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Abstrakt 
 
Förändringar i vår världsbild innebär förändringar i gudsbild. Sedan vår tideräknings början 
har den kristna människan mer eller mindre känt sig bunden vid den gudsbild som våra 
kyrkofäder förmedlat med grund i de kristna dogmerna som formulerades, under de tidiga 
kyrkomötenas tid. Men har denna klassiska gudsbild som dessa dogmer fastställt blivit diffus, 
som en följd av vårt förändrade sätt att se på världen? Är det dags för en förändring? Mitt 
syfte är att undersöka och beskriva den unga moderna människans gudsbild. Beskriver den 
unga moderna kristna människan sin gudsbild i enlighet med den klassiska gudsbilden? 
Använder den moderna kristna människan uttryck som visar att gudsbilden influerats av 
modern teologi? Metoden jag har använt mig av är kvalitativa intervjuer och den 
hermeneutiska tolkningsmetoden. Uppsatsens tyngd ligger i intervjuerna av kristna studenter 
vid Luleå tekniska universitet. Resultatet visar att de dessa studenter, som unga kristna 
människorna, mer eller mindre medvetet eller omedvetet har en moderniserad gudsbild, och i 
frågan om behovet av en ny och moderna gudsbild är meningarna delade.  
 
Sökord: Religion, kristendom, modern gudsbild 
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1.  Inledning 
 
Bo Johnson (1993) hävdar att den uppfattning vi har om Gud påverkar hela vår syn på 
tillvaron.  Men varför tror bara vissa av oss på Gud, och vilken funktion har Gud? Har vi ett 
behov av att tro på någonting större än oss själva? Eller är människan nog stor i sig själv? Det 
är frågor som jag ställt mig själv länge. Det finns säkert fler som funderar på samma frågor. 
Sedan barnsben har vi blivit fyllda med olika slags bilder på hur Gud ser ut. Den vanligaste 
bilden är, skulle jag tro, en gubbe med skägg som sitter på ett moln och ser ner på oss. Vakar 
över oss. Under min konfirmationstid ändrades den bilden radikalt. Min konfirmationspräst 
berättade för oss sin vision av hur Gud ser ut. Han ritade en bild på tavlan och snart fick vi se 
en vacker kvinna med långt hår och vänliga ögon. Det var svaret på min fråga till prästen om 
hur Gud ser ut, och så ser Gud nu ut för mig. Fortfarande finns dock frågorna om vilken 
funktion Gud egentligen har, och varför människor egentligen tror på Gud. Därav kommer 
mitt val av uppsats och övergripande frågeställning. Hur ser den unga moderna kristna 
människans gudsbild ut? Och finns det ett behov av en ny gudsbild? Något i stil med vad min 
konfirmationspräst visade mig? 
  

1.1  Världsbilder 
 
Världen betraktas ur olika perspektiv beroende på vilken världsbild vi har som människor. De 
gamla världsbilderna skiljer sig kraftigt från dagens världsbilder. Arthur Lovejoy (1873 –  
1962) skriver i sitt verk The Great Chain of Being om världen som en hierarkisk ordning. Förr 
i tiden hade Gud en central plats i hur världen uppfattades. I denna teocentriska världsbild 
uppfattades Gud som den yttersta verkligheten, och den ”yttersta länken i kedjan”, eller den 
yttersta orsaken till allt annat. Världen som hierarkisk formad, beskrivs som en pyramid med 
Gud på toppen och materien längst ned. Mellan Gud och materien fanns den övriga tillvaron. 
Men världen kan även ses som en icke-hierarkisk gestaltning. I boken Människan i världen, 
Om filosofi, teologi och etik i våra världsbilder (1992) menar Carl-Reinhold Bråkenhielm att 
skillnaderna mellan dessa olika ontologier, är två olika sätta att tolka förhållandet mellan Gud, 
människan och världen. Båda sätten svarar på en översinnlig bild av världen. Bråkenhielm 
kallar dessa tolkningssätt graderade respektive integrerade världsbilder. I den graderade 
världsbilden finns en tydlig skiljevägg mellan Gud å ena sidan och människan och världen å 
den andra sidan.  
 
I den graderade världsbilden förstås Gud som högst i näringskedjan, under Gud kommer 
människan som den högsta i den inomvärldsliga i tillvaron, under människan kommer djuren 
och naturen. I den integrerade bilden är linjen mellan inom- och utomvärldsliga verkligheten 
mer diffus. Det finns bara en verklighet, Gud är det grundläggande måttet i tillvaro. 
Bråkenhielm menar vidare att Augustinus (354 –  430) och Plotinus (204 – 270) kan användas 
för att illustrera dessa världsbilder. Augustinus skiljer mellan en gudomlig, en själslig och en 
materiell del av tillvaron. Tillvaron kan ses som en värdeskala med Gud på toppen, själslivet 
ges en värdefull plats under och materien placeras långt ned, en så kallad teocentrisk 
världsbild. Plotinus vidareutvecklade Augustinus värdeskala och ser världen som en 
rangordning där idévärlden är den högsta verkligheten, det Ena eller det Goda. Idévärlden hör 
till det gudomliga förnuftet som utgår från det Ena eller det Goda. Ur det gudomliga utgår 
sedan världssjälen och de enskilda själarna, och ur denna världssjäl utgår också sinnesvärlden 
och materien. (Bråkenhielm, 1992) 
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Bråkenhielm presenterar även en så kallad antropocentrisk världsbild. I denna världsbild är 
människan, inte Gud, i centrum. Bråkenhielm lyfter här fram Protagoras (ca. 485 – ca. 415 
f.kr.) tanke om att “Människan är alltings mått”, vilket han också visar att Platon (427–347) 
protesterade mot och som menade att det är Gud som ska vara alltings mått, inte människan. 
Bråkenhielm citerar ur P C Jersilds berättelse Prototyper:   
 

Det är klara papper: överst i pyramiden sitter Gud som ett trekantigt öga. Därunder 
kommer så människan. Under djuren kommer växterna. Och alla som är över, kan 
förtrycka och döda de som är under… så ser i praktiken vår världsbild ut än idag, fast 
en del har blivit ateister och slagit spetsen av sockertoppen och rationaliserat bort Gud. 
Men resten av pyramiden finns kvar. Trots att nästan ingen enda människa tror på 
Gamla testamentets skapelseberättelse, sätter vi ändå fullständigt självklart människan 
på en tron i centrum av skapelsen. (Bråkenhielm 1992, s. 38)  

 
Citatet ger en bild av en så kallad människocentrerad eller antropocentrisk världsbild, med 
eller utan Gud. Låter vi ”sockertoppen” finnas kvar speglar den föreställningen om att 
människans ontologiska särställning grundas i idén om att hon är formad till Guds avbild, och 
därmed den enda som har en odödlig själ. Hon är även den som allt annat är skapat för, och 
hon är den enda som kan få frälsning från Gud. Människan formar sin egen framtid, inte Gud 
eller naturen. (Bråkenhielm, 1992) Georg Henrik von Wright (1916 – 2003) hävdar att det 
finns två sätt att se människans relation till naturen. Den första relationen säger att människan 
är en del av naturen, och därmed måste hon rätta sitt liv efter denna. Den andra relationen 
säger att människan ser naturen som ett motstånd som hon antingen måste värja sig mot eller 
tvinga till underkastelse, von Wright hävdar vidare att kristendomen traditionellt lutat mer åt 
den andra relationen, det vill säga människan som den som ska betvinga eller härska över det 
skapade. (von Wright, 2005) Bråkenhielm lyfter fram en immanent utformad linje i den tidiga 
kyrkans teologi, som säger att människan visserligen är skapad till Guds avbild och satt att 
råda över naturen, men eftersom människan återspeglar Guds herravälde över skapelsen ska 
hon vara en hänsynsfull och god gudsförvaltare över naturen. (Bråkenhielm, 1992) Med detta 
kommer vi till den sista världsbild, som Bråkenhielm beskriver, nämligen den biocentriska 
världsbilden. Den handlar, liksom de redan tidigare nämnda världsbilderna, den teocentriska 
och den antropocentriska, teo (Gud) och antropos (människa), om “tillvarons grundläggande 
struktur, grunderna för vår kunskap, våra etiska normer eller värden, de bestämmande 
faktorerna i utvecklingen eller tillvarons mening och mål“. (Bråkenhielm 1992, s. 57) Hela 
vår skapelse, hela universum, är till för livets skull och livet har ett ändamål. 
 
Bråkenhielm visar att det finns två sätt på vilka vi människor kan se på vårt förhållande till 
naturen. För det första kan vi se naturen som en vägledare, vi söker mönster i naturen för vårt 
handlande och vad som är naturligt blir idealiskt och moraliskt. Det andra sättet kan beskrivas 
som att människan förändrar naturen, vi väntar inte passivt på naturens upplysning utan 
handlar från ett mål som vi själva ställt för vårt handlande. (Bråkenhielm, 1992)  
 
Genom att presentera Bråkenhielm och hans beskrivning av dessa tre olika sätt att tolka och 
förstå världen, ville jag inledningsvis visa att den teocentriska världsbilden dominerade under 
tidig medeltid. Den var formulerad av den kristna teologin och en nyaktualisering av Platons 
filosofi. I och med renässanshumanismen, och dess upptäckt av den enskilda människan, kom 
den antropocentriska världsbilden, som vi sett fanns även under tidigt tid, uttryckt genom 
Protagoras tes att ”människan är alltings mått”. Strax efter renässansen och humanismen 
började den biocentriska världsbilden växa fram. Denna fick ytterligare näring i romantikens 
betoning på naturen. Av detta förstår jag Bråkenhielm så, att vårt sätt att tolka Gud 
(verkligheten) har förändrats i takt med att vi fått en förändrad syn på människan och naturen.  
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2.  Den klassiska kristna gudsbilden  
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva den klassiska gudsbilden som den formulerades av de 
tidiga kyrkofäderna, och som kom att utgöra innehållet i den kristna kyrkans trosbekännelse. 
valt att lyfta fram innehållet i trosbekännelsens tre artiklar under olika teman, vilka jag tror är 
det som den kristna människan ”till vardags” betraktar som grundläggande i den kristna 
gudsbilden. Jag använder mig här av citat ur Bibeln, eftersom denna ligger till grund för den 
kristna människans världsbild, det vill säga verklighetsuppfattning. Bibeln utgör ett 
tolkningsmönster och då även en grund för den kristna människans självförståelse.  
   

2.1.  Gud som skapare 
 
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes 
av mörker, och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ‘Ljus, bli till!’ Och 
ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott. Och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud 
kallade ljuset dag, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och 
mörkret kallade han natt. Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den första 
dagen. (1 Mos. 1:1-6) 
 
Gud sade: ‘Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över 
havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på 
jorden’. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 
Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ’Var 
fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets 
fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden’. Gud sade: ’Jag ger 
er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha 
att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som 
har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta’. Och det blev så. (1 Mos. 1:26-30) 
  

Den klassiska kristna gudsbilden, säger att Gud är skapare av allt. Gud skapade jorden och allt 
vad som är på den. Han skapade även människan som sin avbild och med detta är vi evigt 
förankrad i Gud. Människan fick råda över alla varelser och växter på jorden. Men i och med 
människans syndafall, då hon vände sig bort från Gud, som det är beskrivet i 1 Mosebok 
kapitel 3, förändrades allt. Gud är dock en förlåtande Gud som ger människan möjlighet till 
upprättelse, då Gud själv kommer ner till jorden i form av Jesus Kristus, som både Gud och 
människa. (Johnson, 1993)  
 
 

2.2.  Gud som allsmäktig 
 
I och med reformationen uppkom nya kyrkobildningar. De reformatorer som framstod under 
1500-talet var främst Martin Luther (1483 – 1546) och Jean Calvin (1509 – 1564). Luther 
uppfattade inte synd och nåd som egenskaper hos människan. Det var snarare något som 
karaktäriserade förhållandet mellan Gud och människa, ett förhållande mellan två personer. 
Om människor syndar och är olydig mot Gud ska de frukta Guds vrede. Guds nåd är inte 
någonting Gud lägger ned i människan, utan det är Guds eget sinnelag som får Honom att 
förlåta. I frälsningen är Gud den som är suverän, den som ensam handlar. (Jensen, 2004) 
 

…Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan 
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med livets vatten. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud 
och han skall vara min son. Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, 
horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner 
av eld och svavel, och det är den andra döden. (Upp. 21:6-8) 

 
Människans frälsning berodde, enligt den katolska kyrkans lära, dels på kyrkans sakrament 
och dels på människans goda gärningar. Men människan hade oförtjänt fått rättfärdighet från 
Gud, ansåg Luther. Det var genom Jesu Kristi blod, det vill säga genom tron på hans död och 
uppståndelse, som människan fick frälsning. “Jag vill inte veta av eller höra talas om någon 
annan Gud, utan endast se och höra på denne Kristus”, sa Luther. Kristus är Gud och det finns 
inget annat sätt att erfara Gud än genom tron på Kristus. Gud rättfärdiggör människan för 
Kristi skull, av nåd allena genom tron Kristus dog för att frälsa människan. På domens dag har 
människan ingenting annat än det Kristus har gett dem genom sin uppenbarelse, korsfästelse, 
död och återuppståndelse. (Jensen, 2004) 
 

Då har vi gjort oss rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus 
Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över 
hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom 
vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och 
hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett 
oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden 
var inne. (…) Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan 
vi ännu var syndare. (…) Ja, inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre 
Jesus Kristus, genom vilken vi har nu vunnit försoningen. (Rom. 5:1-11) 

 
Calvin, som var huvudfiguren under den andra perioden av reformationen, ville tydligt visa 
idéerna i evangelisk teologi, berättiga dem enligt skriftprincipen, det vill säga att Bibeln är 
den enda utgångspunkten (principium primus) för teologin, och försvara dem inför katolsk 
kriticism. Om detta skrev han fyra böcker som behandlade Guds suveränitet över det Han 
skapat, människans behov av frälsning, hur hon uppnår denna frälsning genom Kristus. I den 
sista boken skriver Calvin om kyrkan och dess relation till samhället. I Calvins värld sker 
ingenting av slumpen, Gud är direkt verksam i allting som händer. Och så var det i stort sett 
även för Luther. (McGrath, 2001)  
 

2.3.  Gud som frälsare 
 

God is the father uncreated, who is uncontained, invisible, one God, creator of the 
universe, this is the first article of our faith….And the Word of God, the Son of 
God, our Lord Jesus Christ…. who, in the fullness of time, in order to gather all 
things to himself, he became a human being amongst human beings, capable of 
being seen and touched, to destroy death, bring life, and restore fellowship between 
God and humanity. (Irenareus)   

 
Citatet som är hämtat ur Alister E. McGrath (2001, s. 323) återger kyrkofadern Irenareus (d. 
ca. 202) som genom att hänvisa till den första artikeln i den kristna kyrkans trosbekännelse, 
framhåller att Gud vår allsmäktige skapare återställde gemenskapen mellan Gud och 
människan i och genom Jesus Kristus. (McGrath, 2001) 
 
Jesus levde i en orolig tid då Roms herravälde väckte hat och oro bland judarna. Det oroliga 
klimatet hjälpte honom att uppnå sitt mål, Guds plan för honom, vilket var att peka på sig 
själv som Messias, den som skulle återställa ordningen efter människans syndafall, den som 
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skulle rädda, eller frälsa, människan och världen. Roms krig hade påverkat hela 
Medelhavsområdet och människorna var tvungen att välja sida. Folket hoppades och trodde 
att Messias skulle befria dem från förtyck, att han skulle förgöra det romerska riket, d.v.s. det 
onda, och frambringa fred och frihet för folken. Den spirituella oron sträckte sig bortom 
Judéen, även det romerska folket, så kallade hedningar, upplevde en orolig tid.  Den formella 
statsreligionen skapade ett band mellan gudar och folket, men den gav liten emotionell eller 
spirituell tillfredsställelse. Till detta klimat av religiös längtan, politisk hårdhet och 
Messiashopp kom Jesus från Nazareth. Jesus predikade om Guds rike på jorden och om ett liv 
i fred, harmoni och ett evigt liv. (McKay, 2000) “Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt 
ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan 
har övergått från döden till livet”. (Joh. 5:24) Pontus Pilatus, romersk prefekt eller prokurator 
över Judéen, såg aldrig Jesus som något annat än ett hot mot staten och ordningen. Han 
dömde Jesus till döden för att undvika uppror och blodspillande. På den tredje dagen, efter 
Jesus död, gick ett rykte om att han hade återuppstått från de döda. För de kristna betydde 
detta mycket för tron, att Jesus hade triumferat över döden. Hans återuppståndelse lovade 
även de kristna återuppståndelse och evigt liv. (McKay, 2000)    
 

Och skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla 
människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era 
gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna 
utgjuta min ande, och de skall profetera. Jag skall låta sällsamma ting visa sig uppe på 
himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och moln av rök. Solen skall vändas i 
mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men 
var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. (Apg. 2:17-21)  

 
Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom 
döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en 
människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom 
Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som 
tillhör honom. (1 Kor. 15:20-23) 

 

2.4.  Gud som kärlek   
 

“Gud älskar er, bröder, och vi vet att han har utvalt er.” (1 Thess. 1:4)  
 
Bibeln visar att Gud kan uppfattas som både frälsare och domare. Gud älskar samtidigt som 
han dömer: I bibeln uttrycks Guds frälsande kärlek som omfattar alla, och samtidigt en dom 
över den som inte tror att Gud sände Kristus för att återställa ordningen som förstördes i och 
med syndafallet.  
 

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende som, för att de som tror på honom 
inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att 
döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på 
honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom de inte trott 
på Guds ende sons namn. Joh. 3:16-18: 

 
René Kieffer (1994) lyfter fram Paulus från Tarsus. En jude som från början förföljde Jesus 
och hans lära, men som omvände sig till tron på Jesus. Kieffer menar att Paulus är den som 
skrivit världens mest kända lovsång till kärleken. Paulus framhäver kärlekens betydelse 
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genom att tre gånger ställa den mot vad människan kunde uppskatta som mest. Kieffer citerar 
Paulus i 1 Kor. 13:1-3:  
 

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara 
ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla 
hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan förflytta 
berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag har och äger 
och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.  

Paulus använder här begreppet agape och betonar att detta innebär den form av kärlek som 
Gud visar människan i och genom Kristus. Dessutom att denna agape, kärlek, är tänkt att 
genomsyra alla relationer. Modellen för Paulus i talet om kärleken är alltså Jesus själv. 
Kieffer menar att vi skulle kunna säga att det är Kristus eget sätt att älska människorna som 
ska prägla den kristna människans liv. Han menar vidare att den stolthet människor kunde 
känna över att vara skapad till Guds avbild och att vara älskad av Gud gav dem styrka i livet.    

Betecknade nog, säger Kieffer, så kompletterar Jesus buden om kärleken till Gud med ett bud 
om kärlek till alla människor och också till det egna jaget. Här säger Jesus, ”Du skall älska 
din nästa såsom dig själv”. Och för att gör detta mer begripligt sammanfattar Jesus, som vet 
sig uttrycka vad Gud som kärlek vill säga, alla de lagar som folket ditintills hade strävat efter 
att lyda. ”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni göra för dem.” (Mark. 
12:31) I detta inbegrips både vänner och fiender. Kieffer påminner om att det är Guds egen 
kärlek och barmhärtighet som avspeglas i detta radikala krav, att kunna älska också fienden, 
något som kan vara näst intill omöjligt för människan att uppfylla. Och om Jesus som alltid 
närvarande säger han att vi skulle kunna uppfatta honom som mänsklighetens ”barmhärtige 
samarier”. Om Guds kärlek som både allomfattande och alltjämt närvarande säger Paulus i 
Romarbrevet 8:35-39.  

 
Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, 
nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen 
lång, vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som 
har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller 
andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden 
eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds 
kärlek i Kristus Jesus, vår herre.  

 

2.5 Gud som vill rättvisa och jämlikhet 
 
The prophets´ message included a strong call to social justice and a vision of 
shalom (peace and harmony). It presupposed that human beings are not totally 
sinful and can respond to God’s call. Christ, in turn, carried further the call of love 
and reconciliation, and he exemplified it in his own life. (Barbour, 1998, s. 279) 

 
Ian G. Barbour (1998) lyfter fram profeternas betydelse som Guds språkrör, genom dem fick 
människorna budskap från Gud. Det var ett budskap om ett liv i frihet och harmoni. När Jesus 
kom visade han för människorna, med sitt liv och leverne, att de genom sin tro kunde svara på 
Guds kallelse, och därmed kunna älska både Gud och sina medmänniskor. (Barbour, 1998) 
 
Den viktigaste personen i spridningen av kristendomen kan sägas vara Paulus. Han 
förändrade kristendomen från en judisk sekt till en erkänd religion. Han kungjorde att den 
kristna missionens mål var att göra ett guds folk av alla människor, vars ideal var att utifrån 
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Jesus som förebild skapa rättvisa och jämlikhet. Detta blir tydligt i Romarbrevet 12: 10-18. 
Det står som följande:   
 

Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig 
aktning. (…) Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. 
Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbarma dem inte. Gläd er med 
dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte 
för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med 
ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så 
långt det är möjligt… (Rom. 12:10-18) 

 
Paulus vände sig först och främst till ledarna i de lokala synagogorna, men när de visade bort 
honom gick han vidare och fann en villig publik bland icke-judarna. En viktig del av 
processen att få människor att omvända sig till kristendomen låg i accepterandet av icke-
judiska kvinnor, då kristendomen gav kvinnor mer rättigheter än de kunde förväntas få av 
hedningar eller judar. (McKay, 2000) Trots Paulus kritik mot kvinnorna, och att människorna 
under den tiden levde i ett patriarkiskt samhälle, säger han följande: 
 

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus 
har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man 
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. (Gal. 3:26-28) 
 

Kieffer (1994) påminner om att de första kristna inte var så intresserade av att arbeta för ett 
mer rättvist och jämlikt samhälle. Dessa väntade på Jesus snara återkomst. Jag tänker mig att 
de hellre än samhällsreformer kunde förlita sig på Johannes förväntan som den blev uttryckt i 
Uppenbarelseboken 21:4-6. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och 
ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. (…) Se, jag gör allting nytt. 
Men Kieffer visar även att rättvisa och jämlikhet var ett ideal som både Jesus och författarna 
av nya testamentet strävade efter med tanke på att Guds rike skulle förverkligas bland 
människorna, trots att de visste att det inte är möjligt att skapa en absolut jämlikhet och 
rättvisa här i världen.    
 
Även John P. McKay (2000) hänvisar till Paulus arbete och menar att de kristna allteftersom 
förstod att de Genom att sprida Guds ord deltog i att förverkliga Guds rike, i väntan på Jesus 
vars återkomst ingen visste när den skulle ske. Den nya tron gav anhängarna en känsla av ett 
enat samhälle, ingen var ensam, alla strävade mot ett gemensamt mål, Guds plan. 
Kristendomen var attraktiv på grund av rättvisa och jämlikhet, men även genom att den erbjöd 
förlåtelse för synder, en mening för alla individer och ett liv i lycka efter döden.  
 

2.6.  Den kristna kyrkans trosbekännelse 
 
Det ovanstående kan sammanfattas i den kristna trosbekännelsen, sy´mbolum eller credo som 
betyder ”jag tror”. Per Beskow visar att det finns tre viktiga sådana. Den apostoliska från 200-
talet, den nice´nska som fastställdes på kyrkomötet i Nicea 325, och dessutom en utvidgad 
trosbekännelse som formulerades i kyrkomötet i Konstantinopel 381. I National Encyklopedin 
står att trosbekännelsen är: 

 
… en sammanfattning av det avgörande och omistliga i en religion. Bekännelsen 
uttrycker en religions identitet men kan samtidigt innebära en avgränsning mot 
andra religioner eller mot avvisande former i den egna. Till de religioner där 
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bekännandet spelar en central roll hör judendomen, islam och kristendomen. (NE 
1990, s. 379)   

 
Den niceanska trosbekännelsen som enligt Beskow är en sammanfogning av både den 
niceanska och den utvidgade från Konstantinopel: Denna blev en del av den kristna 
gudstjänsten under 1000-talet. Denna så kallade apostoliska trosbekännelse har följande 
formulering: 
 

Vi tro på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 
Vi tro och på Jesus Kristus, hans 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 ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, där ifrån 
igenkommande till att döma levande och döda. 
Vi tro ock på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, 
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 
(Svenska kyrkans bekännelse skrifter, 1957, s. 47) 
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3.  Behovet av en modern gudsbild  
 
Här ska jag återvända till den biocentriska världsbilden, eftersom denna förefaller bli mer och 
mer aktuell genom vår tids betoning på nödvändigheten av ett holistiskt perspektiv på hela 
universum, och detta inte minst på grund av vår tids diskussioner om feminism, en ny syn på 
ekologin, och miljömedvetenhet. Den traditionella teocentriska, dualistiska och graderade 
världsbilden som sätter gränser, mellan denna empiriska verklighet och en gudomlig eller 
andlig verklighet bortom denna, har som Bråkenhielm (1992) visat gått som en röd tråd 
genom hela den kristna idéhistorian. Men han visar också på att modern teologi och filosofi 
kommit att rikta kritik mot denna världsbild. Inte heller räcker den traditionella integrerande 
teocentriska världsbilden till, eller den antropocentriska. Även om dessa har mindre betoning 
på dualismen så är de då ändå hierarkiska. Först ska jag kort beskriva processteologin som ett 
nytt sätt att tolka Gud, och därefter diskutera Sallie McFaques bidrag till en modern gudsbild. 
 

3.1  Processteologi 
        
Bråkenhielm lyfter fram Freeman Dyson (1923) som inspiratör för en ny integrerande 
världsbild som han hämtar från den s.k. processfilosofin. Bråkenhielm citerar Dyson: 
 

If we believe in this mental component /of universe/ and call it God, than we can 
say that we are small pieces of God´s mental apparatus. (Bråkenhielm 1994, s. 
67) 
 

En övergripande tanke inom processteologin är att universum är Guds kropp. Min motivering 
till att lyfta fram processteologin i samband med Sallie McFaque finner jag i Barbours 
mening att: 
 

Process thought makes common cause with feminism in rejecting the dualisms 
that have led to hierarchical domination. Feminism have pointed to the links 
between three forms of dualism: man / woman, mind / body, and humanity / 
nature. (Barbour 1998, s. 300) 
 

Barbour menar vidare att den första termen i ordparen har dominerat över den andra termen, 
och att de tre, man, medvetande och mänsklighet har länkats samman, liksom även kvinna, 
kropplighet och natur. Det som förenar tänkandet inom feministteologi och processteologi är 
inte bara att de båda avvisar detta dualistiska tänkande, utan även att de vill ersätta det med ett 
tänkande som betonar holism och ömsesidighet, det vill säga helhet och ömsesidigt beroende. 
Enligt Barbour delar de även kritiken mot den traditionella patriarkala och monarkiska 
gudsbilden, som betonar Guds transcendens, allsmäktighet och suveränitet.   
 
Processteologi kan lättast beskrivas som en uppfattning att Gud måhända är evig och 
oföränderlig i vissa avseenden, men även att Gud utvecklas och fullkomnas under tidens 
gång. Teologin som är mångfaldig och fick en erkänd ställning i USA under 1960-talet har sitt 
ursprung i Alfred North Whiteheads (1861 - 1947) metafysiska system. Whitehead hävdade, 
enligt Surin (1992) att alla ting i tillvaron i viss mån är självskapande, men att Gud är 
självskapelsens mest överlägsna form. De ”övriga” självskapande, det vill säga vi människor, 
är medaktörer till skapandet av en gudomlig verklighet.  
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Det är lika sant att säga att Gud är bestående och Världen flyktig, som att Världen är 
bestående och Gud flyktig. 
Det är lika sant att säga att Gud är en och Världen många, som att Världen är en och 
Gud många. 
Det är lika sant att säga att Gud, i jämförelse med Världen, är eminent aktuell, som att 
Världen, i jämförelse med Gud är eminent aktuell. 
Det är lika sant att säga att Världen är immanent i Gud, som att Gud är immanent i 
Världen. 
Det är lika sant att säga att Gud transcenderar Världen, som att Världen transcenderar 
Gud. 
Det är lika sant att säga att Gud skapar Världen, som att Världen skapar Gud. (Surin 
1992,. s. 140) 
 

Dessa påståenden kallas för Whiteheads berömda antiteser. I dessa antiteser uttrycks 
Whiteheads insikter tydligt. Varje ting är gudsrelaterad, Gud är världens förutsättning likaväl 
som världen är Guds förutsättning. Här ser vi hur dualismen försvinner och holism och 
ömsesidighet blir det framträdande. Processteologin vill på ett tydligt sätt omforma den 
"klassiska teismens" Gud. (Surin, 1992, s. 141) Klassisk teism menar att Gud inte kan 
tillskrivas relativitet och vardande, alltså förändring, men processteologin kan tillskriva Gud 
en framstående relativitet och ett framstående vardande, likaväl som egenskaperna evighet, 
absoluthet, nödvändighet och oberoende. 
 
Charles Hartshorne (1897 - 2000) utvecklade Whiteheads metafysiska och kosmologiska 
tankar till en teori om Guds natur och handlande. Hartshorne betraktade Gud som något 
personligt, det vill säga en gudomlig person som har en konkret existens genom skeenden, 
något vi kan förstå som processer i tidens och rummets utveckling. I denna utveckling är även 
Gud inbegripen. Han menar därför vidare att gudomlig perfektion är förenlig med påståendet 
att Gud är beroende av den skapade verkligheten, skapade ting kan förändra och omforma 
Guds erfarenhet. Gud behöver inte nödvändigtvis vara självöverträffande, eller med andra 
ord, kunna gå utöver sig själv, men är ändå sådan eftersom det är det gudomligas suveräna 
privilegium att vara självöverträffande. Olikt den traditionella teismen menar Hartshorne att 
Gud är mottaglig för förändring, Gud förändras med förändring, Gud förblir fullständigt 
överlägsen och utan like, just därför att det gudomliga inte kan överträffa någonting annat än 
sig själv. (Surin, 1992) 
 
Barbour (1998) lyfter fram och kommenterar Charles Hartshornes beskrivning av Gud som 
både transcendent och immanent, det vill säga som både en evig och en inomvärldslig Gud. 
Guds huvudsakliga natur är inte beroende av någon speciell värld. Gud kommer alltid att 
existera och vara perfekt i kärlek, godhet och visdom, men trots detta påverkbar av människan 
och världen. Gud är inte oföränderlig och osårbar. Och med avseende på Jesus säger Barbour 
att Gud i och genom Jesus Kristus meddelade sitt syfte med människan och världen. Genom 
att sända Jesus som människa med frihet att göra sina egna val och genom att sända honom 
dödlig, visade Gud sin sårbara kärlek. Barbour hänvisar även till teologerna John B. Cobb Jr. 
(1925) och David Ray Griffin (1939) som menar att Gud älskar alla lika mycket, men att 
kärleken kan avslöja sig olika för olika människor. Gud kallar på alla men människor svarar 
på olika sätt. 
 
Barbour hänvisar även till Marjorie Hewitt Suchocki (1900-tal) som betonar att Guds kärlek 
blev förkroppsligad och uttalad i Jesus liv. I Jesus Kristus ser vi en förändrad kraft, starkare 
än döden, en kraft som kan ge oss försoning in i våra liv. Suchocki har lagt fram en modell, 
om Guds gränser, som kan kallas “föräldern och det växande barnet” (the parent and the 
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growing child). Allt eftersom barnet växer försöker föräldern övertala och visa moraliska 
regler snarare än att tvinga dem till att göra som föräldern vill. Gud är tålmodig och trogen. 
Gud älskar som en far, som lider när hans son misslyckas med att svara. Gud lovar inte att vi 
kommer att skyddas från livets ondska. Det enda löftet som finns är det att Gud alltid kommer 
vara oss trogna, ge oss uthållighet och kunskap om vi är öppna för det.  
 
Surin säger att den viktigaste frågeställning som processteologin har väckt är frågan om Gud 
verkligen inte påverkas av det som sker i världen, om Gud verkligen inte kan känna smärta 
och lidande över det som sker. Processteologerna menar att en Gud som inte kan vara berörd 
och känna medlidande med sin skapelse, och som inte är beroende av sin skapelse blir 
oförmögen att på ett ”frälsande” sätt engagera sig i människors liv, kan heller inte vara en 
Gud värdig tillbedjan. Kritiken riktas alltså främst mot den klassiska teismens gudsbild, som 
innebär en Gud som är bortom denna värld, evig, oföränderlig och oberörd, men samtidigt 
allvetande. (Surin, 1992.)     
  

3.2  Sallie McFagues teori 
 
Jag har valt att lyfta fram den amerikanska teologen Sallie McFagues (1933) teori om behovet 
av en ny Gudsbild, eftersom hon i sina böcker, Gudsbilder i en hotfull tid (1994) och the Body 
of God (1993) talar om världen som Guds kropp. Här är världsbilden som inom 
processteologin inte dualistisk utan snarare monistisk, lika väl som att hon talar om holism 
och ömsesidighet, det vill säga helhet och ömsesidigt beroende.  .  
 

Om man ska göra kristen teologi utifrån ett holistiskt perspektiv, är det uppenbart att 
man måste ersätta vissa avgörande modeller och begrepp för relationen mellan Gud 
och världen och mellan oss själv och världen. Ett språk som stöder hierarkiska, 
dualistiska, oföränderliga, atomistiska, antropocentriska och deterministiska sätt att 
förstå dessa relationer är inte lämpat för vår tid, hur lämpligt det än må ha varit i 
andra tider. Det förefaller som om ett lämpligt språk för vår tid (…) torde stödja sätt 
att förstå relationen mellan Gud och världen och mellan människan och världen som 
betonar öppenhet, omsorg, inklusivitet, beroende, föränderlighet, ömsesidighet och 
skapande. (McFague, 1994, s. 32) 
 

Här visar McFague att dagens människa behöver en gudsbild som river gränser och i stället 
betonar helheten i tillvaron, att Gud ryms i världen. Hon hävdar detta på grund av att dagens 
människa talar ett annat språk. Människor beskriver sin relation till varandra på ett annat sätt 
än gårdagens människor. Detta innebär enligt McFague att vi också måste beskriva vår 
relation till Gud på ett annat sätt. Idag behöver människan se relationen mellan världen och 
Gud som en öppen och föränderlig relation. McFague citerar Barbours Myths, models and 
paradigms från 1976  

 
Den monarkiska modellen av Gud som Kungen utvecklades systematiskt i både judiskt 
tänkande [Gud som universums Herre och Gud], medeltida tänkande [med dess 
betoning på gudomlig allmakt] och under reformationen [i synnerhet Calvins betoning 
på Guds suveränitet]. När det gäller skildringar av Guds relation till världen, har den 
dominerande västerländska modellen historiskt sett varit den absolute 
envåldshärskaren som regerar över sitt rike. (McFague 1994, s. 94)  

 
McFague hävdar att den monarkiska modellen, eller metaforen, uppmuntrar ett sätt att tänka 
som inte är kapabelt att inkludera världen, och dessutom är det ett fullständigt 
antropocentriskt och hierarkiskt tänkande. Det är självklart. Gud dominerar världen och är 
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fjärran den. Gud handlar med världen, inte i den, och det är ett slags handlande som hämmar 
mänsklig mognad och mänskligt ansvar. Gud är allsmäktig, universums Herre och Kung och 
kan inte besegras. McFague hävdar att den imaginära bilden är farlig och att den har 
förödande konsekvenser. Vi ser Gud som skiljd från denna värld och trots att denna gudsbild 
kan sägas vara antropocentrisk styr Gud människan och världen antingen med gudomligt 
ingripande eller genom kontroll av våra viljor.  

 
Detta skapar en känsla av vördnad hos hans lojala undersåtar och framhäver således 
Guds ‘godhet’, men denna känsla balanseras av andra känslor såsom fruktan och 
förödmjukelse: i denna bild kan Gud endast vara Gud om vi är ingenting. (McFague, 
1994, s. 95) 
 

McFague riktar sin kritik mot den monarkiska modellen och dess bristande förmåga att tjäna 
som en föreställande ram för en insikt av evangeliet som en inklusiv och ickehierarkisk vision 
om hela skapelsens fulländning. När McFague visar på bristerna i denna monarkiska, 
klassiska, metafor: Gud är fjärran världen, inte i vår värld, Gud kontrollerar världen genom 
dominans och välvilja menar hon att världen är gudlös. Världen visar inte vem Gud 
egentligen är. Dessutom säger hon, att “Kungar måste inte, och brukar inte, älska sina 
undersåtar eller sina riken; i bästa fall kan man hoppas på att de visar lite välvilja”. (McFague, 
1994, s. 97) En välvilja som i bästa fall endast är riktad mot människan och inte mot det icke-
mänskliga. Om Guds handlande endast ska förstås i meningar om välvilja och inte om 
dominans, hävdar McFague, då förutsätter vi att allt är väl, att världen kommer att vara till 
utan någon hjälp från oss människor. Om Gud uppmuntrar krig och destruktivitet då 
uppmuntrar Gud även passivitet och flykt från ansvar. En sådan syn på Guds välvilja, säger 
McFague, undergräver all mänsklig strävan att göra något åt situationen. (McFague, 1994) 
 
McFague visar på ett alternativ till den monarkiska modellen, i vilken Gud är Kung och 
jorden hans herravälde. Alternativet kallar hon för “världen som Guds kropp”. En metafor där 
jorden och allt på jorden är med Gud hela tiden. Att människan, stor som liten, kristen som 
okristen, känner Guds närhet. Gud är i allt och alla. I denna modell bryr sig Gud om världen, 
men Han tar även en risk, allt är inte gott och väl och världen är inte säkrad. Modellen betyder 
att Gud älskar kroppar när han älskar världen. Världen är holistisk, ande och kropp är ett med 
varandra. Gud känner allt lidande och all smärta, men Han känner även all glädje och 
välbefinnande. (McFague, 1994) 
 

Symbolerna med fortplantning, mat, vatten, andning och blod [allt detta som gör det 
möjligt för det kroppsliga livet att ta fart och växa] och de relationer som hör samman 
med mödrar [och fäder], älskare och vänner [de mest grundläggande av alla relationer 
som mer än några andra innehåller en potential för att uttrycka vad fullkomning och 
välbefinnande i deras djupaste bemärkelse handlar om] - det är från sådana källor som 
metaforerna för Guds frälsande närvaro i vår tid bör hämtas. (McFague, 1994, s. 121) 

 
I bilden av världen som Guds kropp är människan ansvarstagande därför att hon är skapad till 
Guds avbild, om vi syndar så syndar vi mot världen. Att synda är att inte ta ansvar, att inte 
vårda, älska och stödja Guds kropp och alla dess delar. Jorden föder oss bara om vi vårdar 
den. Om den monarkiska modellen som motsatsen till modellen världen som Guds kropp 
säger hon: 
 

Den monarkiska modellen uppmuntrar attityder som präglas av militarism, dualism 
och verklighetsflykt; den tolererar kontroll som utövas genom våld och förtryck; den 
har inget att säga om den icke-mänskliga världen. Modellen av världen som Guds 
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kropp uppmuntrar holistiska attityder som präglas av ansvar för och omvårdnad om de 
svaga och de förtryckta; den är inte hierarkisk och stöder ett handlande som bygger på 
att man övertygar och inspirerar (…). McFague, 1994, s. 112-113) 
 

McFague beskriver tre ytterligare metaforer, som kan enas med modellen “världen som Guds 
kropp”, i sökandet efter en modell som passar vår tid. Dessa tre metaforer kallar hon “Gud 
som mor/förälder, Gud som kärlekspartner och Gud som vän” (agape, eros och filia). 
Människor i dagens samhälle bör rimligtvis, enligt McFague, experimentera med dessa tre 
metaforer, eller modeller. De representerar det grundläggande i mänskliga relationer. 
Modellerna visar på en annan slags makt än den monarkiska. Dessa kärleksfulla modeller 
visar makt som utövas tack vare gensvar, ansvar, övertalning, omsorg, uppmärksamhet, 
passion och samspel, det vill säga kärlekens makt och inte makt genom dominans. Gud som 
mor eller förälder representerar Gud som skapare och förälder åt världen, Gud är intresserad 
av livet och detta liv uttrycker Guds kropp. Guds natur som vi lever i är Guds uttryck, och 
detsamma som att barn är ett uttryck för sina föräldrar. Gud som kärlekspartner uppskattar 
livet, Gud ser världen som vacker och värdefull, precis som en kärlekspartner ser sin älskade 
som vacker och värdefull. (McFague, 1994) 
 

Gud är med oss, immanent i världen som vår vän och medarbetare och immanent i den 
vänkrets som kallas kyrkan, samlingen av dem som överlåtit sig åt visionen om en 
helad och befriad värld. (McFague, 1994, s. 220) 

 
Gud som vän är densamme som vår trogna följeslagare och medarbetare i skapandet av en 
fullkomlig värld. Vi har här en bild som visar likheter med den biocentriska världsbild som 
Bråkenhielm beskriver genom Dyson, som menade att ”vi är små verktyg i Guds tanke med 
människan och världen”. Vad jag finner som mest betonat i McFaques biocentriska holistiska 
världsbild är att meningen i relation mellan Gud och världen är det ömsesidiga samarbetet och 
kärleksrelationen. McFaque (1994) förespråkar på ett nytt sätt Gud som kärlek, allas jämlikhet 
och rättvisa, i metaforen ”världen som Guds kropp” blir Gud inte den suveräna härskaren, 
avskiljd ifrån och oberoende av skapelsen. Mikael Stenmark (1997) håller i sin recension av 
Gudsbilder i en hotfull tid delvis med McFague, men menar samtidigt att McFague blandar 
samman bokstavliga och metaforiska begrepp. Dessutom menar han att vi t.ex. måste förstå 
uttrycket ”David är en herde”, det vill säga det bokstavliga, för att sedan kunna förstå 
uttrycket ”Herren är min herde”, som ett metaforiskt tal om Gud. Vidare menar Stenmark i sin 
kritiska analys av McFague att: 
 

 om vi tolkar McFague så att hon faktiskt menar att allt tal om Gud är 
(oöversättbart) metaforiskt då visar det sig dessutom vara så att hon har misslyckats 
med att identifiera den ”rotmetafor” som används i traditionell kristen teologi för 
att uttrycka Guds relation till världen. Metaforen ”världen som Guds kropp” bör 
inte i första hand jämföras med metaforen ”världen som kungens maktsfär” utan 
med metaforen ”världen som Guds skapelse”. (Stenmark 1997, s. 123)  

 
Stenmark finner att kristna människor inte behöver bli processteister för att uttrycka sin 
relation till Gud eller att förstå sig själv som förvaltare av jorden, och inte som härskare som 
kan göra vad de vill med jorden. Inte heller anser han att traditionell kristen föreställning om 
relationen mellan Gud och världen kan kallas dualistisk, så länge den ger uttryck för att 
människan och världen hela tiden är beroende av Gud för sin existens. Uttrycket ”världen som 
Guds skapelse” uttrycker samtidigt påståendet att världen kan inte existera utan Gud.  
 
Vad säger McFague då om Kristus? För det första kan det sägas att hon ifrågasätter den 
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traditionella kristendomens exklusiva anspråk på att Kristus är den enda i vilken Gud har 
uppenbarat sig för världen. Detta blir en omöjlig tanke i den moderna världen som 
kännetecknas av religiös pluralism. Det är inte helt lätt att tolka hennes förståelse av Jesus 
som Kristus, som hon uttrycker i the Body of God (1993), men klart är att hon menar att Jesus, 
ontologiskt sett, inte var annorlunda än andra, vad hon kallar ”paradigmatiska” människor. 
Hon hittar alltså andra, likt Jesus, mönsterbildande människor även inom andra religioner. 
Människor som genom sitt sätt att leva har visat på Guds kärlek till människan och världen. 
Gud är alltså inte begränsad till den del av världen som vi kallar kristen, vilket stämmer väl 
överens med hennes metafor, världen som Guds kropp. Jesus liv, död och uppståndelse är det 
grundläggande i den kristna människans förståelse av relationen mellan Gud och världen, och 
det är till detta paradigmatiska mönster, eller paradimatiska gärning, som människan ska 
bekänna sig till. När det gäller inkarnationen förefaller Jesus inte vara något speciellt. Alla 
människor är till sitt väsen lik Gud och alla är på så vis Guds inkarnation. Och vad det gäller 
hans uppståndelse så ska vi, som jag tolkar McFaque, inte betrakta denna som en objektiv 
händelse, utan som en bild, eller återigen ett paradigmatiskt mönster, för tron att Guds kärlek 
och kraft inte är begränsad till tid och rum. Det viktiga med Kristus blir således inte hans 
person, hans lidande, död och uppståndelse, utan själva det liv som han levde, före sin död. 
(McFague, 1993) 
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4.  Syfte och frågeställning 
 
Mitt syfte är att undersöka och beskriva den unga moderna människans gudsbild. Två frågor 
ställer jag mig.  
 
• Beskriver den unga moderna kristna människan sin gudsbild i enlighet med den 

klassiska gudsbilden? 
• Använder den moderna kristna människan uttryck som visar att gudsbilden influerats 

av modern teologi?  
• Anser de unga kristna att vår tid behöver en ny och modernare gudsbild? 
 

4.1 Metod 
 
Metoden som jag använt för att få svar på min frågeställning är kvalitativ och hermeneutisk. 
Hermeneutiken syftar till en förståelse för livsvärlden och den mänskliga existensens villkor. I 
den hermeneutiska tolkningsmetoden ställer forskaren helheten i relation till delarna och 
pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som 
möjligt. (Patel & Davidsson, 2003)  
 

Till skillnad från positivisterna är man inte intresserad av att förklara företeelser. 
Hermeneutikern menar istället att det går att förstå andra människor och vår egen 
livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer i uttryck i det talade 
och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. (Patel 
& Davidsson, 2003, 2. 29) 

 
Målet med uppsatsen är att förstå den unga kristna människans tankar om Gud.  
 

Kvalitativa intervjuer är medel för den forskning som har att mål att upptäcka 
företeelser, egenskaper eller innebörder. Man är här intresserad av att försöka 
‘upptäcka’ vad det är som sker, vad det är som händer, snarare än att bestämma 
omfattningen av någonting som är på förhand bestämt. (Svensson & Starrin 1996, s. 
55) 

 
Förståelse av studieobjektens upplevelser och erfarenheter är av yttersta vikt i min uppsats. 
För att jag ska få en klar och fullständig bild av en modern kristen människas gudsbild har jag 
valt att använda mig av en icke standardiserad intervjumetod. En intervju skiljer sig från ett 
ordinärt samtal eftersom den innehåller en rad antaganden och kunskaper som normalt inte 
förekommer i en tillfällig dialog. (Svensson & Starrin, 1996) 
  

4.2 Urval och genomförande 
 
De intervjuade har valts utifrån deras relation till kristendomen och Luleå tekniska universitet. 
Vissa av de intervjuade är medlemmar i en kristen studentförening vid namn LuKas. En 
student tillhör Jehovas vittnes församling här i Luleå. Resten av de intervjuade är medlemmar 
i Svenska kyrkan och räknar sig själva som troende. Studenterna är i tjugoårsåldern med olika 
programinriktningar.  
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Min intervjuguide är baserad på stoffet i bakgrunden, dock har jag utvecklad guiden medan 
intervjun pågick. Det är intervjuaren som bestämmer dagordningen men i min studie har jag 
valt att lämna ordet fritt utifrån några typfall och utifrån en intervjuguide. Jag har valt att 
banda intervjuerna för att inte lägga för stort fokus på att anteckna allt som sägs utan endast 
behöva anteckna de tankar om det som sägs så att analysen kan påbörjas redan i 
intervjusituationen. Jag har sedan lyssnat på banden flera gånger för att få texten så korrekt 
som möjligt. (Svensson & Starrin, 1996) Intervjufrågorna är både öppna och stängda frågor. 
 
I analysen av de intervjuades svar har jag ställt den klassiska kristna tron som den blivit 
formulerad av våra kyrkofäder under de tidiga kyrkomötenas tid, och uttryckt i den svenska 
kyrkans trosbekännelse, mot Sallie McFagues teori om behovet av en ny gudsbild. Valet av 
Sallie McFagues teori är motiverat genom att jag uppfattar att hennes teori om gudsbilden är 
påverkad av den biocentriska världsbilden. Denna världsbild är som en följd av vår tids 
betoning på ekologi och miljöansvar öppen för nya tankar om människans relation till Gud 
och den övriga naturen.  

4.3 Trovärdighet  
 
Validitet kan bäst beskrivas som ett sätt att se att vi verkligen undersöker det som vi avser att 
undersöka. Reliabilitet beskrivs bäst i relation till validitet, att vi undersöker på ett tillförlitligt 
sätt. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Validitet och reliabilitet har ett sammanhang som gör att vi inte bara kan koncentrera oss på 
den ena och strunta i den andra. Validiteten ska bedömas i relation till sammanhang, 
intervjuare och intervjuad, och bedöms efter grundlig kontroll av händelsen som intervjun 
utgör. Enligt Patel finns det tre tumregler angående reliabilitet och validitet, de lyder:  
 

Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. (…) Låg reliabilitet ger låg validitet. 
(…) Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 99) 

 
För att testa reliabiliteten, tillförlitligheten, av det skrivna, av intervjun, kan man låta en annan 
person lyssna på banden och låta den personen skriva ner vad han/hon hör och sedan låter 
man ett dataprogram hitta de ord som skiljer sig åt mellan de två utskrifterna. Detta ger en 
kvantifierad reliabilitetskontroll. Att fastställa validiteten i intervjuutskriften är svårare än att 
fastställa reliabiliteten. Att göra en utskrift innebär att jag som intervjuare ska översätta 
talspråk till skriftspråk, dessa språk har olika uppsättningar regler. En utskrift är inte en kopia 
av en intervju, det är en tolkning som fungerar som ett verktyg i mitt syfte. För att göra min 
utskrift mer valid krävs det att jag använder pauser, repetitioner och tonlägen. Jag måste 
förmedla meningen i intervjupersonens berättelse till läsaren. (Kvale, 1997)     
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5.  Resultatredovisning 

5.1  Den unga moderna människans gudsbild 
 
Undersökningen har som mål att beskriva den moderna människans gudsbild. Jag har valt att 
redovisa resultatet av intervjuerna genom att i stort sett ordagrant citera, för att trovärdigheten 
i min undersökning ska bli mer tydlig. Resultatet redovisas utifrån mina centrala 
frågeställningar. Studenterna benämns med siffrorna 1-8. Student 1-3 ville intervjuas 
tillsammans, dock redovisas deras svar individuellt. Alla studenter är bekännande kristna.  
 
Student 1, kvinna 23 år.  
 
1. Hur vill du kort beskriva Gud? Han kan inte vara allt, Gud kan inte vara ondska, Gud är allt 
det positiva. Han är så pass mycket mer och så pass mycket större än oss, än vad vi kan förstå.  
 
2. Vad har Gud för funktion? Gud är allt, han betyder allt. Det går inte att tänka sig någonting 
utan Gud. Gud är hoppet som genomsyrar allt. Men det går inte att säga specifikt det är Gud. 
Det går inte att tänka sig någonting utan Gud.   
 
3.  Är Gud kärleksfull? Ja!  
 
4. Är Gud allsmäktig? Ja! Han klarar av att göra allting men han drar sig tillbaka från att göra 
grejer för att Han kan och för att han vill, för han är ju allsmäktig. Om Han skulle bestämma 
allting, totalt jämt, så skulle ju inte vi få de fria viljan och då blir det ju inte bli kärlek tillbaka 
till honom. Han bestämmer men väljer att inte göra det i allt.  
 
5. Är Gud aktivt handlande i världen? Ja!   
 
6. Är Gud skaparen? Ja!   
 
7. Är Gud frälsaren? Ja. Ja, Han vill rädda alla människor.  
 
8. Om Gud skulle vara personlig, eller om Gud hade en form, hur skulle den då se ut? Han 
var ju Jesus, Gud är ju Jesus, Jesus var ju en person. Men hela tiden, nästan hela tiden 
benämns kristendomen Gud som man. Så är det inte så att Gud just är man, är väl lite 
tradition. Det är väl därför man inte funderat så mycket på om Gud är man. Varför Jesus just 
blev man och inte kvinna det vet jag inte.  
 
9. Tror ni att man idag behöver en ny modern gudsbild? Nej, jag tror att många fortfarande 
kanske inte har en relation till Gud, utan lever kvar med den gamla gudsbilden, med en Gud 
som begränsar kulturen. Men eftersom jag inte upplever Gud som så, behöver jag inte bilden 
ändrad. Människor behöver en bild av den kärleksfulla Guden. Men om man inte har den 
bilden, så behöver man inte en 2000-talets Gud den gamla gudsbilden funkar liksom 
fortfarande.  
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Student 2, man 20 år.  
 
1. Hur vill du kort beskriva Gud? Gud är kärlek.   
 
2. Vad har Gud för funktion? För mig är han, för att använda ett populärt uttryck i 
kristendomen, Han är min klippa. Klippan visar att han är en klippa. Han finns alltid där för 
mig, man kan alltid vända sig till Honom i vilket läge man än är i, om man är glad eller 
ledsen. Även om man är tankspridd, är Han alltid där, även om man är ofokuserad så har man 
alltid en klippa att stå på. Dom gånger man har trillat så har man alltid lyckats komma upp. 
Det är Gud som ger mål och mening med livet. Det är Han som upprätthåller normerna och 
moralen. Utan en Gud skulle moralen inte ha någon grund, det skulle inte finnas något rätt 
och fel. Det hjälper ju enormt mycket när man ska välja och hur man ska leva sitt liv. Det 
gäller inte bara här och nu, det är hur det har varit och vad jag strävar efter och hur jag går 
mitt liv i framtiden. Jag har en riktning att gå efter, jag har en kompass. Det är väldigt viktigt 
tycker jag, om man är en velig person och inte gör någonting i vanliga fall, så känns det skönt 
att ha någonting att rikta sig till. 
 
3. Är Gud kärleksfull? Ja! Gud är kärlek.  
 
4. Är Gud allsmäktig? Ja! 
 
5. Är Gud aktivt handlande i världen? Ja! Han finns runtomkring oss, överallt, i oss och i allt 
omkring oss, i den heliga anden. Han finns i varje liten blomma och varje liten växt, varje 
liten människa.  
 
6. Är Gud skaparen? Ja! 
 
7. Är Gud frälsaren? Ja. Fast det är ju upp till var och en av alla människorna att gå till den 
räddningen eller inte. Vill man bli frälst? Eller vill man gå sina egna vägar.  
 
8. Om Gud skulle vara personlig, eller om Gud hade en form, hur skulle den då se ut? Som 
Jesus. Men är Han ju så pass mycket större än vi kan greppa oss, Han har ju gett oss olika 
bilder. Den goda fadern. Han är herden. Gud som den goda fadern och herden. Det är min 
gudsbild.  
 
9. Tror ni att man idag behöver en ny modern gudsbild? Nej. 
 
 
Student 3, kvinna 27 år. 
 
1. Hur vill du kort beskriva Gud? Gud är den som har skapat allt. Gud är den som har koll på 
allt. Ursprunget kan man väl säga. Han som är och alltid kommer att vara. Gud är större, Gud 
är alltid större. Det är svårt att beskriva Gud med ord. Oavsett vad man kommer på så är Gud 
alltid större, än problem eller någon som är världens bästa människa, Gud är större eller Gud 
är bättre. Han är allt. Gud har skapat allt, allt är hans skapelse. 
 
2. Vad har Gud för funktion? För mig är Han grunden i livet, det man utgår ifrån, det är Han 
som gör att jag kan leva över huvud taget. Alltså, utgångspunkten.  
 
3. Är Gud kärleksfull? Ja! 
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4. Är Gud allsmäktig? Ja! 
 
5. Är Gud aktivt handlande i världen? Ja! 
 
6. Är Gud skaparen? Ja! 
 
7. Är Gud frälsaren? Ja! 
 
8. Om Gud skulle vara personlig, eller om Gud hade en form, hur skulle den då se ut? Om 
man tänker som när man var liten eller vad som traditionellt sagts, kan man tänka att Gud är 
en gammal gubbe med skägg som sitter på ett moln. På sätt och vis har jag fortfarande kvar 
den bilden. Fast jag tror ju inte att det är så. Han strålar liksom. Fast jag tänker ändå inte att 
Gud är en man.  Det är svårt att sätta en bild på någonting som är form och könlös. Kanske en 
stjärna. Eller att man andas in Gud och andas ut problemen. Man andas in Gud.  
 
9. Tror ni att man idag behöver en ny modern gudsbild? Den är tidlös. 
 
Student 4, kvinna 21 år.  
 
1. Hur vill du kort beskriva Gud? Jag vet inte, det finns nog ingen Gud. Det finns en högre 
makt.  
 
2. Vad har Gud för funktion? Det finns någonting högre men jag vet inte dess direkta 
funktion.  
 
3. Är Gud kärleksfull? Till viss del, det är nog inte någon som är direkt kärlek. Makten är 
välvillig i alla fall. Sen tror jag inte riktigt att det är makten som straffar, men den försöker att 
få folk att göra rätt. Tidigare handlingar spelar nog inte så stor roll för denna makt.    
 
4. Är Gud allsmäktig? Jag vet inte, jag har som aldrig tänkt på det. Jag tror inte det. Ödet 
finns ju också. Saker är menade att bli på ett visst sätt. Det är meningen att man ska dö och att 
man ska dö på ett visst sätt. Jag tror inte att den högre makten kan riktigt påverka. Men vad är 
den högre makten då om den inte kan påverka? Jag vet inte. 
 
5. Är Gud aktivt handlande i världen? Mmm, jag tror nog att makten påverkar folk på olika 
sätt. Jag vet inte riktigt hur. Kanske att om man står och tvekar att den ger en hänvisning. 
 
6. Är Gud skaparen? Nej, jag tror på Darwin, det låter mer vettigt. Mer vetenskapliga 
förklaringar. Men jag har pluggat naturvetenskap, den vetenskapliga förklaringen förklarar 
mer vettigt. T.ex. fossiler, det gör ju inte Bibeln.  
 
7. Är Gud frälsaren? Nej, frälsa. Det tror jag inte finns någon som kan. Jag har nog ingen 
riktigt kristen syn på det där och på Gud. Att frälsa, vem som helst kan frälsa. Vem som helst 
kan påverka, men det finns nog ingen högre makt som kommer och räddar alla. Snarare 
kanske den högre makten påverkar någon så att det blir bra. Knuffar någon i rätt riktning.  
 
8. Om Gud skulle vara personlig, eller om Gud hade en form, hur skulle den då se ut? Jag har 
kommit fram till att Gud nog kan anta en form. Men det är nog så att den finns i allting, denna 
makt har nog ingen form egentligen. Det är nog ett moln, eller jag vet inte. När jag tänker på 
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den högre, den är nog abstrakt. 
 
9. Tror ni att man idag behöver en ny modern gudsbild? Hm... kanske... de flesta behöver nog 
något att tro på, men kristendomen känns nog gammalmodig och främmande för många.. 
 
Student 5, kvinna 22 år. 
 
1. Hur vill du kort beskriva Gud? Ja, Han är ju som.. Jag kan inte riktigt se han som en 
person. Jag har aldrig riktigt tänkt att det ska vara någon individ som styr. Utan någonting 
övernaturligt och allsmäktigt som styr och hör allting.  
 
2. Vad har Gud för funktion? Det beror på, vissa använder Gud som skäl för att kriga, som jag 
ser det. Vissa personer rättfärdigar sig själv genom säga att de gör saker i Guds namn. För de 
personerna är Gud ett sätt att rättfärdiga sig själv. Men för många personer är Gud ett sätt att 
se mening med saker och ting. För mig är det så. Jag kan säga så här, att Gud har som 
funktion, i alla fall i vår svenska tro, att ge tröst. Tron på att det finns en Gud därute ger väl 
tröst åt ganska många. T.ex. om någon närstående dör, kan man säga att Gud hade ett högre 
syfte för den personen. Det gör det lättare att hantera när något svårt händer någon.  
 
3. Är Gud kärleksfull? Mycket. Han ser att alla människor har ett värde, han älskar även de 
som inte förtjänar det. Gud han älskar helt enkelt människan, sin skapelse.  
 
4. Är Gud allsmäktig? Ja. Jag har aldrig riktigt tänkt på vilken bild jag har av Gud. Men det 
finns ju ingenting som kan stå över Gud. Det finns ingenting som kan styra över Gud, han är 
den ultimata härskaren. Eller den suveräna. Annars funkar inte min tro.  
 
5. Är Gud aktivt handlande i världen? Genom människor som tror på Han så är Han det. Jag 
tror att Gud syns i människokärlek. Det liksom där Han har sin makt.  Sen så, jag tror på dom 
små miraklen som händer i världen, jag vill gärna tro att Gud kan få ett finger med i spelet 
och ändra ödet till det bättre då och då.  
 
6. Är Gud skaparen? Jo. Han är den som styr allt som sker. Gud som skaparen hör som till 
den bild som jag har av honom, tillsammans att Han är den som styr och råder över allting.  
 
7. Är Gud frälsaren? Det är svårt att säga men det är Han. Om man mår dåligt över nåt man 
har gjort, eller är ledsen, har dåligt självförtroende, så tror jag att man genom tron på en Gud 
som frälser och ser ens rätta jag. Jag har förtröstan att Gud ser in i min själ, om man har fel så 
ser Han att man inte är ond.  
 
8. Om Gud skulle vara personlig, eller om Gud hade en form, hur skulle den då se ut? Som 
Kofi Annan *Skratt*, om han är en människa alltså. Annars skulle jag kunna se Gud som en 
enhörning, en vit enhörning. Det är något speciellt med en enhörning, dels så är den 
övernaturlig, ett övernaturligt väsen, jag har läst att den som dricker enhörningens blod kan få 
evigt liv, tror det var Harry Potter *Skratt*. Eftersom att den kan ge evigt liv så finns det 
någonting allsmäktigt hos den.    
 
9. Tror ni att man idag behöver en ny modern gudsbild? Till viss del så kan jag tycka det. 
Under alla tider har det funnits religioner, eller frireligiösa sekter som tolkar gudsbilden på ett 
annat sätt än vad jag tror var menat från början. De tolkar på ett sätt som kan vara skadligt. 
Människor har också genom tiderna dragit nytta av Guds ord genom bibeln för att exempelvis 
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underkuva kvinnan, något som vi idag i stora delar av världen fördömer. Att kvinnan skulle 
vara tyst i kyrkan tolkades så att kvinnor inte kunde vara präster, när det ursprungligen 
antagligen var till för att få kvinnor att sluta "tjattra" medan prästen talade. På liknande sätt 
har man i islam tolkat det till att kvinnor skall skylas med burkan, och sen har man på eget 
bevåg tolkat vad man tror är guds vilja att inskränka de kvinnliga rättigheterna. Och för att 
inte tala om Jihad. Allt detta bygger på en förlegad syn på Gud. Jag tror dock det är svårt att 
få människor att ta till sig en ny gudsbild. Alla har ju rätt till sin egen tolkning... 
 
Student 6, man 22 år. 
 
1. Hur vill du kort beskriva Gud? Den person som skapade allting och därför är han suverän. 
Han står över naturen. Med största sannolikhet har Han gett sig till känna via profeter. Sen är 
jag lite osäker på hur man ska definiera den heliga anden. Om den är del av denna värld eller 
om den är en del av Gud och därav är den över denna fysiska värld. 
 
2. Vad har Gud för funktion? Om man tänker som logiskt så står Gud över allt. Om man tror 
att bibeln är sann, vilket jag med all sannolikhet tror, så bryr Han sig om människan. I så fall 
blir Han väldigt viktig för människor som tror och för mig. Sen kan man ju påpeka att det Han 
kräver inte alltid går att uppfylla i tillräcklig mån. Eftersom denna värld inte är underordnad 
Gud. Poängen är att hela världen tillhör den onda. Med hela världen menar jag det mänskliga 
samhället. Det blir samma värld som i Johannes 3:16.  
 
3. Är Gud kärleksfull? Han är mer än så. Han är ursprunget till kärlek. Jag kan ta ett exempel, 
den finns någonstans i 2:a kungaboken, tror jag, om när Isibel hade makten, eller rent 
praktiskt så var det hennes make. Men i alla fall så hade hon dödat en massa profeter, och fått 
för sig att nu ska jag döda Elisa. Han flyr ut i ödemarken. Då kommer det en röst till honom 
som talar lugnt och stilla, och säger att han inte är ensam utan det finns 7000 troende kvar. Jag 
tycker om det där, vanligtvis så verkar Guds röst så stor. Men när Han pratar med Elisa så är 
den lugn.  
 
4. Är Gud allsmäktig? Ja. I och med att Han skapat allting så har Han ju makten. När jag var 
lite så tänkte jag ibland tänk om det fanns en värld som i ”Men in Black”. Världen blev en 
liten boll och människan liten däri. Om världen skulle vara sån skulle inte Gud vara suverän.  
 
5. Är Gud aktivt handlande i världen? Jesus sa att fadern aldrig har slutat arbeta. Och hans 
heliga ande skulle hjälpa till i församlingen. Men sen har man vissa teologer som har olika 
benämningar om vad aktiv kan betyda. Men då kan det väl hända att hans änglar sköter lite 
mer praktiska saker till hans ändamål eller uppsåt. Sen står det en del i uppenbarelseboken om 
vad han ska göra. När han inger tanken i det sjuhövdade monstret att han ska döda skökan 
kanske.  
 
6. Är Gud skaparen? Ja. 
 
7. Är Gud frälsaren? Det skulle man väl kunna säga. Det är det som är röda tråden i Bibeln 
egentligen. Kungariket, Guds kungarike, står för planen med vilken Gud ämnar återställa 
mänskligheten till sin ursprungliga plats. Denna förlorade man när Adam och Eva blev 
utkörda ur paradiset. Johannes 17:3 står det att “Detta betyder evigt liv att dom lär känna dig“.  
Sen står det någonstans i breven att man behöver exakt kunskap för att bli räddad.  
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8. Om Gud skulle vara personlig, eller om Gud hade en form, hur skulle den då se ut? Det 
enda jag tänker på är ett ägg. Äggets form är extremt hållfast. Äggets skal har utmärkta 
egenskaper, som ger utmärkt skydd för det lilla barnet inuti.  
 
9. Tror ni att man idag behöver en ny modern gudsbild? Gud förändras inte står det 
någonstans i bibeln, Mika har jag för mig. De flesta "kristna" har fel bild av Gud, så visst, den 
allmänna bilden grundar sig inte på exakt kunskap om Gud. Men den bilden finns i Bibeln, 
och är två millennia gammal, så det är väl en perspektivfråga. 
 
Student 7, kvinna 27 år. 
 
1. Hur vill du kort beskriva Gud? Det är den där snubben som sitter uppe i himlen och tycker 
till om saker och ting. Jag tänker att Han är nåt mer av ett ting… Inte nödvändigtvis den där 
mannen med skägg som man ser på bild. Ska han finnas överallt så kan Han inte ha fast form, 
inte egentligen när han flyter omkring överallt. 
 
2. Vad har Gud för funktion? Trygghet, det är en trygghet för människan att tro på någonting 
övernaturligt att det finns någonting som kan påverka deras liv utan att de själva är ansvariga 
för varje detalj.  
 
3. Är Gud kärleksfull? Ja, jag tror inte på den bestraffande guden, jag tror på den förlåtande 
älska-en-för-den-man-är-guden. 
 
4. Är Gud allsmäktig? Nja, tror jag inte riktigt på heller faktiskt.  
 
5. Är Gud aktivt handlande i världen? Nej, Gudstro är aktiv, men själva Gud är det inte. 
 
6. Är Gud skaparen? Jag är inte helt övertygat på det där faktiskt. Jag tror mer på 
naturvetenskapens teori om skapelsen. Men det är en fin saga.  
 
7. Är Gud frälsaren? Nej, inte riktigt. Jag tror att vi är ansvariga att räddar oss själva 
egentligen. Utan jag tror att Han mest sitter där uppe som vägledning. Att tro på någonting 
övernaturligt, någon högre makt, det är nog en räddning i sig, att ha någon att vända sig till 
även om det inte riktigt påverkar utan bara att Han finns är en räddning i sig faktiskt. 
 
8. Om Gud skulle vara personlig, eller om Gud hade en form, hur skulle den då se ut? Jag kan 
nog tänka mig Gud som dimman som sveper in och omfamnar en, kommer runtikring. Finns 
överallt runt i kring. 
 
9. Tror ni att man idag behöver en ny modern gudsbild? Jag tror att det räcker med nutidens 
klassiska gudsbild faktiskt. Alla religioner har ju moderniserats, i alla fall lite grand. De har 
anpassats till det moderna samhället. Jag tror att nu ser man Gud mer som vägledning än att 
man måste strikt följa varje liten punkt.  
 
Student 8, kvinna 22 år. 
 
1. Hur vill du kort beskriva Gud? Hinduismen beskriver det bäst. Gud är världssjälen, finns i 
allt men på något sätt ändå är där. Allt och inget, inget fysiskt. 
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2. Vad har Gud för funktion? Gud är funktionen av människans medvetande ungefär. Han får 
han att se det lilla extra. 
 
3. Är Gud kärleksfull? Om Gud har skapat människan så måste Han vara kärleksfull. 
 
4. Är Gud allsmäktig? Nej, det tror jag inte faktiskt. Gud har nog ett finger med i spelet från 
början men i slutändan så är Han nog inte allsmäktig. 
 
5. Är Gud aktivt handlande i världen? Jag tror inte att Gud behöver vara aktiv, han är den som 
puttar den första dominobrickan. Han finns som med i allting, men han är passiv, han är mer 
som en åskådare.  
 
6. Är Gud skaparen? Jag tror mycket väl att han kan ha skapat jorden men inte på det sättet 
som står i Bibeln. Jag tror nog mer ur ett vetenskapligt perspektiv med big bang, men då kan 
man ju fråga sig vad som kom först, hönan eller ägget. Det kan mycket väl ha funnits nåt 
innan big bang. Det är Gud som sätter igång allting, som puttar till den där första 
dominobrickan.  
 
7. Är Gud frälsaren? Nej, det tror jag faktiskt inte, för jag tror faktiskt inte att man kan bli 
räddad. Det finns ingenting vi kan bli räddade från. Jag tror inte på synden, jag tror inte att om 
du inte gör det här så hamnar du i helvetet.  
 
8. Om Gud skulle vara personlig, eller om Gud hade en form, hur skulle den då se ut? 
Barbapappa, han kan ju ta vilken form som helst å sen så är han mjuk och greppvänlig. Om 
Gud hade en form så hade han nog varit en Barbapappa. 
 
9. Tror ni att man idag behöver en ny modern gudsbild? Ja, jag tror faktiskt att kristendomen 
skulle behöva en "fab 5 makeover". I dagens samhälle känns den lite uråldrig. Den gudsbild 
kyrkorna förmedlar i Sverige är lite "out of date".  
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6.  Resultatdiskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka och beskriva den moderna kristna människans 
gudsbild mot bakgrund den klassiska kristna tron, som den blivit formulerad av våra 
kyrkofäder under de tidiga kyrkomötenas tid. För att kunna avgöra om de intervjuade har 
influerats av den utveckling som skett inom den moderna teologin och dess påverkan av vår 
tids tänkande valde jag att tolka intervjuerna utifrån den svenska kyrkans trosbekännelse och 
Sallie McFagues teori om behovet av en ny gudsbild, eftersom McFagues teologi är påverkad 
av den biocentriska världsbilden och blir som sådan en form av processteologi. Denna 
världsbild och teologi är öppen för nya tankar om människans relation till Gud och den övriga 
naturen.  
 
Vilken gudsbild har då den unga kristna människan? Hur stämmer den med klassiska 
trosbekännelsen? Har de unga studenterna influerats av tankar som liknar Sallie McFagues? 
 
Jag påminner om innehållet i de tre trosartiklarna som jag tidigare redovisat: 
 
Artikel 1:  Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 

Till denna artikel för jag frågan om Gud som skapare, allsmäktig, kärlek, funktion 
samt Guds personlighet, rättvisa och jämlikhet. 

 
 
Artikel 2:  Vi tror ock på Jesus Kristus, hans 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 ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande 
på allsmäktig Gud Faders högra sida, där ifrån igenkommande till att 
döma levande och döda. 

  Till denna artikel för jag frågan om Gud som frälsaren. 
 
Artikel 3:  Vi tror ock på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas 

samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 
    Till denna artikel för jag frågan om Gud är aktivt handlande i världen.  
 
Avslutningsvis kommer jag att behandla frågan om behovet av en ny modern gudsbild. Hur 
står trosbekännelsen i jämförelse med studenterna? 
 
Student 1.  
Artikel 1.  
Denna student beskriver Gud som det största, skapare och allsmäktig. Men menar dock att 
allsmäktigheten inte får inkräkta på människans fria vilja. Orsaken till detta verkar inte vara 
beroende av att människan då blir bunden och begränsad av Gud, utan i stället är det så för 
denna student att människans förmåga att känna kärlek till Gud, som själv är kärleken, blir 
begränsad. För att detta inte ska ske avstår, så att säga, Gud från sin rätt att vara allsmäktig. 
Denna student menar att Guds funktion är att vara ett grundläggande hopp. Dessutom att Gud 
är personlig, motiverat i att Gud är Jesus, Jesus är Gud, och därmed då personlig. På frågan 
vad Gud har för funktion menar hon det inte går att tänka världen utan Gud, då Gud 
genomsyrar allt.  
 
 

 24



Artikel 2.  
Gud sägs vara frälsaren, den som vill rädda alla människor. Denna student nämner inget 
specifikt om Jesus roll i frälsningen. En viss antydan till tanken på att Jesus är frälsaren kan 
ses i beskrivningen av Gud som Jesus och Jesus som Gud. Men något annat som direkt berör 
denna trosartikel nämns inte. 
 
Artikel 3. 
Innehållet i denna artikel blir inte tydligt hos denna student. Men när hon anser att Gud är 
aktivt handlade i världen och att Gud genomsyrar allt, är det av helheten möjligt att tolka 
henne så att hon eventuellt kan syfta på den heliga Anden. Men detta är inte klart utsagt. 
Förlåtelsen finns med i det att hon betonar att Gud vill rädda alla. I övrigt talar hon inte mer 
om innehållet i denna artikel. 
 
Student 2.  
Artikel 1. 
Även denna student beskriver Gud som kärlek, skapare och allsmäktig. I fråga om Guds 
funktion använder han de traditionella metaforerna, Gud som klippan, den gode fadern och 
herden. Dessutom fungerar Gud som grunden till moralen, som vägledaren som ger livet mål 
och mening. Liksom i den förra nämner han människans fria vilja, och att Jesus visar att Gud 
en personlig Gud.  
 
Artikel 2.  
Denna student uppfattar i likhet med den förra att Jesus är den som Gud uppenbarat sig 
igenom. Gud är frälsaren, men han säger inte något direkt om Jesus betydelse i detta, inte 
heller nämns något annat som hör till denna trosartikel.   
 
Artikel 3. 
Gud är aktiv i historien, alltid närvarande och förlåtande. Studenten menar att det upp till var 
och en att bejaka eller förkasta Gud. Han talar uttryckligen om den helige anden som 
möjliggör att Gud kan finnas i allt och överallt. Något annat som ryms inom denna artikel 
nämns inte.  
 
Student 3. 
Artikel 1.   
Denna student beskriver Gud som all tings ursprung, och liksom de båda förra som skaparen, 
allsmäktig och kärleksfull. Gud fungerar som själva grunden i tillvaron, den som genomsyrar 
allt. Denna student menar att Gud är både form- och könlös, och som jag tolkar henne 
samtidigt personlig.  
 
Artikel 2. 
Liksom de båda förra uppfattar hon att Gud är aktivt handlande i världen. Gud är också den 
som ger människan frälsning, något som människan antigen kan bejaka eller förkasta. Och 
likt de övriga två nämner hon inte Jesus direkta roll i detta, det vill säga, något om Jesus liv, 
död och uppståndelse.  
 
Artikel 3. 
Även denna student uppfattar Gud som aktivt handlande och frälsare, den som gör det möjligt 
för henne att leva. Hon nämner inte uttryckligt några begrepp som härrör till denna artikel. 
Men samtidigt är det möjligt att tolka henne så att hon tänker att det är Guds ande, den heliga 
Anden, som hon talar om i uttrycket att hon andas in Gud.  
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Student 4. 
Artikel 1. 
Denna student avviker från de övriga då hon i sin beskrivning av Gud visar sig tveksam till att 
Gud finns till. I stället för Gud som allsmäktig och skapare stämmer Darwins förklaring av 
världens tillkomst bättre. Denna student som bekänner sig som kristen har ingen klar 
gudsbild, men erkänner en högre makt, som lika gärna kan kallas för ödet, och som hon 
motsägelsefullt menar har förmågan att både påverka och inte påverka människan. Den makt 
hon talar om är inte någon direkt kärlek men välvillig och icke dömande. Den ambivalenta 
inställningen till förmågan att påverka visar sig också i det att hon menar att denna makt, som 
hon beskriver som abstrakt, kan påverka människorna att göra det rätta, vilket jag då tolkar 
som ett svar på den funktion som kan inräknas i den gudsbild hon beskriver. .  
 
Artikel 2. 
Av det som sagt tidigare om denna students gudsbild blir det följdriktigt att hon menar att det 
inte finns någon högre makt som är människans frälsare, och därmed att denna student inte 
nämner något som jag kan föra till denna artikel.  
 
Artikel 3. 
Också här har denna student som jag uppfattar henne följdriktigt inget att säga.  
 
Student 5. 
Artikel 1. 
Denna student beskriver däremot och i likhet med de övriga Gud som skapare och allsmäktig. 
Hon betonar Gud som både den ultimata härskaren och suverän. Också denna student ser Gud 
som kärlek, och detta är en kärlek som omfattar även dem som hon säger ”inte förtjänat” 
kärleken. Även om hon säger att hon inte uppfattar Gud som person eller individ, så tolkar jag 
henne så att den ”härskare” hon beskriver uppfattas personlig, med den yttersta funktionen att 
ge tröst. Olikt de andra lyfter hon fram uppfattningen att Gud blir synlig i världen genom 
människornas kärlek.  
 
Artikel 2. 
Gud är frälsaren, men liksom de förra studenterna nämner hon inte Jesus roll i detta, och då 
inte heller något annat som hör till det som bekänns i denna trosartikel.   
 
Artikel 3. 
Även denna student ser Gud, som de förra, som aktiv i världen. Dessutom nämns förtröstan på 
att Gud ser till det inre och vet att hon inte är ond, vilket jag tolkar så att hon hänvisar till 
Guds förlåtelse. När hon talar om Gud som person eller form, så är hon ensam om att nämna 
att Gud, oavsett form, kan ge människan evigt liv.   
 
Student 6.  
Artikel 1. 
Denna student beskriver Gud som skaparen av allting, suverän, allsmäktig och kärleksfull. 
Gud förstås av honom som själva ursprunget till kärleken. Detta är den enda student som 
påpekar att Gud står över naturen, någon som jag då tolka så att han också står utanför 
naturen. När han beskriver Gud så kan vi förstå av helheten att han förstår Gud som personlig, 
med en funktion som på sammangång innebär krav på människan och samtidigt att omsluta 
och beskydda.  
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Artikel 2. 
Gud är frälsaren. Detta är den enda student som menar att människan behöver en speciell 
kunskap om Gud för att få del i frälsningen. Vad denna kunskap är blir dock aldrig riktigt 
klart uttalad. Men när han nämner Kristus som förmedlare av Guds plan, som han menar 
innebär att återställa världen efter människans syndafall, och dessutom hänvisar till Joh. 3:16 
där det står att Gud av kärlek sände Jesus för att rädda världen, så förstår jag det så att han 
syftar på innehållet i den andra trosartikeln. Denna syns vara nödvändig i det han säger att 
hela världen, ”det mänskliga samhället” tillhör det onda. Denna student är dessutom ensam 
om att nämna Gud som dömande. Detta gör han enligt min tolkning när han talar om 
uppenbarelseboken och det ”sjuhövdade monstret” som ska döda skökan, det vill säga den ”i 
den yttersta tiden” ska förgöra det onda och komma med fred på jorden. 
 
Artikel 3. 
Gud är aktivt handlande i världen. I samband med detta påstående talar han om den heliga 
Anden och menar, trots att han inte riktigt vet om anden är en del av denna världen eller om 
den står över denna fysiska värld, att anden är till för församlingen. Detta tolkar jag så att han 
syftar på den kraft som enligt Apg. 2 gavs åt lärjungarna som hjälp att sprida den kristna tron. 
Detta är den andra studenten som lyfter fram att tron innebär evigt liv.  
 
Student 7. 
Artikel 1. 
När denna student beskriver Gud säger hon att föreställningen om Gud som skaparen ”är en 
fin saga”. Samtidigt med detta menar hon att följdriktigt att det inte finns någon allsmäktig 
Gud, men däremot menar hon, vilket inte är lätt att tolka, att det finns någon som älskar alla. 
Som jag tolkar denna motsägelsefulla beskrivning så uppfattas Gud inte något personligt, men 
som något övernaturligt, som det inte verkar vara möjligt för människan att ha en relation till. 
Gud sägs likna dimman som omfamnar allt. Det som också gör det svårt att tolka hur hon 
uppfattar Gud är att hon talar om att Guds funktion innebär att vara en trygghet som kan 
påverka deras liv.  
 
Artikel 2. 
Denna student nämner inte Kristus eller något i övrigt som stämmer in i denna artikel, då hon 
inte tänker sig att Gud är frälsare. Människan måste rädda sig själv. Vägledning blir för henne 
ett ord för begreppet frälsning, dock med en annan innebörd eftersom den makt som tänks 
vara vägledande i och för sig inte syns ha någon relation till människan som ska vägledas.  
 
Artikel 3. 
Denna student uppfattar följdriktigt inte Gud som aktivt handlande i världen. Hon uppfattar 
att det är människan som tror som är aktiv, och inte Gud. I övrigt finns inget som traditionellt 
hör till denna artikel med i hennes beskrivning av gudsbilden  
 
Student 8.   
Artikel 1. 
Även denna student är svår att tolka, eftersom hon är tvetydig. I sin beskrivning menar hon att 
Gud mycket väl kan vara skaparen, eller åtminstone den som har satt igång det hela. Här 
pekar hon på att skapelsen inte ska tolkas bokstavligt. Vad det gäller Guds kärlek visar sig 
detta, vilket blir svår tolkat, i att Gud är skaparen av människan. Den Gud hon beskriver 
uppfattas inte som allsmäktig. Det är svårt att tolka huruvida denna student tänker sig Gud 
som personlig. Av att hon hänvisar till både hinduismens världssjäl som den mest passande 
bilden av Gud, och till människans medvetande när det gäller Guds funktion, tänker jag mig 
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att Gud inte tänks som den Gud som trosartiklarna talar om. Detta blir även tydligt i att Gud, 
så att säga, dragit sig tillbaka från världen. Gud är enligt denna student efter skapelsen en 
”åskådare” till vad som händer och sker. 
 
Artikel 2. 
Gud beskriv inte heller som någon frälsare. Att tillskriva Gud denna roll blir ju något onödigt 
då hon inte ”tror på synden” eller att människan har ett behov av frälsning eller räddning. 
Denna student, liksom de flesta, nämner inte heller Kristus. Däremot är hon den enda som 
klart och tydligt nämner helvetet, vilket jag tolkar som artikelns tal om domen, och avvisar 
denna trosföreställning.  
 
Artikel 3. 
Denna student uppfattar att Gud finns med i allt, men samtidigt så är denna Gud passiv, Gud 
är ”åskådaren”. Och som en naturlig följd av att denna student inte uppfattar Gud som någon 
frälsare, och dessutom inte tror på något som kan kallas ”synd”, anser hon att och människan 
inte har behov av det som denna artikel talar.  
 
Hur överensstämmer då dessa studenters gudsbild med den klassiska gudsbilden, som den 
kommer till utryck i trosbekännelsens artiklar? Innan jag svarar på denna fråga vill jag först 
säga något om mitt val av intervjufrågor. Först och främst är de baserade på stoffet i 
bakgrunden, det vill säga i den klassiska teologin. Så här i efterhand kan jag tänka att det 
kanske hade varit bättre att formulera om vissa frågor, eller välja andra ord i mina 
frågeställningar. I mina reflektioner och försök till analys och tolkning har det blivit klart för 
mig att dessa studenter inte, så att säga, har ett traditionellt religiöst språk. Här kan jag, när 
det gäller frågan om språket, hänvisa till Stenmark som vi tidigare såg mena att vi först måste 
ha en kunskap om vad begreppen rent bokstavligt innebär, för att kunna förstå metaforerna. 
Ordet frälsare var det begrepp som fick mest reaktioner. Vissa av studenterna ville inte 
använda detta begrepp, utan hellre tala om Gud som räddare, vilket enligt min mening har 
samma betydelse. Samma betydelse kan uttryckas med två skilda ord. Studenterna 1-3 ville 
att jag skulle definiera begreppet frälsare och beskriva vad jag menade med detta ord, emedan 
jag själv ansåg att de själva skulle beskriva vilken betydelse ordet hade för dem.  
 
För det andra kan jag säga att jag i mitt samtal med studenterna använde det klassiska 
teologiska språket, efter som mitt syfte var att ta reda på om den unga moderna kristna 
människan beskriver sin gudsbild i enlighet med den klassiska gudsbilden, utryckt genom 
kyrkofäderna i trosbekännelsen. Genom svaren skulle jag kunna bestämma huruvida 
gudsbilden influerats av moden teologi, och då i första hand McFagues processteologi. 
Studenterna skulle själva ge uttryck för om de ansåg, vilket var min tredje fråga i syftet, att 
vår tid behöver en ny och modernare gudsbild. 
 
Jag ska alltså börja med att besvara den sista frågan i syftet. Anser de unga kristna att vår tid 
behöver en ny och modernare gudsbild? Utifrån denna besvarar jag frågan om studenterna 
beskriver Gud i enlighet med kyrkofäderna och trosbekännelsen. Av detta kan jag få svar på 
frågan om studenternas gudsbild är influerad av den moderna teologin och då i första hand 
McFagues processteologi.  
 
När student 1 svarar på denna fråga tolkar jag henne så att hon säger både ja och nej. En ny 
gudsbild behöver den som begränsar Gud till den kristna sfären, lika väl som den som inte 
uppfattar Gud som kärlek. Själv anser hon sig inte behöva en ny modern gudsbild, den 
gudsbild hon har anser hon vara giltig i alla tider. Klar är att hon uppfattar Gud på ett vidare 
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sätt än traditionellt. Det som skiljer henne från den klassiska uppfattningen är att hon betonar 
att Gud inte är begränsad till den kristna kulturen. Dessutom att hon menar att den manliga 
beteckningen på Gud, alltså bekännelsen till Gud Fader inte hör till något omistligt i 
kristendomen. Denna gudsbild är för henne mest troligt är något traditionsbundet. Här kan jag 
säga att hon står närmare McFague som talar, som jag visat, om inklusivitet, och att den 
gudsbild hon företräder inte begränsar Gud till den kristna delen av världen. Dessutom vet vi 
att hon avvisar begreppet ”Gud Fader” i sin teologi om världen som Guds kropp. Student 3 
tolkar jag så att hon till viss del är på samma linje, fast hon i mest troligt som jag tolkar henne, 
motsäger sig själv. Hennes gudsbild avspeglar inte påståendet att gudsbilden tidlös och det 
därför inte behövs någon ny gudsbild, då hon i en i samma stund menar att Gud är både form- 
och könlös. Som student 1 har denna student mer eller mindre omedvetet en gudsbild 
påverkad av den moderna teologin, och då en teologi som influerats av feminism något som 
jag också tolkar att McFague i sin biocentriska världsbild är påverkad av. Student 5 tolkar jag 
så att hon till viss del tänker på liknade sätt som student 1 och 3. För egen del syns hon inte 
behöva en ny modern gudsbild. Och som jag förstår henne så menar hon att människors 
gudsbild i överlag inte överensstämmer med den gudsbild hon menar att Bibeln förmedlar. 
Hon menar här att många kan använda Gud som ett redskap till våld och förtryck istället för 
att erkänna att Gud älskar alla människor. Denna gudsbild kallar hon förlegad, vilket jag 
tolkar som att hon menar förfelad. Där av tolkar jag henne så att hon menar att det behövs en 
ny gudsbild. Samtidigt visar och denna student att hon är påverkad av den moderna tiden 
tänkande. Hon tänker inte, som kyrkofäderna en gång tänkte, att trosbekännelsens innehåll till 
punkt och pricka ska vara den kristna människans bekännelse. I mitt syfte ingår inte att 
diskutera den i tiden så vanliga så kallade privatreligositeten, men jag anser dock att denna 
student, hellre än att vara färgad av McFagues processtänkande, är färgad av den frihet att 
forma den egna gudsbilden som kallas privatreligiositet. Denna student framhåller att var och 
en har rätt till sin egen tolkning av Gud.  
 
Student 2 liksom student 6 anser liksom dessa tre, 1, 3 och 5, att de för egen del inte behöver 
någon ny gudsbild. Skillnaden mellan dessa är att i motsats till de båda förra så ser det 
traditionella bibliska språket ut att fungera. I svaret på frågorna använder student 1 de 
traditionella metaforerna t.ex. Gud som Fader, och student 6 hänvisar till texter i Bibeln. Den 
senare, student 6, anser dock att andra kan behöva en ny gudsbild. Gud har inte förändrats. 
Men de flesta kristna saknar den speciella kunskapen om Gud och därför står gudsbilden inte i 
överensstämmelse med den bild Bibeln har av Gud.  
 
På frågan om dessa studenter beskriver Gud i enlighet med kyrkofäderna och trosbekännelsen 
blir svaret både ja och nej. Gemensamt har alla att de likt den traditionella, klasiska teologin 
talar om Gud som allsmäktig, något som McFague anser bör lämnas åt sidan. De talar om 
innehållet, i den första trosartikeln. Men däremot berör de ytterst litet, eller inget, Jesus och 
den betydelse andra trosartikeln ger honom, trots att Gud som kärleken är viktig för dessa 
studenter. De betonar inte som vi såg Jensen göra, att människan inte kan nå Gud annat än 
genom Kristus och att Kristus är dömande. Men jag har noterat att två, 5 och 6 lyfter fram att 
tron innebär evigt liv, dock inte direkt knutet till Jesus. Vad orsaken är till att de inte talar mer 
tydligt om Kristus är svårt att säga. Det skulle kunna vara så att de, och då mest troligt 
omedvetet, är influerade av en modern teologi. Vi såg McFague ifrågasätta den traditionella 
kristendomens anspråk på Kristus som inkarnerad, det vill säga ”avlad av den heliga Anden”, 
att Kristus är/var den enda som uppenbarat Guds vilja, och att uppståndelsen är en objektiv 
historisk händelse. Det samma gäller artikel tre. Det är endast student 2 som direkt talar om 
den heliga Anden. Student 1 och 3 är möjliga att tolka så att de indirekt nämner anden. 
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Gudsbilden avspeglar inte Gud som treenig, vilket jag beskrivit i bakgrunden och också 
sammanfattat i trosbekännelsen. 
 
Kanske är det så att dessa studenter anser att de har en klassisk gudsbild, men inser inte själva 
att de är färgade av det moderna samhällets tänkande. Jag kan tänka mig att kristendomen 
påverkats och i sig själv, lika väl som vårt samhälle blivit, vad vi kallar, sekulariserad. Dagens 
människor har som jag förstår det en gudsbild som till viss del stämmer överens med den 
gudsbild som våra kyrkofäder förmedlat, men den är även färgad av vår historia.  
 
De övriga studenterna skiljer sig ganska markant från dessa. Student 4 anser att vi behöver en 
ny modern gudsbild, och jag tolkar henne så att orsaken till detta är att kristendomen kan 
kännas gammalmodig och främmande för många. Om jag vad de gäller de förra studenterna 
kan tänka att de som kristna människor känner en frihet att betona Gud på ett nytt sätt, så har 
jag svårare att tolka den gudsbild som beskrivs i detta fall. Jag finner i min tolkning av denna 
beskrivning av Gud att den saknar någon klar reflektion över gudsbilden inom kristendomen. 
Den har ingen ”logik”, den är i sig själv motsägande. Den står varken i överensstämmelse 
med det klassiska traditionella tänkandet eller med McFague och andra moderna teologier. 
Bäst kan den väl sägas vara en privatreligiositet. Det samma finner jag i den gudsbild som 
student 7 beskriver. På frågan om hon anser att vi behöver en ny modern gudsbild så svarar 
hon, och i detta är hon ensam, att kristendomen redan har anpassat sin gudsbild till det 
moderna samhället. Hon uppfattar Gud mer som en övernaturlig vägledning än en Gud som 
sätter gränser och regler. Student 8 är inne på samma linje. Utifrån den gudsbild hon beskrivit 
anser hon helt följdriktigt att kristendomen behöver en ny modern gudsbild. Hela 
kristendomen står inte i överensstämmelse med dagens moderna samhälle, och därmed blir 
naturligtvis den traditionella gudsbilden omodern. Jag vill tolka henne så att står långt ifrån 
den traditionella gudsbilden som jag beskrivit. Hon kan till viss del kunna tolkas så som om 
hon presenterar en form av McFagues teologi i det att hon jämför Gud med hinduismens 
världssjäl. Hon visar tydligt att hon inte tänker i enlighet med vad vi sett McFague kalla den 
monarkiska gudsbilden. 
 

Den monarkiska modellen av Gud som Kungen utvecklades systematiskt i både judiskt 
tänkande [Gud som universums Herre och Gud], medeltida tänkande [med dess 
betoning på gudomlig allmakt] och under reformationen [i synnerhet Calvins betoning 
på Guds suveränitet]. När det gäller skildringar av Guds relation till världen, har den 
dominerande västerländska modellen historiskt sett varit den absolute 
envåldshärskaren som regerar över sitt rike. (McFague 1994, s. 94)  

 
Sammanfattningsvis kan jag säga att 5 av 8 studenter anser att de för egen det inte behöver 
någon ny gudsbild. Av dessa 5 kan 2 anse att andra människor med andra gudsbilder behöver 
en ny förståelse av Gud. Den ena, student 1, på grund av att hon vill att de kristna ska erkänna 
att Gud inte är begränsad till den kristna sfären. Den andra, student 6, motiverar utifrån att 
människor inte har den rätta, ”bibliska” kunskapen om Gud. 2 av dessa 5 har en, vad jag vill 
kalla en genom samhällets sekularisering moderniserad gudsbild. Gud är inte som traditionellt 
Gud Fader. Samtidigt är det möjligt att säga att dessa 5 utan att i övrigt stå nära 
trosbekännelsens innehåll visar på den citerade monarkiska modellen. Gud som skapare är 
”universums Herre och Gud … allsmäktig och för någon även suverän”. 
 
Sallie McFagues teori om behovet av en ny gudsbild verkar överflödig i dagens Sverige. Den 
monarkiska modellen kan på något sätt bland dessa studenter kombineras med Gud som en 
kärleksfull ledsagare och vän, inte långt från men ändå inte nära den modell som enligt 
McFague rymmer agape, eros och filia. Trots allsmäktigheten är Gud inte dominerande och 
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allbestämmande, Gud är den som lyssnar och har ett positivt inflytande, den som får dem att 
handla rätt.  
 
De övriga 2 av 8 som anser att vår tid behöver en ny gudsbild, och som står lång ifrån den 
traditionella kristendomen men inte heller nära McFague, motiverar behovet utifrån att 
kristendomen inte står i överensstämmelse med det moderna samhället. 1 av 8, även hon står 
lång från den traditionella kristendomen och inte heller nära McFague, anser att vi inte 
behöver en ny modern gudsbild. Denna är redan anpassad till vårt moderna samhälle, eller 
sagt på ett annat sätt, kristendomen har redan gått ifrån gått vad McFague som modern teolog 
beskriver i citatet.  
 
Gud älskar människan, för Gud har skapat människan och genom den fria viljan älskar 
människan Honom. Vårt sätt att tolka livet, världen och Gud har förändrats precis som 
världen förändrats genom tiderna. Livet ser inte ut som det gjorde under den tid som Bibeln 
skrevs, vi lever inte i ett patriarkat såsom det var förr. Vi lever inte i ett hierarkiskt samhälle 
såsom det var förr. Och liksom vår guds- och världsbild förändrats sedan våra kyrkofäder 
förmedlade den klassiska gudsbilden, kommer dessa nu moderna bilder att förändras i 
framtiden.  
 
Jag har fått svar på mina frågor. Det jag ville veta var om den moderna kristna människan går 
bortom den gudsbild som framställs i Bibeln och som formulerats i kyrkans trosbekännelse av 
våra kyrkofäder. I inledningen beskrev jag min egen bild av Gud. Det är den bilden som min 
präst beskriver för mig när jag ska konfirmeras, bilden av en vacker kvinna med vänliga ögon. 
Den bilden har jag ännu, men nu med små finjusteringar.  
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