det är därför rätt att tillbe honom som Herre. 

 

Frälsning är därför möjlig endast i och genom Jesus Kristus. Anhängare av andra 

trosåskådningar är precis som alla människor skapade till Guds avbild och har del i den 

allmänna uppenbarelsen som står att finna i det mänskliga samvetet och i naturen. Andra 

trosåskådningar kan dock inte som sådana bringa frälsning, ty frälsningen finns endast i 

Kristus. Därför går en skarp skiljelinje mellan uppenbarelsen och Guds frälsning i Kristus, och 

andra religioner. 

 

4.2. Inklusivistisk tolkning 

Wright börjar sin beskrivning av inklusivismen med att klargöra vad inklusivism inte är. 

Inklusivism innebär inte att man tror att Guds frälsning kommer att inkludera alla på ett eller 

annat sätt, oavsett vad de har trott eller hur de har levt. Det är något helt annat, och kallas 

universalism. Inte heller handlar det om att den kristna frälsningen smälter samman med andra 

religioner, det är nämligen synkretism. Det är inte heller en uppfattning om att alla 

världsreligioner är lika giltiga som frälsningsbärare och att kristendomen bara är en av flera 

möjliga vägar att välja till samma slutmål. Det kallas för pluralism. 

 

Det enda som inklusivism har gemensamt med exklusivismen är, enligt Wright, betoningen av 

Jesus. Exklusivisten hävdar bestämt att Kristus är den ende sanne Frälsaren och Sanningen, 

medan inklusivisten menar att allt som är sant och gott kommer fån Gud, och bejakar och 

inkluderar därmed det goda som kan finnas på andra håll som ”av Gud” givet, genom Kristus. 

                                                 
9 Polkinghorne (1994). 
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Kristus antas alltså vara närvarande i andra religioner om det finns gott i dessa, och bejakar att 

man då kan dela många gemensamma sanningar tvärs genom religionsgränserna. 

 

Wright anser att det finns gradskillnader av inklusivism bland dem som bekänner sig till denna 

hållning. Han menar att man kan göra åtskillnad bl.a. genom sättet att tolka den allmänna 

uppenbarelsen - uppenbarelsen är tillgänglig för alla människor, och därför kan andra 

religioner, på grund av att de är avspeglingar av mänskligheten som är skapad till Guds avbild, 

innehålla vissa sanningar utifrån den allmänna uppenbarelsen. Däremot förnekas möjligheten 

till att andra religioner i sig skulle kunna rymma Guds frälsande kraft. Men om människor av 

annan tro till slut skulle ställas inför evangeliet skulle dessa människor av annan tro känna igen 

den frälsande sanningen som tidigare bara antytts, på ett dunkelt och ofullkomligt sätt, i deras 

egen religion. 

 

Wright lyfter i sin bok fram Karl Rahner, romersk-katolsk teolog och officiell rådgivare vid 

Andra Vatikankonciliet, som ett exempel på företrädare för en inklusivistisk hållning gentemot 

andra religioner. Karl Rahner anser att kristendomen är en fullkomlig religion, avsedd för alla 

människor. Därav betraktar han anhängarna av en utomkristlig religion som anonyma kristna. 

Rahner hävdar detta på grundval av att han ser att nåden även finns i andra religioner, vilken 

han tolkar som sprungen från Kristus. Den som tackar ja till Guds nåd genom sina respektive 

religioner tar alltså underförstått emot Jesus. 

 

4.3. Pluralistisk tolkning 

Det pluralistiska synsättet innebär att man har en starkt teocentrisk världsbild, där Gud ställs i 

centrum istället för Kristus på ett sätt som gör att Kristus roll förminskas. Detta leder till en 

teocentrisk pluralism där Jesu ställning i religionen alltså reduceras påtagligt. John Hick, som är 

en av de främsta förespråkarna i världen för den pluralistiska förståelsen av religionerna, 

hävdar att de kristna så radikalt måste förändra sin syn på religionen att han talar om en 

kopernikansk revolution.10 

 

Vi måste inse att trosåskådningarnas universum centreras kring Gud, och inte kring kristendomen 
eller någon annan religion heller för den delen. Han är solen, den ursprungliga källan till ljus och liv, 
som varje religion återspeglar på sina egna vis.11 

                                                 
10 Kopernikus var en av de tidiga astronomer som kom med den revolutionerande upptäckten att jorden roterar 

kring solen, och inte tvärtom som man tidigare tänkt sig. 
11 Hick (1980) s.52. 

 12



Även om Kristus är av avgörande betydelse för de kristna, måste de kristna inse att det är Gud 

som står i centrum, och att Kristus bara är en av många som på olika sätt burit vittnesbörd om 

den gudomliga verkligheten och gjort det möjligt för människor att komma i kontakt med 

densamma, menar Hick. Dessutom förklarar Hick såväl Jesu historiska identitet såväl som Jesu 

inkarnation, som myter. Wright anser att pluralismen inte är ett kristet alternativ 

överhuvudtaget på grundval av att den uttryckligen tar avstånd från det som är det centrala i den 

kristna tron - Jesus Kristus. 

 

Pluralismens grundläggande utgångspunkt är att ingen enskild religiös tradition kan göra anspråk på 
att ha eller att vara ”Sanningen” med stort S. Faktum är att det inte är möjligt att få tillgång till 
absolut sanning genom någon religion alls. Det är bara möjligt att komma fram till en begränsad 
förståelse som i sin tur både är historiskt och kulturellt relativ. En religionspluralistisk teologi går 
alltså hand i hand med en relativistisk filosofi - alltså ett förnekande av någon absolut sanning.12 

 

Sten M Philipson skriver, apropå pluralismen, att den kan leda in oss i ett relativistiskt 

halvmörker där alla kattor är grå. Philipson anser att vi bör söka oss till en teologisk position 

varifrån vi kan argumentera för en religiös pluralism och att vi då ofrånkomligen tvingas till en 

viss relativisering av kristendomen. De absoluta sanningsanspråken som traditionellt 

förknippas med kristen tro behöver omprövas, menar Philipson. Han anser inte att vi ska sträva 

efter en tro eller teologi som är utan förpliktelser eller där ”var och en blir salig på sin fason”, 

men däremot att vi bör försöka finna den rätta typen av relativism.13 

 

Vad jag är ute efter är en teologisk modell för religiös pluralism utan total relativism, en kristen 
teologi där tolerans och självaktning samtidigt är förhanden. Med tolerans menar jag här 
uppfattningen att människor har rätt att bekänna sig till och utöva en annan religion än min egen. Det 
betyder dock inte nödvändigtvis att jag måste uppskatta innehållet i deras övertygelser eller avstå 
från att vara kritisk.14 

 

Philipson vill ersätta universalismen med en exklusiv pluralism som inte utesluter att det finns 

unika och speciella gudskunskaper i andra religioner än kristendomen, och att dessa religioner 

har berättigande i sig som specifika meningssystem byggda runt distinkta erfarenheter. Han 

utesluter inte att det finns flera sanna religioner och att Gud kan ha uppenbarat sig på olika sätt 

i olika kulturer. Han betonar dessutom att vi inte har möjlighet att avgöra om alla religioner 

slutligen handlar om samma sak, eftersom vi inte har tillgång till en position utanför eller 

ovanför våra religioner från vilken vi kan jämföra dem. Vad vi har tillgång till, menar 

                                                 
12 Wright (1997), s.89. 
13 Philipson (1997) s.47 
14 Ibid. s.43 
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Philipson, är således ett begränsat perspektiv - inte något absolut heltäckande eller 

allmängiltigt.15 

 

5. Soteriologi 

Synen på frälsning har till stor del legat till grund för den kristna uppfattningen om andra 

religioner. Den klassiska kristendomen har lärt att frälsning endast kan nås genom tron på 

Kristus, och således endast kan uppnås genom kristendomen. Av den augsburgska 

trosbekännelsen kan vi uttyda att den som inte tar emot Kristus som sin frälsare ”skall han döma 

att med djävulen pinas utan ände”.16 

 

Luthers lära om rättfärdiggörelse genom tro mildrade helvetesläran något. När människan i tro 

bekänner att hon intet kan göra för sin egen frälsning, ska hon räddas. De som i tro tagit emot 

Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare kan vara förvissade om att Gud av nåd tillräknar dem 

syndernas förlåtelse, och förklaras rättfärdiga på grund av Kristi förtjänst genom hans offerdöd 

på korset, lärde Luther. Frälsningen är således helt och hållet Guds verk, och inget människan 

själv kan rå över. 

 

5.1 Tolkningar av begreppet frälsning 

Biskop Esbjörn Hagberg skriver i sin bok Leva i försoning: 

 

Är frälsning för en människa att hitta ”hem”, för en annan en ny och rättfärdig jord, för en tredje att 
vara hel, för en fjärde att vara förlåten och för en femte att överleva? /…/ Då behöver varje människa 
möta sin bild av Kristus, sin unika personliga bild. Det är först då som Kristus kan bli angelägen.17 

 

Angående frågan ”Finns det frälsning i andra religioner?”, menar Wright att det är fel fråga att 

ställa. Han menar att det ur ett bibliskt perspektiv är så att ingen religion frälser någon - det gör 

bara Gud. Och Bibeln är berättelsen om vad Gud har gjort i människans historia för att erbjuda 

frälsning såväl till människan som åt hela skapelsen. Frälsning är vad Gud har gjort, inte vad 

någon religion kan erbjuda, sedd enbart som religion. 

 

Wright återger den evangelikala teologen Alan Race synpunkter på den för västerlänningar nya 

kunskapen om andra religioner. Race poängterar att kunskapen inte är ny för människor utanför 

                                                 
15 Ibid s. 86 
16 Ibid. s. 110 
17 Hagberg (2006) s. 118. 
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den västerländska kontexten. Han menar att vi västerlänningar har skygglappar och att det inte 

är någon ny situation som har uppstått när vi nu har en större mångfald av religioner att förhålla 

oss till. Situationen i sig är gammal, den har alltid funnits. Att det finns flera religioner att 

förhålla sig till innebär inte enligt Race att man måste ge upp de centrala och exklusiva 

anspråken, och har inte heller inneburit det för de kristna som levt under sådana förhållanden, i 

en kultur präglad av religiös mångfald, i flera hundra år. Race menar också att vi inte kan döma 

det stora flertalet människor på jorden till helvetet enbart på logiska grunder. Men det är ju å 

andra sidan inte så att vi människor dömer någon till helvetet. Wright betonar att om någon blir 

dömd till helvetet, så är det inte på grund av någon annan människas dom - det är ju den 

allsmäktige Guden som dömer, och det med barmhärtighet. 

 

5.1.1. Frälsningens räckvidd ur exklusivistiskt perspektiv 

Wright presenterar tre olika sätt att se på frälsningens räckvidd gentemot dem som av olika 

anledningar inte har nåtts av evangelium, utifrån ett evangelikalt, exklusivt, kristet 

förhållningssätt. 

 

Finns det någon möjlighet att Gud frälser människor genom Jesus, trots att de inte har 

hört talas om honom? 

 

1) Absolut inte. Enda vägen till frälsning till frälsning är genom omvändelse och tro på Jesu 

frälsningsverk på korset. De som aldrig har hört talas om Jesus under sin livstid är räddningslöst 

förlorade. Enda sättet att ta emot Jesu frälsning är genom att höra och bejaka evangeliet om 

Jesus. Varför skulle man annars evangelisera? Wright påpekar att det finns de som hävdar att 

man inte alltid rår för om man har hört talas om Jesus eller inte. 

 

Hur kan man tro att Gud skulle döma någon till helvetet bara för att de inte har trott på Jesus, om de 
aldrig har hört talas om honom?18 

 

Han anser att Bibeln varken lär eller antyder att Guds dom riktar sig mot människor för att de 

inte har tagit ställning för en Kristus som de aldrig har hört talas om, däremot menar han att 

Bibeln tydligt visar på att alla människor inför Gud är syndiga och därför med rätta står under 

Guds dom, oavsett om de hört talas om Jesus eller inte. Gud, som är rättmätig domare över hela 

                                                 
18 Wright (1997) s.53 
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Skapelsen kommer att handla helt igenom rätt, därför kommer sannolikt inte en sådan orättvis 

helvetesdom att ske. 

 

Å andra sidan, menar Wright, är vår uppfattning om rättvisa inte rätt parameter för att bedöma 

om Gud är rättvis eller ej, och människan är ganska duktig på att frikänna sig själv från skuld. 

Vi är inte lika duktiga på att tacka honom för alla som blir frälsta. Wright sammanfattar det på 

följande vis: 

 

Ingen kommer att hamna i helvetet på grund av att de aldrig har hört talas om Jesus, utan på grund av 
sin synd och sitt uppror i Guds ögon - och detta, hävdar Bibeln tydligt, är det tillstånd hela 
mänskligheten befinner sig i.19 

 

2) Kanske ja. Vissa evangelikala kristna vill, enligt Wright, lämna en dörr öppen för 

möjligheten att Gud kan frälsa även dem som aldrig hört om Jesus, på grundvalen att Gud 

känner deras hjärtan och vet om de, genom omvändelse och tro av ett slag som bara Gud kan 

bedöma, har vänt sig till Gud. Wright är av åsikten att argumentationen för detta påstående har 

sin utgångspunkt i förståelsen av Gamla Testamentets berättelser, där det fanns gott om 

gudstroende som vi idag skulle betrakta som självskrivet frälsta, trots att de naturligtvis inte 

hade hört talas om Jesus från Nasaret. Wright menar att de blev frälsta genom Guds nåd och 

initiativ, genom Jesu försoningsdöd på korset, men inte genom att de kände Jesus. Däremot 

hade de fått en unik uppenbarelse och erfarenhet av Gud i historien. De hade tillgång till mer än 

den allmänna uppenbarelsen som alla människor har, och dessutom den särskilda 

uppenbarelsen i form av historiska händelser och profetiska tilltal. Wright tänker sig även att 

barn som dör tidigt, de som är mentalt handikappade eller de som av andra skäl lever under 

omständigheter vilka försvårar ett personligt ställningstagande till tron på Jesus också ingår i 

den kategori av människor som kan nås av Guds frälsning. Wright poängterar att detta 

resonemang inte är att förväxla med tron på en universalistisk frälsning, som går ut på att alla 

människor blir frälsta oavsett vad de har trott eller hur de har levt. Det ska snarare tänkas, menar 

Wright, som att det finns en princip som gäller alla människor; att vi blir frälsta genom Guds 

nåd allena, som man tar emot genom omvändelse och förtröstan på Guds barmhärtighet. Det 

handlar inte om frälsning på grund av ett ärligt uppsåt, det handlar inte om att människor med 

en annan trosuppfattning blir frälsta genom sin godhet och uppriktighet. Tvärtom, som vi bl.a. 

                                                 
19 Wright (1997) s. 54-55. 
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kan se i Jesu liknelse om tullindrivaren och farisén, då det var syndaren som inte kunde göra 

annat än be om nåd som blev frälst istället för farisén, trots dennes goda gärningar.20 

 

Kärnan i evangeliet, enligt Wright, är just att Gud frälser den syndare som, medveten om sin 

synd vänder synden ryggen och tyr sig till Gud. Det finns endast frälsning genom Jesus, i andra 

religioner finns ingen frälsning. 

 

3) Definitivt ja. Man hävdar fortfarande att det endast är genom Jesus Kristus frälsningen står 

att finna, och han är den slutgiltiga uppenbarelsen av Gud i historien. Wright beskriver hur man 

inom denna kategori hävdar att det finns skäl att vara optimistisk inför möjligheten att Gud 

kommer att frälsa de stora skaror som aldrig hört talas om Jesus på grund av Guds nåd och 

Kristi försoningsverk. Man talar om att Gud vill att alla ska räddas och att Kristus dog för alla. 

För att detta ska vara möjligt, måste Gud ha gjort det möjligt för alla att bli frälsta. Samtidigt 

accepterar man att alla inte blir det - Bibeln lär ju klart och tydligt att det kommer att finnas 

människor som blir kvar i sin synd och förkastar Guds nåd. Romarbrevets tre första kapitel 

handlar om detta, bland annat. Det blir, enligt detta sätt att resonera, motsägelsefullt att Gud 

skapar vissa människor utan förutsättningar till frälsning, om han vill allas frälsning, menar 

Wright. 

 

5.1.2 Frälsningens räckvidd ur ett inklusivistiskt perspektiv 

Wright väljer att lyfta fram Karl Rahner som representant för den inklusivistiska 

frälsningssynen. Karl Rahners inklusivistiska syn på frälsning kan sammanfattas enligt 

följande: 

 

Guds allmänna frälsande nåd söker upp människor på ett så mäktigt sätt att de som ännu inte har fått 
möta det kristna evangeliet ”tillåts” att i sin egen religion finna en väg som leder dem till en rätt 
relation med Gud och därmed till frälsning, en väg som därför fullt och fast ingår i Guds 
frälsningsplan.21 

 

Detta medför således, som Wright exemplifierar, att en uppriktig hindu kommer att bli frälst 

genom Jesus Kristus, men det är genom de hinduiska sakramenten som Jesus frälser honom. 

Faktum är att han är en anonym kristen. Jan Henningsson, som arbetar inom Svenska kyrkans 

mission, vänder sig emot beteckningen ”anonym kristen”. Han skriver i Tro möter tro - Ett 

                                                 
20 Bibel 2000; Luk 18:9-14 
21 Rahner (1966) s. 121, 125. 
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kristet perspektiv på andra religioner om de missionsteologer som stöter på människor i icke-

kristna miljöer och tänker på dem som anonyma kristna då dessa lever i gemenskap med Gud. 

Henningsson ifrågasätter varför man måste använda en sådan beteckning på människor som 

inte själva kallar sig kristna. Han påpekar att det faktiskt är möjligt att leva rättfärdigt utan att 

vara kristen och tillhöra en kyrka. Henningsson citerar Hans Kung: 

 

Förvisso, sanningsfrågan och frälsningsfrågan får inte som tidigare blandas ihop i kristen teologi. 
Dagens kristna ”religions-teologi” har rätt: i andra religioner kan människor nå evig frälsning. I så 
måtto kan dessa med fog kallas frälsningsvägar. Men frälsningsfrågan gör inte sanningsfrågan 
överflödig. Om den samtida kristna teologien bejakar, att alla människor kan bli frälsta, också inom 
världsreligionerna, så betyder det ingalunda, att alltsammans är lika sant. Frälsta blir de inte på 
grund av utan trots månggudadyrkan, magi, människooffer, naturtvång. Frälsta blir de inte genom 
utan trots all osanning och all vidskepelse. Man kan därför kalla världsreligionerna för 
frälsningsvägar /…/ bara i villkorlig mening.22 

 

Henningssons avsikt med att citera Kung, förmodar jag är att styrka sin egen åsikt att allt vi 

behöver veta om vår frälsning är att Gud rår över allt, och frälser vem Han vill. Henningsson 

anser att vi varken kan eller bör uttala oss om Guds möjligheter att nå in i människors hjärtan. 

 

5.1.3 Frälsningens räckvidd ur ett pluralistiskt perspektiv 

I det följande sammanfattar jag Philipsons frälsningsbegrepp, eftersom han själv definierar sig 

som pluralist, och jämför sedan hans åsikter med Henningssons. Philipson använder sig av tre 

olika frälsningsdefinitioner i sin bok. För det första definierar han frälsning som ett ständigt 

pågående skeende i människors liv här och nu på jorden, då de kan erfara en av Gud 

förvandlande och förnyande kraft. För det andra definierar han frälsning som en beteckning för 

Guds förnyelse och transformation av hela skapelsen. Kristi gärningar för världen är vad 

frälsningen består i, och förknippas här med Guds osynliga rikes utbredning på jorden. Det är 

en subjektiv upplevelse av frälsning eftersom den endast kan uppfattas i ljuset av en personlig 

frälsningshistorisk insikt om Guds verk och som därför förutsätter att man har tro. För det tredje 

talar Philipson om frälsning som ett eskatologiskt skeende som inte kommer att fullbordas 

under vår existens på jorden utan i en annan verklighet vi ännu inte vet något bestämt om. Vår 

värld befinner sig enligt Philipson i ”den ondes våld”, men han anser att tecken kan skönjas på 

att människan har en vilja till förnyelse, förbättring och botgörelse. Detta skall tolkas som ett 

verk av den helige Ande, som befriar människor från själviskhet så vi kan ägna våra liv åt tjänst 

                                                 
22 Küng (1976) s. 114-115. 
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åt Gud. Detta innebär en nyskapelse, så att världen alltmer består av återlösta människor som 

försöker leva sina liv i en helgad samhällsordning.23 

 

Henningsson delar Philipsons synsätt att Gud deltar i mänsklighetens hela historia och söker 

människan i hennes eget liv och att Han uppenbarar sig både i samtiden och i det förflutna. 

Henningsson ser samtidigt en fara i att betrakta historien som ett enda långt syndafall där 

människorna avlägsnar sig alltmer från Gud. Henningsson menar att vi då tenderar till att 

betrakta det förflutna som en normativ period, en slags gyllene epok, då allt stod rätt till som i 

Edens lustgård, vilket leder till att vi människor blir allt mindre värda ur ett frälsningshistoriskt 

perspektiv. 

 

6. Att tolka Kristus idag 

Jag kommer i det följande avsnittet att redogöra för hur jag uppfattar andligheten i Sverige, följt 

av en redogörelse för hur Kristus plats och roll tolkas av ett urval nutida svenska teologer. 

 

Jag anser att den postmoderna och sekulariserade västvärlden vi svenskar är en del av har 

förlorat historien som traditionsförmedlare, sett ur ett religiöst perspektiv. Idag verkar många se 

gudstron och de religiösa urkunderna som något som inte gäller oss moderna, självständiga och 

reflekterande människor. Det som tycks betyda något för oss är vad vi personligen kan vinna i 

allt vi företar oss, både när det gäller våra handlingar såväl som våra ställningstaganden på det 

religiösa området. Vi frågar mest troligt inte, som tidigare, efter vad som är Guds vilja, utan vi 

gör Gud till någon som vill detsamma som oss själva. Vårt eget jag och vår egen vilja har blivit 

det centrala för oss. Vi anpassar därmed Gud till att bli någon som ska passa in på våra 

önskemål. Vi förändrar alltså bilden av Gud istället för att försöka ändra på oss själva. 

Uppsalateologen Owe Wikström, som är professor i religionspsykologi, benämner i flera av 

sina böcker den religiösa mångfaldens utbud som ett ”andligt smörgåsbord” där man likt en 

middagsgäst vid en buffé kan välja och vraka och ta det man tycker om och låta det som känns 

mindre tilltalande vara.24 Den liknelsen upplever jag väldigt passande. Ett resultat av detta sätt 

att, i mina ögon, handskas ovarsamt med den kristna trons grunder, kan bli att det uppstår en 

slags inkonsekvent synkretism som bygger på fragment av lösryckta ideologier. Eventuell 

intellektuell diskrepans tycks vara av underordnad betydelse så länge det känns bra för 

                                                 
23 Philipson (1997) s. 109 ff. 
24 Detta sägs bland annat i Geels & Wikström (1999) s.302. 

 19



individen. Detta förefaller mig vara ganska vanligt förekommande bland människor inom 

exempelvis New Age - rörelser, och jag befarar att det även kommer att leda till att den kristna 

tron kommer att förlora det specifika, det som gör kristendom till kristendom, så att 

kristendomen antingen vittrar sönder och tynar bort eller assimileras med de övriga stora 

världsreligionerna. Tankar om att alla religioner eller religiösa ”vägar” leder till samma mål är 

inte ovanliga numera. Min uppfattning är att det kristna sanningsanspråket av många anses vara 

otidsenligt, gränsdragande, exkluderande och inte minst politiskt inkorrekt. 

 

6.1 Andligheten i ett sekulariserat Sverige 

Runar Eldebo, pastor inom Svenska Missionsförbundet, skriver i Kristen i landet lagom om det 

sekulariserade Sverige. Eldebo beskriver människans oförmåga till religiositet sedan de bestulit 

sig själva på förmågan att förundras över att hon är en del av ett större sammanhang än det som 

man med vanliga ögon kan se. Eldebo talar om sekularisering i termer som förvärldsligande och 

glömska - vi ser inte omvärlden som Guds värld utan betraktar den bara som ”värld”, och vi 

saknar Guds röst bland de andra rösterna. 

 

När omvärlden upphör att betraktas som Guds värld finns det en risk att marknadstänkandet slår 
igenom på alla livets områden. Då kan allt och alla förtingligas för att passa in i det moderna 
samhällets olika rutmönster. Då blir den yttersta motorn för samhällets projekt vetenskaplig, 
funktionell och ekonomisk rationalitet.25 

 

Sekulariseringen medför också att människorna berövas känslan för vördnad och helighet, som 

bara är möjlig i en värld där inte alla kattor är grå. Om alla platser är lika heliga och ingen plats 

är helig mark, finns det ingenting att vörda eller hålla för heligt, anser Eldebo. När det gäller 

ordet sekularisering anser Eldebo att religionsvetaren Peder Thalén formulerat den mest 

träffande innebörden: Sekularisering är att betrakta som en glömska. 

 

Denna glömska betraktar Eldebo som en sortering eller förträngning i ett medvetande, där den 

som glömmer väljer att inte aktivera vissa kunskaper eller erfarenheter, och påverkas på detta 

område av samhället i övrigt som på ett eller annat sätt klargör vad som ska sorteras bort och 

förträngas. 

 

Thalén citeras vidare av Eldebo som skriver att ”ett sekulariserat folk ser sig självt som ett 

intellektuellt framsteg”. Eldebo anser att denna formulering är skrämmande men träffande. 

                                                 
25 Eldebo (1999) s.38. 
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Eldebo anser att det finns en vardagslivets dogm om den egna förträffligheten, och att det i 

sekulariserade kulturer närmast råder polisiära drag i det att det aldrig ställs frågor om tvivel på 

den egna hållningen trots att det predikas om öppenhet och tolerans. Det råder ett moraliskt 

övermod i samhället när vi uppfattar oss själva som de hittills mest intellektuella och därför inte 

får ifrågasättas, menar Eldebo. Han ser Sverige som ett land där en människa, en kyrka eller en 

religion som inte stämmer in i vad som uppfattas som politiskt korrekt betraktas som mindre 

vetande eller mindre utvecklad och därför inkompetensförklaras. Han upplever att det är 

närmast opassande att ta upp ett samtal där en saklig oenighet skulle kunna uppnås. 

 

6.1.2. En sekularisering inifrån 

Sekulariseringen gäller även kyrkan, då även präster och pastorer drabbas av den. Kyrkan 

sekulariseras inifrån. Eldebo menar att det aldrig varit svårare att vara en kyrkans företrädare än 

det är idag. Det ramverk som kyrkans bekännelseskrifter utgör kan betraktas som ett 

hermeneutiskt äventyr som på olika sätt måste tolkas innan det möjligen kan vara vägledande 

och utmönstrande. Frågeställningar om vad som är kyrkans egen text ter sig problematisk i en 

tid präglad av öppenhet, frihet och tolerans. Eldebo menar att: 

 

Varje antydan till tydlighet bär i en sådan tid drag av intolerans eller trångsynthet. Vem vill bli 
kallad moraliserande eller fundamentalist i en tid och i en värld där alla vill bli accepterade och 
respekterade som öppna, vidsynta och fria människor. Det egna ställningstagandet lever i en slags 
fördröjning där alla avvaktar på det politiskt korrekta steget och där detta tas, när det slutligen tas, av 
alla och ingen samtidigt.26 

 

Eldebo anser inte att de ord som finns nedtecknade i Gamla och Nya testamentet är utbytbara 

hur som helst, de är inte att betrakta som ett hermeneutiskt äventyr, utan ska betraktas som 

Guds ord till människorna vilket är prövat under två tusen år av tradition och har burit 

människor genom perioder av tvivel och anfäktelser samt fostrat generationer in i en tyst 

kunskap om vad kristen tro egentligen är. Bibeln och bekännelseskrifterna måste ligga som 

grund när vi möts i respektfull dialog om tro med andra människor. Om vi inte har en 

förankring i de egna texterna eller är medvetna om vårt eget ärende bleknar detta i det allmänna 

utbudet av frälsningsläror. Eldebo tar tydlig ställning för den egna lärans värde i dialog med 

andra och ser den inte som en lära bredvid andra läror, utan som ett ärende från Gud själv. I ett 

brev som publicerats i den kristna dagstidningen Dagen, har ett antal personer som är präster 

eller som på annat vis är yrkesmässigt engagerade i Svenska kyrkan, uttryckt sin oro för kyrkan 

                                                 
26 Eldebo (1999) s.53. 
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- ”i denna bedrövelsens tid”.27 Brevförfattarnas huvudärende är, så som jag uppfattar det, att 

uppmuntra kyrkans anställda till trofasthet mot Skriften, med Kristus som ledstjärna. 

Bakgrunden till brevet är mest sannolikt den nu så aktuella debatten om välsignelse av 

samkönat partnerskap, som vållat mycket oro, sorg och stridighet inom kyrkan den sista tiden. 

På flera ställen i brevet uppmanas även till att motverka splittring inom kyrkan. Nedan följer ett 

utdrag från nämnda brev: 

 

Vi som skriver är medlemmar i Svenska kyrkan. I vissa frågor har vi olika synsätt men på en central 
punkt står vi samman i övertygelse: tron att det finns en objektiv uppenbarelse från Gud förmedlad 
till oss genom det inkarnerade Ordet - Jesus - och genom det inspirerade ordet - Skriften. /…/ Vi är 
medvetna om att den gudomliga uppenbarelsen - Jesus och Skriften - under den kristna kyrkans 
historia ibland, så också i vår tid, feltolkats och förvrängts. Men det förändrar inte det faktum att det 
i Bibeln finns ett definitivt budskap från Gud: en sanning som gör att vi ända från nytestamentlig tid 
i den världsvida kyrkan har en tolkningsgemenskap att pröva våra tolkningar gentemot. /…/ Kraften 
att förnya kyrkan finns inte där Kristus är bortretuscherad, utan i de många oansenliga sammanhang 
där en eller två kristna beder, där ett litet antal firar gudstjänst. Vet att den som bygger på Jesus 
Kristus, bygger på den hörnsten Gud själv har valt ut (1 Pet 2:6-8)! 

 

I en enad kyrka hade inte, enligt min mening, ett liknande brev behövts som uppmaning till de 

troende; att värna om det som en gång blivit oss givet, och som gäller än idag: Guds 

uppenbarade ord och Guds egen uppenbarelse i Jesus Kristus. Den kyrka vi är och tillhör 

behöver uppenbarligen denna uppmaning. 

 

6.1.3. Jesus plats och betydelse i förkunnelsen 

Jag upplever att Anna Sophia Bonde, som citerats tidigare, har satt fingret på en företeelse som 

kan komma att utvecklas till ett stort problem för kristendomen. I den tidigare nämnda artikeln 

i tidskriften NOD beskriver hon hur hon befarar att kyrkan och de kristna idag, i sin iver att vara 

till lags och korrekt, tonar ned Jesus och de krav han framställer i egenskap av Guds son, för att 

inte uppfattas som gränsdragande. Jag antar att hon skriver detta på grundval av att hon 

uppfattar att Svenska kyrkans vilja är att vara en kyrka för alla, med ”låga trösklar, vind och 

vidd och ett oändligt hem.”28 Det tycks enligt min mening finnas fler tecken på att så är fallet. 

 

Biskopen i Karlstads stift, Esbjörn Hagberg, skriver i sitt herdabrev med titeln Leva i försoning 

(2006), att även han upplever sig ha erfarit att det inte är lätt att tala om Jesus idag. Hagberg 

anser att det verkar vara lättare att tala om Gud, att bejaka Honom. I Guds outgrundlighet kan 

många mötas med sin bild av Gud, medan Jesus kan upplevas svårare och kanske mer 

                                                 
27 Brevet finns återgivet i sin helhet i Bilaga 2. 
28 Anna Sophia Bonde i NOD nr. l, 2006. 

 22



personligt utmanande och ibland till och med exkluderande, menar Hagberg. Jag tolkar 

Hagberg som att han med detta menar att det är lättare för människor att acceptera att vi kan ha 

olika gudsbilder, och att det finns utrymme för en mångfald av accepterade tolkningar, medan 

det är svårare att handskas med avvikande och personliga tolkningar av Jesus som person. Att 

Gud är outgrundlig och svår att kategorisera ligger i Guds natur, medan många har ett väldigt 

personligt och privat förhållande till Jesus, varför det kan upplevas hotfullt med uppfattningar 

som avviker från de egna. De gränsdragande och exkluderande sidorna av Jesus kan vara svåra 

att handskas med, och alla vill inte riktigt kännas vid dem då de inte ingår i, eller stämmer 

överens med, den egna subjektiva gudsbilden. Ändå anser Hagberg att Jesusförkunnelsen är 

viktigare än någonsin. Inte bara därför att så många nyfiket undrar och reflekterar över vem 

Jesus är, utan därför att vi idag behöver ett personligt ansikte på Gud. Hagberg menar att det är 

genom Jesusförkunnelsen vi kan hjälpa varandra att återvinna tilltron till livet och hoppet om 

meningsfullhet. Skulle Jesusförkunnelsen tystna har kyrkan inte så mycket att säga. Den är en 

av kyrkans viktigaste uppgifter, och enligt Hagberg finns det mycket i förkunnelsen som måste 

väckas till nytt liv. 

 

6.1.4. Kyrkans sekularisering sedd ur ett utifrånperspektiv 

Journalisten, krönikören och debattören Johan Hakelius, som är anställd på Aftonbladet, deltog 

i en debatt med temat Religiofobi som hölls på Örebro Universitet under 2005. Följande citat är 

en sammanfattning av Hakelius tankar som framkom under debatten: 

 

Kyrkornas försök att modernisera det religiösa budskapet har inte varit alldeles lysande. Under 
många år har Svenska kyrkan, i sin huvudinriktning, i flera avseenden, fungerat som en 
femtekolonnare. Man har nästan skämts för att man är troende och försökt anpassa sitt budskap så att 
det blivit poänglöst. Allt det kyrkan erbjuder erbjuds redan av andra. Det är förstås väldigt bra om 
kyrkan hjälper människor i nöd eller uttalar sig i politiska frågor då och då. Men det är inte kyrkans 
huvuduppgift - det är att predika Guds ord.29 

 

Det jag personligen reagerar starkt på i ovanstående citat, är Hakelius tankar om att man inom 

kyrkan nästan skäms för sin tro och därför anpassar den efter yttre omständigheter. Om det 

verkligen är så illa ställt inom kyrkan som Hakelius uppfattar det, så är det enligt min mening 

olycksbådande för kyrkans framtid. 

 

                                                 
29 Hakelius tankar är sammanfattade av Lars Johansson i tidskriften NOD nr. l, 2006, s. 43; efter Hakelius 

godkännande. 
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7. Kyrkans framtid 

Det finns tecken på att den protestantiska kyrkan inte är så framgångsrik i den västerländska 

miljön. I Sverige ser vi det påtagligt dels genom de allt större mellanrummen i kyrkbänkarna på 

söndagens gudstjänster, men även statistiken talar sitt tydliga språk genom att vi årligen ser ett 

stigande antal medlemmar som begär utträde ur Svenska kyrkan. Teologen Alister E McGrath 

målar upp en ganska dyster bild av framtiden för kristendomen i sin bok The future of 

christianity, och då i synnerhet för den protestantiska grenen. Orsaker till detta, menar han, är 

bland annat att protestantismen har stagnerat i sin utveckling och budskapet urholkats. 

Församlingarna försvagas när medlemsantalet sjunker till följd av detta. McGrath återger 

biskop Hans Liljes åsikt: 

 

Den kristna kyrkan verkar ha förlorat sin kapacitet att tala om sin tro på ett sätt som förmedlar ett 
intryck av något som är verkligt och levande. Teologernas språk förefaller så oäkta, så självcentrerat 
och så fjärran från verkliga livet, så att vi bara kan drömma om den tid då teologi var ledande på 
universiteten och hade den mest bildande och utvecklande påverkan på det intellektuella livet i 
västvärlden.30 

 

De protestantiska samfunden är i stort behov av förnyelse för att kunna behålla sina 

medlemmar, och McGrath menar att man måste börja med att förändra sig i nutiden för att 

kunna påverka sin framtid. McGrath påpekar att individerna i dagens församlingar inte är lika 

samfundstrogna som de var förr i tiden, och han anser att det i och med detta ställs högre krav på 

dem som leder gudstjänsterna: den gudstjänstfirande församlingen vill ta del av en god 

predikan och gudstjänst och fäster mindre vikt vid samfundstillhörighet. Många samfund 

upplevs som väldigt hierarkiskt styrda och upplevs inte som uppmuntrande avseende 

gudstjänstförnyelse och nytänkande, och McGrath menar att vi måste undvika att låsa fast oss 

vid det invanda mönstret för att istället återupptäcka vad som var församlingens syfte från 

början. Jag tolkar McGrath så att han menar att vi måste tillbaka till rötterna, till det fundament 

de första kristna byggde sin kyrka på och att vi ska ha vår utgångspunkt därifrån. 

 

Dock måste tolkningen av Bibeln fortgå, vi kan inte stanna kvar i den historiska förståelsen av 

Bibeln i en modern tid. Vad kyrkan idag behöver är, enligt McGrath, vad han kallar för 

”organiska teologer”, för att bidra till att kristendomen skall kunna överleva och till och med 

blomstra. Med detta tänker jag mig att han menar att kyrkan behöver teologer som står i ett 

levande, symbiotiskt tolkningssammanhang i förhållande till Bibeln i denna tid. I motsats till 

                                                 
30 McGrath (2002) s. 131 (Min översättning). 
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detta står de teologer som inte bidrar till att assimilera kristendomen i en modern kultur med en 

samtidigt bibehållen autenticitet. Mainline - protestantismen befinner sig i exil, anser McGrath, 

och teologerna kan inte passivt titta på världen utanför, utan de måste aktivt försöka göra sina 

röster hörda för att kunna möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. McGrath anser att av 

västvärldens protestantiska rörelser har de karismatiska och evangelikala samfunden störst 

chanser att klara sig i framtiden. Jag finner stöd för hans antagande när jag läser i en notis i 

Kyrkans tidning31 att USA:s kristna råds statistiska årsbok för 2006 visar på en kraftig ökning 

av antal medlemmar för den evangelikala pingströrelsen Assemblies of God samt mormonerna. 

Katolska kyrkan ökade inte nämnvärt i medlemsantal, ca 1 %. De Evangelisk-lutherska 

församlingarna tappade ca 1 % av sina medlemmar liksom de baptistiska samfunden. 

 

8. Sammanfattande diskussion 

Syftet med mitt litteraturstudium har varit att utifrån begreppen exklusivism, inklusivism 

respektive pluralism undersöka vilka olika ståndpunkter och ställningstaganden till den kristna 

tron vi kan finna hos svenska teologer. Vilka skillnader finns med avseende på Kristus 

betydelse och roll i den kristna tron? Vilken plats och betydelse har Kristus? Hur ser framtidens 

kyrka ut? Alla frågor är ställda utifrån exklusivismens, inklusivismens respektive pluralismens 

perspektiv. 

 

Jag avser i det följande att diskutera vad jag finner positivt respektive vad jag finner 

problematiskt med de olika förhållningssätten. Avslutningsvis vill jag visa vilka tänkbara 

konsekvenser dessa ställningstaganden eventuellt kan medföra för kyrkans framtid. 

 

Vi har sett hur olika vi kan tolka Kristus och hans frälsande gärningar - ur ett exklusivistiskt, 

inklusivistiskt och pluralistiskt perspektiv. Detta innebär att när vi säger oss dela de 

gemensamma grunderna i vår trosbekännelse finns det trots allt stora variationer. Vi har sett att 

den exklusivistiska tolkningen gör en tydlig avgränsning gentemot andra religioner eller 

trosuppfattningar på grund av sitt absoluta sanningsanspråk. Kristus anses vara kristendomens 

absoluta kärna, och endast Jesus kan ge människan frälsning. Vi har även sett att den 

inklusivistiska tolkningen betonar Jesus men är öppen för möjligheten att människan kan möta 

Gud i det goda som kan finnas representerat i andra religioner än kristendomen. Slutligen har vi 

sett att en pluralistisk tolkning är starkt teocentrisk i motsats till de föregående 

                                                 
31 Kyrkans tidning nr. 14 (2006) 
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tolkningsmodellerna, och att Kristus därmed får en underordnad betydelse som en av många 

frälsningsvägar eller frälsargestalter. 

 

8.1. Prästlöftenas uppfyllelse 

Vilka följder får dessa ställningstaganden för prästlöftena som riktlinjer i kyrkans verksamhet, 

det vill säga tolkas innebörden och giltigheten av löftena i ljuset av prästens eller pastorns egna 

personliga uppfattning angående Kristus roll och betydelse? I uppsatsen har det redovisats vitt 

skilda aspekter angående hur man uppfattar Kristus ur en exklusivistisk, inklusivistisk och 

pluralistisk synvinkel. Dessutom har det framlagts prov på ett omfattande missnöje, bland både 

teologer och journalister, som ventilerats i olika forum mot den tro som förkunnas i våra kyrkor. 

Att den tro som förkunnas avspeglar förkunnarens personliga tolkning av kristologin istället för 

trosbekännelsen och Kyrkans Bekännelseskrifter utgår jag från på grundval av den kritik som 

framförts. 

 

Med de tolkningar som görs avseende prästlöftenas intention i den tidigare nämnda skriften 

som bakgrund, kan vi se att de prästlöften som en blivande präst förväntas svara jakande på och 

därefter följa praktiskt, således inte alltid verkar fullföljas i praktiken. Om vi går tillbaka till det 

tredje prästlöftet som handlade om att följa kyrkans ordning och ha Kristus som förebild, och 

därefter ser till den förklaring som ges i den tidigare nämnda skriften avseende innebörden, 

förefaller det som att löftena inte följs i praktiken av samtliga präster om vi exempelvis ser till 

innebörden av Kristus roll och betydelse i den pluralistiska tolkningen av Kristus. Lojalitet mot 

Jesus Kristus som kyrkans Herre och solidaritet var, som vi har sett, ledord i prästlöftena, samt 

att värna kyrkans tro och bekännelse. Jag kan utifrån min tolkning av de undersökta teologernas 

ståndpunkter inte se det på annat sätt än att den exklusivistiska tolkningen är ensam om att 

uppfylla de krav som ställs i löftena angående detta, på grundval av att det endast är genom den 

tolkningsmodellen som Kristus får sin framstående plats, i linje med prästlöftena, som kyrkans 

Herre. Allt annat är därför, enligt min uppfattning, att i varierande grad reducera Kristus. 

 

8.2. Hur tolkar vi Kristus? 

Nedan följer korta sammanfattningar av de olika tolkningsmodellerna. 
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8.2.1. Sammanfattning av den exklusivistiska tolkningen av Kristus 

Den exklusivistiska tolkningen av Kristus kan kritiseras för intolerans, trångsynthet och för att 

vara exkluderande. Genom att titta närmare på vad exklusivismen innebär kan vi se att det inte 

alls behöver vara på det viset. En exklusiv tolkning är kristocentrisk, och utesluter även 

möjligheten att andra trosuppfattningar är lika sanna. Inom parentes sagt strider uppfattningen 

att andra religioner skulle vara ”lika sanna” mot kristendomens inneboende sanningsanspråk. 

Likt de gamla grekerna, som hävdade att en sak inte samtidigt kan vara A och icke A, grundar 

sig den kristna trons sanningsanspråk på samma sorts logik. Kristendomens radikala teologiska 

sanningsanspråk är alltså inte att betrakta som ett alternativ bland många andra lika sanna 

alternativ - sanningsanspråket innebär att det för den exklusivistiskt kristne betraktas som det 

enda sanna alternativet.32 

 

Däremot har jag inte i min undersökning funnit några som helst indikationer på att en 

exklusivistisk tolkning skulle innebära någon form av förtryck eller på annat vis kränkande 

beteende gentemot andra trosutövare, om vi inte finner det kränkande att man kan ha skilda 

uppfattningar angående vad som är rätt och fel vill säga. Tvärtom, skulle jag vilja påstå, hävdas 

med emfas alla människors lika värde på grundval av det faktum att alla människor är skapade 

till Guds avbild och därmed betingar ett unikt värde inför Gud. 

 

8.2.2. Sammanfattning av den inklusivistiska tolkningen av Kristus 

Den inklusivistiska tolkningen upplever jag som den mest inkonsekventa av de tre 

tolkningsmodeller jag har redovisat i uppsatsen. Även om en inklusivist vill vara ödmjuk, 

inkluderande och bejakande mot andra uppfattningar än den egna, upplever jag att man inte på 

allvar gör rättvisa åt övriga religioners egenart när man, likt Karl Rahner, benämner dessa 

troende som ”anonyma kristna”. I själva verket är man inte särskilt inkluderande då, enligt mitt 

sätt att resonera, utan snarare grovt oaktsam och till och med kränkande eftersom det förefaller 

omyndigförklarande och arrogant. Personligen skulle jag ta illa vid mig om någon skulle tala 

om för mig att det inte skulle spela någon roll att jag sade mig vara kristen, eftersom jag ändå, 

oavsett vad jag säger, är en anonym muslim. Detta resonemang och liknande är alltså mer eller 

mindre ett övergrepp, anser jag. Å andra sidan finns en stor spännvidd inom inklusivismen, och 

jag anser inte att det går att bortse från det faktum att exempelvis buddhister eller hinduer kan 

ha autentiska gudsuppenbarelser av mystik karaktär. Jag finner det svårt att utesluta att deras 

                                                 
32 Wikström (1994) s.50-51. 
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upplevelser skulle vara ”av Gud”, så att säga, även om de inte bejakar Kristus. Frågan är om 

inte ett sådant uteslutande skulle vara ett minst lika stort övergrepp. Alla inklusivister 

argumenterar inte som Rahner, och det vore inte rättvist att dra alla över en kam. Inklusivismen 

är i likhet med exklusivismen kristocentrisk, även om den inte sätter Kristus lika exklusivt i 

centrum vilket därmed reducerar honom. 

 

8.2.3. Sammanfattning av den pluralistiska tolkningen av Kristus 

På ytan kan pluralismen verka attraktiv och fördomsfri men risken finns att den reducerar 

Kristus så till den grad att han blir oigenkännlig för den som är bibelkunnig. Därmed inte sagt 

att det måste vara så. Pluralismen innebär, i mitt tycke, att det blir svårt att hålla sig till den tro 

som har sin grund i Nya testamentet. För mig ter sig pluralismen som en relativisering av 

Kristus, i vilken man faktiskt förnekar honom och hans anspråk på att vara Guds son. I och med 

detta finner jag det inte grundlöst av Wright att påstå att man då inte är kristen överhuvudtaget. 

Naturligtvis är jag av åsikten att det är upp till den enskilde att avgöra hur man ska definiera sin 

tro, det kan ingen annan göra. 

 

Med mina begränsade kunskaper i teologi och ännu ofullständiga kunskaper i exegetik har jag 

svårt att få ihop den pluralistiske bilden av Kristus med den som gestaltas i Bibeln. Jag får helt 

enkelt inte ihop ekvationen eftersom jag inte upplever att Jesus så som han framställs i Nya 

testamentet ger utrymme för pluralistiska tolkningar. Läser vi exempelvis Apostlagärningarna 

upplever jag att syftet för apostlarna var att sprida en universell sanning som uppmanar till 

omvändelse, inte att möta människors psykologiska behov eller bidra till att människor får 

harmoni i sina liv, även om det kan vara en del av ”vinsten” med omvändelse och upptäckten av 

Guds rika nåd. Det huvudsakliga syftet så som jag uppfattar det är att uppmärksamma 

människorna på vad Gud redan har gjort för dem, visa på våra tillkortakommanden inför Gud så 

att vi kan omvända oss och slutligen, genom att bejaka och tro på Jesu försoningsdöd på korset, 

av nåd få ta emot syndernas förlåtelse. Även Paulus förkunnade evangeliet som en universell 

sanning. Jag finner inget utrymme eller stöd i Bibeln för alternativa tolkningar. 

 

Vidare ifrågasätter jag om inte den ödmjukhet inför andra människor, som verkar eftersträvas 

av pluralister, blir missriktad såtillvida att vi inte vill göra anspråk på att ha funnit någon högre 

sanning än någon annan i det att man förespråkar en subjektiv sanning istället för en objektiv. 

Jag resonerar enligt följande: Om jag har funnit det jag tror vara Sanningen med stort S blir jag 
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samtidigt både ansvarig för och villig att dela med mig av det jag funnit, att bära budskapet 

vidare. Jag kan då inte se att det så skulle finnas en subjektiv sanning som är ”sann för mig” och 

en annan som är ”sann för dig” - är det Sant är det sant, för alla. Därmed inte sagt att vi kan få 

tillgång till hela den omfattande sanningen som helhet. Vi kan bara tolka det som är oss givet i 

Guds uppenbarelser - i ordet och i Jesus Kristus - och förhålla oss till detta. 

 

Philipsons beskrivning av den, som han ser det, nödvändiga relativiseringen av den kristna tron 

innebär just ett förnekande av en absolut sanning, som är kännetecknande för en pluralistisk 

tolkning. Det jag finner problematiskt med den tolkningen är att den enligt de ovan angivna 

argumenten inte känns särskilt biblisk, i det att jag upplever att Gud i Skriften med kraft avvisar 

andra gudar vid sidan om honom. Även om man skulle tolka andra religioners gudomar som 

andra ansikten på en och samma Gud - vilket då skulle innebära att vi ytterst sett skulle tillbe 

samma Gud, men benämner honom olika - så kvarstår det faktum att man inte till fullo gör Gud 

rättvisa eftersom man antingen förnekar eller förminskar Jesus, som enligt den kristna tron är 

Gud inkarnerad. 

 

8.3. Frälsning 

Ordet frälsning har, som framgått av uppsatsen, många tolkningssätt. Vilka som blir frästa vet 

vi inte mycket om, vi kan bara göra mer eller mindre kvalificerade gissningar. 

 

8.3.1. Frälsningens räckvidd ur exklusivistisk synvinkel 

Om vi betraktar frälsningen ur ett evangelikalt, exklusivistiskt perspektiv ser vi att enligt 

Wrights första alternativ är frälsningens räckvidd oerhört begränsad - den som aldrig har hört 

talas om Jesus är räddningslöst förlorad. Min uppfattning är att Gud å ena sidan vill frälsa hela 

skapelsen, det är själva utgångspunkten, men att inte alla människor blir frälsta å andra sidan - 

och därför anser jag att denna tolkning är alltför begränsad, kanske till och med orimligt 

begränsad. Om vi betraktar Wrights andra alternativ ur samma exklusiva synvinkel ser vi en 

avsevärt öppnare hållning utan att den blir universalistisk. Det utgår bland annat från 

uppfattningen att Guds utvalda folk, Israel, blev frälsta trots att Jesus ännu inte kommit. Det 

grundar sig på principen att vi genom omvändelse och förtröstan på Guds barmhärtighet kan 

finna nåd. Det andra alternativet stänger inte heller ute dem som aldrig haft en möjlighet att ta 

ställning till evangeliet av olika anledningar. 
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Det tredje alternativet ur exklusiv synvinkel är ännu lite mer inkluderande än det föregående i 

det att man hävdar att Gud inte skulle ha skapat någon utan förutsättning att bli frälst. Dock 

finns det en medvetenhet om att Bibeln lär att alla människor inte blir frälsta. 

 

8.3.2. Frälsningens räckvidd ur inklusivistisk synvinkel 

Om vi betraktar frälsningen ur ett inklusivistiskt perspektiv ser vi att Wright använder sig av 

Rahner som företrädare av en inklusivistisk frälsningssyn. Om vi resonerar som Rahner är 

frälsningen inget större bekymmer eftersom alla som har en tro på något kan betraktas som 

anonyma kristna och därför blir alla frälsta av Kristus i sin egen religion, vilken religion det än 

må vara, om vi drar det till sin spets. Henningsson, som jag definierar som inklusivistisk, citerar 

å andra sidan Kung som menar att människorna blir frälsta trots sin tro på en annan gud, inte på 

grund av att de tror på ”fel” gud. Att Gud inte begränsar frälsningens räckvidd är man dock 

överens om. 

 

8.3.3. Frälsningens räckvidd ur en pluralistisk synvinkel 

Philipson skiljer mellan tre olika definitioner av ordet frälsning i det att han talar om frälsning 

för det första som ett pågående skeende här och nu, för det andra som Guds förnyelse av hela 

skapelsen genom gudsrikets utbredning på jorden och för det tredje som ett eskatologiskt 

skeende i en annan verklighet bortom den vi nu känner till. Den avgränsningen är han ensam 

om att göra, som vi kan se vid en jämförelse mot de övriga böcker som har ingått i 

litteraturstudiet. Jag uppfattar att de övriga författarnas tolkningsmodeller uteslutande talar om 

frälsning som ett eskatologiskt skeende, något som inträffar efter vår död och handlar om vad 

som händer med oss därefter. 

 

8.4. Tolkning av frälsningens räckvidd 

Det är frestande att inkludera alla människor till frälsning på grund av kärlek till nästan, men jag 

finner inga bibliska belägg för detta. Vilka som blir frälsta om vi fokuserar på frälsningen som 

ett eskatologiskt skeende, är omöjligt att svara på, anser jag. Det vore förmätet och utanför min, 

eller någon annans, kompetens. Gud kanske har någon ”plan B” för dem som inte nåtts av 

evangeliet eller inte förmått ta emot det av olika skäl? 

 

Vad som händer med de människor som inte blir frälsta talas det inte så mycket om, men i 

bakgrunden skymtar helvetet. Om det är något som jag personligen har svårt att förstå, så är det 
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just helvetet. Är helvetet en tillvaro på en ”varm plats” med en evigt brinnande eld, är det en 

tillvaro åtskild från en gemenskap med Gud, är det en evig vila eller är det ett stort tomrum, ett 

Intet? Den hotbild som helvetet utgör anser jag är avhängigt vår egen subjektiva gudsbild. Vad 

tror vi själva att Gud är kapabel till? Är Gud uteslutande kärlek, eller finns det en Gud som 

ibland straffar? Ju bokstavligare vi tolkar läran om helvetet, desto mer skrämmande upplever vi 

hotet om helvetet. 

 

Henningsson ser, som vi sett, en fara med att betrakta det förflutna som en normativ period, 

med människan som en fallen varelse som alltmer avlägsnar sig från Gud. Om vi blir mer och 

mer bundna till frånvändheten från Gud och mer bundna i oviljan, i enighet med den klassiska 

läran om Arvsynden, medför detta att vi ur ett frälsningshistoriskt perspektiv blir mindre 

kapabla att göra det som är gott. Då skulle man kanske kunna tänka sig att Guds barmhärtighet 

bryter in och återupprättar sin skapelse, eftersom vi i sådana fall knappast kan förväntas göra 

det som är gott på egen hand. Men jag är inte övertygad om att detta sätt att tänka, det vill säga 

att vi skulle bli mindre värda ju längre bort från den ”gyllene epoken” som vi kommer, är 

riktigt. Om vi läser exempelvis Romarbrevet uppfattar jag Paulus som att hans uppfattning är 

att Gud upphöjer människornas värde genom att rättfärdiggöra dem genom deras tro på Kristus. 

 

Frågan om vad som händer med de människor som inte har någon religiös tro överhuvudtaget, 

det vill säga är agnostiker eller ateister, och därmed i någon mån frånsäger sig en relation med 

Gud, ger ingen av de författare och teologer jag studerat något svar på. Jag skulle kunna tänka 

mig att Gud å ena sidan inte tränger sig på någon som aktivt har tagit ställning och som absolut 

inte vill ha med honom att göra, och därmed låter dem vara ifred. Å andra sidan kan jag fundera 

på om Gud verkligen så totalt litar till människans egen förmåga att föra ut evangeliet och göra 

det på ett sådant sätt att alla lyckas bli omvända eller åtminstone positivt inställda. Gud om 

någon borde ju vara medveten om vår ofullkomlighet om vi är att betrakta som en fallen 

skapelse. Jag anser, kanske i likhet med dessa teologer och författare, att frågan om vad som 

egentligen kommer att hända med dem är omöjlig att besvara med den begränsade kunskap vi 

besitter. 

 

8.5. Kyrkans framtid 

Finns det några samband mellan vilken bild vi har av Kristus och hur framgångsrik kyrkan är? 

Jag är böjd att svara ”ja” på den frågan. Den tro som förkunnas i våra kyrkor idag kan antas vara 

 31



annorlunda än den som förkunnades för bara något tiotal år sedan, om nu det urval av åsikter 

som härrör från våra nutida teologer och som presenterats i uppsatsen kan tänkas vara 

representativa för vår tid och kyrka. Kyrkan har förändrats. 

 

McGrath hävdar att budskapet har urholkats och utvecklingen stagnerat inom den 

protestantiska kyrkan. Hakelius menar att kyrkan ska hålla sig till att predika Guds ord istället 

för att ägna sig åt politik och annat som andra redan gör, fast bättre. Han anser även att det varit 

fruktlöst att försöka anpassa och modernisera det religiösa budskapet. Lilje anser att kyrkans 

språk är så oäkta och fjärran från det verkliga livet att tron inte verkar levande längre. Bonde 

och Hagberg upplever att Jesus inte har samma självklara plats i förkunnelsen längre, trots att 

det rimligtvis är där den bör ha sitt absoluta fokus. Kraften att förnya kyrkan finns inte där 

Kristus är bortretuscherad skrev man i ett brev till tidningen Dagen. Jag instämmer till fullo. 

Ska vi som kyrka kunna nå ut till människorna, bör vi ta till oss kritiken och utvecklas i den 

föreslagna riktningen. McGrath föreslår att vi ska återvända till kyrkans rötter, till det 

fundament varpå den kristna kyrkan en gång byggdes. Det fundamentet stavas Jesus Kristus, 

anser jag. Jag är av uppfattningen att människor inte i längden finner det mer lockande med en 

inklusivistisk eller en pluralistisk tolkning av Kristus. Det som jag tror på sikt lönar sig är inte 

att vända kappan efter vinden, utan att tryggt stå kvar, med Kristus i fokus. 

 

Vi kan idag se en positiv utveckling i de evangelikala församlingarna runtom i världen. Det 

tolkar jag som en direkt följd av att de vågar vara tydliga i sin framtoning. Min förhoppning är 

att den kristna kyrkan ska hitta en balans i vårt eget land där man är tydlig i sitt budskap och 

samtidigt ödmjuk inför alternativa tolkningar utan att det innebär att man gör dem till sina egna. 

Jag sätter inte likhetstecken mellan tolerans och synkretism - det vill säga, jag ser det inte som 

höjden av tolerans att vi gör andra religioner till vår egen och så att säga bakar in den eller gör 

plats för den inom kristendomen. Vi bör istället hitta lösningar som möjliggör samexistens sida 

vi sida med bibehållen respekt för den andre. 

 

9. Slutkommentarer 

Jag har medvetet utelämnat diskussionen om evangelisation och mission av utrymmesskäl, 

även om jag är av åsikten att det knappast låter sig göras eftersom det är så tätt förknippat med 

detta ämne Jag vill dock kortfattat nämna följande: 
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Missionens vara eller inte vara kan starkt ifrågasättas av vissa, medan det för andra kan vara av 

största vikt. Kristendomen är vida spridd och innesluter en mångfald av varierande tolkningar 

som avviker från varandra, och får då naturligtvis olika följder för missionsfrågan. Detta 

område är något som skulle behöva ytterligare forskning. 

 

Vad jag har funnit under litteraturstudiet är en förvånansvärt enig syn på hur dialog mellan 

kristna och icke-kristna bör föras, oavsett vilken tolkningsmodell man anammar, och samtliga 

författare har varit tydliga i det att de vill eftersträva ödmjukhet, respekt och förståelse för den 

andre parten i en diskussion. Inga som helst nedvärderande eller på annat vis stötande argument 

har framkommit eller ens kunnat anas, vilket jag finner både glädjande och betryggande. För 

den som är intresserad kan jag tillägga att jag personligen och för närvarande ligger närmast den 

”mjukt” exklusivistiska tolkningen av Kristus och att jag har en inklusiv frälsningssyn; så till 

vida att jag tror att den exklusivistiska tolkningen av Kristus jämförelsevis är närmast 

”sanningen” när vi ser till vår begränsade förståelse av vem och vad Gud är, och inklusivistisk i 

det att jag tror att Gud kan frälsa utanför vår gränsdragande uppfattning. 
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Bilaga 1. Den apostoliska trosbekännelsen 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 
 
Vi tror ock på Jesus Kristus, 
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den helige Ande, 
född av jungfru Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
 
Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig, allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, 
syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse 
och ett evigt liv. 
Amen. 
 

 35



 36

Bilaga 2. Kyrkans uppdrag är att visa på Kristus 

Vi sänder denna hälsning i en tid av stor nöd i vår kyrka. Först och främst vill vi påminna om att Jesu 
Kristi verklighet och härlighet inte står och faller med kyrkopolitiska beslut, luddiga utsagor eller 
förnekelse - även om de kommer inifrån en kyrka. Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i 
evighet. 
 
Vi som skriver är medlemmar i Svenska kyrkan. I vissa frågor har vi olika synsätt men på en central 
punkt står vi samman i övertygelse: tron att det finns en objektiv uppenbarelse från Gud förmedlad till 
oss genom det inkarnerade Ordet - Jesus - och genom det inspirerade ordet - Skriften. Vi skriver till dig 
som vill följa Jesus och låta honom vara Herre i ditt liv. Svenska kyrkan är ingen enastående kyrka i 
världen - inte i någon av ordets betydelser - men här är vi satta att tjäna vår Herre. Därför är vår bön att 
få vara med och motverka splittring inom den del av Kristi världsvida kyrka som Svenska kyrkan utgör. 
Vi bekänner vår tillhörighet till en enda helig och allmännelig kyrka. I den världsvida kyrkan har vi 
oändligt många vänner som med oro och förskräckelse, men också i omsorg och förbön, följer dem som 
vill leva i Jesu Kristi efterföljelse också i vår kyrka. 
 
Vi är medvetna om att den gudomliga uppenbarelsen - Jesus och Skriften - under den kristna kyrkans 
historia ibland, så också i vår tid, feltolkats och förvrängts. Men det förändrar inte det faktum att det i 
Bibeln finns ett definitivt budskap från Gud: en sanning som gör att vi ända från nytestamentlig tid i den 
världsvida kyrkan har en tolkningsgemenskap att pröva våra tolkningar gentemot. Vi menar att den 
situation som Svenska kyrkan i dag befinner sig i inte först och främst handlar om livsstils- och 
samlevnadsfrågor, utan om det som är kyrkans mest centrala budskap, det som ger henne hennes 
djupaste identitet - evangeliets innehåll. Därför är det heller inga små detaljfrågor detta handlar om, utan 
om kyrkans grund förutan vilken hon riskerar att helt falla sönder. 
 
I vår kyrka märker vi att många troende känner sig utlämnade och marginaliserade. Samtidigt känner vi 
ödmjuk glädje över alla kristna som arbetar vidare i en obruten trohet mot Kristus och det uppdrag han 
gett sin kyrka. 
 
Vi vill uppmuntra dig att hålla fast vid den bibliska uppenbarelsen om skapelsen, syndafallet och 
frälsningen. I denna uppenbarelse finns nämligen det enda budskap som mitt i vår sårbarhet, mitt i det 
sönderbrutna, mitt i våra olika läggningar och drifter - med vilka vi kämpar och brottas på olika sätt - 
möter oss med en hälsning om nåd, förlåtelse och upprättelse. Där finns inte enbart bekräftelse, utan 
först får vi se oss i Guds ljus, se vår synd och bortvändhet från honom. Detta för att vi ska få vända om, 
få förlåtelse och upprättelse och så få Andens hjälp att söka Guds vilja. 
 
Eftersom vi tror att Svenska kyrkan fortfarande har det viktiga uppdraget att visa på den befrielse och 
upprättelse som finns i evangeliet om Jesus Kristus vill vi uppmuntra dig att repa nytt mod att uthålligt 
leva i efterföljelse och bön i denna bedrövelses tid. Kraften att förnya kyrkan finns inte där Kristus är 
bortretuscherad, utan i de många oansenliga sammanhang där en eller två kristna beder, där ett litet antal 
firar gudstjänst. Vet att den som bygger på Jesus Kristus, bygger på den hörnsten Gud själv har valt ut (1 
Pet 2:6-8)! 
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Abstract


Syftet med uppsatsen är att genom att bedriva ett litteraturstudium, dels av böcker skrivna av framförallt nutida svenska teologer och dels av artiklar, få en uppfattning om hur vi idag tolkar Kristus roll och betydelse samt hur vi ser på frälsningens innebörd och räckvidd. I uppsatsen har innebörden av begreppen exklusivism, inklusivism samt pluralism förklarats samt vad dessa begrepp innebär för tolkningen av Kristus roll och betydelse i förkunnelsen samt i förlängningen ett försök att uttyda vad synen på Kristus kan innebära för kyrkans framtid.


De i syftet ställda frågorna som jag har sökt svar på är:


1. Vilka skillnader finns med avseende på Kristus betydelse i den kristna tron?


2. Vilken plats och betydelse har Kristus bland dem som företräder ställningstagandet exklusivism, inklusivism respektive pluralism?


3. Hur ser framtidens kyrka ut, sett i exklusivismens, inklusivismens respektive pluralismens perspektiv?


Resultatet av undersökningen visar att det inte finns någon homogen tolkning av Kristus bland den svenska kristenhetens förkunnare, trots att dessa instämmer i samma trosbekännelse, samt att det finns både ett stort missnöje över kyrkan idag och en stor oro inför kyrkans framtid.
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1. Inledning


Den titel jag valt att ge denna uppsats kan förstås på olika sätt beroende på var man lägger betoningen. Hur kan man vara kristen? Hur olika kan vi, som bekännande kristna, uttrycka vår tro med grunden i den kristna trosbekännelsens formuleringar, och ändå sägas dela samma tro?
 Hur kan vi vara kristna - vilka argument kan vi ge för att tro på den Kristus som framträder i trosbekännelsens formuleringar? Hur kan vi vara kristna - varför just kristna, när det finns så mycket annat att tro på och sätta sin tillit till?


Anledningen till att jag ställer dessa frågor är de funderingar jag själv burit på under en längre tid. Hur ser det ut i kyrkan, som förhoppningsvis är min framtida arbetsplats i egenskap av präst? Hur olika kan, eller får vi, uttrycka vår tro och tolka kyrkans bekännelse för att vi fortfarande ska kunna kalla det vi uttrycker för just den kristna tron? Jag uppfattar det så, att olikheterna är stora, inte bara bland människor i allmänhet utan även bland kyrkans anställda. Det förefaller som om det inte finns någon tydlig och enhetlig linje som alla anställda med ansvar för att förmedla den kristna tron följer, utan det är så att säga ”väldigt högt i tak”, trots att de så kallade prästlöftena är förhållandevis tydliga. Prästlöftena, som består av de frågor som prästkandidaterna förväntas svara ”Ja” på och lovar att hålla i samband med sin prästvigning, är de som följer nedan:


1. Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen?

2. Vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten?

3. Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning och förverkliga er kallelse med Kristus som förebild?

4. Vill ni leva så bland människor, att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet?

Genom att se till de förklaringar som ges av biskoparna i skriften Att bli präst i Svenska kyrkan kan vi få en uppfattning om de förväntningar och krav som åläggs prästkandidaterna i deras kommande ämbete som präst i Svenska kyrkan. I det följande återger jag en sammanfattning av de förklaringar som ges i nämnda skrift avseende prästlöftenas innebörd.


Innebörden av det första löftet är bland annat att det både krävs och förväntas en trohet mot kyrkans herre, Jesus Kristus, som är den yttersta uppdragsgivaren, samt kyrkan som är den som förmedlat uppdraget. Vidare innebär det andra löftet att kandidaten lovar att stå fast i kyrkans tro genom att hålla sig till det evangelium som blivit kyrkan anförtrott. Kyrkans tro är större än prästens egna, privata åsikter och denne skall därför förkunna och förklara kyrkans tro. Därför skall Guds ord förkunnas så som det är givet i den heliga Skrift och omvittnat i Svenska kyrkans bekännelse, samt vara trogen den apostoliska tron i det att man manifesterar sin samhörighet med den världsvida kyrkan. Det tredje löftet syftar till lojalitet mot Jesus Kristus som kyrkans Herre samt solidaritet gentemot stift, församling och medarbetare, men innebär inte ett krav på uniformitet. Däremot innebär det ett krav på ödmjukhet, samarbetsvilja och förlikning samt en vilja att alltid söka kyrkans enhet och värna kyrkans tro och bekännelse. Det fjärde löftet fokuserar på kyrkans uppgift att förkunna evangelium i både ord och handling. En präst ska i sitt ämbete och med sitt liv återspegla Guds kärlek och ge försoningen vidare till andra och i övrigt leva på så vis att kyrkans trovärdighet inte ifrågasätts. Som Verbi Divini Minister, det gudomliga ordets tjänare, är det prästens uppgift att representera Kristus och inte med sin person dölja Kristus.


Jan Erixon, pastor i Missionsförbundet tillika riksevangelist, citerar i Ropet från urkyrkan ett uttalande gjort av en icke namngiven kulturjournalist.
 Kulturjournalisten talar i detta om ett förfall inom den svenska kristenheten, som enligt min uppfattning kan vara representativt:


Det är sällan man hör det kristna budskapet rent ut. Segern över döden har länge varit omodern och det krävs mod för en kristen präst att vara kristen. Är det rädslan för vidskeplighet som vattnar ur det kristna budskapet? Den som lyssnar till radions vanliga andakter hittar inte mycket som höjer texten över de mest triviala vardagsbestyren. Prästen berättar om sin väg till jobbet, sina barndomsminnen eller sina semestersysslor. Det är inte särskilt intressant. De socialpsykologiska trådar som läggs in i väven som tröst för behövande, hjälper inte upp anrättningen. Vi har kuratorer för sådant. Man kan vara snäll utan att vara kristen; däremot kan man inte vara kristen utan att vara kristen.


Den icke namngivna kulturjournalisten reflekterar vidare: ”Hur ser det ut med prästutbildningen? Eller är det tron som fattas - tron på de centrala kristna sanningarna?” I den kristna ekumeniska tidskriften NOD talar även prästen Anna Sophia Bonde om problem inom vår svenska kyrka. Med avseende på Kristus som det centrala säger hon:


Det verkar vara så att när man väl slutat säga ”Jesus är Herre” så säger man inte mycket ”Jesus” överhuvudtaget.


2. Syfte, metod och avgränsning

Syftet med uppsatsen är att deskriptivt presentera och analysera olika ståndpunkter och ställningstaganden till den kristna tron. De frågor jag vill besvara är följande:


1. Vilka skillnader finns med avseende på Kristus betydelse i den kristna tron? Här ställs frågor om ställningstaganden till kristologi och soteriologi; dvs. läran om Kristus respektive läran om människans frälsning utifrån begreppen exklusivism, inklusivism och pluralism.


2. Vilken plats och betydelse har Kristus bland dem som företräder ställningstagandet exklusivism, inklusivism respektive pluralism?


3. Hur ser framtidens kyrka ut, sett i exklusivismens, inklusivismens respektive pluralismens perspektiv?


För att besvara dessa frågor har jag använt mig av tre olika metodiska grepp.


· För det första bygger uppsatsen på litteraturstudium. I detta undersöker jag hur ett antal mer eller mindre kända teologer framställt sina synpunkter i av dessa författad litteratur.


· För det andra är uppsatsen komparativ i det att jag genom jämförelser visar på skillnader och likheter i ställningstagandet till exklusivism, inklusivism och pluralism.


· För det tredje är den kontextuell, i den meningen att jag begränsat mig till att tillämpa materialet på den svenska kristenheten.


Materialet har avgränsats såtillvida att det är författat av utbildade teologer som uppger sig vara bekännande kristna. Litteraturen är dessutom vald utifrån utgivningsår. Jag har valt att använda mig av nyare litteratur som är passande för våra svenska förhållanden. Äldre relevant litteratur har alltså inte behandlats, och en viss förtur har, som det framgått av det sagda, getts åt svenska teologer, även om jag också, men i mindre omfattning har använt utländska författares verk i min undersökning.


Här nedan ges en kort presentation av den mest grundläggande litteraturen som jag använt mig av. Främst vill jag nämna innehåll och samfundsperspektiv.


Jan Henningsson: Tro möter tro - Ett kristet perspektiv på andra religioner. Henningsson arbetar inom Svenska kyrkans mission med frågor om religionsmöte. Henningssons förhållningssätt till den kristna tron är, enligt min tolkning, inklusivistiskt.


Chris Wright: Den enda vägen? Jesus och religionerna. Wright är präst inom den anglikanska kyrkan, har doktorerat i Gamla testamentet och är författare till en rad teologiska böcker. Wright är även internationell direktor för missionsorganisationen Langham Partnership. Anledningen till att jag valde just Chris Wrights bok som utgångspunkt för vidare jämförelser är att han lyckats göra en i mitt tycke objektiv och saklig framställning av de förekommande begreppen exklusivism, inklusivism och pluralism, trots att han är tydlig med sin egen ståndpunkt. Wright säger sig företräda en inklusivt exklusivistisk hållning till den kristna tron.


Sten M Philipson: Kristen tro mitt i mångfalden - en religionsteologi. Philipson har judiskt ursprung och är verksam som kontraktsprost i Stockholm. Han är dessutom docent i tros- och livsåskådningsvetenskap. Philipsons förhållningssätt till den kristna tron är enligt egen utsaga pluralistiskt.


Runar Eldebo: Kristen i landet lagom. Eldebo är pastor inom Svenska Missionsförbundet samt lärare på Teologiska Högskolan i Stockholm. Eldebos förhållningssätt till den kristna tron är, enligt min egen tolkning, exklusivistiskt.


3. Definition av signifikanta begrepp


För att tydliggöra de teologiska begreppen, kristologi och soteriologi, följer här nedan en definition av dessa två begrepp, samt ett kort sammandrag av dess historiska betydelse baserat på Mister E. McGrath.


”Teologi” kan definieras som ”läran om Gud” med en någorlunda generell betydelse, medan ”kristen teologi” tilldelar Jesus Kristus en central roll. Människan Jesus Kristus har således en central betydelse för kristen teologi. Vidare har man inom den tidiga kristna teologin ofta dragit en skiljelinje mellan personen Kristus och Kristi gärningar, där det förstnämnda benämns kristologi och det andra soteriologi. Senare 1800-talsteologer, som exempelvis Albrecht Ritschl, är av den åsikten att någon sådan distinktion inte låter sig göras, på grundval av Kants teorier om att vi ingenting kan veta om tingen-i-sig, vi kan endast veta hur de ter sig för oss som är utifrån betraktande.

”Kristologi” betyder, kortfattat, ”läran om Kristus”. Det handlar om människan/guden Jesus Kristus och vår förståelse av densamma. Kristusbegreppet hade mycket stor betydelse och dominerade helt den kristologiska agendan fram till upplysningen, då nya frågor av andra slag väcktes och fördes fram för diskussion.


Athanasius var en av de tidigaste kristna som skrev om Kristi roll och gärningar på det sättet att han satte likhetstecken mellan Jesus Kristus och Gud. Endast Gud kan frälsa, menar han. Ändå är Kristus frälsaren, fortsatte han resonemanget. Vad säger detta påstående om Kristus, beträffande Kristi roll och identitet? Om Jesus Kristus innehar rollen av att frälsa, vem måste han då vara? Han måste, enligt Athanasius resonemang, vara Gud. Följaktligen, menar Athanasius, är kristologi och soteriologi ytterst sett två sidor av samma mynt snarare än två olika och av varandra oberoende tankemönster. Enklare uttryckt kan man beskriva det på följande vis:


1. Endast Gud kan frälsa.


2. Jesus Kristus frälser.


3. Alltså är Jesus Kristus Gud.


Athanasius anser att de tidiga kristna gjorde rätt i att tillbe och beundra Jesus Kristus, eftersom de genom detta bekände och igenkände honom för det han var: Gud inkarnerad. Teologen Wolfhart Pannenburg menar även han att soteriologi och kristologi är tätt förknippade.


Jesu gudomlighet och hans befriande och återlösande signifikans för oss är besläktade på närmaste tänkbara vis. I detta sammanhang är Melanchtons berömda mening passande: ”Vem Jesus är blir uppenbarat i hans frälsande gärning”. Efter Schleiermacher har det nära sambandet mellan kristologi och soteriologi blivit allmänt accepterat inom teologin: Detta ses särskilt inom en karaktäristisk gren av modern kristologi. Man särskiljer inte längre den gudomlige/mänsklige och de frälsande gärningarna hos Jesus Kristus, som man gjorde i den skolastiska teologin eller i den dogmatiska, protestantiska ortodoxa 1500-1600-talskyrkan utan betraktar snarare, likt Schleiermacher, de båda som två sidor av samma mynt.


Ett centralt element inom kristen teologi är baserat på Guds självuppenbarelse i Kristus. Jesus Kristus anses göra Gud känd i en särskild bemärkelse som är specifik och unik för kristendomen. Teologerna Karl Barth och Arthur Michael Ramsey är av åsikten att vi genom att bekänna att Jesus är Herre, inte bara medger att Jesus är gudomlig utan även att Gud är Kristuslik. Denna kristologiska koncentration av Gud i Kristus har omdebatterats i dialoger mellan kristna och företrädare för andra religioner, och kristna teologer har då ansett det vara omöjligt att tala om Gud utan att relatera till Jesu Kristi person och gärningar. Tätt förknippat med detta är även uppfattningen att Jesus Kristus allena är förmedlaren av Guds frälsning.


4. Kristologiska tolkningsmodeller


Det finns tre större grundläggande synsätt för hur vi som kristna kan förhålla oss till andra religioner: exklusivistiskt, inklusivistisk och pluralistiskt. I denna uppsats utgår jag från min uppfattning att kristendomens gränsdragande sanningsanspråk gentemot andra religioner börjar luckras upp, till somligas förtjusning och andras förtvivlan. Kyrkan vacklar idag på sina redan eroderade grundvalar när stor oenighet råder inom de egna leden. Kanske är det på grund av oenigheten den vacklar. En stor fråga för mig är vad som blir kvar av själva kristendomens kärna om vi inte erkänner Bibeln som en auktoritet och förmedlare av Guds uppenbarade ord och vilja. Samma texter, ur samma Bibel, får stå som argument för tolkningar av de mest skiftande slag, och plockar vi en text ur sitt sammanhang kan vi finna stöd för det mesta. Jag undrar vad vi går för framtid till mötes - och hur kan man vara kristen?


4.1 Tre grundläggande begrepp: exklusivism, inklusivism och pluralism


De tre begreppen exklusivism, inklusivism och pluralism, som är intimt förknippade med begreppen kristologi och soteriologi, grundades först av teologen Alan Race
, som själv intog ett pluralistiskt förhållningssätt. Jag kommer i det följande avsnittet att redogöra för de tre ovan nämnda synsätten med utgångspunkt framförallt i den anglikanske prästen Chris Wrights bok Den enda vägen? Jesus och religionerna. I anslutning till redogörelserna av dessa begrepp kommer jag att koppla ihop ett av begreppen med ett exempel ur litteraturen på hur dessa begrepp kan ta sig uttryck, för att på så sätt förtydliga deras innebörd med avseende på kristologi och soteriologi.


4.1.1. Exklusivistisk tolkning


Wright börjar med att klargöra vad exklusivism inte är: Ordet används inte som när man talar om en person eller en viss grupp i samhället eller som en attityd man kan inta. Det har alltså inte att göra med stolthet, överlägsenhet och en vilja att utesluta andra, utan används i en rent teologisk bemärkelse. Det handlar alltså inte om exklusiva människor, utan istället om en exklusiv sanning i bemärkelsen att man resonerar utifrån tesen att om Jesus Kristus är den enda Sanningen och den enda vägen till frälsning exkluderar/utesluter det samtidigt möjligheten att andra trosuppfattningar är lika sanna eller frälsningsbärande.
 När vi så fortsätter resonemanget utifrån denna logik, blir följden att det första påståendet utesluter det andra om detta motsäger det första påståendet. John Polkinghorne, en engelsk vetenskapsman och teolog, ger ytterligare exempel på sådana resonemang:


Sanningen att två plus två är fyra utesluter möjligheten att det i vissa fall kan var så att två plus två kan bli fem. /…/ Antingen är Jesus Guds Herre och Kristus, eller också är han inte det, och det spelar all roll i världen att veta vilket som är det korrekta påståendet.


Alla sanningsutsagor är i sig exklusiva, det ligger i dess natur och är allmängiltigt även utanför en västerländsk kontext, anser Polkinghorne. Även jag anser att det låter rimligt.


4.1.2. Viktiga drag i den exklusivistiska hållningen enligt Wright

Det finns en levande, personlig Gud som har skapat allt som finns till, inklusive oss människor. Som människor är vi skapade till Guds avbild och är andligen medvetna och moraliskt ansvariga inför Gud. Människan har gjort uppror mot Gud genom sin moraliska olydnad i form av synden och är skild från Gud på ett så genomgripande sätt att hon inte kan frälsa sig själv eller lära känna Gud av egen kraft. Gud har vidtagit åtgärder för att uppenbara sig själv och för att frälsa människor på ett unikt sätt genom det gammaltestamentliga Israels historia ända sedan Abrahams tid, i avsikt att välsigna alla länder och folk.


Jesus från Nasaret var den unika och slutgiltiga inkarnationen av Gud i en enskild historisk människas liv. Han både fullbordade Guds självuppenbarelse och utförde Guds frälsningsverk på korset. Genom hans uppståndelse och himmelsfärd bekräftade Gud honom som Herre och det är därför rätt att tillbe honom som Herre.


Frälsning är därför möjlig endast i och genom Jesus Kristus. Anhängare av andra trosåskådningar är precis som alla människor skapade till Guds avbild och har del i den allmänna uppenbarelsen som står att finna i det mänskliga samvetet och i naturen. Andra trosåskådningar kan dock inte som sådana bringa frälsning, ty frälsningen finns endast i Kristus. Därför går en skarp skiljelinje mellan uppenbarelsen och Guds frälsning i Kristus, och andra religioner.


4.2. Inklusivistisk tolkning


Wright börjar sin beskrivning av inklusivismen med att klargöra vad inklusivism inte är. Inklusivism innebär inte att man tror att Guds frälsning kommer att inkludera alla på ett eller annat sätt, oavsett vad de har trott eller hur de har levt. Det är något helt annat, och kallas universalism. Inte heller handlar det om att den kristna frälsningen smälter samman med andra religioner, det är nämligen synkretism. Det är inte heller en uppfattning om att alla världsreligioner är lika giltiga som frälsningsbärare och att kristendomen bara är en av flera möjliga vägar att välja till samma slutmål. Det kallas för pluralism.


Det enda som inklusivism har gemensamt med exklusivismen är, enligt Wright, betoningen av Jesus. Exklusivisten hävdar bestämt att Kristus är den ende sanne Frälsaren och Sanningen, medan inklusivisten menar att allt som är sant och gott kommer fån Gud, och bejakar och inkluderar därmed det goda som kan finnas på andra håll som ”av Gud” givet, genom Kristus. Kristus antas alltså vara närvarande i andra religioner om det finns gott i dessa, och bejakar att man då kan dela många gemensamma sanningar tvärs genom religionsgränserna.


Wright anser att det finns gradskillnader av inklusivism bland dem som bekänner sig till denna hållning. Han menar att man kan göra åtskillnad bl.a. genom sättet att tolka den allmänna uppenbarelsen - uppenbarelsen är tillgänglig för alla människor, och därför kan andra religioner, på grund av att de är avspeglingar av mänskligheten som är skapad till Guds avbild, innehålla vissa sanningar utifrån den allmänna uppenbarelsen. Däremot förnekas möjligheten till att andra religioner i sig skulle kunna rymma Guds frälsande kraft. Men om människor av annan tro till slut skulle ställas inför evangeliet skulle dessa människor av annan tro känna igen den frälsande sanningen som tidigare bara antytts, på ett dunkelt och ofullkomligt sätt, i deras egen religion.


Wright lyfter i sin bok fram Karl Rahner, romersk-katolsk teolog och officiell rådgivare vid Andra Vatikankonciliet, som ett exempel på företrädare för en inklusivistisk hållning gentemot andra religioner. Karl Rahner anser att kristendomen är en fullkomlig religion, avsedd för alla människor. Därav betraktar han anhängarna av en utomkristlig religion som anonyma kristna. Rahner hävdar detta på grundval av att han ser att nåden även finns i andra religioner, vilken han tolkar som sprungen från Kristus. Den som tackar ja till Guds nåd genom sina respektive religioner tar alltså underförstått emot Jesus.


4.3. Pluralistisk tolkning


Det pluralistiska synsättet innebär att man har en starkt teocentrisk världsbild, där Gud ställs i centrum istället för Kristus på ett sätt som gör att Kristus roll förminskas. Detta leder till en teocentrisk pluralism där Jesu ställning i religionen alltså reduceras påtagligt. John Hick, som är en av de främsta förespråkarna i världen för den pluralistiska förståelsen av religionerna, hävdar att de kristna så radikalt måste förändra sin syn på religionen att han talar om en kopernikansk revolution.


Vi måste inse att trosåskådningarnas universum centreras kring Gud, och inte kring kristendomen eller någon annan religion heller för den delen. Han är solen, den ursprungliga källan till ljus och liv, som varje religion återspeglar på sina egna vis.


Även om Kristus är av avgörande betydelse för de kristna, måste de kristna inse att det är Gud som står i centrum, och att Kristus bara är en av många som på olika sätt burit vittnesbörd om den gudomliga verkligheten och gjort det möjligt för människor att komma i kontakt med densamma, menar Hick. Dessutom förklarar Hick såväl Jesu historiska identitet såväl som Jesu inkarnation, som myter. Wright anser att pluralismen inte är ett kristet alternativ överhuvudtaget på grundval av att den uttryckligen tar avstånd från det som är det centrala i den kristna tron - Jesus Kristus.


Pluralismens grundläggande utgångspunkt är att ingen enskild religiös tradition kan göra anspråk på att ha eller att vara ”Sanningen” med stort S. Faktum är att det inte är möjligt att få tillgång till absolut sanning genom någon religion alls. Det är bara möjligt att komma fram till en begränsad förståelse som i sin tur både är historiskt och kulturellt relativ. En religionspluralistisk teologi går alltså hand i hand med en relativistisk filosofi - alltså ett förnekande av någon absolut sanning.


Sten M Philipson skriver, apropå pluralismen, att den kan leda in oss i ett relativistiskt halvmörker där alla kattor är grå. Philipson anser att vi bör söka oss till en teologisk position varifrån vi kan argumentera för en religiös pluralism och att vi då ofrånkomligen tvingas till en viss relativisering av kristendomen. De absoluta sanningsanspråken som traditionellt förknippas med kristen tro behöver omprövas, menar Philipson. Han anser inte att vi ska sträva efter en tro eller teologi som är utan förpliktelser eller där ”var och en blir salig på sin fason”, men däremot att vi bör försöka finna den rätta typen av relativism.


Vad jag är ute efter är en teologisk modell för religiös pluralism utan total relativism, en kristen teologi där tolerans och självaktning samtidigt är förhanden. Med tolerans menar jag här uppfattningen att människor har rätt att bekänna sig till och utöva en annan religion än min egen. Det betyder dock inte nödvändigtvis att jag måste uppskatta innehållet i deras övertygelser eller avstå från att vara kritisk.


Philipson vill ersätta universalismen med en exklusiv pluralism som inte utesluter att det finns unika och speciella gudskunskaper i andra religioner än kristendomen, och att dessa religioner har berättigande i sig som specifika meningssystem byggda runt distinkta erfarenheter. Han utesluter inte att det finns flera sanna religioner och att Gud kan ha uppenbarat sig på olika sätt i olika kulturer. Han betonar dessutom att vi inte har möjlighet att avgöra om alla religioner slutligen handlar om samma sak, eftersom vi inte har tillgång till en position utanför eller ovanför våra religioner från vilken vi kan jämföra dem. Vad vi har tillgång till, menar Philipson, är således ett begränsat perspektiv - inte något absolut heltäckande eller allmängiltigt.


5. Soteriologi


Synen på frälsning har till stor del legat till grund för den kristna uppfattningen om andra religioner. Den klassiska kristendomen har lärt att frälsning endast kan nås genom tron på Kristus, och således endast kan uppnås genom kristendomen. Av den augsburgska trosbekännelsen kan vi uttyda att den som inte tar emot Kristus som sin frälsare ”skall han döma att med djävulen pinas utan ände”.


Luthers lära om rättfärdiggörelse genom tro mildrade helvetesläran något. När människan i tro bekänner att hon intet kan göra för sin egen frälsning, ska hon räddas. De som i tro tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare kan vara förvissade om att Gud av nåd tillräknar dem syndernas förlåtelse, och förklaras rättfärdiga på grund av Kristi förtjänst genom hans offerdöd på korset, lärde Luther. Frälsningen är således helt och hållet Guds verk, och inget människan själv kan rå över.


5.1 Tolkningar av begreppet frälsning


Biskop Esbjörn Hagberg skriver i sin bok Leva i försoning:


Är frälsning för en människa att hitta ”hem”, för en annan en ny och rättfärdig jord, för en tredje att vara hel, för en fjärde att vara förlåten och för en femte att överleva? /…/ Då behöver varje människa möta sin bild av Kristus, sin unika personliga bild. Det är först då som Kristus kan bli angelägen.


Angående frågan ”Finns det frälsning i andra religioner?”, menar Wright att det är fel fråga att ställa. Han menar att det ur ett bibliskt perspektiv är så att ingen religion frälser någon - det gör bara Gud. Och Bibeln är berättelsen om vad Gud har gjort i människans historia för att erbjuda frälsning såväl till människan som åt hela skapelsen. Frälsning är vad Gud har gjort, inte vad någon religion kan erbjuda, sedd enbart som religion.


Wright återger den evangelikala teologen Alan Race synpunkter på den för västerlänningar nya kunskapen om andra religioner. Race poängterar att kunskapen inte är ny för människor utanför den västerländska kontexten. Han menar att vi västerlänningar har skygglappar och att det inte är någon ny situation som har uppstått när vi nu har en större mångfald av religioner att förhålla oss till. Situationen i sig är gammal, den har alltid funnits. Att det finns flera religioner att förhålla sig till innebär inte enligt Race att man måste ge upp de centrala och exklusiva anspråken, och har inte heller inneburit det för de kristna som levt under sådana förhållanden, i en kultur präglad av religiös mångfald, i flera hundra år. Race menar också att vi inte kan döma det stora flertalet människor på jorden till helvetet enbart på logiska grunder. Men det är ju å andra sidan inte så att vi människor dömer någon till helvetet. Wright betonar att om någon blir dömd till helvetet, så är det inte på grund av någon annan människas dom - det är ju den allsmäktige Guden som dömer, och det med barmhärtighet.


5.1.1. Frälsningens räckvidd ur exklusivistiskt perspektiv


Wright presenterar tre olika sätt att se på frälsningens räckvidd gentemot dem som av olika anledningar inte har nåtts av evangelium, utifrån ett evangelikalt, exklusivt, kristet förhållningssätt.


Finns det någon möjlighet att Gud frälser människor genom Jesus, trots att de inte har hört talas om honom?


1) Absolut inte. Enda vägen till frälsning till frälsning är genom omvändelse och tro på Jesu frälsningsverk på korset. De som aldrig har hört talas om Jesus under sin livstid är räddningslöst förlorade. Enda sättet att ta emot Jesu frälsning är genom att höra och bejaka evangeliet om Jesus. Varför skulle man annars evangelisera? Wright påpekar att det finns de som hävdar att man inte alltid rår för om man har hört talas om Jesus eller inte.


Hur kan man tro att Gud skulle döma någon till helvetet bara för att de inte har trott på Jesus, om de aldrig har hört talas om honom?


Han anser att Bibeln varken lär eller antyder att Guds dom riktar sig mot människor för att de inte har tagit ställning för en Kristus som de aldrig har hört talas om, däremot menar han att Bibeln tydligt visar på att alla människor inför Gud är syndiga och därför med rätta står under Guds dom, oavsett om de hört talas om Jesus eller inte. Gud, som är rättmätig domare över hela Skapelsen kommer att handla helt igenom rätt, därför kommer sannolikt inte en sådan orättvis helvetesdom att ske.


Å andra sidan, menar Wright, är vår uppfattning om rättvisa inte rätt parameter för att bedöma om Gud är rättvis eller ej, och människan är ganska duktig på att frikänna sig själv från skuld. Vi är inte lika duktiga på att tacka honom för alla som blir frälsta. Wright sammanfattar det på följande vis:


Ingen kommer att hamna i helvetet på grund av att de aldrig har hört talas om Jesus, utan på grund av sin synd och sitt uppror i Guds ögon - och detta, hävdar Bibeln tydligt, är det tillstånd hela mänskligheten befinner sig i.


2) Kanske ja. Vissa evangelikala kristna vill, enligt Wright, lämna en dörr öppen för


möjligheten att Gud kan frälsa även dem som aldrig hört om Jesus, på grundvalen att Gud känner deras hjärtan och vet om de, genom omvändelse och tro av ett slag som bara Gud kan bedöma, har vänt sig till Gud. Wright är av åsikten att argumentationen för detta påstående har sin utgångspunkt i förståelsen av Gamla Testamentets berättelser, där det fanns gott om gudstroende som vi idag skulle betrakta som självskrivet frälsta, trots att de naturligtvis inte hade hört talas om Jesus från Nasaret. Wright menar att de blev frälsta genom Guds nåd och initiativ, genom Jesu försoningsdöd på korset, men inte genom att de kände Jesus. Däremot hade de fått en unik uppenbarelse och erfarenhet av Gud i historien. De hade tillgång till mer än den allmänna uppenbarelsen som alla människor har, och dessutom den särskilda uppenbarelsen i form av historiska händelser och profetiska tilltal. Wright tänker sig även att barn som dör tidigt, de som är mentalt handikappade eller de som av andra skäl lever under omständigheter vilka försvårar ett personligt ställningstagande till tron på Jesus också ingår i den kategori av människor som kan nås av Guds frälsning. Wright poängterar att detta resonemang inte är att förväxla med tron på en universalistisk frälsning, som går ut på att alla människor blir frälsta oavsett vad de har trott eller hur de har levt. Det ska snarare tänkas, menar Wright, som att det finns en princip som gäller alla människor; att vi blir frälsta genom Guds nåd allena, som man tar emot genom omvändelse och förtröstan på Guds barmhärtighet. Det handlar inte om frälsning på grund av ett ärligt uppsåt, det handlar inte om att människor med en annan trosuppfattning blir frälsta genom sin godhet och uppriktighet. Tvärtom, som vi bl.a. kan se i Jesu liknelse om tullindrivaren och farisén, då det var syndaren som inte kunde göra annat än be om nåd som blev frälst istället för farisén, trots dennes goda gärningar.


Kärnan i evangeliet, enligt Wright, är just att Gud frälser den syndare som, medveten om sin synd vänder synden ryggen och tyr sig till Gud. Det finns endast frälsning genom Jesus, i andra religioner finns ingen frälsning.


3) Definitivt ja. Man hävdar fortfarande att det endast är genom Jesus Kristus frälsningen står att finna, och han är den slutgiltiga uppenbarelsen av Gud i historien. Wright beskriver hur man inom denna kategori hävdar att det finns skäl att vara optimistisk inför möjligheten att Gud kommer att frälsa de stora skaror som aldrig hört talas om Jesus på grund av Guds nåd och Kristi försoningsverk. Man talar om att Gud vill att alla ska räddas och att Kristus dog för alla. För att detta ska vara möjligt, måste Gud ha gjort det möjligt för alla att bli frälsta. Samtidigt accepterar man att alla inte blir det - Bibeln lär ju klart och tydligt att det kommer att finnas människor som blir kvar i sin synd och förkastar Guds nåd. Romarbrevets tre första kapitel handlar om detta, bland annat. Det blir, enligt detta sätt att resonera, motsägelsefullt att Gud skapar vissa människor utan förutsättningar till frälsning, om han vill allas frälsning, menar Wright.


5.1.2 Frälsningens räckvidd ur ett inklusivistiskt perspektiv


Wright väljer att lyfta fram Karl Rahner som representant för den inklusivistiska frälsningssynen. Karl Rahners inklusivistiska syn på frälsning kan sammanfattas enligt följande:


Guds allmänna frälsande nåd söker upp människor på ett så mäktigt sätt att de som ännu inte har fått möta det kristna evangeliet ”tillåts” att i sin egen religion finna en väg som leder dem till en rätt relation med Gud och därmed till frälsning, en väg som därför fullt och fast ingår i Guds frälsningsplan.


Detta medför således, som Wright exemplifierar, att en uppriktig hindu kommer att bli frälst genom Jesus Kristus, men det är genom de hinduiska sakramenten som Jesus frälser honom. Faktum är att han är en anonym kristen. Jan Henningsson, som arbetar inom Svenska kyrkans mission, vänder sig emot beteckningen ”anonym kristen”. Han skriver i Tro möter tro - Ett kristet perspektiv på andra religioner om de missionsteologer som stöter på människor i ickekristna miljöer och tänker på dem som anonyma kristna då dessa lever i gemenskap med Gud. Henningsson ifrågasätter varför man måste använda en sådan beteckning på människor som inte själva kallar sig kristna. Han påpekar att det faktiskt är möjligt att leva rättfärdigt utan att vara kristen och tillhöra en kyrka. Henningsson citerar Hans Kung:


Förvisso, sanningsfrågan och frälsningsfrågan får inte som tidigare blandas ihop i kristen teologi. Dagens kristna ”religions-teologi” har rätt: i andra religioner kan människor nå evig frälsning. I så måtto kan dessa med fog kallas frälsningsvägar. Men frälsningsfrågan gör inte sanningsfrågan överflödig. Om den samtida kristna teologien bejakar, att alla människor kan bli frälsta, också inom världsreligionerna, så betyder det ingalunda, att alltsammans är lika sant. Frälsta blir de inte på grund av utan trots månggudadyrkan, magi, människooffer, naturtvång. Frälsta blir de inte genom utan trots all osanning och all vidskepelse. Man kan därför kalla världsreligionerna för frälsningsvägar /…/ bara i villkorlig mening.


Henningssons avsikt med att citera Kung, förmodar jag är att styrka sin egen åsikt att allt vi behöver veta om vår frälsning är att Gud rår över allt, och frälser vem Han vill. Henningsson anser att vi varken kan eller bör uttala oss om Guds möjligheter att nå in i människors hjärtan.


5.1.3 Frälsningens räckvidd ur ett pluralistiskt perspektiv


I det följande sammanfattar jag Philipsons frälsningsbegrepp, eftersom han själv definierar sig som pluralist, och jämför sedan hans åsikter med Henningssons. Philipson använder sig av tre olika frälsningsdefinitioner i sin bok. För det första definierar han frälsning som ett ständigt pågående skeende i människors liv här och nu på jorden, då de kan erfara en av Gud förvandlande och förnyande kraft. För det andra definierar han frälsning som en beteckning för Guds förnyelse och transformation av hela skapelsen. Kristi gärningar för världen är vad frälsningen består i, och förknippas här med Guds osynliga rikes utbredning på jorden. Det är en subjektiv upplevelse av frälsning eftersom den endast kan uppfattas i ljuset av en personlig frälsningshistorisk insikt om Guds verk och som därför förutsätter att man har tro. För det tredje talar Philipson om frälsning som ett eskatologiskt skeende som inte kommer att fullbordas under vår existens på jorden utan i en annan verklighet vi ännu inte vet något bestämt om. Vår värld befinner sig enligt Philipson i ”den ondes våld”, men han anser att tecken kan skönjas på att människan har en vilja till förnyelse, förbättring och botgörelse. Detta skall tolkas som ett verk av den helige Ande, som befriar människor från själviskhet så vi kan ägna våra liv åt tjänst åt Gud. Detta innebär en nyskapelse, så att världen alltmer består av återlösta människor som försöker leva sina liv i en helgad samhällsordning.


Henningsson delar Philipsons synsätt att Gud deltar i mänsklighetens hela historia och söker människan i hennes eget liv och att Han uppenbarar sig både i samtiden och i det förflutna. Henningsson ser samtidigt en fara i att betrakta historien som ett enda långt syndafall där människorna avlägsnar sig alltmer från Gud. Henningsson menar att vi då tenderar till att betrakta det förflutna som en normativ period, en slags gyllene epok, då allt stod rätt till som i Edens lustgård, vilket leder till att vi människor blir allt mindre värda ur ett frälsningshistoriskt perspektiv.


6. Att tolka Kristus idag


Jag kommer i det följande avsnittet att redogöra för hur jag uppfattar andligheten i Sverige, följt av en redogörelse för hur Kristus plats och roll tolkas av ett urval nutida svenska teologer.


Jag anser att den postmoderna och sekulariserade västvärlden vi svenskar är en del av har förlorat historien som traditionsförmedlare, sett ur ett religiöst perspektiv. Idag verkar många se gudstron och de religiösa urkunderna som något som inte gäller oss moderna, självständiga och reflekterande människor. Det som tycks betyda något för oss är vad vi personligen kan vinna i allt vi företar oss, både när det gäller våra handlingar såväl som våra ställningstaganden på det religiösa området. Vi frågar mest troligt inte, som tidigare, efter vad som är Guds vilja, utan vi gör Gud till någon som vill detsamma som oss själva. Vårt eget jag och vår egen vilja har blivit det centrala för oss. Vi anpassar därmed Gud till att bli någon som ska passa in på våra önskemål. Vi förändrar alltså bilden av Gud istället för att försöka ändra på oss själva. Uppsalateologen Owe Wikström, som är professor i religionspsykologi, benämner i flera av sina böcker den religiösa mångfaldens utbud som ett ”andligt smörgåsbord” där man likt en middagsgäst vid en buffé kan välja och vraka och ta det man tycker om och låta det som känns mindre tilltalande vara.
 Den liknelsen upplever jag väldigt passande. Ett resultat av detta sätt att, i mina ögon, handskas ovarsamt med den kristna trons grunder, kan bli att det uppstår en slags inkonsekvent synkretism som bygger på fragment av lösryckta ideologier. Eventuell intellektuell diskrepans tycks vara av underordnad betydelse så länge det känns bra för individen. Detta förefaller mig vara ganska vanligt förekommande bland människor inom exempelvis New Age - rörelser, och jag befarar att det även kommer att leda till att den kristna tron kommer att förlora det specifika, det som gör kristendom till kristendom, så att kristendomen antingen vittrar sönder och tynar bort eller assimileras med de övriga stora världsreligionerna. Tankar om att alla religioner eller religiösa ”vägar” leder till samma mål är inte ovanliga numera. Min uppfattning är att det kristna sanningsanspråket av många anses vara otidsenligt, gränsdragande, exkluderande och inte minst politiskt inkorrekt.


6.1 Andligheten i ett sekulariserat Sverige


Runar Eldebo, pastor inom Svenska Missionsförbundet, skriver i Kristen i landet lagom om det sekulariserade Sverige. Eldebo beskriver människans oförmåga till religiositet sedan de bestulit sig själva på förmågan att förundras över att hon är en del av ett större sammanhang än det som man med vanliga ögon kan se. Eldebo talar om sekularisering i termer som förvärldsligande och glömska - vi ser inte omvärlden som Guds värld utan betraktar den bara som ”värld”, och vi saknar Guds röst bland de andra rösterna.


När omvärlden upphör att betraktas som Guds värld finns det en risk att marknadstänkandet slår igenom på alla livets områden. Då kan allt och alla förtingligas för att passa in i det moderna samhällets olika rutmönster. Då blir den yttersta motorn för samhällets projekt vetenskaplig, funktionell och ekonomisk rationalitet.


Sekulariseringen medför också att människorna berövas känslan för vördnad och helighet, som bara är möjlig i en värld där inte alla kattor är grå. Om alla platser är lika heliga och ingen plats är helig mark, finns det ingenting att vörda eller hålla för heligt, anser Eldebo. När det gäller ordet sekularisering anser Eldebo att religionsvetaren Peder Thalén formulerat den mest träffande innebörden: Sekularisering är att betrakta som en glömska.

Denna glömska betraktar Eldebo som en sortering eller förträngning i ett medvetande, där den som glömmer väljer att inte aktivera vissa kunskaper eller erfarenheter, och påverkas på detta område av samhället i övrigt som på ett eller annat sätt klargör vad som ska sorteras bort och förträngas.


Thalén citeras vidare av Eldebo som skriver att ”ett sekulariserat folk ser sig självt som ett intellektuellt framsteg”. Eldebo anser att denna formulering är skrämmande men träffande. Eldebo anser att det finns en vardagslivets dogm om den egna förträffligheten, och att det i sekulariserade kulturer närmast råder polisiära drag i det att det aldrig ställs frågor om tvivel på den egna hållningen trots att det predikas om öppenhet och tolerans. Det råder ett moraliskt övermod i samhället när vi uppfattar oss själva som de hittills mest intellektuella och därför inte får ifrågasättas, menar Eldebo. Han ser Sverige som ett land där en människa, en kyrka eller en religion som inte stämmer in i vad som uppfattas som politiskt korrekt betraktas som mindre vetande eller mindre utvecklad och därför inkompetensförklaras. Han upplever att det är närmast opassande att ta upp ett samtal där en saklig oenighet skulle kunna uppnås.


6.1.2. En sekularisering inifrån


Sekulariseringen gäller även kyrkan, då även präster och pastorer drabbas av den. Kyrkan sekulariseras inifrån. Eldebo menar att det aldrig varit svårare att vara en kyrkans företrädare än det är idag. Det ramverk som kyrkans bekännelseskrifter utgör kan betraktas som ett hermeneutiskt äventyr som på olika sätt måste tolkas innan det möjligen kan vara vägledande och utmönstrande. Frågeställningar om vad som är kyrkans egen text ter sig problematisk i en tid präglad av öppenhet, frihet och tolerans. Eldebo menar att:


Varje antydan till tydlighet bär i en sådan tid drag av intolerans eller trångsynthet. Vem vill bli kallad moraliserande eller fundamentalist i en tid och i en värld där alla vill bli accepterade och respekterade som öppna, vidsynta och fria människor. Det egna ställningstagandet lever i en slags fördröjning där alla avvaktar på det politiskt korrekta steget och där detta tas, när det slutligen tas, av alla och ingen samtidigt.


Eldebo anser inte att de ord som finns nedtecknade i Gamla och Nya testamentet är utbytbara hur som helst, de är inte att betrakta som ett hermeneutiskt äventyr, utan ska betraktas som Guds ord till människorna vilket är prövat under två tusen år av tradition och har burit människor genom perioder av tvivel och anfäktelser samt fostrat generationer in i en tyst kunskap om vad kristen tro egentligen är. Bibeln och bekännelseskrifterna måste ligga som grund när vi möts i respektfull dialog om tro med andra människor. Om vi inte har en förankring i de egna texterna eller är medvetna om vårt eget ärende bleknar detta i det allmänna utbudet av frälsningsläror. Eldebo tar tydlig ställning för den egna lärans värde i dialog med andra och ser den inte som en lära bredvid andra läror, utan som ett ärende från Gud själv. I ett brev som publicerats i den kristna dagstidningen Dagen, har ett antal personer som är präster eller som på annat vis är yrkesmässigt engagerade i Svenska kyrkan, uttryckt sin oro för kyrkan - ”i denna bedrövelsens tid”.
 Brevförfattarnas huvudärende är, så som jag uppfattar det, att uppmuntra kyrkans anställda till trofasthet mot Skriften, med Kristus som ledstjärna. Bakgrunden till brevet är mest sannolikt den nu så aktuella debatten om välsignelse av samkönat partnerskap, som vållat mycket oro, sorg och stridighet inom kyrkan den sista tiden. På flera ställen i brevet uppmanas även till att motverka splittring inom kyrkan. Nedan följer ett utdrag från nämnda brev:


Vi som skriver är medlemmar i Svenska kyrkan. I vissa frågor har vi olika synsätt men på en central punkt står vi samman i övertygelse: tron att det finns en objektiv uppenbarelse från Gud förmedlad till oss genom det inkarnerade Ordet - Jesus - och genom det inspirerade ordet - Skriften. /…/ Vi är medvetna om att den gudomliga uppenbarelsen - Jesus och Skriften - under den kristna kyrkans historia ibland, så också i vår tid, feltolkats och förvrängts. Men det förändrar inte det faktum att det i Bibeln finns ett definitivt budskap från Gud: en sanning som gör att vi ända från nytestamentlig tid i den världsvida kyrkan har en tolkningsgemenskap att pröva våra tolkningar gentemot. /…/ Kraften att förnya kyrkan finns inte där Kristus är bortretuscherad, utan i de många oansenliga sammanhang där en eller två kristna beder, där ett litet antal firar gudstjänst. Vet att den som bygger på Jesus Kristus, bygger på den hörnsten Gud själv har valt ut (1 Pet 2:6-8)!


I en enad kyrka hade inte, enligt min mening, ett liknande brev behövts som uppmaning till de troende; att värna om det som en gång blivit oss givet, och som gäller än idag: Guds uppenbarade ord och Guds egen uppenbarelse i Jesus Kristus. Den kyrka vi är och tillhör behöver uppenbarligen denna uppmaning.


6.1.3. Jesus plats och betydelse i förkunnelsen


Jag upplever att Anna Sophia Bonde, som citerats tidigare, har satt fingret på en företeelse som kan komma att utvecklas till ett stort problem för kristendomen. I den tidigare nämnda artikeln i tidskriften NOD beskriver hon hur hon befarar att kyrkan och de kristna idag, i sin iver att vara till lags och korrekt, tonar ned Jesus och de krav han framställer i egenskap av Guds son, för att inte uppfattas som gränsdragande. Jag antar att hon skriver detta på grundval av att hon uppfattar att Svenska kyrkans vilja är att vara en kyrka för alla, med ”låga trösklar, vind och vidd och ett oändligt hem.”
 Det tycks enligt min mening finnas fler tecken på att så är fallet.


Biskopen i Karlstads stift, Esbjörn Hagberg, skriver i sitt herdabrev med titeln Leva i försoning (2006), att även han upplever sig ha erfarit att det inte är lätt att tala om Jesus idag. Hagberg anser att det verkar vara lättare att tala om Gud, att bejaka Honom. I Guds outgrundlighet kan många mötas med sin bild av Gud, medan Jesus kan upplevas svårare och kanske mer personligt utmanande och ibland till och med exkluderande, menar Hagberg. Jag tolkar Hagberg som att han med detta menar att det är lättare för människor att acceptera att vi kan ha olika gudsbilder, och att det finns utrymme för en mångfald av accepterade tolkningar, medan det är svårare att handskas med avvikande och personliga tolkningar av Jesus som person. Att Gud är outgrundlig och svår att kategorisera ligger i Guds natur, medan många har ett väldigt personligt och privat förhållande till Jesus, varför det kan upplevas hotfullt med uppfattningar som avviker från de egna. De gränsdragande och exkluderande sidorna av Jesus kan vara svåra att handskas med, och alla vill inte riktigt kännas vid dem då de inte ingår i, eller stämmer överens med, den egna subjektiva gudsbilden. Ändå anser Hagberg att Jesusförkunnelsen är viktigare än någonsin. Inte bara därför att så många nyfiket undrar och reflekterar över vem Jesus är, utan därför att vi idag behöver ett personligt ansikte på Gud. Hagberg menar att det är genom Jesusförkunnelsen vi kan hjälpa varandra att återvinna tilltron till livet och hoppet om meningsfullhet. Skulle Jesusförkunnelsen tystna har kyrkan inte så mycket att säga. Den är en av kyrkans viktigaste uppgifter, och enligt Hagberg finns det mycket i förkunnelsen som måste väckas till nytt liv.


6.1.4. Kyrkans sekularisering sedd ur ett utifrånperspektiv


Journalisten, krönikören och debattören Johan Hakelius, som är anställd på Aftonbladet, deltog i en debatt med temat Religiofobi som hölls på Örebro Universitet under 2005. Följande citat är en sammanfattning av Hakelius tankar som framkom under debatten:


Kyrkornas försök att modernisera det religiösa budskapet har inte varit alldeles lysande. Under många år har Svenska kyrkan, i sin huvudinriktning, i flera avseenden, fungerat som en femtekolonnare. Man har nästan skämts för att man är troende och försökt anpassa sitt budskap så att det blivit poänglöst. Allt det kyrkan erbjuder erbjuds redan av andra. Det är förstås väldigt bra om kyrkan hjälper människor i nöd eller uttalar sig i politiska frågor då och då. Men det är inte kyrkans huvuduppgift - det är att predika Guds ord.


Det jag personligen reagerar starkt på i ovanstående citat, är Hakelius tankar om att man inom kyrkan nästan skäms för sin tro och därför anpassar den efter yttre omständigheter. Om det verkligen är så illa ställt inom kyrkan som Hakelius uppfattar det, så är det enligt min mening olycksbådande för kyrkans framtid.


7. Kyrkans framtid


Det finns tecken på att den protestantiska kyrkan inte är så framgångsrik i den västerländska miljön. I Sverige ser vi det påtagligt dels genom de allt större mellanrummen i kyrkbänkarna på söndagens gudstjänster, men även statistiken talar sitt tydliga språk genom att vi årligen ser ett stigande antal medlemmar som begär utträde ur Svenska kyrkan. Teologen Alister E McGrath målar upp en ganska dyster bild av framtiden för kristendomen i sin bok The future of christianity, och då i synnerhet för den protestantiska grenen. Orsaker till detta, menar han, är bland annat att protestantismen har stagnerat i sin utveckling och budskapet urholkats. Församlingarna försvagas när medlemsantalet sjunker till följd av detta. McGrath återger biskop Hans Liljes åsikt:


Den kristna kyrkan verkar ha förlorat sin kapacitet att tala om sin tro på ett sätt som förmedlar ett intryck av något som är verkligt och levande. Teologernas språk förefaller så oäkta, så självcentrerat och så fjärran från verkliga livet, så att vi bara kan drömma om den tid då teologi var ledande på universiteten och hade den mest bildande och utvecklande påverkan på det intellektuella livet i västvärlden.


De protestantiska samfunden är i stort behov av förnyelse för att kunna behålla sina medlemmar, och McGrath menar att man måste börja med att förändra sig i nutiden för att kunna påverka sin framtid. McGrath påpekar att individerna i dagens församlingar inte är lika samfundstrogna som de var förr i tiden, och han anser att det i och med detta ställs högre krav på dem som leder gudstjänsterna: den gudstjänstfirande församlingen vill ta del av en god predikan och gudstjänst och fäster mindre vikt vid samfundstillhörighet. Många samfund upplevs som väldigt hierarkiskt styrda och upplevs inte som uppmuntrande avseende gudstjänstförnyelse och nytänkande, och McGrath menar att vi måste undvika att låsa fast oss vid det invanda mönstret för att istället återupptäcka vad som var församlingens syfte från början. Jag tolkar McGrath så att han menar att vi måste tillbaka till rötterna, till det fundament de första kristna byggde sin kyrka på och att vi ska ha vår utgångspunkt därifrån.


Dock måste tolkningen av Bibeln fortgå, vi kan inte stanna kvar i den historiska förståelsen av Bibeln i en modern tid. Vad kyrkan idag behöver är, enligt McGrath, vad han kallar för ”organiska teologer”, för att bidra till att kristendomen skall kunna överleva och till och med blomstra. Med detta tänker jag mig att han menar att kyrkan behöver teologer som står i ett levande, symbiotiskt tolkningssammanhang i förhållande till Bibeln i denna tid. I motsats till detta står de teologer som inte bidrar till att assimilera kristendomen i en modern kultur med en samtidigt bibehållen autenticitet. Mainline - protestantismen befinner sig i exil, anser McGrath, och teologerna kan inte passivt titta på världen utanför, utan de måste aktivt försöka göra sina röster hörda för att kunna möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. McGrath anser att av västvärldens protestantiska rörelser har de karismatiska och evangelikala samfunden störst chanser att klara sig i framtiden. Jag finner stöd för hans antagande när jag läser i en notis i Kyrkans tidning
 att USA:s kristna råds statistiska årsbok för 2006 visar på en kraftig ökning av antal medlemmar för den evangelikala pingströrelsen Assemblies of God samt mormonerna. Katolska kyrkan ökade inte nämnvärt i medlemsantal, ca 1 %. De Evangelisk-lutherska församlingarna tappade ca 1 % av sina medlemmar liksom de baptistiska samfunden.


8. Sammanfattande diskussion


Syftet med mitt litteraturstudium har varit att utifrån begreppen exklusivism, inklusivism respektive pluralism undersöka vilka olika ståndpunkter och ställningstaganden till den kristna tron vi kan finna hos svenska teologer. Vilka skillnader finns med avseende på Kristus betydelse och roll i den kristna tron? Vilken plats och betydelse har Kristus? Hur ser framtidens kyrka ut? Alla frågor är ställda utifrån exklusivismens, inklusivismens respektive pluralismens perspektiv.


Jag avser i det följande att diskutera vad jag finner positivt respektive vad jag finner problematiskt med de olika förhållningssätten. Avslutningsvis vill jag visa vilka tänkbara konsekvenser dessa ställningstaganden eventuellt kan medföra för kyrkans framtid.


Vi har sett hur olika vi kan tolka Kristus och hans frälsande gärningar - ur ett exklusivistiskt, inklusivistiskt och pluralistiskt perspektiv. Detta innebär att när vi säger oss dela de gemensamma grunderna i vår trosbekännelse finns det trots allt stora variationer. Vi har sett att den exklusivistiska tolkningen gör en tydlig avgränsning gentemot andra religioner eller trosuppfattningar på grund av sitt absoluta sanningsanspråk. Kristus anses vara kristendomens absoluta kärna, och endast Jesus kan ge människan frälsning. Vi har även sett att den inklusivistiska tolkningen betonar Jesus men är öppen för möjligheten att människan kan möta Gud i det goda som kan finnas representerat i andra religioner än kristendomen. Slutligen har vi sett att en pluralistisk tolkning är starkt teocentrisk i motsats till de föregående tolkningsmodellerna, och att Kristus därmed får en underordnad betydelse som en av många frälsningsvägar eller frälsargestalter.


8.1. Prästlöftenas uppfyllelse


Vilka följder får dessa ställningstaganden för prästlöftena som riktlinjer i kyrkans verksamhet, det vill säga tolkas innebörden och giltigheten av löftena i ljuset av prästens eller pastorns egna personliga uppfattning angående Kristus roll och betydelse? I uppsatsen har det redovisats vitt skilda aspekter angående hur man uppfattar Kristus ur en exklusivistisk, inklusivistisk och pluralistisk synvinkel. Dessutom har det framlagts prov på ett omfattande missnöje, bland både teologer och journalister, som ventilerats i olika forum mot den tro som förkunnas i våra kyrkor. Att den tro som förkunnas avspeglar förkunnarens personliga tolkning av kristologin istället för trosbekännelsen och Kyrkans Bekännelseskrifter utgår jag från på grundval av den kritik som framförts.


Med de tolkningar som görs avseende prästlöftenas intention i den tidigare nämnda skriften som bakgrund, kan vi se att de prästlöften som en blivande präst förväntas svara jakande på och därefter följa praktiskt, således inte alltid verkar fullföljas i praktiken. Om vi går tillbaka till det tredje prästlöftet som handlade om att följa kyrkans ordning och ha Kristus som förebild, och därefter ser till den förklaring som ges i den tidigare nämnda skriften avseende innebörden, förefaller det som att löftena inte följs i praktiken av samtliga präster om vi exempelvis ser till innebörden av Kristus roll och betydelse i den pluralistiska tolkningen av Kristus. Lojalitet mot Jesus Kristus som kyrkans Herre och solidaritet var, som vi har sett, ledord i prästlöftena, samt att värna kyrkans tro och bekännelse. Jag kan utifrån min tolkning av de undersökta teologernas ståndpunkter inte se det på annat sätt än att den exklusivistiska tolkningen är ensam om att uppfylla de krav som ställs i löftena angående detta, på grundval av att det endast är genom den tolkningsmodellen som Kristus får sin framstående plats, i linje med prästlöftena, som kyrkans Herre. Allt annat är därför, enligt min uppfattning, att i varierande grad reducera Kristus.


8.2. Hur tolkar vi Kristus?


Nedan följer korta sammanfattningar av de olika tolkningsmodellerna.


8.2.1. Sammanfattning av den exklusivistiska tolkningen av Kristus


Den exklusivistiska tolkningen av Kristus kan kritiseras för intolerans, trångsynthet och för att vara exkluderande. Genom att titta närmare på vad exklusivismen innebär kan vi se att det inte alls behöver vara på det viset. En exklusiv tolkning är kristocentrisk, och utesluter även möjligheten att andra trosuppfattningar är lika sanna. Inom parentes sagt strider uppfattningen att andra religioner skulle vara ”lika sanna” mot kristendomens inneboende sanningsanspråk. Likt de gamla grekerna, som hävdade att en sak inte samtidigt kan vara A och icke A, grundar sig den kristna trons sanningsanspråk på samma sorts logik. Kristendomens radikala teologiska sanningsanspråk är alltså inte att betrakta som ett alternativ bland många andra lika sanna alternativ - sanningsanspråket innebär att det för den exklusivistiskt kristne betraktas som det enda sanna alternativet.


Däremot har jag inte i min undersökning funnit några som helst indikationer på att en exklusivistisk tolkning skulle innebära någon form av förtryck eller på annat vis kränkande beteende gentemot andra trosutövare, om vi inte finner det kränkande att man kan ha skilda uppfattningar angående vad som är rätt och fel vill säga. Tvärtom, skulle jag vilja påstå, hävdas med emfas alla människors lika värde på grundval av det faktum att alla människor är skapade till Guds avbild och därmed betingar ett unikt värde inför Gud.


8.2.2. Sammanfattning av den inklusivistiska tolkningen av Kristus


Den inklusivistiska tolkningen upplever jag som den mest inkonsekventa av de tre tolkningsmodeller jag har redovisat i uppsatsen. Även om en inklusivist vill vara ödmjuk, inkluderande och bejakande mot andra uppfattningar än den egna, upplever jag att man inte på allvar gör rättvisa åt övriga religioners egenart när man, likt Karl Rahner, benämner dessa troende som ”anonyma kristna”. I själva verket är man inte särskilt inkluderande då, enligt mitt sätt att resonera, utan snarare grovt oaktsam och till och med kränkande eftersom det förefaller omyndigförklarande och arrogant. Personligen skulle jag ta illa vid mig om någon skulle tala om för mig att det inte skulle spela någon roll att jag sade mig vara kristen, eftersom jag ändå, oavsett vad jag säger, är en anonym muslim. Detta resonemang och liknande är alltså mer eller mindre ett övergrepp, anser jag. Å andra sidan finns en stor spännvidd inom inklusivismen, och jag anser inte att det går att bortse från det faktum att exempelvis buddhister eller hinduer kan ha autentiska gudsuppenbarelser av mystik karaktär. Jag finner det svårt att utesluta att deras upplevelser skulle vara ”av Gud”, så att säga, även om de inte bejakar Kristus. Frågan är om inte ett sådant uteslutande skulle vara ett minst lika stort övergrepp. Alla inklusivister argumenterar inte som Rahner, och det vore inte rättvist att dra alla över en kam. Inklusivismen är i likhet med exklusivismen kristocentrisk, även om den inte sätter Kristus lika exklusivt i centrum vilket därmed reducerar honom.


8.2.3. Sammanfattning av den pluralistiska tolkningen av Kristus


På ytan kan pluralismen verka attraktiv och fördomsfri men risken finns att den reducerar Kristus så till den grad att han blir oigenkännlig för den som är bibelkunnig. Därmed inte sagt att det måste vara så. Pluralismen innebär, i mitt tycke, att det blir svårt att hålla sig till den tro som har sin grund i Nya testamentet. För mig ter sig pluralismen som en relativisering av Kristus, i vilken man faktiskt förnekar honom och hans anspråk på att vara Guds son. I och med detta finner jag det inte grundlöst av Wright att påstå att man då inte är kristen överhuvudtaget. Naturligtvis är jag av åsikten att det är upp till den enskilde att avgöra hur man ska definiera sin tro, det kan ingen annan göra.


Med mina begränsade kunskaper i teologi och ännu ofullständiga kunskaper i exegetik har jag svårt att få ihop den pluralistiske bilden av Kristus med den som gestaltas i Bibeln. Jag får helt enkelt inte ihop ekvationen eftersom jag inte upplever att Jesus så som han framställs i Nya testamentet ger utrymme för pluralistiska tolkningar. Läser vi exempelvis Apostlagärningarna upplever jag att syftet för apostlarna var att sprida en universell sanning som uppmanar till omvändelse, inte att möta människors psykologiska behov eller bidra till att människor får harmoni i sina liv, även om det kan vara en del av ”vinsten” med omvändelse och upptäckten av Guds rika nåd. Det huvudsakliga syftet så som jag uppfattar det är att uppmärksamma människorna på vad Gud redan har gjort för dem, visa på våra tillkortakommanden inför Gud så att vi kan omvända oss och slutligen, genom att bejaka och tro på Jesu försoningsdöd på korset, av nåd få ta emot syndernas förlåtelse. Även Paulus förkunnade evangeliet som en universell sanning. Jag finner inget utrymme eller stöd i Bibeln för alternativa tolkningar.


Vidare ifrågasätter jag om inte den ödmjukhet inför andra människor, som verkar eftersträvas av pluralister, blir missriktad såtillvida att vi inte vill göra anspråk på att ha funnit någon högre sanning än någon annan i det att man förespråkar en subjektiv sanning istället för en objektiv. Jag resonerar enligt följande: Om jag har funnit det jag tror vara Sanningen med stort S blir jag samtidigt både ansvarig för och villig att dela med mig av det jag funnit, att bära budskapet vidare. Jag kan då inte se att det så skulle finnas en subjektiv sanning som är ”sann för mig” och en annan som är ”sann för dig” - är det Sant är det sant, för alla. Därmed inte sagt att vi kan få tillgång till hela den omfattande sanningen som helhet. Vi kan bara tolka det som är oss givet i Guds uppenbarelser - i ordet och i Jesus Kristus - och förhålla oss till detta.


Philipsons beskrivning av den, som han ser det, nödvändiga relativiseringen av den kristna tron innebär just ett förnekande av en absolut sanning, som är kännetecknande för en pluralistisk tolkning. Det jag finner problematiskt med den tolkningen är att den enligt de ovan angivna argumenten inte känns särskilt biblisk, i det att jag upplever att Gud i Skriften med kraft avvisar andra gudar vid sidan om honom. Även om man skulle tolka andra religioners gudomar som andra ansikten på en och samma Gud - vilket då skulle innebära att vi ytterst sett skulle tillbe samma Gud, men benämner honom olika - så kvarstår det faktum att man inte till fullo gör Gud rättvisa eftersom man antingen förnekar eller förminskar Jesus, som enligt den kristna tron är Gud inkarnerad.


8.3. Frälsning


Ordet frälsning har, som framgått av uppsatsen, många tolkningssätt. Vilka som blir frästa vet vi inte mycket om, vi kan bara göra mer eller mindre kvalificerade gissningar.


8.3.1. Frälsningens räckvidd ur exklusivistisk synvinkel


Om vi betraktar frälsningen ur ett evangelikalt, exklusivistiskt perspektiv ser vi att enligt Wrights första alternativ är frälsningens räckvidd oerhört begränsad - den som aldrig har hört talas om Jesus är räddningslöst förlorad. Min uppfattning är att Gud å ena sidan vill frälsa hela skapelsen, det är själva utgångspunkten, men att inte alla människor blir frälsta å andra sidan - och därför anser jag att denna tolkning är alltför begränsad, kanske till och med orimligt begränsad. Om vi betraktar Wrights andra alternativ ur samma exklusiva synvinkel ser vi en avsevärt öppnare hållning utan att den blir universalistisk. Det utgår bland annat från uppfattningen att Guds utvalda folk, Israel, blev frälsta trots att Jesus ännu inte kommit. Det grundar sig på principen att vi genom omvändelse och förtröstan på Guds barmhärtighet kan finna nåd. Det andra alternativet stänger inte heller ute dem som aldrig haft en möjlighet att ta ställning till evangeliet av olika anledningar.


Det tredje alternativet ur exklusiv synvinkel är ännu lite mer inkluderande än det föregående i det att man hävdar att Gud inte skulle ha skapat någon utan förutsättning att bli frälst. Dock finns det en medvetenhet om att Bibeln lär att alla människor inte blir frälsta.


8.3.2. Frälsningens räckvidd ur inklusivistisk synvinkel


Om vi betraktar frälsningen ur ett inklusivistiskt perspektiv ser vi att Wright använder sig av Rahner som företrädare av en inklusivistisk frälsningssyn. Om vi resonerar som Rahner är frälsningen inget större bekymmer eftersom alla som har en tro på något kan betraktas som anonyma kristna och därför blir alla frälsta av Kristus i sin egen religion, vilken religion det än må vara, om vi drar det till sin spets. Henningsson, som jag definierar som inklusivistisk, citerar å andra sidan Kung som menar att människorna blir frälsta trots sin tro på en annan gud, inte på grund av att de tror på ”fel” gud. Att Gud inte begränsar frälsningens räckvidd är man dock överens om.


8.3.3. Frälsningens räckvidd ur en pluralistisk synvinkel


Philipson skiljer mellan tre olika definitioner av ordet frälsning i det att han talar om frälsning för det första som ett pågående skeende här och nu, för det andra som Guds förnyelse av hela skapelsen genom gudsrikets utbredning på jorden och för det tredje som ett eskatologiskt skeende i en annan verklighet bortom den vi nu känner till. Den avgränsningen är han ensam om att göra, som vi kan se vid en jämförelse mot de övriga böcker som har ingått i litteraturstudiet. Jag uppfattar att de övriga författarnas tolkningsmodeller uteslutande talar om frälsning som ett eskatologiskt skeende, något som inträffar efter vår död och handlar om vad som händer med oss därefter.


8.4. Tolkning av frälsningens räckvidd


Det är frestande att inkludera alla människor till frälsning på grund av kärlek till nästan, men jag finner inga bibliska belägg för detta. Vilka som blir frälsta om vi fokuserar på frälsningen som ett eskatologiskt skeende, är omöjligt att svara på, anser jag. Det vore förmätet och utanför min, eller någon annans, kompetens. Gud kanske har någon ”plan B” för dem som inte nåtts av evangeliet eller inte förmått ta emot det av olika skäl?


Vad som händer med de människor som inte blir frälsta talas det inte så mycket om, men i bakgrunden skymtar helvetet. Om det är något som jag personligen har svårt att förstå, så är det just helvetet. Är helvetet en tillvaro på en ”varm plats” med en evigt brinnande eld, är det en tillvaro åtskild från en gemenskap med Gud, är det en evig vila eller är det ett stort tomrum, ett Intet? Den hotbild som helvetet utgör anser jag är avhängigt vår egen subjektiva gudsbild. Vad tror vi själva att Gud är kapabel till? Är Gud uteslutande kärlek, eller finns det en Gud som ibland straffar? Ju bokstavligare vi tolkar läran om helvetet, desto mer skrämmande upplever vi hotet om helvetet.


Henningsson ser, som vi sett, en fara med att betrakta det förflutna som en normativ period, med människan som en fallen varelse som alltmer avlägsnar sig från Gud. Om vi blir mer och mer bundna till frånvändheten från Gud och mer bundna i oviljan, i enighet med den klassiska läran om Arvsynden, medför detta att vi ur ett frälsningshistoriskt perspektiv blir mindre kapabla att göra det som är gott. Då skulle man kanske kunna tänka sig att Guds barmhärtighet bryter in och återupprättar sin skapelse, eftersom vi i sådana fall knappast kan förväntas göra det som är gott på egen hand. Men jag är inte övertygad om att detta sätt att tänka, det vill säga att vi skulle bli mindre värda ju längre bort från den ”gyllene epoken” som vi kommer, är riktigt. Om vi läser exempelvis Romarbrevet uppfattar jag Paulus som att hans uppfattning är att Gud upphöjer människornas värde genom att rättfärdiggöra dem genom deras tro på Kristus.


Frågan om vad som händer med de människor som inte har någon religiös tro överhuvudtaget, det vill säga är agnostiker eller ateister, och därmed i någon mån frånsäger sig en relation med Gud, ger ingen av de författare och teologer jag studerat något svar på. Jag skulle kunna tänka mig att Gud å ena sidan inte tränger sig på någon som aktivt har tagit ställning och som absolut inte vill ha med honom att göra, och därmed låter dem vara ifred. Å andra sidan kan jag fundera på om Gud verkligen så totalt litar till människans egen förmåga att föra ut evangeliet och göra det på ett sådant sätt att alla lyckas bli omvända eller åtminstone positivt inställda. Gud om någon borde ju vara medveten om vår ofullkomlighet om vi är att betrakta som en fallen skapelse. Jag anser, kanske i likhet med dessa teologer och författare, att frågan om vad som egentligen kommer att hända med dem är omöjlig att besvara med den begränsade kunskap vi besitter.


8.5. Kyrkans framtid


Finns det några samband mellan vilken bild vi har av Kristus och hur framgångsrik kyrkan är? Jag är böjd att svara ”ja” på den frågan. Den tro som förkunnas i våra kyrkor idag kan antas vara annorlunda än den som förkunnades för bara något tiotal år sedan, om nu det urval av åsikter som härrör från våra nutida teologer och som presenterats i uppsatsen kan tänkas vara representativa för vår tid och kyrka. Kyrkan har förändrats.


McGrath hävdar att budskapet har urholkats och utvecklingen stagnerat inom den protestantiska kyrkan. Hakelius menar att kyrkan ska hålla sig till att predika Guds ord istället för att ägna sig åt politik och annat som andra redan gör, fast bättre. Han anser även att det varit fruktlöst att försöka anpassa och modernisera det religiösa budskapet. Lilje anser att kyrkans språk är så oäkta och fjärran från det verkliga livet att tron inte verkar levande längre. Bonde och Hagberg upplever att Jesus inte har samma självklara plats i förkunnelsen längre, trots att det rimligtvis är där den bör ha sitt absoluta fokus. Kraften att förnya kyrkan finns inte där Kristus är bortretuscherad skrev man i ett brev till tidningen Dagen. Jag instämmer till fullo. Ska vi som kyrka kunna nå ut till människorna, bör vi ta till oss kritiken och utvecklas i den föreslagna riktningen. McGrath föreslår att vi ska återvända till kyrkans rötter, till det fundament varpå den kristna kyrkan en gång byggdes. Det fundamentet stavas Jesus Kristus, anser jag. Jag är av uppfattningen att människor inte i längden finner det mer lockande med en inklusivistisk eller en pluralistisk tolkning av Kristus. Det som jag tror på sikt lönar sig är inte att vända kappan efter vinden, utan att tryggt stå kvar, med Kristus i fokus.


Vi kan idag se en positiv utveckling i de evangelikala församlingarna runtom i världen. Det tolkar jag som en direkt följd av att de vågar vara tydliga i sin framtoning. Min förhoppning är att den kristna kyrkan ska hitta en balans i vårt eget land där man är tydlig i sitt budskap och samtidigt ödmjuk inför alternativa tolkningar utan att det innebär att man gör dem till sina egna. Jag sätter inte likhetstecken mellan tolerans och synkretism - det vill säga, jag ser det inte som höjden av tolerans att vi gör andra religioner till vår egen och så att säga bakar in den eller gör plats för den inom kristendomen. Vi bör istället hitta lösningar som möjliggör samexistens sida vi sida med bibehållen respekt för den andre.


9. Slutkommentarer


Jag har medvetet utelämnat diskussionen om evangelisation och mission av utrymmesskäl, även om jag är av åsikten att det knappast låter sig göras eftersom det är så tätt förknippat med detta ämne Jag vill dock kortfattat nämna följande:


Missionens vara eller inte vara kan starkt ifrågasättas av vissa, medan det för andra kan vara av största vikt. Kristendomen är vida spridd och innesluter en mångfald av varierande tolkningar som avviker från varandra, och får då naturligtvis olika följder för missionsfrågan. Detta område är något som skulle behöva ytterligare forskning.


Vad jag har funnit under litteraturstudiet är en förvånansvärt enig syn på hur dialog mellan kristna och icke-kristna bör föras, oavsett vilken tolkningsmodell man anammar, och samtliga författare har varit tydliga i det att de vill eftersträva ödmjukhet, respekt och förståelse för den andre parten i en diskussion. Inga som helst nedvärderande eller på annat vis stötande argument har framkommit eller ens kunnat anas, vilket jag finner både glädjande och betryggande. För den som är intresserad kan jag tillägga att jag personligen och för närvarande ligger närmast den ”mjukt” exklusivistiska tolkningen av Kristus och att jag har en inklusiv frälsningssyn; så till vida att jag tror att den exklusivistiska tolkningen av Kristus jämförelsevis är närmast ”sanningen” när vi ser till vår begränsade förståelse av vem och vad Gud är, och inklusivistisk i det att jag tror att Gud kan frälsa utanför vår gränsdragande uppfattning.
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Bilaga 1. Den apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.


Vi tror ock på Jesus Kristus,


hans enfödde Son, vår Herre,


vilken är avlad av den helige Ande,


född av jungfru Maria,


pinad under Pontius Pilatus,


korsfäst, död och begraven,


nederstigen till dödsriket,


på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,


uppstigen till himmelen,


sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,


därifrån igenkommande till att döma levande och döda.


Vi tror ock på den helige Ande,


en helig, allmännelig kyrka,


de heligas samfund,


syndernas förlåtelse,


de dödas uppståndelse


och ett evigt liv.


Amen.


Bilaga 2. Kyrkans uppdrag är att visa på Kristus


Vi sänder denna hälsning i en tid av stor nöd i vår kyrka. Först och främst vill vi påminna om att Jesu Kristi verklighet och härlighet inte står och faller med kyrkopolitiska beslut, luddiga utsagor eller förnekelse - även om de kommer inifrån en kyrka. Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.


Vi som skriver är medlemmar i Svenska kyrkan. I vissa frågor har vi olika synsätt men på en central punkt står vi samman i övertygelse: tron att det finns en objektiv uppenbarelse från Gud förmedlad till oss genom det inkarnerade Ordet - Jesus - och genom det inspirerade ordet - Skriften. Vi skriver till dig som vill följa Jesus och låta honom vara Herre i ditt liv. Svenska kyrkan är ingen enastående kyrka i världen - inte i någon av ordets betydelser - men här är vi satta att tjäna vår Herre. Därför är vår bön att få vara med och motverka splittring inom den del av Kristi världsvida kyrka som Svenska kyrkan utgör. Vi bekänner vår tillhörighet till en enda helig och allmännelig kyrka. I den världsvida kyrkan har vi oändligt många vänner som med oro och förskräckelse, men också i omsorg och förbön, följer dem som vill leva i Jesu Kristi efterföljelse också i vår kyrka.


Vi är medvetna om att den gudomliga uppenbarelsen - Jesus och Skriften - under den kristna kyrkans historia ibland, så också i vår tid, feltolkats och förvrängts. Men det förändrar inte det faktum att det i Bibeln finns ett definitivt budskap från Gud: en sanning som gör att vi ända från nytestamentlig tid i den världsvida kyrkan har en tolkningsgemenskap att pröva våra tolkningar gentemot. Vi menar att den situation som Svenska kyrkan i dag befinner sig i inte först och främst handlar om livsstils- och samlevnadsfrågor, utan om det som är kyrkans mest centrala budskap, det som ger henne hennes djupaste identitet - evangeliets innehåll. Därför är det heller inga små detaljfrågor detta handlar om, utan om kyrkans grund förutan vilken hon riskerar att helt falla sönder.


I vår kyrka märker vi att många troende känner sig utlämnade och marginaliserade. Samtidigt känner vi ödmjuk glädje över alla kristna som arbetar vidare i en obruten trohet mot Kristus och det uppdrag han gett sin kyrka.


Vi vill uppmuntra dig att hålla fast vid den bibliska uppenbarelsen om skapelsen, syndafallet och frälsningen. I denna uppenbarelse finns nämligen det enda budskap som mitt i vår sårbarhet, mitt i det sönderbrutna, mitt i våra olika läggningar och drifter - med vilka vi kämpar och brottas på olika sätt - möter oss med en hälsning om nåd, förlåtelse och upprättelse. Där finns inte enbart bekräftelse, utan först får vi se oss i Guds ljus, se vår synd och bortvändhet från honom. Detta för att vi ska få vända om, få förlåtelse och upprättelse och så få Andens hjälp att söka Guds vilja.

Eftersom vi tror att Svenska kyrkan fortfarande har det viktiga uppdraget att visa på den befrielse och upprättelse som finns i evangeliet om Jesus Kristus vill vi uppmuntra dig att repa nytt mod att uthålligt leva i efterföljelse och bön i denna bedrövelses tid. Kraften att förnya kyrkan finns inte där Kristus är bortretuscherad, utan i de många oansenliga sammanhang där en eller två kristna beder, där ett litet antal firar gudstjänst. Vet att den som bygger på Jesus Kristus, bygger på den hörnsten Gud själv har valt ut (1 Pet 2:6-8)!
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� Den apostoliska trosbekännelsen finns med i sin helhet i bilaga 1.


� Källa: Skriften Att bli präst i Svenska kyrkan - Biskopsmötet i samverkan med Svenska kyrkans utbildningsnämnd, 1994. Sammanfattningarna har jag kortat ned av utrymmesskäl, men ordalydelsen är oförändrad.


� Erixon (1999) s.10. Citatet har Erixon i sin tur hämtat från en av Sveriges största dagstidningar. Erixon nämner dock inte namnet på tidningen.


� NOD nr. 1, 2006 s.43.


� McGrath (2001).


� McGrath (2001) s.350. (Min översättning).


� Race (1982).


� Wright (1997). s.47. (Min kursivering).


� Polkinghorne (1994).


� Kopernikus var en av de tidiga astronomer som kom med den revolutionerande upptäckten att jorden roterar kring solen, och inte tvärtom som man tidigare tänkt sig.


� Hick (1980) s.52.


� Wright (1997), s.89.


� Philipson (1997) s.47


� Ibid. s.43


� Ibid s. 86


� Ibid. s. 110


� Hagberg (2006) s. 118.


� Wright (1997) s.53


� Wright (1997) s. 54-55.


� Bibel 2000; Luk 18:9-14


� Rahner (1966) s. 121, 125.


� Küng (1976) s. 114-115.


� Philipson (1997) s. 109 ff.


� Detta sägs bland annat i Geels & Wikström (1999) s.302.


� Eldebo (1999) s.38.


� Eldebo (1999) s.53.


� Brevet finns återgivet i sin helhet i Bilaga 2.


� Anna Sophia Bonde i NOD nr. l, 2006.


� Hakelius tankar är sammanfattade av Lars Johansson i tidskriften NOD nr. l, 2006, s. 43; efter Hakelius godkännande.


� McGrath (2002) s. 131 (Min översättning).


� Kyrkans tidning nr. 14 (2006)


� Wikström (1994) s.50-51.
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