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VAD ÄR TANKEN MED ”DEN KRISTNA KYRKANS TRO”? 

 

Den kristna kyrkans tro är en samling artiklar, föredrag och utdrag ur böcker 

skrivna av teologer och tänkare från den ortodoxa, katolska och protestantiska 

traditionen under 1900-talet. Den erbjuds som en fri resurs för den som 

intresserar sig för kristendomens budskap och bestående utmaning.  

Det är naturligt att man ställer sig en del frågor inför ett sådant erbjudande. Vad 

ligger bakom det? Vilken tendens förespråkar de som har gjort urvalet? Vad är 

det som är så speciellt med just dessa texter? 

En person som är intresserad av teologi i Sverige idag, har via internet och 

offentliga bibliotek tillgång till tusentals artiklar och mängder av böcker. 

Sverige har ett rikt utbud av inhemsk teologi och de flesta kan tillräckligt med 

engelska (eller något annat språk) för att kunna inhämta information från 

utanför Sverige. Det är sannerligen inte material som saknas.  

Varför har då några personer lagt ned avsevärd tid och kraft på att välja ut, 

översätta och lägga ut på nätet detta förhållandevis lilla antal artiklar? Frågan är 

fullt berättigad och vi vill i all korthet ge ett svar på den här.  

Det som har styrt urvalet av texter är samlingens teman. Vi har gått igenom 

nummer av franska och engelskspråkiga teologiska tidskrifter i jakt på bra 

artiklar om Gud, Anden, Kyrkan, Skapelsen och så vidare. Det hade kunnat bli 

andra artiklar och andra författare. Omständigheterna gjorde att det blev de här.  

Detta sagt bör man lägga till att det är högst sannolikt att flera av författarna i 

vilket fall skulle ha dykt upp. Ett betydande antal av de teologer som 

förekommer i Den kristna kyrkans tro hör till de mest ansedda och 

internationellt erkända från 1900-talet. Deras verk läses av kristna från alla 
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traditioner. Det är dock inte vare sig författarnas ryktbarhet eller någon bestämd 

teologisk inriktning som har styrt urvalet.  

Det finns i de sanskritiska språken ett ord, bhab, som står för något man kunde 

översätta med ”stämning”, en viss atmosfär eller en samklang. Det är denna 

samklang som har varit det främsta kriteriet i urvalet av artiklarna.  

Författarna kommer från hela den västerländska civilisationen, från Ryssland till 

USA. Det råder ingen tvekan om att de sinsemellan skulle ha haft olika 

uppfattningar i många av de aktuella debatter som fångar vår och samhällets 

uppmärksamhet och ibland skapar splittring och osämja bland de kristna. 

Somliga skulle vara ”för” och andra ”emot”, de skulle vara ”konservativa” eller 

”liberala”, i enlighet med det kategoriserande språkbruk som nu har blivit så 

vanligt och som gör så stor skada.  

Men när de talar om de stora tingen befinner de sig i samklang och skillnaderna 

blir med ens oväsentliga. Ortodoxa, katolska och protestantiska kristna förenas 

inför mysteriet med Guds folk och dess historia och heliga skrifter, Jesus och 

hans död och uppståndelse, kyrkan och löftena. Dessa artiklar är alla på ett eller 

annat sätt kristocentriska och bibeltrogna. 

Om man med ”fundamentalism” menar en uppmärksamhet på och återgång till 

centrum, till det absolut väsentliga som ligger till grund – fundament – för den 

kristna tron, då är de fundamentalistiska. Om man med ”liberal” avser en 

skapande, nästan lekfull attityd av stor frihet i förhållande till skrift och 

tradition, och i synnerhet till ingrodda vanor och samhällsmönster, då är de 

liberala. Om man med ”konservativ” avser den attityd som söker det eviga i det 

förflutna och strävar efter att bevara det i nuet för att inte gå vilse bland 

samtidens alla blinkande ljus och larmande högtalare, då är de konservativa. 

Om man med ”radikal” menar beredvilligheten att kompromisslöst följa 
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evangeliet och först söka efter Guds rike och hans rättfärdighet, då är de 

radikala.  

Allt detta – närheten till det väsentliga, troheten till källorna, uppmärksamheten 

på det bestående i det förflutna – finns i den bhab som har varit vår ledstjärna i 

urvalet av artiklarna.  

Denna samklang som är så gåtfull och som i våra dagar gäckar oss, alltmer 

påtaglig i relationerna mellan bekännande kristna, men alltmer frånvarande i vår 

reflektion, är det enda som rättfärdigar Den kristna kyrkans tros anspråk på att 

vara en resurs för andlig och intellektuell förnyelse.  

Det är något som är oss givet, trots alla våra begränsningar, våra 

ställningstaganden och vårt intellektuella högmod. Vår enhet är inte något vi 

kan skapa själva, den skänks oss när vi närmar oss Gud genom Kristus. Då 

relativiseras våra övertygelser, perspektiv och åsiktsskillnader, därför att vi 

börjar se något som är så oändligt mycket större och rikare. Om denna samling 

texter kan hjälpa läsarna att få en glimt av detta har den fullgjort sin uppgift.  


