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Forskning om kristologin bland Svenska kyrkans
präster

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett forskningsuppdrag
om hur Svenska kyrkans präster i dag ser på de kristologiska frågorna.

Motivering
Kristen tro är kristen därför att den har Kristus i fokus. Detta är att säga det självklara.
Men om man tar del av ett slumpvis urval av predikningar i gudstjänster, på nätet eller
i radio- och tevesändningar blir det tydligt att det skett påtagliga förskjutningar i hur
präster i dag förkunnar om Jesus Kristus jämfört dels med vår kyrkas trosbekännelser
och bekännelseskrifter, dels med hur förkunnelsen var för bara några decennier sedan.
Som ett par yngre teologer har visat (Frida Mannerfelt och Clara Nystrand,
Kyrkans tidning 3/1 2019) har nåden i Kristus blivit alltmer frånvarande i flertalet
predikningar. Predikans innehåll har sekulariserats till att bli mer av inlägg i den
humanistiska debatten, av allmänmänsklig tröst och reflektion, än av att handla om
Gud, evangeliet och nåden i Kristus. Det finns anledning att anta att i detta göms även
en förändring i synen på Jesus Kristus, som tycks ha fått en mer undanskymd plats i
förkunnelse och undervisning. Faktum är att det räcker med att studera Svenska
kyrkans webbplats om kyrkans tro, så blir det påtagligt.
Årets kyrkomöte är tematiskt med fokus på undervisning. Det gör frågan om hur
tron och undervisningen om Jesus Kristus ser ut bland dem som ansvarar för konfirmandundervisning, bibelstudier osv. desto mer angelägen att utforska.
Det vore därför av stort värde att det görs en forskningsinsats kring de här frågorna.
Hur ser Svenska kyrkans präster på Jesus Kristus? Hur ser det ut i undervisning och
förkunnelse? Hur förhåller sig detta till den apostoliska och nicenska trosbekännelsen
formuleringar om Jesus, till kyrkofäderna och reformatorerna?
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