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ibland något förvirrade tankar. Jag hade inte kunnat sätta mig in så djupt i ämnet som jag har 

gjort utan den vägledning och den inspiration som Mayvor har gett mig. Jag vill även tacka 

min familj för det tålamod de har visat under all tid som jag har suttit vid datorn.

Annette Johansen



Abstrakt

Syftet med min uppsats är att: mot bakgrund av vad de tidiga kyrkomötena fastställt i 

kristologin, undersöka hur Kristussymbolens innehåll och betydelse har påverkats av 

modernitetens utmaningar. Det vetenskapliga synsättet som jag har använt är det 

hermeneutiska, eftersom syftet med uppsatsen är förståelseinriktat. Metoden är kvalitativ, det 

är med litteraturstudier och den hermeneutiska tolkningsmetoden som jag besvarar mina 

frågeställningar. Resultatet visar att symboler är viktiga i de religiösa sammanhangen, de 

utgör ett uttryckssätt för själva religionen, samtidigt som tolkningen har förändrats under 

moderniteten. Den moderna utmaningen har sin grund i upplysningstidens avteologiserade

världsbild. Vår egen tids påverkan på Kristusbilden speglas i en nedtoning av preexistensen 

och att Gud och Jesus är av samma väsen. Det har även visat sig att även det irrationella och 

det transcendenta har tonats ner. Den religiösa symboliken i tolkningen av Kristusbilden har 

fått lämna plats för människan Jesus. Jesus blev det moraliska idealet och förebilden. Den 

Jungfrudebatt som fördes handlade om olika förhållningssätt till Jesus. Debatten visade att 

modernitetens utmaning har inneburit att det växt fram en tveksamhet inför Kristussymbolens 

mening. Det visade sig att det fanns ett mer modernistiskt och rationalistiskt tänkesätt bland 

Svenska Kyrkans företrädare. De frågor som diskuterades vid de tidiga kyrkomötena 

diskuteras fortfarande.

Nyckelord: Kristusbilden, moderniteten, kristologi, inkarnation, Jungfrudebatten.
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1. Inledning

Symboler är både spännande och intressanta därför att de förmedlar ett innehållsrikt uttryck 

när det gäller våra mänskliga erfarenheter. De kan vara både klara och tydliga och på samma 

gång gåtfulla. Vi kan betrakta dem som en förbindelse mellan dåtid, nu tid och framtid, de 

anger så väl riktning som gränser. De kan avslöja de dolda djup som den rymmer i sig själv. 

Symboler kan som sådana betraktas som våra tolkningsnycklar för vår förståelse av oss själva 

och vår livsvärld. Men om vi saknar sådana tolkningsnycklar blir symbolernas uttryck för 

kulturell och existentiell erfarenhet någon livlöst och dött. Detta skulle med andra ord 

innebära att till exempel Kristusbilden inte skulle få någon som helst betydelse för oss om vi 

vet inte vad den pekar på. Religiösa symboler är något som refererar till den verklighet som 

finns bortom dem själva. De representerar en verklighet som inte är direkt gripbar för oss, och 

som vi inte kan möta på något annat sätt än genom symbolerna själva.

Kristendomens centralgestalt är Jesus Kristus, vilken betraktas som nyckeln till Gud och Guds 

väsen och natur. Beskrivningen av Jesus Kristus på klassiskt manér lyfter fram inkarnationen 

och läran om Kristus som både gudomlig och mänsklig. I Kristussymbolen sammanfattas 

Kristus som på en och samma gång en gudomlig och en mänsklig person. Enligt den kristna 

tron offrar Gud sig själv genom att inkarneras i Jesus Kristus, och i Kristus person möts det 

gudomliga och det mänskliga i en enda gestalt. Kristus blir därmed kristendomens främsta 

och egentliga symbol. Det särpräglade med Jesus människoblivande är föreställningen att Gud 

identifierade sig med människan så att han själv blev människa och delade allt med henne, 

även lidandet och döden. 

Upplysningen beskrivs ofta som inledningen på vår moderna tid och början på den så kallade 

sekulariseringsprocessen. Detta var en tid då kyrkans position allt mer kom att ifrågasättas 

och världsbilden blev allt mer avteologiserad. Upplysningen betonade förnuftet, rationalismen 

och empirismen. Det är intressant och viktigt att undersöka den utmaning moderniteten 

inneburit för kristendomens mest betydelsefulla symbol, Jesus Kristus. En fråga som jag 

tycker är intressant att ställa är vad som hände med förståelsen av Kristus betydelse under 

upplysningen. Hur skulle det överhuvudtaget vara möjligt att i upplysningstidens betoning på 

vetenskap och förnuft upprätthålla tanken på att Gud är inkarnerad i Jesus, att Jesus har dött 

och uppstått som Kristus? Ytterligare en intressant fråga är hur vi idag uppfattar Kristus. Hur 

tolkar vi den klassiska kristologin i vår postmoderna tid? Ämnet för uppsatsen är 
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Kristussymbolen, och hur denna har påverkats av moderniteten. Detta är något viktig och 

intressant därför att det ger en bild av på vilket sätt det mest centrala i kristendomen har 

kunnat och fortfarande kan ifrågasättas.

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att mot bakgrund av vad de tidiga kyrkomötena fastställt i 

kristologin, undersöka hur Kristussymbolens innehåll och betydelse har påverkats av 

modernitetens utmaningar. 

För att jag ska kunna förverkliga syftet med uppsatsen kommer jag att besvara följande 

frågor:                                                                                      

 Vilka var de stora frågorna under de tidiga kyrkomötena när det handlade om Kristus

förhållande till Gud?

 Vilken utmaning innebar upplysningen med avseende på den klassiska 

Kristussymbolen?

 Vilken utmaning har vår egen tid inneburit med avseende på den klassiska 

Kristussymbolen?

1.2 Vetenskapligt synsätt och metod

I boken Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till metodteori (2004) lyfter Jan Hartman 

fram både det hermeneutiska och det positivistiska perspektivet. Hartman beskriver 

hermeneutiken som den vetenskapsteori som visar att förståelse är viktigare än att förklara 

orsakssammanhang. Den verklighet som undersöks genom att tillämpa hermeneutik som teori 

och tolkningsmetod innebär att det inte går att hitta det absolut ”rätta” svaret.  Vår 

förståelsehorisont bestämmer hur vi människor uppfattar och tolkar världen. Jag har valt det

hermeneutiska synsättet eftersom uppsatsens syfte är förståelseinriktat. Det handlar om att 

skildra Kristussymbolen som central i den kristna läran, vilket innebär att tolka människors 

förståelse av Kristus över tiden. 

Metoden som jag använder för att kunna uppnå syftet med min uppsats är därav kvalitativ. 

Svaren på mina frågor söker jag genom litteraturstudier, i vilka jag tillämpar den 

hermeneutiska tolkningsmetoden. I boken Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (2003) beskriver Runa Patel och Bo Davidsson 
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hermeneutikern, och menar att den mänskliga verkligheten bygger på språket. Det är med 

hjälp av språket som vi skaffar oss kunskap om det som är det genuina hos människan. 

Helheten sätts i relation till delarna och vår förståelse pendlar mellan delar och helhet för att 

kunna nå fram till en så fullständigt förståelse som möjligt. Genom hermeneutiken finns en 

möjlighet för forskaren att utgå ifrån sig själv som ett subjekt i relation till forskningsobjektet.

Tolkningsprocessen handlar om att pendla mellan både subjektets och objektets perspektiv.  

Att tolka en text innebär att läsa den och försöka förstå helheten. Men för att förstå helheten 

måste denna tolkas i ljuset av de olika delarna var för sig. Hela tiden använder forskaren den 

egna förförståelsen som ett redskap i tolkningen. Det handlar om att hitta en gemensam 

förståelse mellan forskaren och det studerade objektet. Detta innebär att forskarens 

förståelsehorisont vidgas, genom att pendla mellan helhet och del. Det finns inte någon 

bestämd utgångspunkt eller slutpunkt när det gäller hermeneutisk tolkning, istället talas det 

om den hermeneutiska spiralen. Den bygger på helhet och del, subjekt och objekt, den 

förförståelse som forskaren har, perspektiv som förskjuts och allt detta bildar en levande 

helhet och som utvecklas.

Objektet i den kvalitativa undersökningen är människans livsvärld och den mening som vi 

tillskriver oss själva och vår situation. Den kvalitativa undersökningen handlar om att nå fram 

till en förståelse för livsvärlden hos individen eller en grupp individer. Den kvalitativa 

forskningen söker alltså inte svar på frågor om hur många eller hur mycket, utan man vill nå 

fram till insikt och förståelse för människans sätt att tänka om sig själv och världen.  

1.3  Teoretisk förankring 

I det här avsnittet redogör jag för uppsatsens teoretiska förankring. Det kommer så ledes att 

handla om det hermeneutiska tankesättet, och religionsfenomenologi och kristologi som jag 

valt att förankrar min uppsats i. 

De centrala teoretiska utgångspunkterna som jag använder i min uppsats bygger, som jag 

tidigare sagt, på den hermeneutiska vetenskapsteorin till vilken vi kan räkna 

religionsfenomenologin. I det religionsfenomenologiska fältet studeras religion som ett 

mänskligt fenomen. Inom detta område är typologier, definitioner och strukturer 

allmängiltiga, vilka i sin tur tycks bevisa att det finns allmängiltiga historiska mönster i 

religionernas värld. Religionsfenomenologin förutsätter därför, utan att säga det direkt att 

människan i sitt djupaste väsen är religiös. Att människor reagerar på samma sätt, och att vi 
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har samma föreställningar och tankar oavsett vilken kultur vi hör till. Carl Gustav Jung tillhör 

dem som lyfter fram de religiösa myternas och symbolernas betydelse för människan.  

Temat för kristologin är läran om Jesus i hans egenart som Kristus. I en snävare mening 

studerar kristologin bara Jesu person, det handlar om förståelsen för vem Jesus är. Den 

klassiska kristologin sysselsätter sig med tre huvudfrågor: Jesus som sann Gud, som sann 

människa och föreningen Gud-människa. Det är identitetsfrågorna och de ontologiska 

frågorna som står i fokus. Den klassiska kristologin försöker svara på frågor som: Vem är 

Jesus Kristus? På vad sätt uppenbarar han Gud? Vilken är hans relation till Gud?

Kristologin kan diskuteras i två olika perspektiv. Det ena perspektivet är uppifrånperspektiv, 

som bygger på tanken på att ett gudomligt väsen stigit ner i vår värld. Den tar sin början i 

Logos, den preexistente Guds Sonen. Det andra perspektivet är ett nedifrånperspektiv, där 

utgångspunkten är Jesus som historisk person och anspråket på att han företräder Gud. De 

båda perspektiven diskuterar förhållandet mellan gudomligt och mänskligt. Formuleringarna 

och funderingarna finns kvar från de första århundradena när våra kyrkofäder försökte 

besvara dessa frågor på sitt sätt och med sin terminologi.

1.4 Disposition och avgränsning    

I det följande kapitlet ges en definition av religion, därefter beskrivs symboler, arketyper och 

individuationsprocessens betydelse i det religiösa sammanhanget.  I uppsatsens tredje kapitel 

skildras de tidiga kyrkomötena och svårigheten med att tolka och förstå Kristus förhållande 

till Gud. Denna grundläggande kristologiska tvistefråga avhandlades grundligt i de tidiga 

kyrkomötena Nicaea år 325, Konstantinopel år 381, Efesos år 431 och Chalcedon år 451. I 

uppsatsens fjärde kapitel beskrivs upplysningstiden som en tid när den klassiska 

Kristussymbolen ifrågasattes. Jag inleder kapitlet med en kort beskrivning av upplysningens 

världsbild och livsåskådning, därpå följer en mer ingående beskrivning av synen på religionen 

och Jesus Kristus natur. I det femte kapitlet beskriver jag vår egen tids Kristusbild, i detta 

kapitel ingår den moderna människans svårighet, inkarnationen som mysterium, som relation 

och som mänsklighetens utveckling. Uppsatsens sjätte kapitel beskriver Jungfrudebatten.  Här 

ingår frågan som förre ärkebiskopen Hammar ställer sig Gud… kanske… men Jesus? Kapitlet 

beskriver hur Hammar ställer sig tvekande till mirakler. Jesusmanifestet finns med i kapitlet 

liksom de röster som gjorde sig hörda i jungfrudebatten. Därefter kommer jag i kapitel sju att 

diskutera mina frågeställningar: Vilka var de stora frågorna under de tidiga kyrkomötena när 
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det handlade om Kristus förhållande till Gud? Vilken utmaning innebar upplysningen med 

avseende på den klassiska Kristussymbolen? Vilken utmaning har vår egen tid inneburit med 

avseende på den klassiska Kristussymbolen? Uppsatsen avslutas med det åttonde kapitlet 

som innehåller referenser.

Jag gör några avgränsningar i min uppsats. Av de många symboler har jag valt endast 

Kristussymbolens innehåll och betydelse och hur denna påverkats av modernitetens 

utmaningar. I Kristussymbolens innehåll och betydelse ligger tonvikten främst på 

inkarnationen, Guds människoblivande som gör Gud synlig i Jesus Kristus, och därmed 

Kristus natur. Upplysningstiden är den tidpunkt som leder oss in i moderniteten, och 

tänkandet vår egen samtid, och därmed frågan om hur vi idag förstår Kristusbilden. För att 

belysa Jungfrudebatten som den kom att kallas, har jag valt att avgränsa mig till ett urval av 

tidskrifter. Dessa är, Borås Tidning, Dagen, Kyrkans Tidning, Nya Dagen, Svenska Dagbladet 

och Sydsvenskan. Jag kommer inte att redogöra var i de olika tidningarna de artiklar jag 

använt mig av funnits. Jag kommer inte heller att använda några namn som inte är allmänt 

kända på dem som gjort sina röster hörda. Det har varit många som velat säga sin mening i 

Jungfrudebatten, men av utrymmesskäl har jag valt att redogöra för de olika huvudtankarna, 

eftersom många av debattörerna har sagt i stor sett samma sak.  

2. Religion, symboler, arketyper och individuation

De frågor jag avser att besvara i detta kapitel är följande: Hur kan religion definieras? Vad är 

en symbol? Vilken är dess betydelse i det religiösa sammanhanget? Hur kan vi förstå en 

arketyp som en gudomlig eller mytisk förebild? Vilken funktion har arketyper och symboler?

Religion

Det finns många olika definitioner på religion. Den definition som jag valt att använda mig av 

i min uppsats finns i Göran Gustafsson (1997) Tro, samfund och samhälle sociologiska 

perspektiv skriven av Gustafsson menar att det finns olika religionsdefinitioner som är såväl 

breda som smala. En substantiell religionsdefinition är en definition som görs i två steg där 

det talas om religiös kultur istället för religion, definitionen ser ut som följer

Först kan man definiera religiös kultur. Den religiösa kulturen utgörs av den 

uppsättning trosföreställningar och symboler (och värderingar som direkt kan 
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härledas till trosföreställningarna och symbolerna) vilka hänför sig till en åtskillnad 

mellan en empirisk verklighet och en överempirisk, transcendent verklighet; det 

som hör till den empiriska verkligheten betraktas som underordnat i betydelse i 

förhållande till det som hör till den icke-empiriska verkligheten. För det andra kan 

man enkelt definiera religiösa handlingar: Handlingar som har sin grund i att man 

erkänner en åtskillnad mellan empiriskt och överempiriskt. (s. 13) 

Citatet visar att religionen erbjuder symboler, en transcendent värld, vilket ligger till grund för 

en tolkningsram. Jag vill visa att religionen innehåller en trosföreställning om en annan värld 

verkligare än den synlig och att symboler utgör en viktig del i religion.

Symboler

På frågan vad en symbol är svarar Sælid Gilhus och Mikaelsson i Nya perspektiv på religion

(2001) att det är ett flertydigt tecken. De menar vidare att symboler hjälper till att skapa 

ordning och reda i vår tankevärld. Människans förmåga att skapa symboler visar sig i att alla 

kulturer har sina egna symbolsystem. Vidare poängterar Gilhus och Mikaelsson symbolernas 

roll i religionen, och anser att de har en viktig funktion i de religiösa sammanhangen. 

Religionens uttryckssätt förklaras genom att symboler skapas, vilka visar sig i ikoner, ritualer, 

begrepp, myter och teologi. 

Gilhus och Mikaelsson visar att religionens sätt att uttrycka sig tar form i gudar som 

symboliska tecken. Symbolerna refererar till det som betraktas som något hypotetiskt och 

osäkert, trots att vi med all säkerhet kan veta att gudar verkligen existerar i människans 

föreställningsvärld. Troende människor menar att uppenbarelser är budskap från en gudomlig 

avsändare. Dessa uppenbarelser riktar sig till en mänsklig mottagare som i sin tur tolkar 

budskapet. En person som inte är troende väljer däremot att beskriva uppenbarelsen som ett 

budskap, eller ett tecken, människor emellan. Inom religionerna visar den religiösa symbolen 

på en transcendent verklighet dvs. den osynliga dimensionen bakom den synliga världen, som 

befolkas av gudar, änglar och andar. Många kan enas om att religiösa fenomen har en 

symbolisk karaktär, och att dess mening är en viktig faktor i religion. Den religiösa 

självförståelsen bygger, enligt Sælid Gilhus och Mikaelsson, till stor del på de teologiska 

uppfattningarna av kärnsymbolerna som gudsbegrepp och frälsning.



7

Arketyper

Enligt Mircea Eliade i Myten om den eviga återkomsten Arketyper och upprepning (1969) har

varje ritual en gudomlig förebild vars handlingar eller budskap krävs att efterliknas. En 

arketyp utgör en urbild eller en urtyp. Hur kan vi förstå en arketyp som en gudomlig eller 

mytisk förebild? Eliade visar som ett exempel på Jesus som tvättat sina apostlars fötter. I detta 

sammanhang har Jesus gett apostlarna ett föredöme, de skall göra så som han gjort. Eliade 

hänvisar till Johannesevangeliet 13:14-15 där står att läsa: ”Om nu jag, som är er herre och 

mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett 

exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.” När Frälsaren är ödmjuk är det en 

förebild för en religiös handling och därmed en väg att nå frälsning.

Eliade lyfter fram ytterligare ett annat exempel på Jesus roll som arketyp. Än en gång 

hänvisar Eliade till Johannesevangeliet 13:34 där Jesus säger till sina lärjungar: ”Ett nytt bud 

ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall ni också älska varandra.” 

Den kristna kärleken heliggörs genom Jesu exempel. Begränsningar och maktlöshet upphävs. 

När Jesus håller sitt avskedstal i Johannesevangeliet 14:12-13 säger han: ”Sannerligen, jag 

säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går 

till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad 

genom Sonen.” (Johannesevangeliet 14 12-13) Innebörden i Kristus liv är unik, därför att 

inkarnationen är unik. Eliade lyfter fram Första Petrusbrevet 3:18 där det står att läsa: 

”Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för 

att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden,” Genom dessa 

exempel visar Eliade att historiens skeende bestäms och leds av en händelse som betraktas 

som enastående i sitt slag, vilket tillskrivs inkarnationen i den kristna läran. Det handlar om 

att hela mänsklighetens öde utspelas en enda gång, en gång för alla, i en konkret tid, 

historiens och livets tid. 

Individuationsprocessen

I Den religiösa människan en introduktion till religionspsykologin (2006) visar Owe 

Wikström att Carl Gustaf Jung menar att religionen är en allmänmänsklig företeelse, och att 

den människa som vänder sig bort från religionernas myter och symboler blir kluven. Därav 

är individuationsprocessen, med dess symbolik av död och pånyttfödelse, ett centralt tema i 
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Jungs religionspsykologi. Det är den process i vilken människan går från kluvenhet till helhet. 

Den innebär människans självförverkligande och inre harmoni och balans. 

Wikström beskriver individuationsprocessen i vilken Självet är en kollektiv arketyp som 

grunden för vår individualitet. Självet, som kan tolkas som identiskt med Kristus innebär att 

individuationen blir identisk med gudomlighets inkarnation i oss människor. Kort handlar

processen om känslan av vår egen, eller Jagets, otillräcklighet och oförmåga att leva med både 

det rationella och det irrationella. Skuggan som arketyp, de vill säga de ”mörka” sidor hos oss 

själva som vi inte vill veta av, måste vi erkänna som en del i oss själva. Slutmålet i hela 

processen är att Jaget, som vi på ett enkelt sätt kan förstå som den styrande principen inom 

oss, ska genom att vi inte mist erkänner våra mörka sidor, lämna den styrande platsen åt 

Självet. Detta Själv beskrivs av Jung som en arketyp som hela tiden funnits i vårt omedvetna i 

väntan på att göras medveten. Självet är den viktigaste arketypen i vår personlighet, det gör 

enheter till helhet. Människan kan gå från kluvenhet till helhet. I den kristna traditionen 

symboliserar Självet enligt Jung Kristus. Därav kan Wikström sammanfatta 

individuationsprocessens slutmål med Paulus ord, ”Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i 

mig”.  

Symbolerna som vi sett utgöra ett uttryck för den verklighet som är okänd för oss kan därför, 

enligt Wikström, hjälpa oss att gå utöver vår rationella förståelsehorisont, det kritiska 

intellektet som inte kan fatta det okända. I kristendomen är korset och dess mystik den 

vägledande grundsymbolen. Individuationsprocessen både förutsätter och innebär att 

människan finner en ny medelpunkt – Självet, i det kristna sammanhanget Kristus, som 

vägleder det medvetna och det omedvetna, och som kan förena det rationella och det 

irrationella. När detta äger rum har människan nått fram till den totala integrationen, och det 

är då som hon, enligt Geels och Wikström, kan uppleva Gud på ett annat sätt än tidigare.

3. De tidiga kyrkomötena och kristologin 

I detta kapitel ger jag en bild av den tidiga kristendomens många och svåra frågor som krävde 

ett gemensamt svar. Kyrkomötenas tid var en tid när kristendomen konsoliderades, och det 

handlade då om att hitta tolkningar som så många som möjligt kunde enas kring. Den stora 

kristologiska frågan gällde Jesu Kristi natur och inkarnationens betydelse, vilket handlade om 

att försvara monoteismen och Gud som frälsaren. Var Jesus människa eller Gud, eller kunde 
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han vara både ock? Var han skapad eller icke skapad? Detta kom att diskuteras intensivt under 

de tidiga koncilierna; Nicaea år 325, Konstantinopel år 381 Efesos 431 och Chalcedon år 451.

De första kristna generationernas grundläggande erfarenhet var att de i människan Jesus på ett 

hemlighetsfullt sätt mött Gud, den Gud som i de heliga skrifterna framträdde som alltings 

skapare och världens frälsare. I kristendomen skapades tidigt tron att Jesus var det gudomliga 

Ordet som i begynnelsen "var hos Gud" och som "blev människa", eller som äldre, mer 

ordagrann översättning: "vart kött" (Joh. 1:1 och 14). De gnostiska riktningar valde att tolka 

Kristus som en budbärare från den andliga världen, och betraktade Jesus som enbart sann 

människa. Den fråga som restes, och som måste få ett svar, var hur Jesu gudomlighet skulle 

uttryckas. Då handlade det om relationen till den Gud han kallade sin Fader. Detta var ingen 

lätt fråga att enas kring. 

Nicaea år 325

Henry Chadwick skriver i Den tidiga kyrkans historia (1993) om det ekumeniska konciliet i 

Nicaea år 325. Syftet var att nå enighet och frid, de ville få ett slut på striden om Jesus 

Kristus, det vill säga Sonens väsen. Chadwick menar att den formulering som mötet enades 

kring, att Fadern och Sonen är av samma väsen, homoousios, inte förstods på samma sätt av 

alla. Alf Tergel visar i Från Jesus till Moder Teresa (1973) att svårigheten kretsade kring Jesu 

Kristi betydelse i frågan om människans frälsning. Om Gud inte hade uppenbarat sig i Kristus 

framstod Kristus endast som ett ideal för människorna, och frälsningen för människan innebar 

att likna Jesus. Om Jesus Kristus i stället var Gud, så uppenbarade han i sitt liv, sin död och 

uppståndelse Guds kärlek och seger över döden. 

Oavsett om alla inte menade samma sak med begreppet, homoousios, visar Tergel att 

kyrkomötet i Nicaea beslutade att Jesus Kristus var av samma väsen som Fadern. Detta kunde 

tolkas så att Sonen inte var mindre gudomlig än Fadern, att de två var lika gudomliga, så som 

en jordisk far och son är lika mänskliga. Homoousios blev en kristologisk term som användes 

om förhållandet mellan Fadern - Gud och Sonen - Jesus Kristus. Där förhållandet bygger på 

att de är av samma väsen.

Aleksander Radler beskriver detta problem så, i Kristen dogmatik (2006), att betoningen låg 

på gudssonskapet, och handlade om huruvida Jesus Kristus var född av Faderns väsen. Denna 

tolkning vände sig mot föreställningen att Guds Son skulle ha skapats på samma sätt som 
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andra varelser, det vill säga blivit till i ett visst ögonblick. Idén om homoousios, Guds Sonens

väsenslikhet med Fadern, vände sig mot tanken att Guds Sonen skulle vara olik Fadern, det 

vill säga ligga på en annan ontologisk nivå. Det fanns en tydlig invändning, med tanke på 

kristendomens monoteism, mot att kalla Jesus Kristus för Gud i strikt mening, bara Gud själv 

kunde vara Gud. Det man hade enats kring var att de var av samma väsen, det vill säga Jesus 

Kristus var sann Gud och sanna människa och att han stod i ett Son-förhållande till Gud, 

Fadern. Frågan om Jesu Kristi sanna mänsklighet uppstod egentligen först efter besluten som 

hade tagits i Nicaea. Alla tre, Chadwick, Tergel och Radler poängterar att den kristologiska 

striden fortsatte, och att det i dess kölvatten formulerades tre huvudalternativ till den nicenska 

bekännelsen. Förutom att de var av samma väsen, tänktes: att Kristus var av liknande väsen

som Fadern, att Kristus var lik Fadern och att Kristus var olik Fadern. 

Konstantinopel år 381

Chadwick beskriver hur konciliet i Konstantinopel bekräftade den nicenska trosbekännelsen, 

genom att understryka och återuppta det nicenska nyckelbegreppet av samma väsen,

homoousios. Den trosbekännelse som antogs 381 skilde sig från den nicenska i det att den 

även inkluderade ett försiktigt tillägg om den helige Anden. Det gjordes en skillnad mellan 

Anden och Sonen. Sonen är född av Fadern och Anden utgår från Fadern.

Tergel visar att östkonciliet i Konstantinopel preciserade gudomens både enhet och olikhet. 

Det fastställdes att Sonen är av samma väsen som Fadern. De begrepp som användes här var 

homoousios, av samma väsen. Dessutom användes begreppet hypostas som en benämning på 

treenighetens olika uppenbarelseformer, Fadern - Sonen – Anden. Det som de östliga 

kyrkofäderna ville betona var att i Gud finns tre hypostaser, tre uppenbarelseformer, (men 

bara) i ett och samma väsen, en homoousios, och det betydde tre individuella existenser som 

alla har del i ett enda gudomligt vara. Kyrkofäderna i västrom, som förövrigt inte deltog i 

Konstantinopel, talade om en substans, (lat. substantia /grek. ousia) och tre personer (lat.

persona och grek. Hypostasis). Med substantia avsågs den gemensamma och enhetliga 

gudomligheten, med persona avsågs Faderns, Sonens och den Helige Andes individualitet 

formulerat som personer. Genom dessa två olika språk uttryckte både öst- och västkyrkan att 

det fanns ett enda gudomligt väsen, men tre gudomliga personer eller tre individuella 

existenser. Den bekännelse som antogs vid konciliet i Konstantinopel 381 kallas också den 

nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Men trots denna enighet som uppnåtts
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fortsatte den kristologiska diskussionen. Hur skulle frågan om inkarnationen förstås och 

förklaras?

Efesos år 431

Hur skulle frågan om människans och världens frälsning förstås och förklaras? Denna fråga 

var ytterligare ett perspektiv i den kristologiska tvistefrågan. Chadwick visar att när det 

handlade om frälsningen fanns tanken på att människans frälsning skulle bero på Kristus 

fullkomlighet och lydnad som människa. Jesu kunde identifiera sig själv med Gud i just den 

kärleksfulla överensstämmelsen mellan hans egen och Faderns vilja. Diskussionen handlade 

om att skydda Kristus som en fullkomlig människa, och samtidigt betona föreningen av Gud 

och människa i Kristus som en enda person. Det man främst diskuterade var att vissa syntes 

förespråka något som kunde kallas idén om ”Guds två söner” – en som var son till sitt väsen 

och en som var son genom Guds speciella kärlek till honom. Mötet ville enas i en formulering 

som förklarade föreningen mellan Gud och människa i Kristus, att Kristus på en och samma 

gång var både gudomlig och mänsklig.  Chadwick beskriver konciliet i Efesos som den 

tidpunkt när det fastställdes att 

Kristus var fullkomlig Gud och fullkomlig människa, bestående av förnuft, själ och 
kropp, av samma väsen som Fadern i sin gudom och samtidigt av samma väsen 
som vi i sin mänsklighet; så att det är en förening av två naturer; vi bekänner alltså 
att Kristus är en och att Maria är Guds moder (s. 196) 

Kristus måste vara fullkomligt gudomlig, vara Gud, annars kunde han inte frälsa människan. 

Det slogs fast att i Kristi person fanns både det gudomliga och det mänskliga. Det handlade om 

en förening av två naturer. Men ännu var frågan inte löst. Hur förhöll det sig med de båda 

naturerna? Hur skulle inkarnationen egentligen förklaras? Vissa hävdade att Kristus hade 

endast en natur, den mänskliga naturen hade förvandlats till gudomlig natur i och med 

inkarnationen. Detta gjorde Maria till gudaföderska. Andra hävdade att Kristus hade två 

åtskiljda naturer. Den gudomliga och mänskliga naturen kunde inte sammanblandas, 

gudomligt och mänskligt måste hållas isär. Detta ansågs göra Maria till kristusföderska. I de 

båda ståndpunkterna fanns en inneboende risk för att själva meningen med inkarnationen 

förnekades. Om Kristus hade en enda natur förnekades hans mänsklighet, något som samtidigt 

innebar att inkarnationen förnekades. Om de två naturerna var helt oförenliga kunde Kristus 

person inte vara en enhet, något som samtidigt innebar att inkarnationens mening förnekades, 

föreningen av det gudomliga och det mänskliga. 
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Chalcedon år 451

Tergel visar att mötet i Chalcedon avvisade dessa båda ståndpunkter. Den trosbekännelse som 

formulerades och godkändes fastslog, ”två naturer i en person, utan sammanblandning eller 

förvandling, men oupplösligt och oskiljaktigt förenade”. (Tergel (1973) s. 120) Kristus var 

fullkomlig Gud och fullkomlig människa, hundra procent gudomlig, hundra procent mänsklig. 

Kristus var av samma väsen som Fadern i sin gudomlighet och av samma väsen som oss i sin 

mänsklighet. Åtskillnaden mellan de båda naturerna upphävs inte genom föreningen, vardera 

naturens egenskaper bevarades, båda förenas för att bilda en person.

Tergel visar tydligt att diskussionerna om inkarnationen tycktes kunna medföra att gudomligt 

och mänskligt hos Kristus sammanblandades. Bland de grekiska teologerna användes 

naturbegreppet, eftersom de ville försvara åsikten att gudomlig och mänsklig natur var något 

helt oförenligt. Det gudomliga kunde helt enkelt inte underkastas den föränderlighet och 

timlighet som utmärker den mänskliga naturen, och att de samtidigt måste kunna försvara 

Kristi person som en enhet, annars skulle inkarnationen förnekas. Tergel framhåller att 

förklaringen av inkarnationen, som en förening mellan gudomligt och mänskligt, har gett den 

kristne teologen en makalös uttrycksfrihet. Den har inte bara brutit ned en andlig barriär, utan 

även en språklig barriär mellan Gud och människan. Den har fört Gud närmare människan 

lika väl som att den gjort det möjligt att tillskriva Gud mänskliga attribut och människan 

gudomliga. 

Aleksander Radler betonar att bekännelsen till den oupplösbara identiteten hos den 

människoblivne Guds Sonen Jesus Kristus handlar om tron på enheten och singulariteten i 

Jesu Kristi person. Det handlade såväl om detta som såväl tron på den existerande oblandade 

och oförvandlade skillnaden mellan hans två naturer, hans gudomlighet och hans mänsklighet. 

Radler menar att det finns en tanke inom den kristna dogmatiken att de kristna efter en lång 

utveckling kan uppnå den gudslikhet som Jesus Kristus hade genom sitt gudomliga ursprung 

och väsen. Läran om Kristi efterföljelse, imitatio Christi, visade på det rätta sättet att leva som 

kristen. Denna lära kom att kritiseras av Luther då den utvecklats till ett världsfrånvänt kristet 

liv.

I Chalcedon stadfästes att kyrkans lära skulle ha sin grund i det som redan bestämdes i Nicaea 

325 och Konstantinopel 381. Tergel visar att ingen lärosymbol, det vill säga vad kyrkan 
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bestämt som den rätta kristna läran, har fått så stor anslutning från de skilda kristna kyrkorna i 

historia och nutid som Nicenum. Vad som idag kallas den nicenska trosbekännelsen är dock 

inte en text från 325, utan den utgör den text som med grund i konciliet i Nicea författades i 

Konstantinopel 381. Denna Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum är enligt Radler 

(2006) formulerad på följande sätt när den fastställer att Jesus Kristus i egenskap av Guds Son 

verkligen är Gud:

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad 
synligt och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, 
född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född 
och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är 
skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från 
himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfru Maria och blivit 
människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit 
begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till 
himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till 
att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände; och på den 
Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen på honom 
som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom 
profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner 
ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den 
tillkommande världens liv. Amen. (Radler (2006) s. 218)

Avslutningsvis kan jag visa på att den trosbekännelse som blev den klassiska Svenska 

trosbekännelsen som genom tiderna har lästs i gudstjänsten är den apostoliska 

bekännelsen. Denna har följande innehåll och ordalydelse:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på 
Jesus Kristus, han 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 från 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. (http://www.existentiell-tro.net/)

Denna bekännelse används nu vår moderna tid, men bestämd att revideras, vilket tog sin 

början under 2008.

4. Upplysningstiden

Den tidiga kyrkans utdragna kontroverser om huruvida Jesus Kristus, Guds Son, själv var 

Gud, och om hur det skulle förklaras han var både människa och Gud – formade kristologin 

http://www.existentiell-tro.net
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och därmed den klassiska Kristussymbolen. Vilken utmaning innebar upplysningen med 

avseende på den klassiska Kristussymbolen?

I detta kapitel beskrivs upplysningstiden som en tid när det sker en förskjutning från Gud till 

människan. Denna tid som anses vara början till det vi kallar för sekularisering, i den 

betydelsen att både kyrka och kristendom marginaliseras. De områden som kommer att 

beröras i detta avsnitt är världsbild och livsåskådning, synen på och kritiken mot religionen, 

upplysningsteologins grundproblem samt synen på Jesus Kristus. Det är under upplysningen 

som de traditionella formuleringarna som kristologin byggde på kom att ifrågasättas. 

En ny världsbild och en ny kristendom

Roy Porter beskriver i Upplysningen en introduktion (1990) att målet för många under 

upplysningen var vetenskapen om människan, och för att nå dit skulle människan utforskas. 

En del av denna strävan utgjordes av tanken att skapa en förståelse utifrån människans 

naturhistoria, vilket skulle ersätta det Gamla testamentets sakrala historia. Det fanns en vilja 

att utveckla en ny historiesyn som byggde på empiri, föreställningsförmåga och 

systematisering. Det var ett nytt sätt att följa den europeiska människans uppkomst, en ny 

tanke på vad som egentligen utgjorde vetenskap.

Tergel menar att den nya vetenskapen som växte fram krävde en förankring i en ny filosofi, 

som utgick från naturvetenskapens upptäcker och inte från metafysiken som tog hänsyn till 

tanken på någon transcendent värld. Det nya måste vara inriktat på det mänskliga förnuftets 

egna möjlighet till kunskap. Två vägar gav möjlighet till sann kunskap. Empirismen 

förespråkade sinneserfarenheten och rationalismen menade att förnuftet utgjorde 

utgångspunkten för kunskap. Dessa båda källor till kunskap visar att människan kommit att 

betrakta sig själv som den enda säkra utgångspunkten för allt vetande. Det enda som ansågs 

säkert var att människan själv existerar som ett väsen som känner, tänker och vill. 

Gunnar Eriksson och Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer (2004), betonar att 

naturvetenskapen med dess matematiska form byggde på empirisk forskning och observation. 

Detta kom att påverka sättet att betrakta världen och resultatet blev nya insikter om vår värld. 

Den nya kunskapen gjorde att inrotade fördomar kunde ”besegras” när naturvetenskapen 

ersatte de gamla auktoriteterna. Konsekvenserna blev att världsbilden och livsåskådningen 
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påverkades av de nya attityderna och det nya sättet att betrakta människans betydelse i 

världen. Den mekaniska världsåskådningen gjorde entré. 

Enligt Eriksson och Frängsmyr blev följden av denna mekaniska världsbild att alla levande 

processer beskrevs som mekaniska rörelser. Inte heller människan och den mänskliga själen 

undkom det mekanistiska tänkandet, även själen kunde reduceras till ren materia och rörelse. 

Den materialistiska synen på naturen och människan hade blivit en förhärskande del i 

människors världsbild och livsåskådning. Frågan är då vad som hände med religionen och 

vilken plats den fick.

När Porter beskriver upplysningstiden understryker han att upplysningstänkarna må ha varit 

oense om mycket, men att de i frågan om religionen tycktes i mycket ha varit överens. Dessa 

tänkare menade att den traditionella och av kyrkan uppburna kristendomen var en onaturlig 

religion som stred mot förnuftet. Den vilade på vidskepelse och blind auktoritetstro. Detta kan 

sammanfattas i Voltaires berömda ord Écrasez l'Infâme, "Krossa den skändliga!" 

Upplysningstiden har beskrivits som en tid när frågorna om religion stod i centrum och syftet 

med detta var, för många, att försvaga religionen, tron och de religiösa organisationerna. I 

boken The Enlightenment (1995) säger Dorinda Outram att det fanns tendenser till att 

upplysningens anti religiösa attityder förstärktes genom den franska revolutionen. Vilket 

perspektiv som än läggs på upplysningen är det tydligt att de religiösa värdena ifrågasattes 

och detta fick vitt gående konsekvenser. De skeenden som tidigare tillskrivits Gud som en 

kraft utanför och bortom den skapade världen kunde nu förklaras som naturliga orsaker styrda 

av naturlagarna. Det finns historiker som beskriver upplysningen som en tid av avkristning. 

Men Outram är kritiskt till de historiker som genomgående beskriver upplysningen som en tid 

när den religiösa tron i det närmaste försvann, och att debattens fokus låg på nyttan med 

religion. Bilden av upplysningen som den moderna hedendomens uppkomst är enligt Outram 

komplex och har sin grund i att historieskrivarna låter en liten grupp anti-religiösa tänkare i 

Frankrike vara de som definierar upplysningstiden. I stället finner hon en mängd olika 

reaktioner på den etablerade religionen. Det handlade om allt från en fientlig inställning till 

religionen till försök att stärka den ortodoxa tron genom att omformulera och visa på det 

rationella i den kristna tron. Upplysningstidens religiösa kreativitet visar sig för Outram även i 

sökandet efter religiös tolerans, och i de nya rörelserna som växte fram, till exempel pietism 

och metodism. Dessa nya rörelser beskrivs som en motreaktion på den traditionella, ortodoxa 
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trons villighet att anpassa kristendomen efter tidens krav på en förnuftig religion och religiös 

tolerans, men också som en reaktion mot dem som representerade en kristendom som blev allt 

mer sysselsatta med att försvara de traditionella dogmerna.  

Outram ställer frågan varför den religiösa toleransen blev så viktig under denna tid. Hon 

menar att det kanske i viss mån berodde på att upplysningen var efterträdare till 

reformationstiden och därmed delaktig i det 30-åriga kriget som följde uppdelningen i katolsk 

och protestantisk kristendom. För många kunde den religiösa toleransen bara uppnås genom 

en religiös likriktning, i den mening att de måste formulera en kristendom som alla förnuftiga 

människor kunde enas i. Därför blev frågan om förnuftet viktig när det handlade om religion: 

Men Outram visar att formuleringen av en ny och förnuftig religion inte var så enkelt att 

förverkliga:

But ’reasonable Christianity’ also brought along new problems of its own. If 
Christianity was to be recast in a form which any rational person could accept, what 
happened to the status of the Bible, so full of the irrational and of the personal 
testimony of the prophets and apostles, who had certainly not received the revelation 
of ‘a new heaven and a new earth’ through rationality? What happened to apparently 
irrational occurrences, such as the miracles performed by Christ which overturned the 
laws of nature? (s.39)

Av citatet ser vi att Outram menar att en kristendom grundad i förnuftet skulle få 

konsekvenser. Till detta kom upptäckten att Frälsningen inte var något som endast 

kristendomen hänvisade till. Genom växande kunskap om andra religioner och deras vägar till 

frälsning kunde kristendomens lära om frälsningen bedömas i ljuset av dessa nya kunskaper. 

Det ökande intresset för andra religioner fick i många fall som resultat att Gud och religion 

kom att betraktas som något människan själv hade skapat. Under århundraden hade det varit 

vanligt att peka på naturen och universum som ett bevis på Guds makt och välvillighet. Gud 

hade skapat jorden av välvilja för människans skull. Med Kopernikus och Kepler, som upphov 

till den nya naturvetenskapen, kom som sagt ny kunskap om människan och världen. Jorden, 

och där med människan, var inte lägre centrum i universum.

Upplysningens kritik mot teologin

I Christian theology an introduction (2007) framhåller Alister E. McGrath att upplysningens 

kritik mot kristendomen grundades i den traditionella kristendomens oförmåga att beakta 

människans förnuft. Den kristna trosläran beskrevs, av kyrkan och de kristna, som både 

rationell och förnuftig trots att den byggde på uppståndelsens betydelse. Företrädarna för 
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upplysningen höll naturligtvis inte med om att tron kunde betraktas vara rationell. Det var inte 

möjligt, ur det rationella perspektivet, att betrakta den kristna läran om uppståndelsens 

centrala betydelse som annat än irrationell och vidskeplig. Den gudomliga uppståndelsen 

betraktades, enligt McGrath bara som ett irrationellt påstående eller på sin höjd som en 

subjektiv moralisk sanning. I Se människan! En studie av Luleå stifts möte med den moderna 

kulturen under 1900-talets första hälft (2004) menar Mayvor Ekberg att grunden till Jaget, det 

vill säga till människans uppfattning om själv som moralisk källa började ta form under 

upplysningstiden. Upplysningstiden var, som jag tidigare visat, en tid för kreativ religiositet. 

Till de religiösa aktiviteterna hörde framväxten av Deismen som en ny form av kristendom 

anpassad till de krav som vetenskapen ställde på vad som kunde sägas vara sann kunskap. 

Deismen ville slå en bro mellan vetenskap och kristendom. Den form av förnyelse som 

kristendomen genomgick i och genom deismen handlade både om människans och Kristus 

natur. Om människan var alltigenom god, vilket deismen hävdade, behövdes då tron på en 

treenig Gud? Kristus som uppenbarelsens centrum och kristendomens specifika kännetecken 

tonades ner i de flesta former av deism, som också hävdade att människan kan lära känna Gud 

utan uppenbarelsen och enbart genom sitt förnuft.

Upplysningsteologins grundproblem

Grundproblemet handlade om förhållandet mellan den naturliga teologin och uppenbarelsen. 

Aleksander Radler visar i Kristendomens idéhistoria från medeltid till vår tid (1988) att 

upplysningstiden framförde krav på att den sanna religionen skulle vara en förnuftsreligion, 

en naturlig religion. Det var den naturliga religionen som sågs som den säkra vägen, medan 

uppenbarelsen utgjorde den osäkra vägen. Den naturliga religionen stod för tanken på en 

gemensam religion som ligger till grund för alla kyrkor och religioner. Det fanns olika 

alternativa former av en naturlig religion att uppenbarelsen kompletterade den naturliga 

religionen som inte strider mot förnuftet och att uppenbarelsen befäste den naturliga 

religionen. För alla som förespråkade den naturliga religionen var uppfattningen att den i stort 

var identisk med kristendomen. Radler menar, som jag tidigare sagt, att det inte gavs särskilt

stort svängrum för Gud, utan det var den mekanistiska världsbilden som beskrev alla 

skeenden som ett resultat av en sträng kausalitet. I detta tänkande fanns inte något utrymme 

för Guds överraskande ingripande mot naturlagarna. Att det kunde ske under ansågs orimligt, 

dessa var endast tänkbara i biblisk tid. Denna förklaring bidrog till att tron på under kunde gå 

förlorad.
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Upplysningsteologins syn på Jesus Kristus

Det var, enligt Radler, humanitetsidealen som låg till grund för både upplysningstidens 

gudsbild och kristologi. Det som hände var att de supranaturala dragen som exempelvis 

preexistensen hamnade i skuggan av intresset för människan Jesus. Jesus Kristus kom att 

uppfattas i likhet med Sokrates som en slags förkunnare av den högsta gudsupplevelsen och 

den renaste moralen. Upplysningsteologin riktade sällan någon kritik mot Jesus som historisk 

person, Jesus etiska lära blev istället ett viktig redskap i den mer omfattande kyrkokritiken, 

som riktades mot de kristna dogmerna. Det etablerades en skarp skillnad mellan den 

kristendom som Jesus hade förkunnat och tidens officiella kyrkolära. 

Även McGrath beskriver utmaningarna när det gällde bilden av Jesus, och betoningen på den 

historiske Jesus, som en moralisk förebild för människan. Deismen, som naturlig och 

förnuftig religion, lyfte fram den kristna bilden av Jesus och beskrev den som en bild med 

allvarliga brister. De betonade skillnaden mellan just den historiska Jesus från Nasaret och 

den Jesus som beskrivs i nya testamentet. Kritiken riktades främst mot att Jesus som frälsare 

beskrevs som övernaturlig. De menade att denna övernaturlige frälsare egentligen varit en 

vanlig människa, en lärare som predikade sunt förnuft, utan några övernaturliga inslag. Det 

rationalistiska tänkandet kunde inte alls acceptera beskrivningen av och tron på den 

övernaturlige frälsaren, utan poängen ansågs ligga i den etiska läran.

I linje med att deismen betonade förnuftet och Jesus etiska lära riktades kritik mot 

kristendomen när det gällde Jesus död och återuppståndelse som en väg för Gud att förlåta 

mänsklighetens synd och skuld. Det gick helt enkelt inte att acceptera försoningen på det sätt 

som kristendomen beskrev den. McGrath visar att Jesu död på korset gavs en annan innebörd, 

Jesus sågs som ett moraliskt exempel som skulle bidra till att inspirera Jesus anhängare till 

samma utgivande hängivenhet. Medan den renlärliga kristendomen såg Jesus död och 

uppståndelse som en inneboende och viktig del av religionen, valde den nya tidsandan att 

marginalisera döden och uppståndelsen. McGrath beskriver därför upplysningen som en tid av 

utmaning för kristologin. Utmaningen gällde bilden av Jesus Kristus, vad det var som skilde 

honom från den vanliga människan och det var som gjorde honom unik. De egenskaper han

ansågs ha kunde varje människa efterlikna. Kristus unika och speciella betydelse låg i att han 

blivit exemplet på ett gott liv, genom att visa på den gudomliga viljan med mänskligheten.

Neologin, som en form av tysk protestantisk upplysningsteologi, betonade likt den engelska 
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deismen förnuftets betydelse för förståelsen av Jesus. McGrath pekar på att den genom sitt 

upplysningstänkande inte bara kritiserade nya testamentets bild av Jesus, utan även de beslut 

som fattades under de kyrkomöten jag tidigare beskrivit. Genom att betrakta de dogmer som 

fastställdes om Jesus Kristus natur som enbart spekulationer kunde de förneka dogmen om 

Jesus gudomlighet, tillsammans med många andra dogmer som de tidiga koncilierna beslutat 

som kristendomens kärna. Neologin kunde likt Deismen i grunden erkänna att det fanns en 

transcendent Gud som skapat allt, men att denna Gud inte längre kan handla i världen. Guds 

handlande hade även för neologins förespråkare lämnat sin plats för de naturlagar han en gång 

skapat. Gemensamt hade de också, som former av naturlig teologi, att Jesus betydelse låg i 

hans historiska person och hans etiska lära. Jesus var den store etiske läraren, inte någon 

transcentent Gud, eller Guds Son. Ur det rationella perspektivet var tanken på en transcendent 

frälsare helt oacceptabel, men det var fullt möjligt att acceptera honom som en moralisk 

förebild. 

McGrath låter förstå att upplysningen i sig själv vittnade om en gradvis utveckling av 

kristologin som placerade Jesus Kristus i det mänskliga perspektivet när det gäller tonvikten 

på den goda moraliska förebilden. Under sitt liv var Kristus en enastående moralisk lärare, 

vars lära var auktoritativ men som inte hade betydelse som länkas till hans identitet, men som 

fick betydelse som stämde överens med upplysningens moraliska värden. Jesus död på korset 

var ett bra exempel på att han delade med sig av sin osjälviska kärlek. Denna betoning på 

människors osjälviska kärlek var något som upplysningen ansåg som en grund för moralen. 

Alla hade en plikt att leva så att de gav ”största möjliga lycka till största möjliga antal 

människor”. Om Jesus Kristus kunde sägas vara gudomlig så var det därför att han 

förkroppsligade den livsstil som borde vara typexemplet på en person som står i det perfekta 

förhållandet med Gud, naturen och sina medmänniskor.

Sammanfattningsvis lyfter jag fram de frågor som McGrath ställer. Varför betraktade inte de 

kristna, redan från början, bara Jesus som en god moralisk och etisk förebild? Detta skulle 

innebära att man kunde undvika det komplicerade diskussionerna och pusslandet med läran 

om inkarnationen. McGrath finner att svaret ligger i den kristna traditionen och i nya 

testamentet. I evangelierna ser vi Jesus som högst mänsklig, hans retsamma förvåning, 

beundran, förvirring, till och med kränkningar gentemot dem som såg och hörde honom. 

Under lång tid och på ett ganska smärtfullt sätt har kyrkan, som McGrath uttrycker det, 

brottats med Jesus identitet och betydelse, och hans naturs relation mellan det gudomliga och 
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det mänskliga. Denna brottning har vi sett pågå under kyrkomötenas tid, och längre fram 

kommer vi att se att frågan lever kvar i den så kallade Jungfrudebatten.

McGrath anser att det inte råder några tvivel att Jesus var människa. Men personligen finner 

han honom vara något mer än så. Jesus visade människan vägen till Gud genom göra Gud mer 

personligt tillgänglig. De bekännande kristna måste enligt McGrath tänka Jesus som Gud. 

Läran om inkarnationen handlar om hur Gud kommer till människans värld, som är full av 

synd, vilken McGrath beskriver som att nutidens människa inte har behov av något som är 

större än henne själv, eller något som ingriper i människans värld. Genom Jesus Kristus visar 

Gud sin närvaro i världen För McGrath är inkarnationen fortfarande häpnadsväckande och 

förbryllande, men ändå möjlig. I detta ser han fortfarande frågor. Hur kan de påståenden som 

gjorts om Jesus Kristus göras om en historisk person? Hur kan det påståendet göras att han 

verkligen var både gudomlig och mänsklig? 

5. Vår egen tids Kristusbild

Vår egen tids Kristusbild har naturligtvis påverkas av upplysningstidens världsbild med 

empirism och rationalism som förhärskande kunskapsteorier. Genom dessa teorier som 

krävde en förnuftig och bevisbar sanning blev kunskapen om det transcendenta och det 

immanenta, det världsliga och det religiösa, tydligt åtskilda. Religionen fortsatte att vara 

betydelsefull för somliga människor för att den kunde skapa mening, ge svar på de 

existentiella frågorna och tillgodose en religiös önskan och längtan. I Människan och hennes 

symboler (1964) visar Jung att problemet ligger i den världsbild som formulerades under 

upplysningstiden. Den moderna människan beskrivs här av Jung som en ”stackars insekt” 

vars liv har förlorat den inre meningen, vilket beror på att de religiösa symbolerna har upphört 

att ge mening åt människans liv. Den moderna människan är enligt Jung både vilsen och 

olycklig. Hon kan inte längre förmå sig att tolka meningen i numinösa symboler och 

föreställningar, hon tror dessutom att detta är ett resultat av att hon har befriats från 

vidskepliga föreställningar. Hela den process som tog sin början i upplysningen har bidragit 

till att människan har förlorat sin känsla för andliga värden. Jung menar dessutom att den 

moderna människan inte förstå vidden av den förlust hon gjort. Människan har enligt Jung 

förlorat meningen med sitt liv, hon har genom att tillägna sig en rationell världsbild avklätt 

alla ting deras inneboende mystik och numinositet, inget är längre heligt. Frågan är hur denna 

utveckling som Jung beskriver har påverkat förståelsen av Kristussymbolen. Är det 



21

fortfarande möjligt att upprätthålla tanken på att Gud är inkarnerad i Jesus, att Jesus har dött 

och uppstått som Kristus? Hur tolkas den klassiska kristologin av nutidens moderna 

människor och teologer? Vilka problem är förknippade med tolkningar av den klassiska 

teologins påståenden?

Inkarnationen som ett mysterium

Aleksander Radler definierar i Kristen dogmatik (2006) Guds uppenbarelse i Jesus Kristus 

som den kristna trons medelpunkt. Det är i Kristi verk och person som den djupa och sanna 

gemenskapen mellan Gud och människa upprättades. Kyrkan har genom tiderna, allt sedan de 

tidiga koncilierna, bekänt att Gud i Jesus Kristus blev sann människa. Gud uppenbarar sig i 

och genom Jesus Kristus. Detta är vad som kyrkan också har kallat för inkarnationens 

mysterium.

Anders Piltz talar om inkarnationen och vår egen tid i Se ansiktet tjugofyra essäer inför 

inkarnationens mysterium (1999) på följande sätt:

INKARNATIONEN, Guds förkroppsligande, är det mest specifika i kristendomen. 
Enligt första Johannesbrevet är inställningen till inkarnationen det test som avslöjar 
om kristen förkunnelse är autentisk eller inte. Ändå verkar denna grundsten i den 
kristna tron vara så gott som frånvarande i människors sätt att tala, tänka och 
föreställa sig i dagens Sverige. Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, är 
egendomligt osynlig i debatten om ”andligheten”, trots tusen års kristendom i vårt 
land. Många sökare väntar sig inget av honom.(s.7)

Av citatet ser vi att även Piltz lyfter fram uppenbarelsen eller inkarnationen som det specifika 

i kristendomen, samtidigt som han också beskriver det moderna tänkandets utgångspunkt, 

vilken i mycket överensstämmer med vad Jung säger. Den moderna människan har förlorat 

förväntan på att Gud ska handla med människan och världen. Piltz framhåller att en vanlig 

tanke är att tron gör människan till slav och frågar sig om kristendomen är passé. Hans svar 

blir både ja och nej. I vår tid finns det inga tveksamheter eller svårigheter att tänka sig att 

Jesus var eller är sann människa. Det är inte heller någon större konst att tänka sig att Jesus 

skulle lida och dö. Det svåra ligger i att kunna acceptera inkarnationen, det vill säga att Jesus 

är Gud, av samma väsen som Fadern. När det handlar om underverken kan dessa betraktas 

som verkliga eller endast som ett uttryck för det som händer inom de troende människorna, 

det vill säga som psykologiska realiteter. Piltz menar att tanken på Gud och hans Son Jesus 

Kristus kanske kan bli lättare att närma sig om det för förnuftet obegripliga, det paradoxala 

och det övernaturliga, tonas ner. Piltz menar att det liv som vi lever innehåller i sig många 
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olika mirakel, därav frågar han sig varför Gud inte skulle ha kunna bli människa. Piltz 

beskriver inkarnationens paradox utifrån tron och Johannes Döparens ord ”mitt ibland er står 

en som ni inte känner”. (Piltz, 1999, s. 83) Det sätt som Jesus beskrivs på i evangelierna 

bygger på tron att Gud har blivit människa. Piltz ställer sig frågan varför det genom tiderna 

ägnas så mycket tid åt forskning och funderingar omkring Jesus, om och hur han kan sägas 

vara Guds Son, sann Gud och sann människa. Ett troligt svar är enligt Piltz att det i det 

gåtfulla och de många olika bilderna av Jesus ligger en slags oåtkomlighet och en utmaning 

till att söka svar. Som exempel på svar som givit i frågan om att förklara Jesus visar Piltz att 

det finns de som menar att den moderna människan istället för att tala om Jesus Kristus två 

naturer i stället borde tala om två olika språk för att uttrycka förhållandet mellan Gud och 

Kristus. Det handlar om att antingen ta utgångspunkt i i det naturliga, i det mänskliga, och 

beskriva detta i ett vardagligt språk, eller att ta utgångspunkten i  det övernaturliga och då 

använda det metafysiska språket och dess termer. 

Genom McGrath kan vi se exempel på de båda språken. I kristendomen är det tron och det 

etiska handlandet som gestaltar ett återupprättat mänskligt liv. McGrath framhåller att den 

klassiska kristendomen betonar att det är tron på att Gud själv försonar sig med människan, 

genom Jesus Kristus liv, död uppståndelse, som gör upprättelsen möjlig. När det handlar om 

upprättelsen eller med andra ord försoningen kan vi beskriva detta på två sätt, eller med de två 

språken. Vi kan beskriva försoningen så att säga i människans eget perspektiv eller så i Guds 

perspektiv. Det första perspektivet kan beskriva Jesus Kristus endast i termer av ett moraliskt 

exempel. Det andra perspektivet beskriver Jesus Kristus som inkarnerad Gud och därmed

grunden till försoningen. McGrath visar genom dessa två skilda teologiska perspektiv, att det i 

det första perspektivet gjorts en omtolkning av dogmatiken, helt skild från den klassiska 

trosläran. I det perspektivet förändras kristendomens medelpunkt, Jesus lidande, död och 

uppståndelse. I det andra perspektivet står det historiska skeendet i centrum i form av Guds 

uppenbarelse, mötet mellan Gud och människa. Detta möte fullbordas genom den inkarnerade 

Kristus liv, död och uppståndelse. I det första perspektivet, menar McGrath, har de klassiska 

centrala begreppen lämnat plats för begrepp som Guds rike och frälsning genom Jesus som 

etiskt ideal. Det är genom lydnaden, lidandet och döden som Jesus Kristus trätt fram som den 

fullkomliga etiska förebilden för den ofelbara lydnaden inför Guds vilja. Det är i strävan efter 

att förverkliga Guds rike genom att leva i enlighet med Jesus etiska ideal som människans når 

upprättelse eller försoning med Gud. Här har inkarnationens mysterium en mindre, eller 

ingen, betydelse 
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Inkarnationen som relation

Lydnaden, lidandet och döden blir det centrala begreppen om Jesus Kristus betonas som etisk 

förebild. Wolfhart Pannenberg, betonar i sin Systematic Theology (1991) hela Jesus historia. 

Lydnaden blir tillsammans med uppståndelsen det centrala i hans teologi, vilken hör till mest 

uppmärksammade av de moderna teologierna. Att Pannenberg är en modern teolog visar sig i 

att han vänder sig emot den klassiska läran om Jesus två naturer, och dessutom att han menar 

att inkarnationen inte endast ska betraktas i ljuset av Jesu Kristi födelse. Att förstå Jesus 

förhållande till Gud handlar således inte om hur vi ska förstå föreningen, eller enhet och 

åtskillnad, mellan det gudomliga och mänskliga i Jesus natur, och inte heller i att 

inkarnationen sker just i födelsen. Förståelsen av Jesus gudomlighet ligger istället i det 

jordeliv som Jesus levde som människa, och i hans absoluta lydnad till Gud som Fadern. I 

stället för att hänvisa förståelsen av Jesus till inkarnationen och Jesus födelse som Guds 

avgörande uppenbarelse i världen vill han vidga perspektivet. Det centrala blir relationen 

mellan Fadern och Sonen. Denna relation skall betraktas utifrån Jesus hela liv, som det är 

historiskt skildrat i evangelierna. Pannenberg framhåller föreningen mellan Logos, det vill 

säga den preexistente Jesus eller den evige Sonen, och mänskligt liv, Denna förening sker 

alltså under hela Jesus liv på jorden genom hans lydnad, vilken ständigt fördjupar relationen 

mellan Fadern och Jesus i rollen som den gudomlige Sonen. I detta perspektiv vidgas 

begreppet inkarnation, den tar sin början i Jesu födelse och fortsätter därefter i Jesu liv, död 

och uppståndelse som en faktisk historisk händelse. Det är i Påskhändelsen som Jesus visar 

sin absoluta lydnad, som inkarnationens förutsättning, och genom vilken inkarnationens 

innebörd och mening träder fram. Identiteten mellan den historiske Jesus och Logos bekräftas 

enligt Pannenberg indirekt genom Jesus mänskliga liv och hans lydnad gentemot Gud.

Inkarnationen som mänsklighetens utveckling           

Ett annat perspektiv på inkarnationen representeras av John Macquarrie. I Jesus Christ in 

Modern Thought (1990) ställer Macquarrie frågan vad vi gör med Jesus Kristus i vår tid. Han 

syftar på att kristologin som en mödosamt formad lära mött motstånd och utmaningar 

alltsedan upplysningstiden med dess nya världsbild, kunskapsteorier och människosyn. I 

Macquarries moderna teologi är mänsklighet ett nyckelbegrepp, och i frågan om 

inkarnationen handlar det för honom om att för den moderna människan hitta en ny mening i 

de traditionella filosofiska begreppen, sådana som ousia, homoousios och hypostas, som 

bestämt tolkningen av den kristna läran. Vårt intresse av Jesus Kristus måste handla om 
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relationen mellan Jesus Kristus och mänskligheten, och att vi måste vara medvetna om att det 

grundläggande och primära är att Jesus Kristus var en människa som levde bland människor. 

Vad betyder det då för Macquarrie att Jesus Kristus är Guds Son? Det första som kan nämnas 

är att han uppfattar Jesus som unik och som något av en arketyp, det högsta idealet. Han 

beskriver även Jesus som Logos, Ordet som blev kött. Inkarnationen var en process som 

innebar en växande kärlek till Gud och till hela skapelsen, genom vilken Kristus banade väg 

för en förnyad mänsklighet, i vilken han själv blev gjord till den fullkomliga idealbilden. 

Kristus gudomliga natur blev inte given i en ögonblicklig händelse, utan genom utveckling. 

Om jag förstår Macquarrie rätt är inkarnationen som process ämnad för hela mänskligheten, 

alla människor har som Guds avbilder förmågan att växa och utvecklas som personligheter. 

Detta betyder att Macquarrie menar att Jesus Kristus var unik men inte i sitt väsen utan i sin 

grad av utveckling, vilken vi kan förstå som ett ”gudomliggörande”. Vad beträffar hans kraft 

och begränsning är den samma för honom som för oss. Det betyder också att både Gud och 

hela mänskligheten är inbegripen i inkarnationen som inte är något avslutat utan en pågående 

process, åtminstone vad det gäller människan. Slutligen betyder det att Jesus Kristus är 

uppenbarelsen av Guds tanke med en fullkomnad mänsklighet. Det gudomliga och det 

mänskliga möts i Kristus genom den fullkomliga kärleken till Gud och människan. Därför blir 

han arketypen för mänskligheten. Vi kan alltså förstå inkarnationen så som en utveckling av 

människan, ett växande i kärlek till Gud och medmänniskor, i Macquarries moderna teologi.

6. Jungfrudebatten            

Jag visade tidigare att debatten, som kom att få namnet ”Jungfrudebatten” hade sitt ursprung i 

en radiointervju av ärkebiskop KG Hammar, den 22 december 2002. I denna visade Hammar 

en stor öppenhet inför tolkningarna av de klassiska kristna dogmerna och kyrkans 

formuleringar av den kristna trosbekännelsens texter. Med tanke på innehållet i den 

trosbekännelse som kyrkan bekänner sig till i sitt gudstjänstfirande blir det begripligt att 

Hammars mening, att det inte var nödvändigt för en människa som bekänner sig som kristen 

att på ett bokstavligt sätt omfatta tron på sådant som inkarnationen och Jesus som Guds son, 

kunde ge upphov till en intensiv debatt. De frågor som diskuterades handlade förutom om 

inkarnationen bland annat om tron på Jesus underverk, uppståndelse, trosbekännelserna och 

dessutom det religiösa språkets mening. I vid mening handlade diskussionerna om bibelns 

auktoritet, innebörden av ett poetiskt och ett historiskt förhållningssätt till trosutsagor och 

bibeltexter. I inledningen av detta kapitel återger jag KG Hammars tankar från hans bok Ecce 
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homo efter tvåtusen år (2000) och dessutom det manifest som skrevs av den katolske 

biskopen Anders Arborelius och föreståndaren för Filadelfia i Stockholm, pingstpastor Sten-

Gunnar Hedin. Manifestet kom som ett svar på Hammars uttalanden om Jesus då ha menade 

att vi inte säkert kan veta. Jag kommer därefter att redogöra för de röster för och emot som 

gjorde sig hörda i de olika tidskrifter som jag valt att presentera. Det var den 28 januari som 

det brakade det loss på allvar. Redovisningen av debatten kommer att ske kronologisk, det vill

säga den kommer att följa datum. Överlag är det fler som inte alls håller med Hammar i det 

som beskrivs vara hans tvivlande teologi, och jag har medvetet valt att låta dessa röster vara 

fler än de som håller med. Jag har gjort detta för att jag anser att det är intressant att se hur 

präster håller fast vid det gamla som bestämdes vid de tidiga kyrkomötena, eller att de kastar 

bort det. 

Gud … kanske … men Jesus?

I inledningen i Ecce homo efter tvåtusen år (2000) ställer den dåvarande ärkebiskopen KG 

Hammar frågan ”Gud … kanske … men Jesus”? Hammar menar att Jesus är, för honom själv, 

vägen till Gud, men samtidigt anser han att det finns de som anser att Jesus står i vägen för 

Gud. Det tycks vara svårt att hitta ett förhållningssätt till Jesus. Hammar beskriver samtiden 

som en tid då människan beskrivs som rationell och logisk, trots att det ännu en gång tycks 

finnas utrymme för att betona känslan och en mer öppen inställning till en djupare dimension 

i tillvaron, som kan beskrivas som gudomlig. Hammar anser att det finns ett dilemma

inneboende i den kristna treeniga gudsbilden, och speciellt i tron på Jesus som Gud, vilken 

kan uppfattas som primitiv, intolerant och exkluderande. Hammar menar att Jesus riskerar att 

bli ett meningslöst påstående och därmed ett hinder för Gud. I den kristna teologin innebär 

inkarnationen att Gud och Jesus är ett trots att de är två, de kan inte skiljas åt trots att de inte 

får sammanblandas. Inkarnationen förenar inte bara Gud och Jesus, utan också Gud och 

människa med varandra. Inkarnationen förenar även kristendomens historia med den enskilda 

människans historia. Att tro på inkarnationen, menar Hammar, handlar inte om en tro på att 

Gud har skapat en egen överhistorisk kommunikationskanal till människan, utan om en tro på 

att Gud har involverat sig i den osäkra värld som är människans. Tron på inkarnationen är 

tron på att Gud har med människan Jesus att göra. Hammar anser i denna bok att 

inkarnationen är dominerande i den kristna gudsbilden, att Gud blir människa i Jesus Kristus. 

Då fastställs grundförutsättningen för att Gud visar sig i historien, i samma historia som 

människan och på samma villkor som henne. Inkarnationen visar också på en mening och ett 
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mål. Att Gud blev människa i Jesus Kristus söker en slags motsvarighet i att Jesus Kristus blir 

människans centrum. Det är i inkarnationen som tron knyts samman med den verklighet som 

människorna delar med varandra. Inkarnationen gör att tron inte bara blir en slags idé eller 

abstrakta tankar eller en förklaring av världen. Inkarnationen, människoblivandet, gör Gud 

synlig i Jesus Kristus.   

Ärkebiskop tveksam till mirakler

Dagen efter Hammars framträdande i radiointervjun, det vill säga den 23/12 2002, 

publicerade Sydsvenskan en artikel med rubriken Ärkebiskop tveksam till mirakler. I artikeln 

menade Hammar att vi inte behöver tolka det bokstavligt att Jesus gick på vattnet. Hammar 

finner stöd för detta i det att Bibeln skrevs i en tid när förhållandet till poesi och myter var 

friare. Det som en gång betraktades som historisk sanning kan idag ifrågasättas och 

diskuteras. Frågor som ställs i artikeln handlar om: Vad menas med att Jesus är Guds son? 

Kunde han utföra mirakel som bröt mot naturlagarna? Uppstod han verkligen från de döda 

eller menar evangelisterna bara att hans lära levde vidare? I svaren hänvisar Hammar till det 

viktiga i att i tolkningen av bibelns texter se den mytiska dimensionen och symboliken som 

möjlighet för en öppen tolkning. Det viktiga är inte om skeenden och detaljer verkligen har 

inträffat, utan Hammar menar det handlar om att inse att ”Bibeln är vid och öppen, texterna 

liksom värjer sig när man kommer för nära”. 

Hammar lyfter fram den vetenskapliga revolutionen och upplysningstiden med de precisa 

krav som ställdes på sanningen i det religiösa språket. Han visar även att kyrkan under 1960-

talet tvingades stå för sanningen i de påstående som gjordes i bibeln. Det handlade om att 

försvara att Jesus gick på vatten, att Jesus uppväckte döda, att han föddes genom 

jungfrufödsel och att han var Guds Son. Allt detta menar Hammar har övergått från att i 

början ha varit en poetisk tolkning till att bli dogmer att tro på. Hammar ser detta som orsaken 

till de konflikter som kyrkan hamnade i efter upplysningstiden, i vilken kyrkans företrädare 

stod på ena sidan och vetenskapens företrädare på den andra. Om inkarnationen säger 

Hammar att han inte kan säga att han inte tror på den. Han väljer att tolka och betona den som 

ett sätt att visa det unika hos Jesus, som en teologisk utsaga. Samtidigt påpekar Hammar att 

Jesus inte var den ende i historien som beskrevs vara född genom jungfrufödsel. Om Jesus 

som Guds Son menar Hammar att detta var en titel som fanns i samtiden, kungarna kallades 

ofta för Guds Son. Att Jesus betraktades som Guds Son var alltså inte något unikt syftet kunde 
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ha varit att betona att människorna kände en stark närvaro av Gud omkring Jesus. När det 

handlar om de mirakel som Jesus sägs ha utfört lägger Hammar tonvikten på människors 

personliga relation till Jesus. Det viktiga är inte om Jesus utförde mirakler eller ej. 

Skildringarna av bibelns mirakel ser Hammar som ett sätt att visa att Jesus har med Gud att 

göra. Fanns tanken hos evangelisterna att deras berättelse skulle tolkas som dikt och mytisk 

poesi? Har de fel när de beskriver hur Jesus ger mat åt tusentals personer? Hammar står inte 

främmande inför tanken att evangelisterna kan ha fel, eftersom det finns fyra versioner i 

bibeln. Han menar att syftet med vad han säger och skriver i dessa frågor är vi inte ska binda 

oss vid den bokstavstrogna tolkningen. Hammars syn på bibeln och Jesus vållade debatt. 

Tärningen hade kastats. 

Jesusmanifestet

Bakgrunden till tillkomsten av detta manifest förklaras vara den risk som ligger i den debatt 

som följde av att Hammar klargjort sin teologiska tolkning av de klassiska dogmerna. 

Manifestet tillkom på grund av det förhållningssätt som Hammar intog kunde försvaga tron på 

Jesus bland människorna i vårt samhälle. Arboreilius beskriver Jesus som Guds Son, och 

betonar att Gud själv valde att uppenbara sig för folket genom att själv i och genom 

inkarnationen blir människa. Den kristna trons stora hemlighet ligger i att den dolde Guden 

sänder sin son till människan, han lägger Sonen i människans händer. Gud lät inte det skrivna 

ordet, bibeltexten, vara det enda sättet att tala till människan, utan Gud valde att uppenbara sig 

själv. Gud ville genom inkarnationen få ett mänskligt ansikte. Därför blev Ordet människa, i 

det nyfödda barnet i krubban i Betlehem. Arborelius menar vidare att inkarnationen kan 

betraktas som ett vagt begrepp, för dagens människor. Allt i kristendomen är märkt av 

inkarnationens realism, vilket i alla tider kommer att stöta på motstånd. Detta motstånd 

beskrivs i Jesusmanifestet ligga i att världen ”inte vill ha en Gud som skriker i en krubba”, 

lika litet som världen vill dyrka och tillbe en korsfäst människa. Vad människor därför 

behöver veta, enligt manifestet, är att inkarnationens mysterium inte blev fullbordat i Jesu 

födelse eller i Jesu liv som vuxen. Fullbordan sker först på den yttersta dagen när Fadern ska 

sammanfatta allt i Kristus, allt i himlen och på jorden. Inkarnationen handlar därför inte 

endast om att den fördolde Guden uppenbaras bland människor, utan det handlar även om 

människans egen fullkomlighet som Guds älskade söner och döttrar i Guds rike. Hedin anser 

att bibelns bild är samstämd, Jesus Guds egen Son blev människa för vår skull. Guds 

räddningsplan bygger på en ömsesidig längtan och Gud har öppnat vägen genom att bli 
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människa i Jesus Kristus, och genom hans död på korset. Hedin framhåller att Bibeln är en 

helig text, som visar att Jesus är både Gud och människa, fullt ut och utan sammanblandning 

mellan de olika naturerna, vilket blev till verklighet i inkarnationen. Betyder det något om 

man tror på detta eller inte? Hedin svarar att det handlar om den kristna trons verklighet, 

saknas inkarnationen som trossats är det inte kristen tro. 

Röster som gör sig hörda – För eller emot

I Kyrkans Tidning 9-15/1 kommenteras Hammars åsikter under rubriken Ärkebiskopens tro. 

Där sägs att det kan vara onödigt att göra de uttalandena som Hammar gör om Jesus, 

jungfrufödseln, miraklen och Jesus som Guds Son. Det kan uppfattas som en provokation mot 

de troende som känner sig trygga i sin gudstro, samtidigt som de kan vara en påminnelse som 

väcker människor ur trons slummer. Människor kan därmed inse att tro inte kan vara ett 

statiskt försanthållande som inte tål att pröva nya tolkningar. 

I Kyrkans Tidning 16-22/1 kritiserar en teologistuderande under rubriken Hur populistisk får 

Svenska kyrkan bli? Hammars sätt att avskaffa jungfrufödseln, Jesus som Guds Son, liksom 

att det skulle sakna betydelse om Jesus utförde mirakler eller ej. Skribenten ställer två frågor: 

”Ursäkta en fråga, vad är det då som är viktigt? Hur mycket kan Bibelns budskap skalas av 

om den ska få fortsätta kallas Den Heliga Skrift?” Den teologistuderande anser själv att 

mirakler och uppståndelse är viktigt, eftersom det är dessa händelser som i första hand visar 

vem Jesus var och är. Jesus är inte vem som helst, utan han är Gud inkarnerad. Skribenten 

menar att om miraklerna förringas, förringas Jesus.

Ytterligare en reaktion kom under rubriken Tyck fritt – men avgå som ärkebiskop. En 

kyrkoherde ger svar på Hammars beskrivning av bruket av titeln Guds Son under Jesus tid. 

Skillnaden mellan de kungar som bar denna titel och Jesus finner han i att den kristna läran 

säger att det är Gud som har kallat Jesus sin Son. Samma gäller tanken på jungfrufödseln, 

denna mister inte sin betydelse för att andra människor beskrivs ha fötts på samma sätt.

En annan röst talar under rubriken Hoppas Hammar fortsätter att provocera och menar att det 

var vid rätt tidpunkt som Hammar klargjorde sina åsikter om Jesus. Även Jesus utmanade 

trygga trosföreställningar. 
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I Kyrkans Tidning 23-29/1 framhålls risken i att betona frågorna om jungfrufödsel och hur 

Jesus kunde sägas vara Guds Son. Berättelserna i bibeln som beskriver dessa frågor bär på 

historiska spår och kan betraktas som tidsbundna. Om dessa dogmer får vara den kristna trons 

bärande stomme finns en risk att det viktiga i tron går om intet. Hammar försöker medverka 

till att öppna upp för kyrkan att verka i nuet 

/…/Hammar försöka bidra till att flytta de dogmatiska formuleringarna om t.ex. 
jungfrufödsel och Jesus som Guds son från trons centrum till dess periferi är därför 
så långt ifrån populism man kan komma. Detta är, såvitt jag kan bedöma, en 
ofrånkomlig livsnödvändighet för att det viktiga och livsomdanande i kristen tro på 
nytt ska kunna bli synligt i samtiden och börja spela roll i människors liv utanför 
den krympande krets /…/

I Svenska Dagbladet 28/1 bemöts Hammars ”tvivlande teologi” under rubriken Jesus mer än 

en myt, av författarna av Jesusmanifestet, Arborelius och Hedin. De hänvisar till Jesu egna 

ord om att han är "Vägen, Sanningen och Livet" (Joh 14:6). De beskriver att meningen i det 

kristna livet är Jesus Kristus som av all evighet är Faderns enfödde Son. De hänvisar till den 

apostoliska trosbekännelsen som sammanfattat tron på att Jesus är unik, just som Guds 

enfödde Son. De menar också att deras egen tro är grundad i nya testamentets beskrivning av 

Jesus, och de litar på de fornkyrkliga bekännelserna. Arborelius och Hedin menar vidare att 

det fanns olika myter, legender och poetiska uttryck i Medelhavsområdets dåtida kultur som 

ett sätt att beskriva världen. Men de betonar att Medelhavets kulturella uttryck inte behöver ha 

varit det tolkningsmönster författarna till nya testamentet använde sig av. De framhåller även 

att Jesus inte delade sin tids hellenistiska kulturs sätt att tala och tänka. I det bibliska 

uttrycket, att Ordet blev kött, ligger tron på Guds människoblivande i Jesus, vilket gör att 

Jesus är och förblir den enda vägen till gemenskap med Gud.

I Dagen den 2/2 kommer ett svar från Hammar i en artikel med rubriken Hammar svarar 

Arborelius och Hedin. Hammar anser att den Kristusbekännelse som han själv står för 

innehåller, som han uttrycker sig, ”mer rymd” än den Kristusbild som Arborelius och Hedin 

står för. Hammar anser att det förhållningssätt som dess två visat i Jesusmanifestet handlar om 

att tro på rätt sätt eller att inte tro alls. Hammar säger att 

/…/För mig handlar det på ett grundläggande plan om att vi som kristna inte kan 
tala om Gud (eller om människan) utan att samtidigt tala om Jesus, och att denna 
relation söker sitt språk. Tvivel behöver då inte betyda mindre tro i kvantitativa 
termer. Snarare är kanske tvivlet alltid en del av trons väsen, som i vissa lägen kan 
ge uttryck för en starkare tro än den som finner sin trygghet i färdiga 
formuleringar.
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Hammar menar att han genom sina uttalanden vill skapa ett språk som kan ge uttryck för 

relationen mellan Gud och människa. Dessutom menar han att tvivel är en del av tron, att 

tvivlet kan ge uttryck för en starkare tro än alla de dogmatiska formuleringarna. Hammar 

betonar att det i nya testamentets berättelser finns en rymd, det vill säga en öppenhet för 

frågor, kring Jesus. Denna rymd skapar plats för människors egen förståelse av Jesus, vilket 

gör att de känner sig sedda, bekräftade och befriade. Detta förhållningssätt uppfattas av 

Hammar som ett uttryck för Guds kärlek. Hammar hoppas att vår tids människor ska kunna 

bejaka en öppenhet när det handlar om att närma sig Jesus och att uttrycka sin tro. Hammar 

menar att denna öppenhet förverkligas när vi kan säga ja till inkarnationen i betydelsen Guds 

närvaro i människan, och som är en närvaro i historien

Allt som är historiskt bär på en osäkerhet, och bejakar vi osäkerhet måste vi också 
bejaka olika uttryckssätt för att fånga det som är historiskt. I stället för att låtsas att 
det finns en enda tydlig och klar förståelse av Jesus i Bibeln och bekännelsen, 
behöver vi ta fasta på den mångfald som finns och den tydliga rörelse som leder 
fram mot den Kristusbekännelse som finner sin språkform först på 300- och 400-
talen /…/

I Dagen 4/2 beskrivs Hammars teologi i ett inlägg som en relativistisk och modernistisk, 

eftersom Hammar betonar att vi inte kan veta något om huruvida och i så fall på vilket sätt 

Jesus var Guds Son, eller hur det förhåller sig med Jesus under. Tron blir något subjektivt, då 

det inte tycks existera någon absolut sanning. Skribeten finner att Hammars uppfattning 

krockar med stora grupper inom Svenska kyrkan. 

Ett annat inlägg från en präst i Svenska kyrkan, under rubriken Varför bråka om Jesu under?

menar att Hammar ger uttryck för att tolkningar förändras, att det handlar om att hitta 

tolkningar som passar in i en ny tid, att vi ska bli varse att Jesus företräder sin egen tids 

tolkningstradition. Därav kan det som står i evangelierna inte betraktas som bokstavlig 

sanning, utan som tolkningar av författarna till evangelierna själva upplevt. Insändaren av 

inlägget anser att den bokstavliga tron kan bli ett hinder, att det inte finns någon mening i att 

”bråka” om Jesus gjorde under eller inte. Det centrala bör i istället vara frågan om att Jesus 

fått möjlighet att uppstå i människans hjärtan.

I Svenska Dagbladet 5/2 är Anders Piltz en av dem som ger uttryck för sina åsikter. Piltz 

menar under rubriken Kvar står dårskapen att en av grunderna i urkristendomen var tron på 

jungfrufödseln, genom vilken Gud kunde häva syndens konsekvenser. Detta nödvändiga och 

samtidigt anstötliga får enligt Piltz mening inte förminskas i ett bildspråk. De som har läst
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bibelvetenskap anser inte att nya testamentet ska läsas som en ”polisrapport” om vad som 

hände med Jesus, det vill säga bokstavligt. Men inte heller att det ska det tolkas som poesi.

Piltz påpekar att Jesus själv ställer frågan om vem människorna trodde att han var, och 

betonar att försöken att svara på denna fråga har fortgått genom tiden. Svaret finner han i 

fornkyrkans bekännelser, som utkristalliserats efter århundraden av reflektioner. Dessa 

reflektioner ledde fram till tron på att Jesus är Gud av Gud, född av en jungfru, dödad och 

uppstånden. Piltz skriver

Om inte Jesus i verklig fysisk (biologisk om man så vill) mening är Guds Son, då är 
hans svårsmälta anspråk i evangelierna (allt som ni gör mot de minsta gör ni mot mig 
- alltså ett attentat mot Gud själv) orimliga uttryck för storhetsvansinne, och kyrkans 
Jesuskult är en anstötlig avgudadyrkan. Jungfrufödelsen ska vara anstötlig, dårskap, 
precis som uppståndelsen från de döda. Det är just det som är meningen. Många 
liberala kristna tycks ju tro på uppståndelsen. Är det lättare att uppstå än att födas av 
en jungfru?

I Svenska Dagbladet 6/2 gör Caroline Krook ett inlägg under rubriken Ingen människa kan 

äga sanningen, och menar att det är svårt att fånga verkligheten. Krook visar på att det finns 

två verkligheter när vi talar om Jesus. Den ena beskriver Jesus som sann Gud, och den andra 

beskriver Jesus som sann människa. När vi talar om Jesus som sann människa talar vi om den 

verklighet vi som människor lever i. När vi som kristna talar om Jesus som sann Gud talar vi 

om en annan verklighet, och för att tala om den verkligheten behövs att annat språk. Men

även om detta språk når djupare och längre kan vi inte fånga hela sanningen. Krook menar 

därav att vi på grund av språket inte kan äga hela sanningen

De djupa religiösa sanningarna går inte att uttrycka här och nu. Det vet konstnärer 
och det vet mystiker som ofta föredrar tystnaden som den djupaste sanningen. Vi 
behöver varandras ord om Gud annars blir vi helt stumma. Vi som ofta säger att 
Sanningen äger oss, vi får aldrig någonsin tro att vi äger sanningen.

I Kyrkans Tidning 13-19/2 påminner en insändare om att det finns en tydlig gräns mellan att 

tona med och att förneka miraklens värde. Insändaren menar det kan vara lätt att hålla med 

när Hammar tonar ner värdet av miraklen. Däremot kan en förnekelse leda till problem med 

tron på Guds handlande idag. Insändaren finner att det är många som anser att Gud gör under 

i deras vardagliga liv, Gud har inte upphört att vara aktiv i världen. Till detta lägger 

skribenten att Gud kan förmå det inte människan förmår, och därav är det inte märkligt att 

Jesus går på vatten och uppstå från de döda. 
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I Svenska Dagbladet 17/2 uttrycker Jonas Gardell sin mening om att fundamentalister, vilka 

kan anse att jungfrufödseln är sann och verklig har en bibelsyn som är ”ytlig och smaklös”. 

Att betrakta de mirakel som beskrivs i evangelierna som bokstavlig sanning blir ett sätt att 

förminska Jesus och göra honom till sin egen samtids Harry Potter. Vidare framhåller han att 

det är ”nonsens” att jungfrufödseln ska vara villkoret för att tro på Jesus som Messias, den 

kung som Gud har utvalt. Det är i kyrkans lära som tanken på jungfrufödseln finns, inte i 

bibeln. Gardell har funnit att ingen föds till Guds Son, men däremot blivit särskilt utvald, och 

när kungen då stiger upp på tronen adopteras han som Guds Son. Gardell hänvisar här till 

Psaltartexten där det står ”Du är min älskade son, du är min utvalde” och till 

Markusevangeliet som använder samma uttryck i beskrivningen av hur Jesus förklaras som 

Guds Son i dopet i Jordan, berättar inget om Jesu födsel. Gardell finner inte heller att Paulus 

brev nämner att Jesus är Guds Son från födelsen. På samma sätt förhåller det sig enligt 

Gardell med Romarbrevet, i vilket Jesus blev insatt som Guds Son när han uppstod från det 

döda. 

I Borås Tidning 20/2 syns artikeln Innanför eller utanför tron? misstänka att det är ”träiga 

predikningar” som ligger till grund för att ifrågasätta troslärans formuleringar. Skribenten 

anser att det i den Jungfrudebatt som pågår finns många teologer och biskopar som menar att 

de fornkyrkliga trossatserna inte är så viktiga eller sanna, och att det finns en risk för att 

utestänga de tvivlande människorna, om man bekänner och förmedlar tron på de fornkyrkliga

lärorna. Frågan som ställs är: ”Blir det då enklare för människor att tro på Jesus som sin 

Frälsare genom att inte hålla formulerade trossatser för sanna från de första århundradena? 

Eller ta lättare på dem?” Skribenten saknar logiken i argumenten och en tydlig förklaring till 

varför det blir enklare att tro om man inte håller sig till trossatserna. Uppståndelsen menas, av 

de kritiska till dessa, kan behållas och likaså att Gud skapade världen, medan övriga 

underverks inte ska tas i beräkning. 

Vad är syftet med att pilla på de välformulerade trossatserna? Finns det dolda motiv? 
Kyrkans uppgift är att översätta och tolka tron i vår tid, ja, men det är en helt annan 
sak. Jag upplever faktiskt ett svek mot den kristna tankeutvecklingen.

I Kyrkans Tidning 20-26/2, under rubriken Jesus ifrågasatt, menar ett antal präster att det 

inte är möjligt att rensa bort det som tycks vara anstötligt eller obegripligt. Den symboliska 

tolkningen välkomnas, men denna kan inte samtidigt exkludera den enkla och bokstavliga 

tolkningen. De finner att det är i evangelierna som den tillförlitliga bilden av Jesus Kristus 
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skildras. Jesus Kristus är född före all tid av Gud Fadern och i tiden av jungfru Maria, liksom 

att Jesus gick på vatten och de underverk han gjorde. Om detta sägs:

Vi begriper ingenting av detta, men vi menar att om Gud är Gud så måste han 
ibland vara obegriplig för oss. Skulle vi göra Gud begriplig, så blev han en mycket 
liten gud. Och eftersom Jesus är Guds son, så gäller samma sak för honom. 

En annan insändare frågar, Kan allt kallas kristen tro? och menar att det finns företrädare 

inom Svenska kyrkan som väljer att tala om den kristna tron utan att hänvisa till Jesus Kristus 

som Guds Son. Enligt denna skribent talas det då inte längre om den kristna tron. Denna form 

av tro måste kallas för något annat. 

Under rubriken Intellektuellt och flummigt betonas den personliga relationen till Jesus och att 

vägen till en sådan går via nya testamentet. Insändaren finner att Hammar nu tycks mena att 

det inte längre är möjligt att läsa evangelierna som det står.  De är bara teoretiska 

kristologiska utsagor, utan verklighetsförankring, och klädda i en poetisk skrud, men dock 

med syftet att betona Jesus unika relation till Gud:  

Men om det inte var något alldeles unikt med honom? Om han inte gjorde de 
tecken och under som övertygade att han var den utlovade Messias? Om detta 
bara är legender, poesi och mystik, vari ligger då det unika med Jesus? Det som 
då blir kvar för min personliga relation till Jesus är hans ord. Men hur kan jag 
veta vad han verkligen har sagt och om han överhuvudtaget har sagt det som 
står i NT? Men inte heller den frågan måste med samma ärkebiskopliga 
bibeltolkning vara så viktig. Det viktiga blir ju främst hur man tolkar de 
poetiska och mystiska orden, som han kanske inte ens har sagt.

I Dödsstöten för kristendomen konstateras att de fyra evangelierna framställts i debatten som

sagoberättelser likt Tusen och en natt. Jungfrufödsel, under och mirakler anses inte kunna 

förenas med det sunda förnuftets tänkande. Men om kristendomen uppstod för att Jesus 

apostlar trodde på Jesus och därtill upplevde uppståndelsen som verklig, borde Svenska 

kyrkans ärkebiskop kunna försvara tron på Jesus som Guds Son.   

I Svenska Dagbladet 27/2 påminner ett inlägg om att det ännu är så att kyrkans 

trosbekännelser säger att Gud själv har uppenbarat sig för människorna i den historiska 

personen Jesus från Nasaret, sann Gud och sann människa. Och att det är detta som de präster 

som vigs i Svenska kyrkan lovar att hålla sig till i sitt prästämbete. 
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I Svenska Dagbladet 10/3 skriver en teolog och lärare under rubriken Förminska inte Kristus 

som menar att det finns ett avgörande som har att göra med på vilka premisser vi bygger vår 

teologi. Han ställer en rad frågor och menar att det handlar om vilken världsbild man har  

Är den sluten eller öppen? Om Gud är Gud, kan han väl ordna både 
jungfrufödelsen och väcka Jesus till nytt liv? Om Jesus äger gudomlig identitet, 
varför anses det då omöjligt att han skulle kunna göra under, som spränger våra 
världsbilder? Varför är människor kristna? Det hör framför allt ihop med mötet 
med honom som den inkarnerade guden. Men denna subjektiva erfarenhet är inte 
tillräcklig. Vi behöver dessutom en objektiv Uppenbarelse, som är större än alla 
våra försök att & fånga in Gud; Tron går inte mot förnuftet, men går utöver 
förnuftet.

I Svenska Dagbladet 16/3 framhålls att den öppenhet som Hammar visar kan te sig 

skrämmande för dem som försvarar den traditionella läran, lika väl som att Hammar beskriver 

det som en viktig upptäckt när han blev fullt medveten om bibelns historiska dimension. 

Insändaren tolkar Hammar så att han menar att det avgörande inte ligger i frågan om huruvida 

bibeltexterna skildrar vad som verkligen hände. Texterna får sin sanning när människor kan se 

det meningsfulla i det skrivna ännu idag. När så Hammar diskuterar frågan om Jesus som går 

på vatten menar han att det går att hitta paralleller i den gammaltestamentliga synen på stora 

vatten som en vistelseort för kaosmakterna. Bilden av att Jesus går på vatten har sin sanning i 

att han kan besegra den kaosmakt som finns i människans liv. 

I Dagen 1/4, ges svar på Jonas Gardell som tidigare hävdat att Jesus blev adopterad av Gud 

när han döptes av Johannes Döparen i Jordanfloden. Svaret pekar på att Gardell i det 

perspektiv han intar tolkat texten så att Jesus inte existerat före all tid som en del av 

treenigheten Fadern, Sonen och den helige Ande. Detta framhålls vara vad kyrkan bekänner 

som inkarnationstanken i traditionell mening. Jonas Gardells perspektiv gör, enligt 

insändaren, att han inte kan betraktas som kristen i klassisk mening. 

Svaret understryker att det finns flera ställen i nya testamentet, där ibland Johannesevangeliet, 

som styrker inkarnationen, Jesus är den inkarnerade Guds Sonen. Detta försöker Gardell 

förneka eller bortse från. I den gamla fornkyrkan hade Gardell betraktas som en som kommit 

på villovägar. Att Jonas Gardell har tillåtelse att predika i Svenska kyrkan som lekman, ger, 

menar skribenten, en fingervisning om hur det står till med den respektabla Svenska kyrkan 

under Hammars ledning.
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7. Sammanfattande diskussion

I detta sista kapitel av min uppsats kommer jag att besvara mina frågeställningar och 

analysera resultatet. Mitt syfte med uppsatsen var att mot bakgrund av vad de tidiga 

kyrkomötena fastställt i kristologin, undersöka hur Kristussymbolens innehåll och betydelse 

har påverkats av modernitetens utmaningar. För att besvara syftet ställde jag tre frågor. Jag 

kommer att i denna sammanfattande analys följa dessa frågeställningar. Vilka var de stora 

frågorna under de tidiga kyrkomötena när handlade om Kristus förhållande till Gud? Vilken 

utmaning innebar upplysningen med avseende på den klassiska Kristussymbolen? Vilken 

utmaning har vår egen tid inneburit med avseende på den klassiska Kristussymbolen?

Jag diskuterar resultatet i följande ordning: Hammars teologiska perspektiv står i fokus i 

början av analysen som en konsekvens av den utmaning som moderniteten har inneburit för 

tolkningen av den klassiska Kristussymbolen. Därefter jämför jag Hammars perspektiv med 

Jungs tankar om den moderna människans svårighet. Jag diskuterar tidens utmaning när det 

handlar om symboler, arketyp och individuationsprocessen. Jag flätar samman vår moderna 

tid med upplysningstidens arv. Därefter kommer frågorna som de tidiga kyrkomötena 

diskuterade när det handlade om Kristus förhållande till Gud. Jag sammanväver detta med de 

direkta utmaningar som upplysningstiden innebar för den klassiska Kristussymbolen. Efter 

detta diskuterar jag de tidiga kyrkomötena och kristologin när det handlar om symboler, 

arketyp och individuationsprocessen i det perspektivet. Diskussionen avslutas med en kort 

sammanfattning där jag besvarar mina frågeställningar. 

I den Jungfrudebatt som fördes i början av 2003 kom Hammars förhållningssätt till Jesus att 

beskrivas som tvekande, men samtidigt säker i sin tro att Jesus är vägen till Gud. Hammar 

konstaterar att det idag tycks vara svårt att hitta ett förhållningssätt till Jesus, och han ser en 

svårighet i den kristna treenigheten och tron på Jesus som Gud. Jag tycker mig se att 

svårigheten, i treenigheten, tycks ligga i att det handlar om det ogripbara, det irrationella och 

det transcendenta. Detta stämmer inte in i ett tänkesätt som präglas av logik och förnuft.  

Inkarnationen handlar, enligt Hammars tolkning, om att Gud har involverat sig i människans 

osäkra värld. Det handlar mer om att tron på Gud har med Jesus som förebild att göra. I 

Hammars resonemang blandas ett nytänkande med den klassiska beskrivningen av den kristna 

teologin när det handlar om Jesu två naturer, att inkarnationen innebär att Gud blir människa i 

Jesus Kristus. Hammar anser att inkarnationen har en mening och ett mål, vilket innebär att 
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det gudomliga och det mänskliga möts i Kristus. Detta möte, menar Hammar handlar om den 

fullkomliga kärleken till Gud och människan. Kristus blir arketypen för mänskligheten.

Jag tycker mig se att rationalistiska och modernistiska tankar även påverkar vår tids tolkning 

av inkarnationen som en slags relation. Hos Hammar handlar det främst om relationen med 

Jesus och hans erfarenhet av att vara människa. Hos Pannenberg betonas också det jordeliv 

som Jesus levde och inkarnationen handlar även där om relationen mellan Fadern och Sonen 

utifrån Jesus hela liv. Skillnaden mellan Pannenberg och Hammar är att den förre väljer att 

behålla de tankar som diskuterades under de tidiga kyrkomötena om föreningen mellan 

Logos, alltså den preexistens Jesus, och hans mänskliga liv. Pannenberg finner till skillnad 

från Hammar att inkarnationens innebörd ligger i identiteten mellan den historiske Jesus och 

Logos som bekräftas indirekt genom Jesus mänskliga liv och lydnaden till Gud. Det blir 

uppenbart att Hammar väljer an annan väg och en annan förklaring. 

Hammar både tvekar och tvivlar inför den klassiska dogmatiken och kristologin. Han utmanar 

den genom att uttala sina tvivel. Hammar väjer inte, han beger sig ut på minerat område när 

han öppet deklarerar att han känner tveksamhet inför mirakler. Hammar ser det inte längre 

nödvändigt att lägga betoningen på den klassiska Kristussymbolen eller att följa den 

tolkningen av Jesus som finns i exempelvis evangelierna. Hammar städar undan allt det 

transcendenta och det osäkra som inte kan betraktas som logiskt, realistiskt och förnuftigt. 

Enligt min mening anpassas budskapet till den moderna tidens världsbild som 

avteologiserades under upplysningen, och som fortfarande gäller i vår tid. Uttryckt med Jungs 

termer anser jag att Individuationen ser annorlunda ut, Självet utgörs inte längre av Kristus i 

alla fall inte särskilt tydligt. Jag menar att tvivlen hos Hammar är ett uttryck för modernitetens 

utmaning. Tron ställs mot vetande, den klassiska Kristussymbolen och inkarnationen 

förminskas utifrån den avteologiserade världsbilden.    

Jag finner att Hammars resonemang balanserar på gränsen mellan den klassiska tolkningen 

och en önskan att anpassa Kristusbilden och inkarnationen till den moderna människan. Jag 

anser att det blir en svår balansgång för Hammar när han diskuterar den moderna människans 

tänkande i relation till den klassiska kristendomen. Det är intressant att upptäcka att det är fler

debattörer i Jungfrudebatten som är emot Hammars teologi, vilken av många beskrivs som 

tvivlande, som rationalistisk och som modernistisk. Hammar menar att den tolkning som han 

gör av Jesus är rymligare än den klassiska och bokstavliga tolkningen som Jesusmanifestet 
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står för. Vad är det i Hammars bild av Jesus som gör den rymligare än Jesusmanifestet? 

Kanske svaret finns i just det att han väljer att anpassa sitt budskap, vågar vara tvekande inför 

det transcendenta mysteriet i Kristusbilden. Kanske Hammar väljer en bild som kan 

accepteras just för att detta skalas av, då det är svårfångad för den moderna människan. Vad 

krävs för att göra Kristussymbolen tillgänglig? Hammars tankar om att under och mirakler 

avspeglar tydligt arvet från upplysningstiden. I ljuset av behovet att förankra bibeln i ett 

naturvetenskapligtsynsätt anser många, vilket Jungfrudebatten visat, att något går förlorat. 

Hammar betonar den öppna tolkningen, inte den dogmatiska som han beskriver som ett 

hinder. Hammar tolkar helt enkelt bibeln som myt och poesi. Den ursprungliga, poetiska 

tolkningen har genom tiden blivit dogm. Det är denna ursprungliga förståelse han är ute efter 

att återskapa. Tidigare i uppsatsen har jag visat att Hammar talar om skillnaden mellan 

evangeliernas tolkning och den dogmatiska teologiska utsagan om det unika hos Jesus. 

Begrepp som Jungfrufödsel och Guds Son är enligt Hammar föreställningar och titlar i Jesu 

samtid, inget som vi enligt honom behöver lägg någon vikt vid. Jag finner att Hammar blir 

väldigt radikal i det att han kan tänka sig att evangelisterna kan ha haft fel  

I Bibeln är miraklerna ett slags sätt att beskriva vem Jesus är, att han har med Gud 
att göra. Men inte avsåg väl evangelisterna att deras berättelse skulle uppfattas som 
dikt och mystisk poesi? Har de fel när de beskriver hur Jesus till exempel ger mat 
åt tusentals personer? 
- De beror ju på vad man menar. De kan ha fel i berättelserna om Jesus, vi har ju 

fyra versioner i Bibeln, de är där för att vi ska få oss en tankeställare och inte binda 
oss vid en bokstavstrogen tolkning. (Sydsvenskan 2002-12-23)

Jungs tänkande står som en kontrast till Hammars. Medan Hammar försöker anpassa 

Kristusbilden till den moderna människan och vårt arv efter upplysningstiden, ser Jung att 

problemet har uppstått i och med den avteologiserade och mekaniserade världsbilden. Utifrån 

Jungs tankar tolkar jag Hammars öppenhet och vilja att anpassa sig genom en tvivlande, 

modernistisk och realistisk teologi så, att det handlar om att den moderna människan är vilsen 

och olycklig. Kristusbilden med dess religiösa symbolik har gått förlorad. Den moderna 

människan kan inte längre tolka den inre meningen i symbolen. Det handlar därför om att ge 

Kristusbilden ett nytt och mera rationellt innehåll som hon kan känna igen sig i och förstå

genom sitt förnuft. Jag finner det, utifrån Jungs tänkande, mest troligt vara så att 

inkarnationen, vilken beskrivs som ett mysterium i klassisk traditionell teologi, är för 

irrationell för den moderna människan som skalat bort det mysteriösa och som då också måste 

avvisa allt tänkande på under och mirakel. Den moderna människan har förlorat förväntan på 
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att Gud ska handla med människan i världen, eftersom vår bild av Jesus förstås mot bakgrund 

av att han först och främst är människa.

Det naturvetenskapligtsynsätt som Hammar menar finns i vår tid, finner jag ligga till grund 

för den mer öppna tolkning som Hammar säger sig representera. Jag skulle vilja säga att det 

är just detta synsätt som kan betraktas som kärnan i Jungs syn på den moderna människans 

svårighet. Hammar betonar den vetenskapliga revolutionens betydelse för möjligheten att 

omvärdera och uppdatera Kristussymbolens innehåll och mening. Ur Jungs perspektiv handlar 

det mest troligt inte om omvärdering eller anpassning, utan om att något har gått förlorat för 

den moderna människan. Den avteologiserade världsbilden med början under 

upplysningstiden, har enligt Jung skapat problem för människan, hennes tillvaro har tömts på 

den inre meningen. Hon kan inte längre tyda de religiösa symbolerna, som en gång gav 

hennes liv mening. Jag menar att det är detta som har bidragit till att Jesus främst måste tolkas 

som människlig. Inkarnationen och läran om Kristus som både gudomlig och mänsklig har 

ingen avgörande betydelse. Jag anser att Kristussymbolen inte längre blir den symbol som 

pekar på och förbinder dåtid, nutid och framtid. Det handlar endast om nutiden, Jesus 

symboliserar människan i vår tid, varken i sin egen tid eller i framtiden. Den klassiska

Kristussymbolen kan inte längre bidra till förståelsen av oss själva och vår livsvärld, vilket vi 

såg Sælid Gilhus och Mikaelsson visa i Nya perspektiv på religion genom att framhålla att i 

alla religioner bygger den religiösa självförståelsen på uppfattningarna om kärnsymbolerna 

gudsbegrepp och frälsning. Avståndet till dessa begrepp har blivit för stort för den moderna 

människan.

Om Hammars avsikt är att skapa ett nytt förhållningssätt till Kristussymbolen, ställer jag mig 

frågan, om det kanske är så att Jesus står i vägen för Gud. Jag tänker mig att det mycket väl 

kan vara så. Det är väl känt att det blir färre och färre som tror på den traditionella 

kristendomens treeniga Gud. Den moderna människan syns inte längre förmå sig att acceptera 

att vi med vårt förnuft inte kan förstå mysteriet med treenigheten, Fadern Sonen och Anden, 

Det unika är inte längre att Jesus är Guds Son. Det unika i Kristussymbolen har blivit den 

unika kärleken som Jesus visade gentemot Gud och människor. Men var inte kärleken ett 

resultat att det unika, just att han var Guds son?

Jag menar att Kristussymbolens innehåll och betydelse idag är något helt annat än vad som 

formulerades under de tidiga kyrkomötena. Den klassiska kristologin ges en ny tolkning av 
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nutidens människor och teologer. Jag hänvisar mitt resonemang än en gång till Hammars 

tvivlande, rationella och modernistiska tolkning, som bidragit med nya perspektiv på hur vi 

ska uppfatta och förklara kärnsymbolen Jesus Kristus och inkarnationen. Under tiden jag har 

skrivit min uppsats har jag sett att även Jesus som arketyp har förändrats. Den förändringen 

kom under upplysningstiden, då Jesus blev den moraliska förebilden för människan, det arvet 

bär vi med oss. Idag betonas än mer hans mänsklighet, han är arketypen endast för den etiska 

människan. Idag betraktar vi inte inkarnationen som den händelse i vilken hela 

mänsklighetens öde utspelar sig. I modernitetens utmaning är det inte längre självklart att 

individuationen tolkas utifrån symboliken död och pånyttfödelse, som vi tidigare såg 

beskrivet av Wikström i Den Religiösa människan. Att Självet betraktas som en kollektiv 

arketyp identisk med Kristus, och att individuationen då betyder gudomlighetens inkarnation i 

människan. Vi såg att individuationsprocessen tog sin början i känslan av människans eller 

Jagets oförmåga att leva med både det irrationella och rationella. Det är inte självklart att den 

moderna människan låter Självet bli den styrande principen. I stället låter hon Jaget vara sin 

egen moraliska källa. Den moderna religiösa människan tycks inte ha samma behov av 

symbolerna som hjälp att se bortom den rationella förståelsehorisonten. 

Medan Hamnar tvivlar visar Jungfrudebatten att många fortfarande vill bevara den klassiska 

Kristusbilden. Då Hammar menar att det handlar om att vår tids människa är rationell och 

logisk skulle Jung ha menat att det handlar om att den moderna människan förlust. 

Jungfrudebatten har visat att fler tog ställning mot Hammar, än de som höll med. Författarna 

av Jesusmanifestet uttrycker rädsla för att Jesus betydelse skulle komma att urholkas. Medan 

Hammar betonade värdet av att anpassa budskapet till vår egen tids verklighet, menade 

författarna av Jesusmanifestet att verkligheten ligger just i inkarnationen. Skiljelinjen ligger i 

beskrivningen av vem Jesus var och är, och i den betydelse han tillskrivs. Jag har funnit att de 

flesta som inte håller med Hammar, istället väljer att betona den klassiska Kristussymbolen 

med under, mirakler och med inkarnation. De som håller med Hammar betonar 

tillgängligheten till kristen tro genom att anpassa Kristusbilden till vår tid. Om Gud blev 

begriplig skulle han bli en liten gud och samma gäller för Jesus Kristus som Guds Son. En av 

insändarna menade att

Vi begriper ingenting av detta, men vi menar att om Gud är Gud så måste han 
ibland vara obegriplig för oss. Skulle vi göra Gud begriplig, så blev han en mycket 
liten gud. Och eftersom Jesus är Guds son, så gäller samma sak för honom.
(Kyrkans Tidning 20-26/2 2003)
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Jag menar att den utmaning som upplysningstiden utgjorde handlade om att förståelsen av 

Kristus roll förändrades. Vad de tidiga kyrkomötena inte kunde tänka sig var att Kristus 

endast kunde vara ett ideal för etiska människorna, blev upplysningstidens enda sätt att tänka 

om Jesus. Rationalitet, logik och förnuft innebar att Jesus först och främst blev blir människa 

som oss, vårt etiska ideal. Det vore att göra det lätt för sig att tolka Jungfrudebatten som ett 

resultat av modernitetens vinst över den traditionella tolkningen. Men så är inte fallet. 

Jungfrudebatten visade att det finns de som inte kan tänka sig att säga ja till den modernistiska 

och realistiska tolkningen av Kristussymbolen. De kan inte heller säga ja till den 

tveksamheten som finns inför undren, miraklen och inkarnationen.  

Vilka var de stora frågorna under de tidiga kyrkomötena när det gällde Kristus förhållande till 

Gud. Jag har tidigare visat att de stora frågorna handlade om Kristus natur, att hitta ett uttryck 

för Jesus gudomlighet. Frågorna var många och de krävde svar. Var Jesus människa eller 

Gud? Hur kunde dessa båda naturer förenas i Jesus natur? De tidiga kyrkomötena formulerade 

kristologin och Kristussymbolen utifrån övertygelsen att Gud hade mött människan i och 

genom Jesus. Jesus var sann Gud och sann människa. Det allra viktigaste måste betonas, och 

detta var att människans frälsning var beroende av att Jesus var Guds son. Därför måste 

betoningen ligga på att Jesus Kristus var lika som Gud. Moderniteten innebar en direkt 

utmaning, enligt min mening, genom att Kristussymbolen urholkades när Jesus reducerades 

till att enbart bli ett ideal för människan i etisk och moralisk mening.

De tidiga kyrkomötena utformade Kristussymbolen som treenighetens olika 

uppenbarelseformer, Fadern – Sonen – Anden. Genom Kristussymbolen uttrycktes tro på att

människans frälsning blev möjlig genom Kristus fullkomlighet som Gud och fullkomliga 

lydnad som människa. Denna natur var en oupplöslig identitet i enhet. Det gudomliga i 

Kristussymbolen kunde under inga omständigheter underkastas det som utmärker den 

mänskliga naturen. Inkarnationen betydde att Gud blev människa i Jesus.

De två trosbekännelser som jag använt i min uppsats visar att den trosbekännelse som läses i 

dagens kyrkor är förändrad, Det som tonats ned är dels betoningen på preexistensen, dels att 

Gud och Jesus är av samma väsen. Det gemensamma är att båda visar att Jesus är Guds 

enfödde Son. Den Kristussymbol och kristologi som kyrkomötena formulerade markerade 

den transcendenta världen på ett tydligt sätt en osynlig värld blir tydlig bakom den synliga 

världen. Jag menar att Kristussymbolen lade grunden för den religiösa självförståelsen.  
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Innebörden i inkarnationen betraktades som unik, och då blev även Jesus liv unik. Den 

Kristussymbolen innehöll, enligt min mening, en symbolik av, inte enbart Kristus utan även 

människans död och pånyttfödelse. 

I Kristussymbolen ges plats för människan att gå från kluvenhet till helhet. Människan kan nå 

en inre harmoni och balans. Individuationsprocessen kan tillämpas på den klassiska 

Kristussymbolen. Det var inte svårt att vid denna tid tänka sig att Självet, som utgör grunden 

för människans individualitet, är identisk med Kristus. Gudomlighetens inkarnation i 

människan betraktades inte som irrationell, vilket är fallet idag. Detta Själv, Kristus, var den 

självklara arketypen och slutmålet, uttryckt med Paulus ord, ”Nu lever inte mer jag, utan 

Kristus lever i mig”. Dessa tidiga kristna delade inte, enligt min mening, det som Jung menar 

är den moderna människans olycka. Kristussymbolen gav mening åt människans liv, hon 

kunde tolka dess innehåll och numinösa, eller mystika, budskap. Kristussymbolen och den 

transcendenta världen var verklighet. Inkarnationen handlade om människans frälsning, att 

Självet eller Kristus blir den styrande principen, och som en följd av detta, mänsklighetens 

utveckling. 

Det särpräglade med Kristussymbolen, Jesus människoblivande, är föreställningen att Gud 

identifierade sig med människan så att han själv blev människa och delade allt med henne, 

även lidandet och döden. Upplysningstidens utmaning står att finna i den avteologiserade 

världsbilden och sekulariseringens inträde Rationalism, empirism och förnuft blev 

vägledande. Religionen hade att anpassa sig. Tron skulle vara förnuftig, inte vidskeplig och 

irrationell. Deismen blev bron mellan vetenskap och kristendomen. Det ansågs inte finnas ett

behov av treenigheten, eftersom människan var alltigenom god. Kristussymbolens innehåll 

tonades ner, människan Jesus liknades vid Sokrates som en förkunnare av den renaste moral. 

Jesus gudomlighet ersattes av den historiske Jesus och blev en moralisk förebild i ett 

rationalistiskt perspektiv. Det transcendenta försvann ur Kristussymbolen. Vår egen tids 

utmaning med avseende på den klassiska Kristussymbolen har inneburit att vi har fortsatt på 

den väg som upplysningstiden stakade ut. Det transcendenta och det immanenta, det 

världsliga och det religiösa, är tydligt åtskilda. Detta har inneburit att den moderna människan 

inte längre kan tolka den innersta meningen i de religiösa symbolerna. Mystiken och 

numinositeten har gått förlorad ur den klassiska Kristussymbolen. Det svåra ligger i att 

acceptera det transcendenta och det irrationella, och för att göra detta mer begripligt beskrivs 

inkarnationen istället som en relation mellan Gud Fadern och Sonen Jesus, och i 
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förlängningen mellan Gud och människa, i vilken kärleken och inte lidandet och döden blir 

det centrala. Syftet är att lyfta ner inkarnationens mysterium på en logisk nivå. Syftet med 

kärleken kan vi alla begripa, men syftet med lidandet och döden är svår att förstå för den 

moderna människan som efter upplysningstiden lärt sig att människan är allt igenom god. 

Jungfrudebatten visar att modernitetens utmaning har inneburit att det växt fram en 

tveksamhet inför Kristussymbolens mening och att det finns ett mer modernistiskt och 

rationalistiskt tänkesätt bland Svenska kyrkans företrädare. Den visar också att de stora 

frågorna som diskuterades under de tidiga kyrkomötena fortfarande diskuteras i vår tid. Det är 

viktigt att avslutningsvis också poängtera att Jungfrudebatten även visade att många vill 

försvara tolkningen av Jesus Kristus på ett klassiskt teologiskt sätt, att inkarnationen och läran 

om Kristus som både gudomlig och mänsklig fortfarande är viktig.
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