
kontinuitet och förnyelse  präglar årets första utgåva av tidskriften Pilgrim, som 
inleder sin 25:e årgång. Tidskriften utökar antalet sidor, övergår till fyrfärg och ger bland annat 
större plats åt litteraturen med en särskild avdelning för recensioner och essäer om nyutkomna 
böcker. I den nya serien Samtiden belyser olika skribenter fenomen och tendenser i tiden.
 – En komplex kultur kräver civilisationskritik med klarsynt blick, säger Pilgrims redaktör, 
Peter Halldorf. 
 Först ut i serien är författaren Maria Küchen, som skriver om en ”sekulär framgångsteologi” 
som tar plats även i kristenheten: de ständiga uppmaningarna att välja tacksamhet. 
 – Att kritisera synen på tacksamhet i vår tid är inte samma sak som att ifrågasätta tacksam-
het i sig. Men kristendomens grundläggande livgivande TACK har inget att göra med det 
sekulärt framgångsteologiska ”Välj tacksamhet!”, skriver hon och visar i motsats på det kristna 
credots nav: tacksägelsens mysterium. 
 Tidskriften Pilgrim kommer även i fortsättningen att behandla teman i varje utgåva. Årets 
första nummer har temat Döpt med fördjupande och vägledande artiklar från luthersk, 
frikyrklig och ortodox tradition av bland andra Martin Modéus, Marie Tonkin, Eleonore 
 Gustafsson och Samuel Rubenson.
 I numret porträtteras dessutom Bronwen Astor, den tidigare fotomodellen som grundade en 
karismatisk kommunitet och utbildade sig till psykoterapeut.

Beställ provnummer: info@tidskriftenpilgrim.se
Läs mer på www.tidskriftenpilgrim.se

”Nya” Pilgrim granskar sekulär 
framgångsteologi som tar allt 
större plats i kristenheten
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”Välj tacksamhet!”

Maria Küchen skärskådar en sekulär framgångsteologi som allt oftare 

dyker upp i kyrkan. Och visar i motsats på det kristna credots nav: 

tacksägelsens mysterium.

rymheten kan enbart uthärdas med 

helighet. Allt annat är för lite.”

Så skriver litteraturkritikern Inga-

Lina Lindqvist, apropå en bok av den 

kristna tjuvasjiska författaren Eva Lis-

ina. Lisina har översatt hela Gamla testamentet till 

tjuvasjiska, ”ett litet turkspråk som talas av en dryg 

miljon människor vid floden Volga. Allra mest kraft 

tog det att hitta rätt ord för Herren”.

Vilka ord vi hittar och hur vi använder dem har 

inte enbart betydelse vid bibelöversättningar. ”Tack-

samhet”, hur tas exempelvis det ordet i bruk idag och 

varför? 
För att kunna bena ut saken behöver jag först pre-

sentera begreppet ”sekulär framgångsteologi” och 

definiera vad jag menar med det. Det är, enligt mig, 

det västerländska, sekulära, materialistiska konsum-

”G
tions- och marknadssamhällets religion, ett slags 

samtida statsreligion som innebär att individen är 

Gud. 

individen tillber sig  själv och tillbes som be-

grepp av det allmänna. Individen skapar sig själv 

– eller rättare sagt en illusion om sig själv – genom 

att ”finna sin inre potential” och ”sätta upp rätt mål”, 

men framför allt i praktiken genom att konsumera 

ting och upplevelser. 

Individen frälser också sig själv, genom att ”tänka 

positivt” och ”välja glädje”. 

Det är en frälsningspraktik som förutsätts rädda 

och hjälpa även igenom det mest fruktansvärda. ”Ta 

emot allt som händer dig som om du hade valt det”, 

skriver den sekulärt framgångsteologiske profeten 

Eckhard Tolle, som har gjort sig en förmögenhet på 
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