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Formáli 

Í námskeiðinu Eðli og hlutverk kristinnar kirkju sem kennt var við guðfræðideild 
Háskóla Íslands haustið 2013 vaknaði áhugi minn á tengslum kristinnar trúar og 
annarra trúarbragða. Ég vil þakka kennara námskeiðsins og núverandi leiðbeinanda 
mínum, Arnfríði Guðmundsdóttur fyrir að vekja forvitni mína á efninu með greinagóðri 
umfjöllun. Einnig vil ég þakka henni fyrir allar þær gagnlegu athugasemdir og hjálp 
sem ég naut við skrif þessarar ritgerðar. Ég vil þakka mínum nánustu fyrir stuðning 
og hvatningu á meðan skrifunum stóð. Samræður mínar við þá og Arnfríði um efni 
ritgerðarinnar gáfu mér ólík sjónarhorn á efnið. Fyrir hjálp þeirra allra gengu skrifin vel 
og varð ritgerðin mun betri en ella.   
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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um mismunandi afstöðu til tengsla kristinnar trúar og annarra 
trúarbragða. Rakin er saga þeirra atburða sem frá 15. öld hafa stuðlað að nýrri 
meðvitund Vesturlandabúa um margbreytileg trúarbrögð. Gerð er grein fyrir tveimur 
stefjum Biblíunnar sem snerta viðfangsefnið; vilja Guðs til að frelsa alla og hjálpræði 
fyrir tiltekna atburði og útvalda einstaklinga. Saga umræðunnar um tengsl kristinnar 
trúar og annarra trúarbragða er rakin í grófum dráttum. Hún hófst með skrifum 
kirkjufeðranna en á miðöldum varð Evrópa trúarlega einsleit og lítið var skrifað um 
efnið. Um og eftir 18. öld hófst umræðan á nýjan leik enda ný vitund um önnur 
trúarbrögð farin að mótast á Vesturlöndum. Frjálslynda guðfræðin á 19. öld, 
trúarbragðasögulegi skólinn um aldamót 20. aldar, nýrétttrúnaðurinn og síðara 
Vatíkanþingið á 20. öld tóku tengsl trúarbragðanna til umfjöllunar. Eftir því sem 
umræðan á 20. öld jókst varð mögulegt að skipta sjónarmiðum guðfræðinga sem 
fengust við viðfangsefnið í þrjú viðhorf; útilokandi afstöðu, innifelandi afstöðu og 
trúarlega fjölhyggju. Útilokandi og innifelandi afstaða eru kristsmiðlægar. Þær leggja 
áherslu á sérstöðu Krists og að fyrir hann einan geti mannkyn öðlast hjálpræði. 
Trúarleg fjölhyggja færir rök fyrir sameiginlegum kjarna allra trúarbragða, hafnar 
sérstöðu Krists og telur öll trúarbrögð vera hæfar leiðir til hjálpræðis. Viðhorfin 
greinast því í tvö meginsjónarmið; í kristsmiðlæga afstöðu og trúarlega fjölhyggju. 
Lesslie Newbigin og John Hick eru guðfræðingar sem starfað hafa mikið á 
fjöltrúarlegum vettvangi. Newbigin er tekinn sem dæmi um kristsmiðlæga afstöðu en 
Hick um fjölhyggju. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir lífi þeirra, starfi og afstöðu í stuttu 
máli.      
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1 Inngangur 

Í niðurlagi Matteusarguðspjalls stendur skrifað: „Allt vald er mér gefið á himni og 
jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skírið þá í nafni föður og 
sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið 
yður.“1 Sá sem mælti þessi orð var Jesús frá Nasaret. Hann hafði verið 
krossfestur í Jerúsalem fyrir boðskap sinn en risið upp frá dauðum á þriðja degi. 
Eftir upprisuna sannfærðust lærisveinar hans um að hann væri Kristur, hinn 
smurði sem kominn væri til að frelsa heiminn. Áður en Jesús steig upp til himins 
fól hann þeim að flytja boðskap sinn sem hafði valdið svo miklum usla og dregið 
hann til dauða. Kristnir menn hafa alla tíð síðan reynt að leysa þetta verkefni. 
Aðferðir þeirra hafa verið margvíslegar, boðskapnum hefur verið deilt í 
samfélagi fjölskyldu og vina, hrópaður á torgum, ritaður í bækur og blöð og 
dreift með tækninýjungum á borð við internet og snjallsímaforrit.  

Kristin trú hefur mætt mikilli gagnrýni og kirkjan verið sökuð um yfirgang og 
valdníðslu. Gagnrýnin á rétt á sér að mörgu leyti því heilu þjóðirnar voru 
„kristnaðar“ með hervaldi og pólitískum þvingunum ásamt því að skoðanakúgun 
og þröngsýni birtist ljóslega í rannsóknarrétti rómversk-kaþólsku kirkjunnar fyrr á 
öldum.  

Flest samfélög Vesturlanda eru ekki lengur jafn einsleit og áður heldur hafa 
orðið til fjölmenningarsamfélög þar sem fólk af ólíkum uppruna, með ólík 
trúarbrögð og siði býr saman. Fyrir kristið fólk á Vesturlöndum hefur 
fjölmenningin vakið upp margvíslegar spurningar eins og t.d.: Eru önnur 
trúarbrögð jafngild kristinni trú? Munu iðkendur þeirra verða hólpnir? Vafamálið 
snýst í megindráttum um tengsl kristinnar trúar og annarra trúarbragða og 
margir guðfræðingar hafa á síðari hluta 20. aldar reynt að útskýra sambandið 
þar á milli.   

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir mismunandi afstöðu 
guðfræðinga til tengsla kristinnar trúar og annarra trúarbragða. Gerð verður 
grein fyrir sögu guðfræðilegrar umræðu um viðfangsefnið í grófum dráttum og 
þeir þættir sem stuðlað hafa að aukinni meðvitund Vesturlandabúa um 
margbreytileg trúarbrögð taldir upp. Að lokum verða tvær megninstefnur bornar 
saman eins og þær birtast í meðförum helstu talsmanna þeirra og þeir kynntir.  

2 Forsaga núverandi kringumstæðna 

Kristin trú og umhverfi hennar tók umtalsverðum breytingum á síðustu öld. Á 
Vesturlöndum hnignaði vald, virðing og áhrif kristinnar trúar áþreifanlega um leið 
og veraldarvæðing (e. secularization) samfélagsins magnaðist. Samtímis jókst 
fjöldi kristinna mjög hratt í Afríku, Asíu og Suður-Ameríku og kristin kirkja 
breiddist út um stærra landsvæði en nokkru sinni fyrr.2  

Fræðimennirnir Plantinga, Thompson og Lundberg telja að lykilþáttur í 
hnígandi stöðu kristinnar trúar á Vesturlöndum á síðustu öld sé nýfengin vitund 

 
                                            

1 Matt 28.18-20, 2007. 
2 R. J. Plantinga, T. R. Thompson, M. D. Lundberg, An Introduction to Christian Theology, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2010, bls. 360. 
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Vesturlandabúa um margbrotin trúarbrögð heimsins, stærð þeirra og speki. 
Ósagt skal látið hvort þeir félagar hitti naglann á höfuðið með greiningu sinni 
enda væri það viðfangsefni í aðra ritgerð. Hinsvegar er útlistun þeirra á forsögu 
hinnar nýju vitundar um fjölda ólíkra trúarbragða mjög hjálpleg við að skilja 
vangaveltur um tengsl kristinnar trúar og annarra trúarbragða. Ekki er lengra en 
ein öld síðan að meðvitund um önnur trúarbrögð var langt frá því útbreidd á 
Vesturlöndum. Sú þróun sem stuðlaði að innreið vitundarinnar í vestrænt 
samfélag var þó löngu fyrr farin af stað. Plantinga og félagar fjalla um forsögu 
núverandi vitundar í riti sínu An Introduction to Christian Theology. Þar eru taldir 
upp sjö þættir sem stuðluðu að þessari nýju vitund.3   

Fyrsta skal nefna landafundi Evrópubúa í upphafi 15. aldar. Þeir gerðu það 
að verkum að evrópskar þjóðir, sér í lagi þær sem lögðu stund á siglingar, 
kynntust tilkomumiklum menningarheimum sem iðkuðu önnur trúarbrögð og 
héldu aðra siði. Á eftir landafundunum fylgdi nýlendustefna evrópskra þjóða og 
kristniboð. Fólksflutningar og ferðalög jukust milli heimshluta og Evrópubúar 
urðu varir við áður óþekktan menningarlegan og trúarlegan margbreytileika.4   

Á 16. öld olli siðbreytingin því að Evrópubúar kynntust meiri fjölbreytileika í 
trúarefnum en tíðkast hafði. Til urðu fleiri en ein leið til að iðka kristna trú þegar 
siðbótarmenn stofnuðu nýjar kirkjur og söfnuði.5 

Í kjölfar siðbreytingarinnar breiddust út mikil og blóðug átök í Evrópu í 
tengslum við ágreining í kristnum trúarefnum. Þessi hörmulegu stríð fengu 
hugsuði á 17. og 18. öld til að endurskilgreina eðli trúarbragða og hlutverk þeirra 
í samfélaginu. Einhverju varð að breyta í þankagangi um trúarefni til að forðast 
að kveikja hatursfullt ofbeldi. Lausnin var fólgin í því að skipta opinberun út fyrir 
skynsemi þegar kæmi að því að meta þau vandamál sem maðurinn stendur 
frammi fyrir og við leit að lausnum á þeim. Skynsemi sem var talin laus undan 
trúarlegum höftum, var settur sem dómari yfir trúarefnum og kristin trú ásamt 
sértækri opinberun (e. special revelation) var ekki talin standast kröfur 
skynseminnar. Þessar breytingar kenndar við upplýsingarstefnuna grófu undan 
trúverðugleika kristinnar trúar. Óánægja með átök og ósamræmi milli kristinna 
trúarhópa varð farvegur fyrir leit að algildri skynsemistrú og greiddi hún enn 
frekar fyrir hnattrænni sýn á trúarbrögð.6  

Á 19. öld jók fræðileg umræða enn á þá þróun sem farið hafði af stað. 
Námskrá evrópskra háskóla breyttist og ný rannsóknarsvið komu fram, t.d. 
sálfræði, mannfræði, félagsfræði og trúarbragðafræði. Í henni voru trúarbrögð 
borin saman og rannsökuð með þverfaglegum aðferðum. Rannsóknarvinnan 
gat af sér bækur sem fjölluðu um framandi trúarbrögð og þýðingar á fjölda 
helgirita. Aukin vitund um margslungna sögu trúarbragðanna skilaði sér áfram í 
gegnum kynslóðirnar og stuðlaði að frekari rannsóknum.7  

Hörmungar heimstyrjaldanna á fyrri hluta 20. aldar ögruðu kristnum 
fullyrðingum og knúðu fram nýjan þankagang í tengslum við trú, trúarbrögð og 

 
                                            

3 Sama rit, bls. 360-361. 
4 Sama rit, bls. 361. 
5 Sama rit, bls. 361. 
6 Sama rit, bls. 362. 
7 Sama rit, bls. 362. 
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hlutverk þeirra í einkalífi og opinberu rými. Hamfarirnar fengu marga 
Vesturlandabúa til að efast um eðli og tilvist almáttugs og kærleiksríks Guðs í 
líkingu við þann sem kristin trú boðar.8     

Um svipað leyti fór í gang atburðarrás í Asíu þar sem vaxandi óánægja ríkti 
með nýlendufyrirkomulag Vesturlanda. Indónesía, Víetnam og Indland 
skilgreindu sig frá nýlenduherrum sínum og hurfu aftur til trúar- og 
menningarlegrar arfleifðar sinnar. Kristin trú var þar með sett í ónáð sem 
vestrænt fyrirbæri nýlenduherranna. Íslam öðlaðist í kjölfarið nýjan kraft bæði 
sem trúarafstaða og sem pólitískt afl. Þessi endurnýjun menningar greyptist í 
vitund Vesturlanda næstu áratugina á eftir og er enn talin hafa áhrif.9 

Síðast en ekki síst hefur aukin hnattvæðing gegnt stóru hlutverki. Á 20. öld 
var eins og heimurinn minnkaði þegar augljóst varð að ákvarðanir teknar í 
einum heimshluta gætu auðveldlega haft áhrif á heiminn allan. Með ótrúlegum 
tækniframförum urðu öll samskipti milli landa og heimshluta auðveldari og fréttir 
utan úr heimi urðu daglegt brauð. Flugsamgöngur gerðu fólki kleift að ferðast 
heimshorna á milli og fólksflutningar vestur á bóginn frá löndum sem áður höfðu 
verið nýlendur jókst stórum. Þegar tók að síga á seinni helming aldarinnar var 
algengt að fólk ætti  samskipti við annað fólk af ólíkum uppruna og 
trúarbrögðum. Vegna tækifæra til persónulegra kynna dýpkaði vitund 
Vesturlandabúa um ólík trúarbrögð og áhugi almennings á framandi trú og 
menningu varð meiri.10     

Hin nýja vitund um fjölda og margbreytileika trúarbragða í heiminum var um 
það bil fimm aldir að þróast og taka á sig þá mynd sem við þekkjum í dag. Hægt 
og bítandi hefur vitundin breiðst út meðal Vesturlandabúa og orðið sífellt 
almennari. En fyrir margt kristið fólk veldur hún togstreitu. Hin ríkjandi afstaða 
innan kristinnar kirkju er að álíta aðeins kristna trú sanna og aðeins þá sem trúa 
á Jesú hólpna. Margir hafa fundið að önnur trúarbrögð búa að minnsta kosti yfir 
einhverjum sannleika og að iðkendur þeirra séu einlægir, meini vel og hafi 
þroskað siðgæði. Spurningar um sérstöðu kristinnar trúar og Krists hafa vaknað: 
Er Kristur og trúin á hann eina leiðin til hjálpræðis?11 

3 Kristni og önnur trúarbrögð 

Nútíma vangaveltur um tengsl kristinnar trúar og annarra trúarbragða eru ekki 
án fordæma í kirkjusögunni. Kristið fólk hefur löngum leitað svara í Biblíunni en 
rit hennar urðu til í umhverfi gegnsýrðu af fjölbreyttum trúarbrögðum. Hinir fyrstu 
kristnu og frumkirkjan sem varð til á 1. öld lifði líka og starfaði í umhverfi 
margvíslegra trúarbragða. Það er lærdómsríkt að skoða Biblíuna og skrif 
kirkjufeðranna til þess að skilja betur vangaveltur guðfræðinga nútímans um 
þessi efni.12   

 
                                            

8 Sama rit, 362-363. 
9 Sama rit, bls. 363. 
10 Sama rit, bls. 363. 
11 Sama rit, bls. 364. 
12 Sama rit, bls. 364. 
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3.1 Hvað segir Biblían?   
Tvö meginstef eru að finna í ritum Biblíunnar. Fyrra stefið er vilji Guðs til að 
frelsa alla sköpun: Guð er skapari alls sem til er og þráir samfélag mannanna. 
Hann hefur opinberað þeim guðdóm sinn með sköpunarverki sínu. Guð ber hag 
þjóðanna fyrir brjósti og ætlar að bjarga því sem hefur farið úrskeiðis vegna 
uppreisnar mannsins. Hann þráir að allir verði hólpnir og hefur þess vegna 
komið áætlun sinni um endurlausn heimsins í framkvæmd.13  

Seinna stefið er endurlausn gegnum tiltekna atburði og útvalda einstaklinga. 
Stefið er gegnumgangandi í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Aðeins 
er til einn sannur Guð og hann hefur ákveðið að frelsa heiminn í gegnum 
sérstakan hóp fólks. Guð gerir sáttmála við þennan hóp og sáttmálanum fylgja 
sérstakar lífsreglur sem hann þarf að fylgja. Í gegnum sögu sáttmálans er komu 
Messíasar heitið. Í Nýja testamentinu er byggt ofan á grunninn sem G.t. lagði. 
Staðhæfingar eru settar fram um sérstöðu Jesú frá Nasaret sem hinn eina 
frelsara heimsins. Aðeins hann er meðalgangari milli Guðs og manna og nafn 
hans sem yfir öll önnur nöfn er hafið, er það eina sem frelsað getur menn og 
fyrir því munu öll hné að lokum beygja sig.14  

Á milli þessarra tveggja stefja er talsverð spenna og hafa guðfræðingar allt 
frá dögum fornkirkjunnar reynt að losa spennunna með því að leggja áherslu á 
annað stefið á kostnað hins.15 

3.2 Viðhorf á fyrstu öldum kirkjunnar  
Kirkjufeðurnir höfðu sínar hugmyndir um önnur trúarbrögð og tengsl þeirra við 
kristna trú. Jústínus píslarvottur (f. um 100 e.Kr.) var einn þeirra og skrifaði á 2. 
öld e.Kr. um að sannleikann væri ekki bara að finna innan kirkjunnar. Kenning 
hans var sú að þótt kristin trú væri sannleikur væri sannleika einnig að finna í 
hinum heiðna heimi. Hann fullyrti að heimspeki samtíma síns, sem var trúarlegs 
eðlis, væri gjöf Guðs til að undirbúa komu fagnaðarerindisins. Rökstuðningur 
Jústínusar var á þessa leið: Kristur er hið eilífa Logos, Orð Guðs, sem skapaði 
heiminn og varð hold til endurlausnar mannkyni. Löngu áður en holdtekjan átti 
sér stað hafði Guð sáð fræjum Orðsins (Logos spermatikos) innra með 
mönnunum og um allan heiminn. Af þessum fræjum sprettur sönn þekking og 
hver sá sem reyndi að breyta eftir henni fyrir holdtekjuna getur kallast kristinn, 
t.d. Sókrates. Jústínus fullyrti að allt sem væri gott og satt í klassískri heimspeki 
kæmi frá Orðinu en heimspekingarnir hefðu þó oft vaðið í villu því þeir þekktu 
ekki Logos í heild sinni. Seinna með Kristi var hægt að þekkja Orðið í heild sinni 
og er kristin trú því æðri allri heimspeki og heiðni.16 

Tertúllíanus (f. um 160 e.Kr.), sem uppi var nokkrum áratugum seinna, 
hafnaði eindregið jákvæðri sýn Jústínusar til heimspekinnar. Hann áleit gríska 
heimspeki vera uppsprettu villutrúar og að engin þörf væri á því að líta eftir 

 
                                            

13 Sama rit, bls. 365. 
14 Sama rit, bls. 365. 
15 Sama rit, bls. 365. 
16 Alister E. McGrath, Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought [2. 
útg.], Oxford: Wiley- Blackwell, 2012, bls. 74; Plantinga o.fl., An Introduction, bls. 366. 
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sannleika annars staðar en innan kirkjunnar, utan hennar væri ekkert hjálpræði 
að finna.17 

Ágústínus (f. 354 e.Kr.) var mildari í garð heimspekinnar en Tertúllíanus, sér í 
lagi nýplatónismans sem átti margt sameiginlegt með eingyðistrú. Hann sá enga 
ástæðu til þess að kristnir menn ættu ekki að taka allt sem væri satt og 
samræmanlegt kristinni trú í grískri heimspeki og nýta það til útbreiðslu 
fagnaðarerindisins.  Aftur á móti vílaði hann ekki fyrir sér að brjóta niður trú á 
heiðna guði og dýrkun þeirra. Hinn eina sanna, kristna Guð bæri að dýrka en 
ekki aðra enda væru þær falskir og einskis nýtir.18  

Sú afstaða sem varð ráðandi innan kristinnar kirkju lagði áherslu á algjört rof 
milli kristinnar trúar og annarra trúarbragða. Hjálpræðið væri eingöngu í boði 
fyrir þá sem játuðu lykilatriði kristinnar trúar. Fyrstu greinar Aþanasíusar-
játningarinnar sem er talin vera frá 5. eða 6. öld, vitna um þetta viðhorf: 
„Sérhver sá sem hólpinn vill verða, verður umfram allt að halda almenna trú og 
sá sem ekki varðveitir hana hreina og ómengaða mun án efa glatast að eilífu.“19 
Í næstu greinum á eftir er almenn trú skilgreind sem trú á þrenninguna og tvíeðli 
Krists.20   

Á 4. öld fór af stað atburðarrás sem breytti trúarlegu landslagi á 
Vesturlöndum. Frumkirkjan hafði verið ofsótt af rómverskum yfirvöldum í þrjár 
aldir en fékk frelsi til að iðka trú sína árið 311 með tilskipun Galeríusar 
Rómarkeisara. Stuttu seinna tók eftirmaður hans, Konstantínus mikli (ríkti f. 
324-337), kristna trú og markaði það upphaf kristnitöku veldisins.21 Á valdatíma 
Þeódósíusar I (ríkti f. 379-395) gerði hann kristna trú að ríkistrú veldisins og 
bannaði heiðnar helgiathafnir.22 Rómaveldi var heimsveldi og því voru áhrif 
þessara breytinga gífurleg. Þessi atburðarrás leiddi til þess að Evrópa varð 
trúarlega einsleit þar sem yfirgnæfandi meirihluti var kristinnar trúar og engin 
knýjandi þörf var á að svara spurningunni um tengsl kristinnar trúar og annarra 
trúarbragða.23 

3.3 Trúarbragðaguðfræði á 18. öld fram til 21. aldar 
Mjög lítið fór fyrir vangaveltum um tengsl kristinnar trúar og annarra trúarbragða 
á miðöldum og fram yfir siðbreytingu. Einstaka guðfræðingur velti þessu þó fyrir 
sér. Peter Abelard (f. 1079) skrifaði um heiðna dýrlinga s.s. Job, Nóa og Enok. 
Gregoríus VII páfi (d. 1085) viðurkenndi möguleikann á því að múslimar sem 
hlýddu boðum Kóransins myndu frelsast. Skólaspekingurinn Tómas Akvínas (f. 
1225) mótaði hugmyndir rómversk-kaþólsku kirkjunnar um óbeina trú (e. implicit 

 
                                            

17 Plantinga o.fl., An Introduction, bls. 366 
18 Sama rit, bls. 366-67; McGrath, Historical Theology, bls. 76. 
19 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar: Játningarrit íslensku þjóðkirkjunnar, Reykjavík: Salt, 1980, 
bls. 60. 
20 Plantinga o.fl., An Introduction, bls. 367; Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar, bls. 60-62. 
21 McGrath, Historical Theology, bls. 20-21. 
22 Richard Fletcher, The Conversion of Europe: From Paganism to Christianity 371-1386AD, 
London: HarperCollins, 1997, bls. 38. 
23 William C. Placher, „What about them?“, Essentials of Christian Theology, ritstj. Placher, 
William C., Louisville: Westminster/John Knox Press, 2003, bls. 297-302, hér bls. 297.  



  

14 

faith) og skírn fyrir löngun (e. babtism by desire). Um og eftir 18. öld fóru 
vangaveltur um tengsl kristinnar trúar og annarra trúarbragða að verða sífellt 
fyrirferðarmeiri í guðfræðilegir umræðu.24 Sú þróun nýrrar vitundar sem lýst var í 
1. kafla var þá langt á veg komin. Evrópubúar voru orðnir varir við útbreidd og 
margbrotin trúarbrögð í öðrum menningarheimum þó álfan sjálf og önnur 
Vesturlönd væru áfram trúarlega einsleit.  

Afstaða frjálslyndu guðfræðinnar,25 (e. Liberal Protestantism) sem ruddi sér 
til rúms á 19. öld og blómstraði fram að fyrri heimsstyrjöld, var keimlík afstöðu 
Jústínusar píslarvotts. Að mati frjálslyndra guðfræðinga eins og Harnacks og 
Ritschls bæru önnur trúarbrögð vitni um almenna opinberun og væru undanfari 
kristinnar trúar sem væri æðsta form trúarbragða. Opinberun Guðs í Jesú Kristi 
væri aftur á móti endanleg og væri uppfylling annarra trúarbragða.26 

Trúarbragðasögulegi skólinn27 (e. history of religions school) hafði líka mikil 
áhrif á vangaveltur um tengsl kristinnar trúar og annarra trúarbragða á síðari 
hluta 19. aldar. Ernst Troeltsch, einn helsti fulltrúi stefnunnar leit svo á að hvorki 
kristni né önnur trúarbrögð væru algild eða alveg sönn. Þau væru bara sönn í 
samhengi sinnar eigin siðmenningar. Kristin trú hefði enga sérstöðu og hefði 
bara verið eitt af mörgum trúarbrögðum hins grísk-rómverska heims.28 

Ný-rétttrúnaðarstefna29 (e. neo-orthodoxy) í mótmælendaguðfræði kom fram 
sem andsvar við frjálslyndu guðfræðinni á fyrri hluta 20. aldar. Helsti forsprakki 
stefnunnar, Karl Barth, stillti trúarbrögðum upp andspænis opinberun. Menn 
gætu ekki lært að þekkja Guð með eigin framtaki, eina leiðin til guðsþekkingar 
væri fyrir sjálfsopinberun Guðs. Barth fullyrti að trúarbrögð væru tilraun manna 
til sjálfsréttlætingar og væru í eðli sínu byggð á vantrú sem streittist á móti 
opinberun Guðs. Aftur á móti hafði Guð fyrir náð sína gert kristna trú að sannri 
trú, fullyrti Barth. Án náðar tækist engri trú að láta sannleika Guðs í ljós.30 

Á Síðara Vatíkanþinginu sem sett var árið 1962 gaf rómversk-kaþólska 
kirkjan út opinbera yfirlýsingu um afstöðu sína til annarra trúarbragða. Í stað 
þess að leggja áherslu á hefðbundna afstöðu um að ekkert hjálpræði væri að 
finna utan kirkjunnar reyndi þingið að undirstrika það sem flest trúarbrögð eiga 
sameiginlegt. Þingið viðurkenndi að hjálpræðisáætlun Guðs næði til allra 
manna, að öll trúarbrögð eigi upphaf og takmark sitt í Guði og reyni að svara 

 
                                            

24 Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction [4. útg.], Malden: Blackwell, 2007, bls. 
445-446. 
25 Frjálslynda guðfræðin var guðfræðistefna sem átti upphaf sitt meðal þýskra mótmælenda á 
19. öld. Blómaskeið hennar markast af F.D.E. Schleiermacher (1768-1834) og Paul Tillich 
(1886-1965). McGrath, Historical theology, bls. 283. 
26 Plantinga o.fl., An Introduction, bls. 367. 
27 Trúarbragðasögulegi skólinn á við um hóp fræðimanna sem beitir tiltekinni fræðilegri nálgun á 
sögu trúarbragðanna og uppruna kristinnar trúar. Gengið er út frá því að efni Biblíunnar hafi 
mótast mjög á hverjum tíma af trúarbrögðum nágrannalandanna. McGrath, Historical theology, 
bls. 282. 
28 Plantinga o.fl., An Introduction, bls. 367-368. 
29 Ný-rétttrúnaðarstefnan lagði áherslu á vangetu mannsins til að öðlast þekkingu á Guði og 
réttri breytni og þörf mannsins fyrir guðlega opinberun. Emil Brunner (1889-1966) og Dietrich 
Bonhoeffer (1906-45) eru dæmi um guðfræðinga undir áhrifum stefnunnar. Sama rit, bls 528, 
533, 535.  
30 Sama rit, bls. 368 og 528. 
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spurningum sem tilvera mannsins vekur. Með yfirlýsingu sinni reyndi þingið að 
opna afstöðu kirkjunnar til annarra trúarbragða án þess þó að draga úr vægi 
eigin skuldbindingar við trú sína á Krist.31   

Sífellt fleiri guðfræðingar hafa fjallað um tengsl kristinnar trúar og annarra 
trúarbragða efir því sem liðið hefur á 20. öld og samfélög Vesturlanda orðið 
margbreytilegri. Skipta má guðfræðingum í þrjá megin hópa eftir því hvaða 
afstöðu þeir aðhyllast. Allir fjalla þeir á mismunandi hátt um það hvernig Guð 
opinberast mönnunum, hverjir séu hólpnir, og hvar hjálpræði sé að finna.  

3.4 Útilokandi afstaða 
Fyrsta afstaðan er hin hefðbundna afstaða kristinnar kirkju. Hana má nefna 
útilokandi (e. exclusive) afstöðu og þeir sem aðhyllast hana telja aðeins eina 
leið liggja til Guðs. Mikið er gert úr því sem greinir kristna trú frá öðrum 
trúarbrögðum og áhersla lögð á að Kristur sé eini meðalgangari milli Guðs og 
manna, fyrir hann einan getur mannkyn orðið hólpið. Kirkjan ein býr yfir 
opinberun Guðs í Kristi og aðeins þeir sem trúa á Krist geta gert tilkall til 
hjálpræðis.32 

Lútherski guðfræðingurinn George Lindbeck er einn þeirra sem hefur hvað 
mest mótað útilokandi afstöðu til annarra trúarbragða á síðustu áratugum. Hann 
gengur út frá menningar- og málvísindalegu líkani í skilningi sínum á 
mismunandi trúarbrögðum. Trúarbrögð eru hliðstæð tungumálum að mati 
Lindbecks. Trúarleg upplifun fólks af umheiminum ræðst af iðkun þeirrar trúar 
sem viðkomandi aðhyllist. Trúarbrögð eru eins og utanaðkomandi orð að því 
leyti sem þau móta einstaklinginn og umhverfi hans.33  

Lindbeck heldur því fram að enginn geti frelsast nema að hann fái að heyra 
fagnaðarerindið og í kjölfarið játast Kristi. Ekkert hjálpræði er utan kirkjunnar en 
þar er heldur engin útskúfun. Glötun er aðeins örlög þeirra sem hafna 
fagnaðarerindinu en til þess að geta meðvitað hafnað því þarf að þekkja 
tungumál trúarinnar. Þeir sem fá ekki tækifæri til að læra tungumálið og taka 
afstöðu til þess fá annað tækifæri er þeir standa frammi fyrir Kristi að jarðlífinu 
loknu.34 

Lindbeck telur útilokandi afstöðu meta raunverulegan mismun trúarbragð-
anna og geri aðilum í trúarlegri samræðu kleift að virða hver annan sem ólíka 
aðila. Slík samræða getur verið auðgandi fyrir báða aðila því það er vel 
mögulegt að önnur trúarbrögð búi yfir sannleika og mikilvægum staðreyndum 
sem kristin trú þekkir ekki enn.35 

Guðfræðingar sem aðhyllast útilokandi afstöðu hafa verið gagnrýndir fyrir að 
neita möguleika þeirra sem ekki eru kristnir til hjálpræðis og að afstaðan sé í 
algjörri þversögn við vilja Guðs til að frelsa alla. Gagnrýnin hittir oft í mark en 

 
                                            

31 Sama rit, bls. 369. 
32 Sama rit, bls. 370. 
33 Gavin D’Costa, „Theology of Religions“, The Modern Theologians: An Introduction to 
Christian theology in the twentieth century, ritstj. David F. Ford, Oxford: Basil Blackwell, 1989, 
bls. 274-290, hér bls. 276-277. 
34 Sama rit, bls. 277. 
35 Sama rit, bls. 277-278. 
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margir guðfræðingar, til dæmis Lindbeck og Barth, leggja vantrú eða 
þekkingarleysi á fagnaðarerindinu ekki að jöfnu við glötun. Hugmynd Lindbecks 
er að allir fái tækifæri til að taka afstöðu hvort sem er í þessu lífi eða því næsta. 
Barth fullyrti hins vegar að náð Guðs í Kristi muni yfirvinna alla að lokum við 
endi tímanna og allir verði hólpnir. Mismunurinn milli útilokandi guðfræðinga 
sýnir breidd afstöðunnar.36     

3.5 Innifelandi afstaða 
Annað og opnara viðhorf, innifelandi (e. inclusive) afstaða, felst í þeirri trú að þó 
svo Guð eigi í sérstöku sambandi við kristna kirkju sé hjálpræðið ekki bundið 
henni. Iðkun annarra trúarbragða gæti á sama hátt leitt til hjálpræðis. Enginn 
verður þó hólpinn nema fyrir friðþægingu Krists en hún gildir undir vissum 
kringumstæðum fyrir fólk af öðrum trúarbrögðum fyrir almenna opinberun og 
rétta breytni.37  Rómversk-kaþólski guðfræðingurinn Knitter bendir á að þessi 
innifelandi afstaða sé útilokandi í eðli sínu þar sem hún viðurkenni ekki gildi 
annarra trúarbragða á þeirra eigin forsendum.38 Því mætti til einföldunar kalla 
innifelandi og útilokandi afstöðu kristsmiðlæga afstöðu.  

Rómversk-kaþólski guðfræðingurinn Karl Rahner hafði með skrifum sínum 
um innifelandi afstöðu mikil áhrif á síðara Vatíkanþingið og umræðuna þar um 
tengsl rómversk-kaþólsku kirkjunnar við önnur trúarbrögð.39 Að mati Rahners er 
kristin trú hin fullkomna trú byggð á einstakri opinberun Guðs í Kristi. Hjálpræði 
er  eingöngu að finna í Kristi eins og hann er skilinn í hefð kirkjunnar og engin 
önnur trúarbrögð eru jafngild kristinni trú. Rahner gerði sér samt sem áður 
engar grillur um að trúarlegur margbreytileiki myndi líða undir lok og kristin trú 
taka yfir. Fjöldi ólíkra trúarbragða myndi fylgja tilveru mannsins um ókomna tíð. 
Hann var þó meðvitaður um það að kristin trú væri bæði bundin sérstöku 
tímabili og landsvæði. Þar af leiðandi væru margir sem aldrei hefðu haft 
tækifæri til að heyra fagnaðarerindið um Krist. Það gæti ekki þýtt að þeir sem 
aldrei hefðu heyrt ættu engan möguleika á frelsun því það væri andstætt vilja 
Guðs sem vill að allir verði hólpnir. Rahner dró þá ályktun að önnur trúarbrögð, 
þrátt fyrir villur og vankanta, væru hæf til að miðla iðkendum sínum náð Guðs 
þar til þeim yrði boðað fagnaðarerindið. Þrátt fyrir að vera ósönn væri náð Guðs 
miðlað með því að kalla fram „kristinn“ lífsmáta, t.d. óeigingjarnan 
náungakærleika. Á meðan iðkendur annarra trúarbragða hafa ekki heyrt 
fagnaðarerindið eru þeir óþekktir kristnir (e. anonymous christians) segir 
Rahner. Frasinn á við um þá sem meðtekið hafa náð Guðs án þess að hafa 
áttað sig á því.40 Rahner hefur verið gagnrýndur fyrir forræðishyggju (e. 
paternalism) því hann býr iðkendum annarra trúarbragða stað meðal hinna 
kristnu, stað sem þeir hafa ekki sýnt neinn áhuga á.41  

 
                                            

36 McGrath, Historical Theology, bls. 262. 
37 Plantinga o.fl., An Introduction, bls. 370-371. 
38 Paul F. Knitter, „What about them?“, Essentials of Christian Theology, ritstj. William C. 
Placher, Louisville: Westminster/John Knox Press, 2003, bls. 302-318, hér bls. 308. 
39 Plantinga o.fl., An Introduction, bls. 549. 
40 McGrath, Christian Theology, bls. 458-459. 
41 McGrath, Historical Theology, bls. 264. 
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3.6 Trúarleg fjölhyggja  
Þriðja afstaðan er trúarleg fjölhyggja (e. religious pluralism). Öfugt við hin tvö 
viðhorfin hafnar trúarleg fjölhyggja sérstöðu kristinnar trúar og Kristi sem eina 
frelsara heimsins. Trúarbrögð eru viðurkennd á eigin forsendum og engin 
trúarhefð er sögð vera sannari annarri. Þrátt fyrir mismun trúarbragða eru þau 
samt öll jafngild. Þau búa yfir skilningi á sama grundvallarveruleika sem þau 
kalla ýmsum nöfnum eftir því hvort þau skilgreina hann sem persónulegan, 
ópersónulegan eða guðlausan. Guðfræðingar sem aðhyllast trúarlega fjölhyggju 
forðast oft orðið „Guð“ og nota frekar hugtök eins og Reyndin (e. the Real) eða 
æðsti veruleiki (e. ultimate reality). Margar leiðir liggja til „Guðs“ og hver 
trúarhefð hefur sinn háttinn á þegar kemur að því að skilgreina hinn æðsta 
veruleika og veginn til hjálpræðis.42  

Indverski guðfræðingurinn Stanley J. Samartha var áberandi talsmaður 
trúarlegrar fjölhyggju á seinni hluta 20. aldar ásamt því að vera lykilmaður 
Alkirkjuráðsins í samræðum milli trúarbragða. Hann barðist fyrir því að fjölbreytt 
trúarbrögð gætu starfað saman og lifað í friði og réttlæti og var sannfærður um 
að friðsamleg sambúð allra trúarbragða í hnattvæddum heimi væri sú áskorun 
sem einkenndi okkar tíma.43  

Fjölhyggja Samarthas gengur út frá því að aðeins einn Guð, eða það sem 
Samartha kallar Leyndardóminn (e. the Mystery), sé til og öll trúarbrögð 
heimsins séu sögulega og menningarlega skilyrt svörun við honum. Guð, Allah, 
Brahman og önnur nöfn sem tjá guðdóminn eða hinn æðsta veruleika eru 
aðeins táknræn vísun til Leyndardómsins. Hann er í eðli sínu fjölbreyttur og 
hafinn yfir mannlegan skilning og því getur engin ein trúarhefð fullyrt að hún búi 
yfir endanlegri þekkingu á Leyndardóminum. Fjölbreytni mannlegs eðlis, 
smekks og menningar kallar á fjölbreytt trúarbrögð og ekki er hægt að ætlast til 
að fólk sem kemur úr ólíkri menningu aðhyllist sömu trúarbrögð að mati 
Samarthas. Hann krefst þess að hjálpræðislegt gildi allra trúarbragða sem séð 
hafa mönnum fyrir andlegri, siðferðilegri og trúarlegri merkingu um aldir sé 
viðurkennt. Hjálpræðislegt gildi hverrar trúarhefðar takmarkast þó við iðkendur 
hennar og gildir ekki fyrir aðra.44 

Samartha veit að fyrir margt kristið fólk er hægara sagt en gert að samþykkja 
fjölhyggju hans. Hann leggur til tvær aðgerðir sem geti gert mönnum auðveldara 
fyrir. Í fyrsta lagi þurfa kristsfræði, andafræði (e. pneumatology - fræðin um 
heilagan anda) og trúboðsfræði (e. missiology) að hætta að einblína á Krist og 
verða guðmiðlæg (e. theocentric) í staðinn. Í öðru lagi er mikilvægt að 
guðfræðin snúi sér að samræðum milli trúarbragða og að trúariðkun sem 
uppsprettu skilnings og opinberunar. Hann hvetur guðfræðinga til að sleppa 
takinu af kristsmiðlægri hefð kirkjunnar og hætta sér út í hið óþekkta í trausti til 
Leyndardómsins sem starfi í öllum trúarbrögðum.45 

 
                                            

42 McGrath, Christian Theology, bls. 460; Plantinga o.fl., An Introduction, bls. 2010: 371. 
43 Anselm Kyongsuk Min, „Asian theologians“, A New Handbook of Christian Theologians, ritsj. 
D.W. Musser og J.L. Price, Nashville: Abingdon Press, 1996, bls. 22-48, hér bls. 36. 
44 Sama rit, bls. 37. 
45 Sama rit,  bls. 38. 
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Gagnrýnendur trúarlegrar fjölhyggju hafa bent á að forgöngumenn hennar 
séu í klípu. Þeir þurfa annars vegar að færa rök fyrir því að eigin afstaða standi 
framar öðrum hefðbundnum sjónarmiðum. Hins vegar útilokar skuldbinding 
þeirra við fjölhyggjuna einmitt þann grunn sem þeir gætu byggt rök sín á. 
Jafnframt fetta guðfræðingar fjölhyggjunnar fingur út í kristna fyrir að finna að 
öðrum trúarbrögðum en falla sjálfir í sömu gryfju og gagnrýna kristna fyrir kristin 
viðhorf.46  

3.7 Kristsmiðlægni andspænis fjölhyggju 
Þegar þrjár stefnur guðfræðinga á síðari hluta 20. aldar eru bornar saman 
kemur í ljós að munurinn á útilokandi og innifelandi afstöðu er ekki eins mikill og 
ætla mætti. Bæði sjónarmiðin leggja mikið upp úr sérstöðu Krists og kristinnar 
trúar samanborið við önnur trúarbrögð og tengja hjálpræðið við 
friðþægingarverk Krists. Þeir sem aðhyllast útilokandi afstöðu leggja áherslu á 
að enginn verði hólpinn nema fyrir trú á Krist. En fylgismenn innifelandi afstöðu 
opna fyrir þann möguleika að önnur trúarbrögð eða almenn opinberun geti 
miðlað hjálpræðinu sem fæst fyrir Krist. Báðar stefnurnar eru því 
kristsmiðlægar. Trúarleg fjölhyggja hafnar hins vegar sérstöðu Krists og 
kristinnar trúar og markar það á afgerandi hátt skil milli hennar og fyrrnefndra 
sjónarmiða. Óhætt er að stilla kristsmiðlægum sjónarmiðum upp andspænis 
trúarlegri fjölhyggju því afstaðan til Krists greinir stefnurnar sundur.      

Í framhaldinu verða tveir breskir guðfræðingar teknir til umfjöllunar. Þeir voru 
báðir iðnir við að skrifa um tengsl kristinnar trúar og annarra trúarbragða á síðari 
hluta 20. aldar. Sá fyrri sem tekinn verður til athugunar er John Hick en hann 
var leiðandi talsmaður trúarlegrar fjölhyggju á seinni hluta 20. aldar og hefur sett 
mark sitt á umræðu um tengsl kristinnar trúar og annarra trúarbragða. Hinn er 
Lesslie Newbigin en hann var einn mikilvirkasti talsmaður kristsmiðlægrar 
afstöðu til annarra trúarbragða á 20. öld. Báðir störfuðu þeir mikið á vettvangi 
fjölbreyttra trúarbragða og hefur reynsla þeirra mótað guðfræði þeirra á ólíka 
vegu. Stiklað verður á stóru um ævi þeirra og guðfræði. 

4 John Hick 

John Harwood Hick fæddist þann 20. janúar 1922 í Scarborough, Englandi. 
Fjölskylda hans var ekki sérstaklega trúrækin en áhugi Hicks á trúmálum 
kviknaði snemma þar sem móðir hans og móðuramma höfðu lagt stund á hin 
ýmsu trúarbrögð. Þegar Hick var við lögfræðinám við Háskólann í Hull snerist 
hann til kristinnar trúar og varð fyrir afturhvarfsreynslu. Trúarreynsla hans varð 
til þess að hann hætti samstundis í lögfræði og fór í embættisnám í guðfræði, 
fyrst í Hull og síðar í Edinborg. Í byrjun var hann undir áhrifum 
vakningarkristindóms og bókstafshyggju en með tíð og tíma gaf afstaða hans 
undan fyrir frjálslyndum viðhorfum. 47  

Er Hick var við nám í Edinborg brast síðari heimstyrjöldin á. Hann neitaði að 
gegna herskyldu af samviskuástæðum en gekk í stað þess í sjúkraflutningalið 

 
                                            

46 McGrath, Christian Theology, bls. 462. 
47 David C. Cramer, „John Hick“, Internet Encyclopedia of Philosophy (skammstafað IEP), sótt 
1.mars 2014 af http://www.iep.utm.edu/hick/  
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Vinanna (e. Friends Ambulance Unit) og starfaði í Egyptalandi, Ítalíu og 
Grikklandi á stríðsárunum. Skömmu eftir stríðið kláraði hann guðfræðinám sitt í 
Edinborg, fór til Oxford 1948 í Oriel College og lauk doktorsnámi í heimspeki en 
hann hafði frá unglingsárum haft brennandi áhuga á heimspeki. Menntagöngu 
Hicks var þar með ekki lokið heldur hélt hann árið 1950 til Westminster 
háskólans í Cambridge þar sem hann lagði stund á prestnám fyrir 
Öldungakirkjuna (e. Presbyterian church). Í Cambridge kynntist hann verðandi 
eiginkonu sinni, Hazel, sem fylgdi honum eftir útskriftina til Belford þar sem 
hann gegndi prestsembætti í nokkur ár.48 

Árið 1956 yfirgaf Hick heimaland sitt og hélt ásamt konu sinni til Ithaca í New 
York fylki Bandaríkjanna þar sem hann fékk stöðu aðstoðarprófessors í 
heimspeki við Cornell Unversity. Þetta var upphafið að löngum ferli við kennslu 
og fræðistörf í heimspeki en til prestsstarfa sneri hann ekki aftur. Hann staldraði 
þó ekki lengi við í Cornell University heldur flutti sig til Princeton Theological 
Seminary þar sem fékk stöðu sem prófessor í kristinni heimspeki. Á meðan 
hann starfaði við skólann varð uppi ágreiningur um hvort Hick mætti halda stöðu 
sinni í ljósi þess að hann trúði ekki á meyfæðingu Krists. Hann fékk að halda 
stöðunni en skömmu seinna fór hann í rannsóknarleyfi til Cambridge á 
Englandi. Á meðan Hick var þar við ritstörf bauðst honum lektorstaða við 
skólann sem hann gegndi í þrjú ár áður en hann varð prófessor í trúarheimspeki 
við Háskólann í Birmingham haustið 1967.49 

Í Birmingham fór fjölhyggjuviðhorf Hicks að taka á sig skýra mynd. Hann 
varði miklum tíma utan kennslustunda með hópum samsettum af fólki sem 
aðhylltist mismunandi trúarbrögð. Hóparnir unnu saman að lausn vandamála 
sem snertu mismunandi litarhátt fólks í borginni og umhverfi hennar.50 Þrátt fyrir 
að greina mjög mismunandi trúarhefðir þá skynjaði hann að „í 
grundvallaratriðum væri það sama að gerast á öllum þessum fjölbreyttu stöðum 
til helgihalds.“51 John tók einnig mikinn þátt í starfi hópsins Öll trúarbrögð fyrir 
sameinaðan kynstofn (e. All Faiths for One Race) sem barðist fyrir 
borgararéttindum í Birmingham.52 Samhliða þessu ferðaðist hann um Asíu til 
þess að kynnast hindúisma, síkisma og búddisma af eigin raun.53  

Árið 1977 olli Hick deilum með bók sem gefin var út undir hans ritstjórn. 
Bókin hét þeim eldfima titli The Myth of God Incarnate. Ári síðar var honum 
boðin prófessorsstaða í trúarheimspeki við Claremont Graduate University eftir 
að hafa haldið þar fyrirlestur. Hann þáði boðið en kenndi til skiptis í Claremont 
og Birmingham í þrjú ár áður en hann færði sig alfarið til Claremont. Næstu tíu 
árin kenndi hann, skrifaði og þróaði tilgátu sína um fjölhyggjueðli guðdómsins. 
Árið 1992 lét Hick af störfum sjötugur að aldri og sneri heim til Englands. Í 
Birmingham hélt hann áfram að sinna ritstörfum og fræðimennsku fram yfir 
áttrætt ásamt því að ferðast víða í tengslum við fyrirlestra sína. Hick lést 9. 

 
                                            

48 Sama heimild. 
49 Sama heimild; John Hick, John Hick: An Autobiography, Oxford: Oneworld, 2002, bls. 143. 
50 Cramer, „John Hick“, IEP. 
51 Hick, John Hick, bls. 160. 
52 Cramer, „John Hick“, IEP. 
53 Sama heimild. 
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febrúar 2012 stuttu eftir að hafa flutt sína síðustu ræðu opinberlega er 
Háskólinn í Birmingham veitti honum heiðursdoktorsnafnbót í guðfræði.54  

4.1 Fjölhyggja Hicks 
Kenning Hicks er afrakstur rannsókna hans á sögu trúarbragðanna. Hick 
fullyrðir að stóru heimstrúarbrögðin búi yfir sama hjálpræðisferlinu. Það birtist 
sem ferli frá sjálfhverfu (e. self-centredness) til afstöðu þar sem Reyndin (e. the 
Real) er miðpunktur mannlegs lífs. Þessa afstöðu kallar Hick Reyndarhverfu (e. 
Reality-centredness).55 Reyndin er hugtak sem Hick notar yfir hinn yfirskilvitlega 
(e. transcendent) veruleika sem trúarbrögðin kalla mismunandi nöfnum s.s. 
Guð, Allah, Vishnú, Brahman, Dharmakaya o.fl. Hick kýs að nota þetta hugtak 
því það er opið og hlutlaust og getur tjáð hinn æðsta veruleika hvort sem hann 
er talinn vera persóna eða ekki. Hugtakið er heppilegt að mati Hicks því það 
tilheyrir ekki neinni sérstakri trúarhefð en er þó notað innan þeirra flestra.56  

Hick gerir mikið úr kenningu heimspekingsins Karls Jaspers (1883-1968) um 
svokallað öxulskeið í sögu mannsins og trúarbragða hans. Tímabilið er gróflega 
áætlað hafa hafist í kringum 8. öld f. Kr. og staðið í u.þ.b. sex aldir. Á þessu 
tímabili, segir Hick: 

áttu sér stað áhrifarík augnablik trúarlegrar reynslu í hverri af þeim 
fjórum þungamiðjum siðmenningar - Grikklandi, Mið-Austurlöndum, 
Indlandi og Kína - þaðan sem hin þróaðri trúarbrögð hafa komið. [...] 
Guðleg opinberun gat ekki borist [vegna takmarkaðra tjáskipta á milli 
menningarheima], á neinn mannlegan hátt, til mannkyns sem heildar, 
heldur aðeins í gegnum aðskildar opinberanir innan ólíkra strauma 
mannkynssögunnar. Það er því eðlileg og í raun óumflýjanleg tilgáta 
að Guð, Hinn æðsti guðdómlegi veruleiki, hafi á þessu öxulskeiði 
opinberast mönnum gegnum fjölda af sérstaklega næmum og 
móttækilegum manneskjum.57 

Á öxulskeiðinu urðu til hugmyndir um persónulegt hjálpræði, firrta veröld og 
ábyrgð mannsins til að betrumbæta hana. Hick segir firringu heimsins stafa af 
sjálfhverfu mannsins og á öxulskeiðinu hafi heimstrúarbrögðin byrjað að boða 
frelsun undan firringunni. Maðurinn gæti umbreyst, látið af sjálfhverfu sinni og 
lifað óeigingjörnu lífi sem hefur Reyndina að þungamiðju. Trúarbrögð sem 
gengu í gegnum þessa þróun snúast um að bera kennsl á Reyndina og 
samsama sig henni, verða „hrein/n“ og þiggja innblástur og uppörvun til að láta 

 
                                            

54 Sama heimild. 
55 D’Costa, „Theology of Religions“, bls. 275. 
56 John Hick, An Interpretation of Religion: Human Responses to The Transcendent [2. útg.], 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004, bls. 9-11.  
57 Þýðing höf. á: „seminal moments of religious experience occurred in each of the four principal 
centres of civilisation - Greece, the Near East, India, and China - out of which the higher 
religions have come. [...] There could not be a divine revelation, through any human means, to 
mankind as a whole, but only separate revelations within the different streams of human history. 
And so it is natural and indeed an inevitable hypothesis that God, the ultimate divine reality, was 
in this axial period becoming known to mankind through a number of specially sensitive and 
responsive spirits.“  John Hick, God has many names, London: Macmillan, 1980, bls. 52-53. 



  

21 

af eigingirni sinni og öðlast heilagleika í þeim skilningi að iðka kærleika, 
hluttekningu og umhyggju gagnvart öðrum mönnum.58 

Hick greinir á milli Reyndarinnar í sjálfri sér (þ. an sich) og Reyndarinnar eins 
og mismunandi hópar manna upplifa og útskýra hana.59 Í sundurgreiningu sinni 
byggir hann á þekkingarfræði Kants en sá síðarnefndi greindi á milli veruleikans 
eins og hann er í sjálfum sér og eins og hann kemur fyrir þegar við skynjum 
hann með skynfærum okkar. Kant fullyrti að ekki væri hægt að þekkja 
veruleikann í sjálfum sér beint heldur aðeins eins og hann birtist manninum í 
gegnum skilningarvitin.60 Hick yfirfærir þessa hugmynd á Reyndina. Ekki er 
hægt að þekkja Reyndina í sjálfri sér heldur aðeins Reyndina eins og hún 
kemur fyrir. Það eina sem hægt er að segja um Reyndina í sjálfri sér er að hún 
er sá veruleiki sem framkallar í huga okkar Reyndina eins og hún birtist okkur.61        

Reyndin og ferlið frá sjálfhverfu til Reyndarhverfu er sett fram á mismunandi 
hátt í trúarbrögðunum og endurspeglar mismunurinn ólíka menningarheima. Sá 
munur sem er hvað mest eftirtektarverður er hvort hinn æðsti veruleiki sé settur 
fram sem persóna eða ekki. Að mati Hicks eru bæði sjónarmiðin lituð af 
menningarlegu umhverfi sínu. En þó að menning hinna trúuðu ráði því hvernig 
þeir ímyndi sér Reyndina eru hugmyndir þeirra ekki menningarbundið frávarp62 
(e. projection), heldur raunverulegur snertiflötur við Reyndina. Reynsla og 
þekking þeirra sem snertir eru af Reyndinni er aldrei milliliðalaus og litast alltaf 
af menningu viðkomandi.63  

4.2 Hick og Kristur 
Hick líkir framsetningu sinni á trúarlegri fjölhyggju við kóperníska64 byltingu 
innan kristinnar guðfræði.65 Hann hafnar hinni kristsmiðlægu afstöðu til annarra 
trúarbragða og vill að kristnir guðfræðingar geri Reyndina að miðpunktinum.66 
Hick hafnar klassískri kristsfræði á forsendum óvæginnar sögurýni á textum 
Nýja testamentisins sem stillir hinum sögulega Jesú upp á móti Jesú 
hefðarinnar. Aðferðin gengur út frá því að Nýja testamentið sé óáreiðanleg 
heimild um hinn sögulega Jesú.67 Hick fullyrðir:  

 
                                            

58 Ed. L. Miller og Stanley J. Grenz, Fortress Introduction to Contemporary Theologies, 
Minneapolis: Fortress Press, 1998, bls. 183-184. 
59 Hick, An Interpretation, bls. 236. 
60 McGrath, Christian Theology, bls. 461; Miller og Grenz, Contemporary Theologies, bls. 187.  
61 Hick, An Interpretation, bls. 243 og 246. 
62 Frávarp er hugtak sem kemur fyrir í trúarbragðagagnrýni Feuerbachs. Hann taldi hugmynd 
manna um tilveru Guðs stafa af því að þeir hlutgerðu sjálfa sig ómeðvitað og eignuðu hlutnum, 
Guði, háleitar hugmyndir sem innihéldu þeirra eigin þrár, þarfir og ótta. McGrath, Christian 
Theology, bls. 449-450.   
63 Miller og Grenz, Contemporary Theologies, bls. 185-186. 
64 Kóperníkus setti fram tilgátu á 16.öld um að sólin væri miðpunktur alheimsins en ekki jörðin 
eins og þá var talið. Hugmyndir hans ollu byltingu á heimsmynd Evrópubúa sem einnig voru 
farvegur fyrir framgöngu nútíma vísinda.   
65 Sama rit, bls. 181. 
66 D’Costa, „Theology of Religions“, bls. 275. 
67 Miller og Grenz, Contemporary Theologies, bls. 188. 
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Sannarlega getur maður ekki lengur álitið það sem staðreynd 
staðfesta í Nýja testamentinu að Jesús hafi álitið sjálfan sig sem Guð 
holdi klæddan. [...] Nú ef Jesús sjálfur leit ekki á sig sem Guð í 
mannsmynd, má maður vel spyrja hvort fylgismenn hans ættu að 
gera það.68 

Hick telur að það gangi ekki upp að líta á Krist sem eina frelsara heimsins og 
son Guðs. Þrátt fyrir að klassísk kristsfræði hafi eitt sinn þjónað tilgangi sínum 
sé hún nú orðin „vandræðalegur umframfarangur“.69 Holdtekjan er goðsögn að 
mati Hicks en goðsögn notar hann yfir sögu „sem ekki er bókstaflega sönn [...] 
sem er heimfærð upp á einhvern eða eitthvað en á ekki bókstaflega við, en 
laðar fram sérstaka afstöðu hjá áheyrendum sínum.“70 Holdtekjan er leið 
kristinna manna til þess að staðfesta að í Kristi sé lifandi samband við hinn 
yfirskilvitlega Guð. Hún er því ekki þekkingarfræðileg fullyrðing um að aðeins í 
Kristi hafi Guð fyllilega opinberast.71  

4.3 Mótrök Hicks gegn kristsmiðlægum sjónarmiðum 
Útilokandi afstaða er úrelt að mati Hicks og hann heldur því fram að fáir fylgi 
henni í dag.72 Hugmyndin um að Kristur sé eini meðalgangari milli Guðs og 
manna og fyrir hann einan sé hægt að öðlast hjálpræði er í mótsögn við vilja 
Guðs til að frelsa allt og alla segir Hick. Hann vill meina að það sé hreinlega 
ókristilegt að halda að Guð hafi sett svo þröng skilyrði til frelsunar að aðeins lítill 
hluti mannkyns ætti möguleika á því að öðlast hjálpræði.73 Að mati Hicks má 
slík þröngsýni sín einskis gagnvart þeirri staðreynd að flest trúarbrögð eru 
nátengd menningarumhverfi sínu og fæðingarstaður ræður mestu hvaða 
trúarbrögð fólk aðhyllist.74 

Ekki fer Hick mildari höndum um innifelandi afstöðu og lýsir henni sem 
„sálfræðilegri brú milli hins gamla viðhorfs sem ekki er lengur viðunandi og hins 
nýja viðhorfs [þ.e. trúarleg fjölhyggja] sem er að koma í ljós“ en Hick telur að 
„fyrr eða síðar þurfum við að fara af brúnni yfir á hinn bakkann.“75. 
Guðfræðingar á borð við Rahner sem leggja hart að sér við að útfæra 
innifelandi afstöðu á skynsamlegan hátt meina vel en það er ekki nóg að mati 
Hicks. Þeir eru að vinna með úrelta kreddu sem á sér ekki lengur forsendur í 

 
                                            

68 Þýðing höf. á: „[C]ertainly one can no longer regard it as a fact proved out of the new 
testament that Jesus thought of himself as God incarnate. [...] Now if Jesus himself did not think 
of himself as God incarnate, one might well ask whether his disciples ought do so.“ Hick, God 
has many names, bls. 54-55.  
69 „excess baggage“ Miller og Grenz, Contemporary Theologies, bls. 188. 
70 Þýðing höf. á: „story which is not literally true [...] which is applied but which does not literally 
apply, but which invites a particular attitude in its hearers.“ Hick, God has many names, bls. 72. 
71 Sama rit, bls. 55; D’Costa, „Theology of Religions“, bls. 275.  
72 Hick, God has many names, bls. 49. 
73 D’Costa, „Theology of Religions“, bls. 275. 
74 Miller og Grenz, Contemporary Theologies, bls. 182. 
75 Þýðing höf. á: „a psychological bridge between the no longer acceptable older view and the 
new view which is emerging. But sooner or later we have to get off the bridge on to the other 
side.“ Hick, God has many names, bls. 51. 
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nútímasamfélagi vegna nýlegra biblíurannsókna og vaxandi vitundar um önnur 
trúarbrögð.76 

Kristnir ættu, segir Hick, að geta horft á sögu trúarbragðanna sem sögu um 
það sem Guð er að gera án þess að reyna að setja sig á sérstakan stall, að 
mati Hicks. Eina ástæðan fyrir því að álíta eigin trúarhefð æðri öðrum er 
einfaldlega sú að hún er manns eigin, segir hann.77 Kristsmiðlæg sjónarmið 
geta ekki verið farvegur fyrir fjöltrúarlega samræðu. Kristið fólk ætti að reyna að 
læra af öðrum trúarbrögðum og vaxa með þeim í sameiningu í átt að 
sannleikanum frekar en að reyna að sýna fram á yfirburði trúar sinnar og fá fólk 
til að skipta um trú.78  

5 Lesslie Newbigin 

James Edward Lesslie Newbigin, samlandi Hicks og guðfræðingur, varði 
kristsmiðlæga afstöðu til annarra trúarbragða. Hann var mikilsvirtur 
guðfræðingur, kristniboði og talsmaður samkirkjulegrar guðfræði á 20. öld. 
Newbigin fæddist þann 8. desember 1909 í Newcastle á Englandi. Hann átti 
góða æsku og naut kristilegs uppeldis foreldra sinna þar til hann fór í 
heimavistarskóla í Leighton Park, sem rekinn var af kvekurum. Á meðan hann 
dvaldi þar fór að grafa undan trú hans og þegar hann útskrifaðist hafði hann 
alveg sagt skilið við hana.79 En trúin vaknaði á nýjan leik er hann komst í kynni 
við Kristnu stúdentahreyfinguna (e. Student Christian Movement, skammstafað 
á íslensku KSH) á háskólaárum sínum í Cambridge. Þar lagði hann stund á 
landafræði og síðar hagfræði við Queen’s College.80 

Sumarið 1929, að loknu fyrsta árinu í Cambridge, hjálpaði Newbigin til í 
búðum fyrir atvinnulausa í Suður Wales. Á meðan hann var þar fékk hann eina 
nótt sýn þar sem hann sá kross Krists. Þessi reynsla hafði djúpstæð áhrif á 
hann, fyllti hann von og djörfung til kristniboðs. Á meðan hann var í háskólanámi 
urðu á vegi hans fyrir tilstilli Kristnu stúdentahreyfingarinnar merkir menn s.s. 
William Temple, þá erkibiskup af York, og John R. Mott sem hefur verið kallaður 
faðir nútíma samkirkjuhreyfingar.81 Newbigin segir um þennan tíma: „hin kristna 
trú sem ég var að eignast var samkirkjuleg frá upphafi.“82 Á ráðstefnu KSH í 
Swanwick sumarið 1930 fann Newbigin fyrir óvæntri en óumflýjanlegri köllun til 
prestsþjónustu. Hann kláraði þó þriðja árið í Queen’s College og fékk að því 
loknu starf hjá KSH í Glasgow. Newbigin vann þar í tvö ár til þess að hafa efni á 
guðfræðinámi og kynntist þar verðandi eiginkonu sinni Helen Henderson sem 
einnig starfaði fyrir hreyfinguna. Frá 1933 til 1936 nam hann guðfræði við 

 
                                            

76 Sama rit, bls. 50-52. 
77 Hick, An Interpretation, bls. 235. 
78 D’Costa, „Theology of Religions“, bls. 276. 
79 Geoffrey Wainwright, Lesslie Newbigin: A Theological Life, New York: Oxford University 
Press, 2000, bls. 3. 
80 Sama rit, bls. 3-4. 
81 Sama rit, bls. 4. 
82 Þýðing höf. á: „the Christian faith I was growing into was ecumenical from beginning“ Lesslie 
Newbigin, The Open Secret: sketches for a missionary theology, Grand Rapids: Eerdmans, 
1978, bls. 19 og 156. 
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Westminster háskólann í Cambridge. Í gegnum KSH kynntist Newbigin 
hreyfingunni Líf og starf (e. Life and Work movement) sem nokkrum árum síðar 
átti eftir að mynda Alkirkjuráðið (e. World Council of Churches) ásamt 
hreyfingunni Trú og skipulag (e. Faith and Order).83  

Strax að útskrift lokinni var Newbigin vígður af skosku kirkjunni til 
kristniboðsþjónustu erlendis og síðla árs 1936 sigldu þau hjón til Indlands. Þau 
bjuggu fyrst í Kanchipuram í landi Tamíla og varð Newbigin fulltrúi Sameinaðrar 
kirkju Suður Indlands (e. South India United Church) í viðræðum við kirkjur 
meþódista og anglikana á Suður Indlandi um sameiningu í Kirkju Suður 
Indlands (e. Church of South India). Þessi sameining gekk eftir árið 1947 og er 
jafnvel enn talin af mörgum samkirkjusinnum mikilvægasti atburður síðari tíma. 
Með sameiningunni var stigið stórt skref í áttina að því að endurheimta sýnilega 
einingu kirkju Krists í heiminum. Newbigin var jafnframt valinn til að þjóna sem 
einn af biskupum þessarar nýju kirkju þá þrjátíu og sjö ára gamall. Hann gegndi 
ýmsum störfum samhliða því að vera biskup þar á meðal leiðtogahlutverkum 
innan Alkirkjuráðsins og Alþjóðakristniboðsráðsins (e. International Missionary 
council).84  

Newbigin lét af störfum sem biskup Kirkju Suður Indlands sextíu og fimm ára 
að aldri og sneri endanlega heim til Englands. Þangað kominn sneri hann sér 
að kennslu í nokkur ár auk þess að vera eftirsóttur fyrirlesari víða um heim. Á 
sjötugasta aldursári sínu tók hann við litlum söfnuði í Birmingham og þjónaði 
honum í tæpan áratug.85 Um svipað leyti skrifaði Newbigin fyrstu bókina sína 
um fagnaðarerindið og vestræna menningu en það efni hafði verið ofarlega í 
huga hans síðan á námsárunum í Cambridge. Sjálfur lýsir hann þessum árum 
er hann skrifaði og flutti fyrirlestra um þetta efni sem „viðburðaríkustu 
kristniboðsár lífs [síns].“86 Hann hafði alltaf nóg fyrir stafni og hélt áfram að 
kenna og prédika þrátt fyrir að sjónin væri orðin lítil sem engin. Newbigin lést 
30. janúar 1998, 89 ára að aldri eftir stutt veikindi.87 

5.1 Gagnrýni á umræðuna 
Newbigin gagnrýnir umræðuna um tengsl kristinnar trúar og annarra 
trúarbragða á tvo vegu. Í fyrsta lagi bendir hann á að með því að nota orðið 
„trúarbrögð“ sé strax farið að draga ályktanir. Hann útskýrir að á flestum 
menningarsvæðum séu trúarbrögð ekki aðskilin frá öðrum athöfnum daglegs lífs 
og allt líf slíkra samfélaga sé gegnsýrt af skoðunum sem Vesturlandabúar 
myndu kalla trúarlegar. Aðeins í vestrænu nútíma samfélagi sé skýr lína dregin 
milli þess trúarlega og veraldlega. Umræðunni um tengsl kristinnar trúar og 
annarra trúarbragða sé stjórnað af þeirri ályktun að trúarbrögð séu aðal 
snertipunktur manna við guðdóminn. Newbigin mótmælir þessu og bendir á að 
Nýja testamentið dragi upp mynd þar sem Guð hefur alls staðar skilið eftir 

 
                                            

83 Wainwright, Lesslie Newbigin, bls. 4. 
84 Sama rit, bls. 4-9. 
85 Sama rit, bls. 14. 
86 Þýðing höf. á:  „the most intense years of missionary endeavour in my entire life" Sama rit, 
bls. 14-15. 
87 Sama rit, bls. 16. 
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ummerki um sjálfan sig, ekki bara á hinu trúarlega sviði. Raunar telur Newbigin 
að Jóhannesarguðspjall gefi ástæðu til að ætla að trúarbrögð séu hluti af því 
myrkri sem Jesús lýsir upp.88  

Í öðru lagi gagnrýnir Newbigin umræðuna fyrir að einblína á örlög 
einstaklinga eftir dauðann. Hann telur fagnaðarerindið hafa verið einkavætt því í 
umræðunni sé það látið snúast um þörf einstaklingsins fyrir endanlega hamingju 
en ekki um dýrð Guðs og náð hans.89 Það er rangt að leggja áherslu á 
spurninguna um örlög manneskjunnar eftir dauðann að mati Newbigins því 
„þetta er spurning sem Guð einn hefur rétt á að svara.“90 Með því að einblína á 
örlög sálarinnar er sálin einangruð frá manneskjunni í heild sem geranda og 
þolanda í sögunni. Manneskjan er ekki sál sem verður skilin án lífssögu sinnar 
áréttar Newbigin. Spurningin sem skiptir máli er: „Hvert er takmarkið sem gefur 
sögu einstaklingsins merkingu sem hluta af heildarsögu Guðs?“91  

5.2 Afstaða Newbigins 
Afstaða Newbigins til annarra trúarbragða er kristsmiðlæg en erfitt er að greina 
hvort hún sé útilokandi eða innifelandi. Hann segir sjálfur um hana:  

[Afstaða mín] er útilokandi að því leyti sem hún staðfestir einstakan 
sannleika opinberunarinnar í Jesú Kristi, en þó ekki útilokandi á þann 
hátt að afneita möguleika þeirra sem ekki eru kristnir til hjálpræðis. 
Hún er innifelandi að því leyti sem hún neitar að takmarka hina 
frelsandi náð Guðs við meðlimi kirkjunnar, en þó hafnar [afstaðan] 
þeim hluta innifelandi afstöðu sem álítur önnur trúarbrögð miðla 
hjálpræðinu.92 

Newbigin er ákveðinn í áherslu sinni á sérstöðu opinberunar Guðs í Kristi og 
skyldu kristins manns til að kunngera fagnaðarerindið með boðun og þjónustu.93 
Í framsetningu sinni á fagnaðarerindinu einblínir Newbigin á veraldarsöguna og 
merkingu hennar. Hann talar um að merking veraldarsögunnar sé afhjúpuð í 
Kristi. Vegna þess að Kristur afhjúpar hina sönnu merkingu þá ber að segja 
öllum frá honum. Merkingin getur ekki fengið að vera einkamál, hún varðar alla 
menn. Þegar merkingunni er miðlað fær fólk tækifæri til að þekkja sannleikann 

 
                                            

88 Lesslie Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, London: SPCK, 1989, bls. 172-73.  
89 Sama rit, bls. 179. 
90 Þýðing höf. á: „it is a question to which God alone has the right to give the answer.“ Sama rit, 
bls. 177. 
91 Þýðing höf. á: „What is the end which gives meaning to this person’s story as part of God’s 
whole story?“ Sama rit, bls. 178. 
92 Þýðing höf. á: „is exclusivist in the sense that it affirms the unique truth of the revelation in 
Jesus Christ, but it is not exclusivist in the sense of denying the possibility of the salvation of the 
non-Christian. It is inclusivist in the sense that it refuses to limit the saving grace of God to the 
members of the Christian Church, but it rejects the inclusivism which regards the non-Christian 
religions as vehicles of salvation.“ Sama rit, bls. 182-183. 
93 Lamin Sanneh, „Theology of Mission“, The Modern Theologians: An introduction to Christian 
theology in the twentieth century [2. útg.], ritstj. David F. Ford, Cambridge: Blackwell, 1997, bls. 
555-573, hér bls. 570.  
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um sig sjálft. Það kynnist því hvert það er þegar það kynnist hinni sönnu sögu 
sem líf þess er hluti af.94 

Newbigin er meðvitaður um að staðhæfing hinnar kristnu hefðar, um að Guð 
hafi opinberað hug sinn og tilgang ákveðnum hópi mannkyns í gegnum ákveðna 
atburði í sögunni, valdi hneykslun.95 Tvær spurningar vakna í tengslum við 
staðhæfinguna. Í fyrsta lagi er spurt hvort það sé rökrétt að trúa því Guð hafi 
opinberast í sérstökum atburðum sögunnar en ekki í þeim öllum. Newbigin 
svarar með því að nota eftirfarandi líkingu. Þó allar gjörðir og orð einstaklings 
segja eitthvað um persónugerð hans eru sum orð og gjörðir hans hlaðnari 
merkingu en önnur. Á sama hátt er nauðsynlegt að gefa ákveðnum atburðum 
og orðum Guðs gaum sem miðla tilgangi hans með mannkynið, segir Newbigin. 
Því þótt að Guð sé alltaf öllum hinn sami og öll mannleg samfélög búi yfir 
ákveðinni vitund um hann þá er sú vitund takmörkuð og veitir ekki fullan skilning 
á tilgangi Guðs með manneskjuna. Það eru atburðir Biblíunnar sem skýra 
merkingu veraldarsögunnar og tilgang Guðs með manneskjuna.96 Í öðru lagi er 
spurt um röksemi þess að trúa að Guð hafi sértaklega opinberast ákveðnum 
hópi manna en ekki öllum mönnum jafnt. Newbigin svarar og segir það vera 
ómögulegt að skilja útvalningu Guðs á sérstökum hópi manna nema skilja sýn 
Biblíunnar á mannlegt líf. Hún er andstæð einstaklingshyggju vestræns og 
indversks samfélags sem lítur á einstaklinginn sem sjálfstæða, óháða veru og 
tengsl hans við Guð líkt og tengsl tveggja einstaklinga. Biblían birtir mannlegt líf 
sem vef gagnkvæmra sambanda. Maðurinn er alltaf í sambandi við aðra menn 
og háður öðrum og þetta ósjálfstæði er innbyggt í hjálpræðið sem Guð boðar.97 
Það fyrirfinnst ekkert persónulegt hjálpræði sem kemur til einstaklingsins 
milliliðalaust frá Guði heldur velur Guð nokkra til að flytja öllum hjálpræði sitt.98 
Útvalningin gefur hinum útvöldu engin forréttindi gagnvart Guði. Hún þýðir ekki 
að þeir sem eru útvaldir frelsist en hinir glatist. Hún merkir frekar að hinir útvöldu 
séu „gerðir erindrekar Guðs í heiminum, til þess að vera boðberar fyrirætlunar 
Guðs um hjálpræði alls heimsins, að vera merki, fulltrúi og frumgróði hans 
blessaða ríkis sem er fyrir alla.“99  

5.3 Önnur trúarbrögð 
Newbigin leggur áherslu á að hverja trúarhefð skal reyna að skilja á hennar 
eigin forsendum. Trúarbrögð fást ekki við sömu spurningar og ætti því ekki líta á 
þau sem undirbúning þess sem er uppfyllt í Kristi. Hann gagnrýnir líka það 
viðhorf sem raðar trúarbrögðum upp eftir skyldleika við kristni og leggur áherslu 
á að keimleiki komi ekki í staðinn fyrir Krist sem einn er sannleikurinn.100  

 
                                            

94 Newbigin, The Gospel, bls. 104 og 125-26. 
95 Sama rit, bls. 72. 
96 Sama rit, bls. 72-73 og 89. 
97 Sama rit, bls. 82. 
98 Sama rit, bls. 82-83. 
99 Þýðing höf. á: „incorprated into his mission to the world, to be the bearer of God´s saving 
purpose for his whole world, to be the sign and the agent and the firstfruit of his blessed 
kingdom which is for all.“ Sama rit, bls. 86-87. 
100 Wainwright, Lesslie Newbigin, bls. 223-224. 
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Trúarbrögð búa yfir skuggahliðum að mati Newbigins og þar með talin kristin 
trú.101 Í fyrsta lagi eru þau það svið þar sem illska getur hertekið dómgreind og 
samvisku mannsins. Í öðru lagi eru hátindar siðferðilegra og andlegra 
afreksverka trúarbragða þeir staðir sem þau finna sér ógnað af 
fagnaðarerindinu og hafna því. Þrátt fyrir það, segir Newbigin, hlýtur hugur sem 
Kristur hefur fengið að uppfræða að viðurkenna og gleðjast yfir „andlegum 
ávöxtum“ sem önnur trúarbrögð rækta í iðkendum sínum.102  

Trúin á Jesú sem Drottinn gerir það ekki að verkum að afneita þurfi starfi 
Guðs í fólki sem aðhyllist ekki kristna trú.103 Einhver samfella er á milli kristinnar 
trúar og annarra trúarbragða, viðurkennir Newbigin:  

Sá sem prédikar fagnaðarerindið getur það ekki án þess að nota 
orðið „Guð.“ Ef sá hinn sami er að ræða við manneskju sem tilheyrir 
annarri trúarhefð en kristinni, verður hann að nota eitt af þeim orðum 
í tungumáli manneskjunnar sem notað er um Guð. En merking 
orðsins hefur óhjákvæmilega mótast af  reynslu [manneskjunnar] 
utan kirkjunnar. Með því að nota orðið, notar prédikarinn hina 
ókristnu [e. non-Christian] reynslu hlustandans sem byrjunarreit.104 

Reynsla kristniboða sýnir að ómögulegt sé að boða fagnaðarerindið án þess að 
viðurkenna að tengsl séu á milli fagnaðarerindisins og trúarreynslu þess sem 
hefur aldrei heyrt það.105  

 

5.4 Gagnrýni á fjölhyggju 
Newbigin er mjög gagnrýninn í garð trúarlegrar fjölhyggju sem hann segir vera 
ríkjandi í verstrænu samfélagi. Hann hafnar henni eindregið því hún afneitar 
sérstöðu þess sem Guð hefur gert í Jesú Kristi.106 Hann telur hana höfða 
sérstaklega vel til Vesturlandabúa því hún tilheyrir markaðsheiminum. 
Fjölhyggjan á rætur sínar í menningu þar sem stórmarkaðurinn er áberandi 
þáttur og fólk vant að geta valið milli margra tegunda. Í svoleiðis menningu er 
sjálfræði einstaklingsins tignað og neytandinn stjórnar og velur það sem hann 
vill.107 Newbigin bendir líka á að fjölhyggjan er útilokandi í eðli sínu. Fjölhyggjan 
getur ekki gert sér upp sakleysi og á sama tíma bent á hroka annarra 
sjónarmiða. Hún er eitt viðhorf á meðal margra annarra viðhorfa. Með því að 

 
                                            

101 Newbigin, The Open Secret, bls. 175. 
102 „spiritual fruits“ Wainwright, Lesslie Newbigin, bls. 223. 
103 Newbigin, The Open Secret, bls. 175. 
104 Þýðing höf. á: „One cannot preach the gospel without using the word “God.” If one is talking 
to a person of a non-Christian religion, one is bound to use one of the words in her language 
which is used to denote God. But the content af that word has necessarily been formed by his 
experience outside the Church. By using the word, the preacher is taking the non-Christian 
experience of the hearer as the starting point.“ Newbigin, The Gospel, bls. 173. 
105 Sama rit, bls. 174. 
106 Sama rit, bls. 156 og 183. 
107 Lesslie Newbigin, „Religion for the Marketplace“, Christian Uniqueness Reconsidered: The 
Myth of Pluralistic Theology of Religions, ritstj. Gavin D’Costa, Maryknoll: Orbis Books, 1990, 
bls. 135-148, hér bls. 138; Newbigin, The Gospel, bls. 168. 
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gera tilkall til þess að vera sönn þá stillir hún sér upp á móti öðrum andstæðum 
viðhorfum og vísar þeim á bug.108  

Fjölhyggjan snýst um þekkingarfræði og talsmenn hennar halda því fram að 
veruleikinn sem býr að baki trúarbrögðunum sé óþekkjanlegur. En slík afstaða 
vinnur gegn sjálfri sér, segir Newbigin og spyr: „Hvernig getur maður vitað að til 
sé Raunveruleiki sem er óþekktur? [...] Ef eitthvað er sannarlega óþekkt, þá er 
ekkert um það að segja.“109 Skýrasta einkenni slíkrar þekkingarfræði er að 
hverri og einni manneskju er frjálst að ímynda sér veruleikann á þann hátt sem 
hún vill. Það er þægilegt að trúa á óþekkjanlegan guð því persónu hans er hægt 
að móta eftir eigin geðþótta. Hann getur ekki boðið manni birginn né spurt 
óþægilegra spurninga. Newbigin fullyrðir að slíkur guð sé þó bara, eins og fleiri 
hafi bent á, stækkuð og upphafin mynd af sjálfi hins trúaða.110 

5.5 Um fjölhyggju Hicks 
Newbigin gagnrýnir fjölhyggju Hicks umtalsvert. Tillaga Hicks um kóperníska 
byltingu innan kristinnar guðfræði, frá kristsmiðlægni til Reyndarmiðlægni, er 
andhverfa þess konar byltingar því miðpunktur veruleikans færist frá ytri 
veruleika og verður sjálfið. Að mati Newbigins er hún: 

frekari þróun þess skrefs sem sneri kristinni guðfræði frá því að vera 
umhugað um sannreynd hjálpræðisverka Guðs, að því að vera 
umhugað um „trúarlega reynslu“, skrefsins sem umturnar guðfræði 
yfir í mannfræði [...] Það er endanlegur sigur sjálfsins yfir 
raunveruleikanum.111  

Með því að halda því fram að hinn æðsti veruleiki sé óþekkjanlegur og hver og 
einn þurfi að móta sína eigin mynd af honum, eins og Hick gerir, þá útilokar það 
tilveru hlutlægs (e. objective) veruleika sem getur boðið sjálfinu birginn og orðið 
þungamiðja þess. Í stað þess verður þungamiðjan „bara sjálfið og þörf þess fyrir 
hjálpræði, þörf sem verður að fullnægja með hvaða formi hins óþekkjanlega 
æðsta veruleika [e. unknown Transcendent] sem sjálfið elur með sér.“112 

Newbigin telur upp fleiri atriði sem sýna að tillaga Hicks um kóperníska 
byltingu innan guðfræðinnar sé rökleysa. Sólin, jörðin og pláneturnar eru allt 
fyrirbæri sem hægt er að rannsaka með sömu aðferðum og öðlast skilning á 
með því að nota skynfærin. Guð og trúarbrögðin eru aftur á móti ekki hliðstæð 
fyrirbæri. Ekki er unnt að rannsaka Guð með sömu aðferðum og trúarbrögð eru 
athuguð. Ekkert viðmiðunarkerfi er til sem gerir mönnum kleift að bera saman 
Guð eins og hann er í sjálfum sér við Guð eins og trúarbrögð skilja hann. 

 
                                            

108 Newbigin, „Religion for the Marketplace“, bls. 137. 
109 Þýðing höf. á: „How does one know that there is a Reality which is unknown? [...] If there is 
something truly unknown, then there is nothing to be said.“ Sama rit, bls. 142. 
110 Newbigin, The Gospel, bls. 21-22. 
111 Þýðing höf. á: „further development of the move which converted  Christian theology from a 
concern with the reality of God’s saving acts, to a concern with “religious experience,” the move 
which converts theology into anthopology [...] It is the final triumph of the self and its desires.“ 
Sama rit, bls. 169. 
112 Þýðing höf. á: „only the self and its need for salvation, a need which must be satisfied with 
whatever forms of the unknown Transcendent the self may cherish.“ Sama rit, bls. 169. 
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Eingöngu er hægt að bera saman Guð eins og tiltekinn einstaklingur skilur hann 
við skilning trúarbragðanna á honum. Framsetning Hicks á þungamiðju 
trúarbragðanna er í raun yfirlýsing um að skilningur hans á Guði sé kjarni allra 
trúarbragða. Newbigin fullyrðir að slík staðhæfing skapi ekki jafnræðisgrundvöll 
fyrir samræðu milli trúarbragða.113  

Gegn staðhæfingum Hicks um að öll trúarbrögð séu færar leiðir til hjálpræðis 
segir Newbigin að yfirlýsingar trúarbragða um hvernig megi öðlast hjálpræði 
standi í nánum tengslum við staðhæfingar þeirra um veruleikann. Það er 
ómögulegt að hunsa ósamræmi þessara staðhæfinga en halda því þó fram að 
hjálpræðislegt gildi trúarbragðanna standist. Ef það er í raun og veru til ein sönn 
veröld þá hlýtur hjálpræðið að standa í beinu sambandi við hana.114  

6 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur athyglin beinst að mismunandi aftöðu til tengsla kristinnar 
trúar og annarra trúarbragða. Gerð hefur verið grein fyrir þeim þáttum sem 
stuðlað hafa að aukinni umræðu og nýrri meðvitund um margskonar trúarbrögð. 
Þrjú meginviðhorf meðal guðfræðinga hafa verið kynnt og greind í tvö andstæð 
sjónarmið.  

Vesturlandabúar eru í upphafi 21. aldar meðvitaðir um margbreytileika 
trúarbragða. Þróun þessarar meðvitundar hófst með landafundum 
Evrópumanna á 15. öld. Um svipað leyti breyttist trúarlegt landslag Evrópu 
þegar siðaskiptin gengu í garð. Þeim fylgdi óróleiki og stríðsátök sem fengu 
hugsuði á 17. og 18. öld til að endurskilgreina eðli og hlutverk trúarbragða. Trú 
á guðlega opinberun vék fyrir trú á skynsemi mannsins. Á 19. öld  jók tilkoma 
trúarbragðafræðinnar fræðilega umræðu um margháttuð trúarbrögð heimsins. 
Heimstyrjaldirnar á 20. öld knúðu fram nýjan þankagang í tengslum við 
trúarbrögð og hlutverk þeirra. Á seinni hluta aldarinnar aðgreindu asísk lönd sig 
frá evrópskum nýlenduherrum sínum og leituðu aftur til sinna upprunalegu 
trúarbragða og menningar í sjálfstæðisbaráttu sinni. Við lok 20. aldar voru flest 
vestræn samfélög orðin fjölmenningarsamfélög. Upplýsingaflæði og 
fólksflutningar jukust milli heimshluta og aukin nánd við iðkendur annarra 
trúarbragða efldi áhuga á framandi trú og menningu. Allir þessir þættir hafa lagt 
sitt að mörkum við vekja Vesturlandabúa til nýrrar meðvitundar um fjölda 
margvíslegra trúarbragða og áhrif þeirra.   

Hin nýja vitund hefur örvað vangaveltur kristins fólks um tengsl kristinnar 
trúar og annarra trúarbragða. Kristið fólk hefur m.a. leitað svara í Biblíunni. 
Innan hennar er að finna tvö meginstef. Annars vegar vilja Guðs til að frelsa alla 
sköpun og hins vegar endurlausn gegnum tiltekna atburði og útvalda 
einstaklinga. Áætlun Guðs er tengd útvalningu Ísraelsþjóðar og gjöf sáttmálans í 
Gamla testamentinu og lífi, dauða og upprisu Jesú Krists í Nýja testamentinu. Á 
milli þessara tveggja stefja er talsverð spenna og hafa guðfræðingar alla tíð 
reynt að losa um hana. 

 
                                            

113 Lesslie Newbigin, The Open Secret, bls. 163. 
114 Newbigin, „Religion for the Marketplace“, bls. 142-143. 
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Kirkjufeðurnir höfðu sínar hugmyndir um önnur trúarbrögð og tengsl þeirra við 
kristna trú. Jústínus píslarvottur einskorðaði sannleikann ekki við opinberunina í 
Kristi og viðurkenndi að brotakenndan sannleika væri að finna í grískri 
heimspeki. Ágústínus vildi að það sem samræmanlegt væri kristinni trú í 
heimspeki væri nýtt til útbreiðslu fagnaðarerindisins en fór mikinn gegn heiðnum 
trúarbrögðum. Tertúllíanus áleit gríska heimspeki vera uppsprettu villutrúar og 
að engin þörf væri á því að líta eftir sannleika annars staðar en innan kirkjunnar, 
utan hennar væri ekkert hjálpræði að finna. Sú afstaða sem varð ráðandi innan 
kristinnar kirkju lagði áherslu á algjört rof milli kristinnar trúar og annarra 
trúarbragða. Aþanasíusarjátningin vitnar um afstöðuna og takmarkar hjálpræðið 
við þá sem játa kennisetningar kristinnar trúar, þrenninguna og tvíeðli Krists. 
Lítið fór fyrir vangaveltum um tengsl kristinnar trúar við önnur trúarbrögð eftir að 
kristin trú var gerð að ríkistrú í Rómaveldi því í kjölfarið varð Evrópa trúarlega 
einsleit.  

Um og eftir 18. öld fór umræðan um tengsl kristinnar trúar og annarra 
trúarbragða að færast í aukana á ný á Vesturlöndum. Frjálslyndir guðfræðingar 
á 19. öld töldu önnur trúarbrögð vera undanfara kristinnar trúar. Á síðari hluta 
aldarinnar leit guðfræðingurinn Ernst Troelscht svo á að engin ein trúarhefð 
væri algild og trúarbrögð væru bara sönn í sínu menningarlega umhverfi. Á fyrri 
hluta 20. aldar stillti Karl Barth trúarbrögðum upp andspænis opinberun. Öll 
trúarbrögð væru tilraun mannsins til að réttlæta sjálfan sig en fyrir náð hefði Guð 
gert kristna trú að sannri trú. Á síðara Vatíkanþinginu á seinni hluta 20. aldar 
dró til tíðinda hjá rómversk-kaþólsku kirkjunni þegar hún gaf út opinbera 
yfirlýsingu um afstöðu sína til annarra trúarbragða. Í yfirlýsingunni reyndi hún að 
draga úr hefðbundinni afstöðu og opna faðm sinn gagnvart öðrum 
trúarbrögðum. 

Eftir því sem umræðan um tengsl kristinnar trúar og annarra trúarbragða 
hefur aukist á 20. öld hefur mátt greina þrjú meginsjónarmið meðal guðfræðinga 
á Vesturlöndum. Fyrst skal nefna útilokandi afstöðu því hún er hin ríkjandi 
afstaða kristinnar kirkju. Afstaðan gerir mikið úr því sem greinir kristna trú frá 
öðrum trúarbrögðum og áhersla er lögð á að fyrir Krist einan geti mannkyn 
öðlast hjálpræði. Kirkjan ein býr yfir opinberun Guðs í Kristi og aðeins þeir sem 
trúa á Krist geta gert tilkall til hjálpræðis. Fylgismenn útilokandi afstöðu eru 
gagnrýndir fyrir að útskúfa þeim sem ekki trúa á Krist frá hjálpæðinu í mótsögn 
við vilja Guðs til að frelsa alla. En margir guðfræðinganna vilja ekki ganga svo 
langt heldur opna fyrir þann möguleika að Guð muni með náð sinni frelsa alla 
að lokum eða að allir þeir sem ekki hafa heyrt fagnaðarerindið fái tækifæri til að 
taka afstöðu til Krists eftir dauðann.  

Næst má nefna innifelandi afstöðu en hún byggir líka á sérstöðu Krists sem 
eina frelsara heimsins. Afstaðan takmarkar þó ekki hjálpræðið við kristna trú og 
telur að iðkun annarra trúarbragða geti miðlað náð Guðs í Jesú Kristi undir 
vissum kringumstæðum fyrir almenna opinberun og rétta breytni. Guðfræðingar 
sem aðhyllast innifelandi afstöðu hafa verið gagnrýndir fyrir forræðishyggju og 
yfirgang fyrir að gera önnur trúarbrögð að leiðum til kristins hjálpræðis.  
Þriðja afstaðan er trúarleg fjölhyggja en hún hafnar sérstöðu kristinnar trúar 

og Kristi sem eina frelsara heimsins. Í staðinn viðurkennir hún öll trúarbrögð 
sem hæfar leiðir til hjálpræðis. Gagnrýnendur fjölhyggjunnar hafa bent á að 
afstaðan falli í sömu gryfju og útilokandi afstaða. Fjölhyggjan telur sig sjálfa búa 
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yfir hinum sanna skilningi á eðli og hlutverki trúarbragðanna sem útilokar önnur 
hefðbundin sjónarmið.  
Þegar allt kemur til alls þá sker trúarleg fjölhyggja sig frá hinum tveimur 

sjónarmiðunum á afgerandi hátt. Útilokandi og innifelandi afstaða eru 
kristsmiðlægar en trúarleg fjölhyggja hafnar sérstöðu Krists. Guðfræðingurinn 
John Hick var leiðandi talsmaður trúarlegrar fjölhyggju á síðari hluta 20. aldar. 
Hick segist boða kóperníska byltingu innan kristinnar guðfræði. Hann hvetur 
kristna guðfræðinga til að láta af kristsmiðlægri afstöðu til annarra trúarbragða 
og gera Guð eða það sem hann kallar Reyndina að þeirri miðju sem öll 
trúarbrögð snúast um.  

Guðfræðingurinn Lesslie Newbigin hefur gagnrýnt trúarlega fjölhyggju og 
framsetningu Hicks á henni í skrifum sínum. Afstaða Newbigins er kristsmiðlæg. 
Hann leggur áherslu á sérstöðu opinberunar Guðs í Kristi en vill þó ekki 
takmarka náð Guðs við meðlimi kirkjunnar né afneita möguleika þeirra sem ekki 
eru kristnir til hjálpræðis. Samt sem áður hafnar hann öllum kenningum um að 
önnur trúarbrögð geti miðlað náð Guðs. Afstaða hans er nær því að vera 
útilokandi en innifelandi án þess þó að falla augljóslega í annan hvorn flokkinn. 

7 Lokaorð 

Trúarleg fjölhyggja er afurð samræðu sem byggir á þekkingarleit, 
skynsemishyggju og heimspeki. Hún hvetur til þess að horft sé á það sem 
trúarbrögð eiga sameiginlegt. Tilgangurinn með fjölhyggjunni er góður. Hún 
leitar að kjarna sem öll trúarbrögð geta sameinast um. En í rauninni er hún enn 
ein trúarafstaðan sem gerir tilkall til hins sanna skilnings á veruleikanum. 
Afstaða þeirra sem aðhyllast fjölhyggjunna útilokar sanngildi annarra viðhorfa til 
veruleikans. Hún er útilokandi í eðli sínu.    

Kristsmiðlæg afstaða gerir ráð fyrir lifandi Guði sem er persónulegur og 
náðarríkur. Hún er sett fram á fjölbreytta vegu sem ræðst af mismunandi 
skilningi á öðrum trúarbrögðum og hjálpræðisáætlun Guðs. Í sinni bestu mynd 
metur kristsmiðlæg afstaða sérkenni trúarbragðanna og gerir aðilum í trúarlegri 
samræðu kleift að virða trúarafstöðu hver annars eins og þær eru, þ.e. ólíkar. 
Hún getur þó einnig orðið grundvöllur yfirgangs og kúgunar í höndum rangra 
aðila eins og saga kristinnar kirkju vitnar um. 

Ætti kristin kirkja að láta ofríki og valdníðslu í fortíð sinni knýja sig til að láta af 
hollustu sinni við Krist? Eða ætti hún að reyna að læra af mistökum sínum og 
einblína enn fastar á frelsara sinn? Ég tel seinni kostinn vænlegri. Kristur „svipti 
sig öllu, tók á sig þjónsmynd“ og „lægði sjálfan sig“115. Hann ruddist ekki fram 
með valdi heldur tók sér stöðu með hinum smáðu í samfélagi sínu. Ef kristin 
kirkja er raunverulega kristsmiðlæg þá ætti afstaða hennar til annarra 
trúarbragða að vera auðmjúk, og þjónandi öllum mönnum í kærleika. Það er 
fordæmi Krists sem getur leitt kristið fólk áfram í samskiptum sínum við iðkendur 
annarra trúarbragða.   

Hvað er þá að segja um gildi annarra trúarbragða? Er Kristur og trúin á hann 
eina leiðin til hjálpræðis? Þetta eru krefjandi spurningar og allir sem ætla í 

 
                                            
115 Fil 2.7-8. 
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kristniboð eða þjóna innan kirkjunnar þurfa að leita svara við henni. Þeir ættu að 
þekkja til ólíkra sjónarmiða og hver guðshugmyndin er í mismunandi 
trúarbrögðum til að geta náð til fólks með fagnaðarerindið. Hver og einn getur 
komist að niðurstöðu um hvað honum finnist rétt svar en varla getur nokkur 
annar en Guð sjálfur vitað hver sé hólpinn eða hafi öðlast hjálpræðið. Það er 
síðan í Guðs verkahring að sanna sig fyrir mönnum og gefa þeim trúarvissu. 
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