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Abstract

This essay discusses different ways of understanding inclusion from the perspective of existential 

experiences in the church with the help of communion ecclesiology. The aim is to analyze other 

ways of creating inclusion that are not founded on the principle of consensus which has been a 

preferred method in the broader church community trough the ages. As a contrast, this essay looks 

at an ecclesiology of communion as another way to be inclusive from the idea of unity through 

diversity and differences. By comparing the theology of Elizabeth Johnson and John D. Zizioulas 

and their views of the other through Paul Jones theory of theological worlds this essay tries to 

answer the question: How can an ecclesiology of communion contribute to a broader church 

inclusion from the perspective of existential pluralism? After looking at how these theologians view

inclusion in relation to Christian tradition, high and low ecclesiology and their relationship to 

different theological worlds the conclusion is that an ecclesiology of communion can create a more 

genuine form of inclusion by focusing more on the sensus fidei fidelis rather than the consensus 

fidei. By looking at the church more as a vessel of a multidue of experiences and personhoods 

combined by the relationship and narrative of Christ which find the community in the eschaton 

rather than tradition, the church as a community can be a more inclusive place. 

Keywords: Communion ecclesiology, ecclesiology, John Zizioulas, Elizabeth Johnson, inclusion, 

consensus fidei, existential pluralism, theological worlds, Paul Jones
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1.1 Inledning



1

”Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i 

olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter.”1 Så skriver Paulus i sitt första brev till 

Korinth. På ryktesväg har nämligen Paulus fått höra att det råder osämja i församlingen i Korinth. 

Församlingen har delat upp sig och följer olika läromästare vilket riskerar att splittra den 

gemenskap som finns. Paulus svar på problemet är helt enkelt att då peka mot en större enighet som

de kan finna i Kristus. Hur väl detta råd togs emot vet vi inte men situationen pekar på ett större 

problem som följt med den kristna kyrkan genom historien: Hur ska kyrkan förhålla sig till olika 

teologiska och existentiella tankar och erfarenheter? Det postmodernistiska samhället har 

synliggjort denna fråga, inte minst i förhållande till ett misstänkliggörande av absoluta och 

universalistiska anspråk.2 Gerard Mannion har beskrivit den postmoderna situationen som:

[..] marked by the increasing disillusionment with all overaching explanatory hypotheses for the world in 

general and human beings and societies in particular. Thus ”grand narratives” such as religion, political 

ideologies and even science itself are no longer seen to have ”all the answers” to humanity's questions. The 

postmodern era is thus marked by a shift from belief in certainties and truth claims to more localised and 

piecemeal factors. The individual is seen as creating his or her own meaning to a certain extent, rather than 

receiving it from without.3

En kyrka som inte kan bemöta dessa förändringar och inkludera olika människor och deras samtida 

existentiella erfarenheter kommer ha svårt att fortsätta vara relevant som samfund. Det här har 

skapat stora ecklesiologiska utmaningar om vad och hur kyrka blir till. Vem avgör vad som är kyrka

och dess uppgift? Hur ska kyrkan förhålla sig till olikheter och mångfald? Och kanske den 

viktigaste frågan av allt, vems erfarenheter inkluderas eller exkluderas från kyrkan? 

Ett vanligt sätt att lösa dessa problem har varit att använda sig av den så kallade 

konsensusmetoden.4 Genom en övertygelse att den helige ande vägleder trosgemenskapen är det 

möjligt att i diskussion finna gemensamma och därmed sanningsenliga utsagor som kan utgöra en 

trosmässig konsensus. Att stå utanför detta konsensus har historiskt varit detsamma som att ställa 

sig utanför trosgemenskapen och i förlängningen kyrkan. Personer med andra eller avvikande 

åsikter kunde därmed på ett effektivt sätt avfärdas som heretiker. Denna situation kan exempelvis 

ses i de historiska möten mellan olika kristna som kom att benämnas som koncilier under kyrkans 

tidiga år. Trots en konsolidering av tron som ledde till en mer enhetlig kyrka blev resultatet att hårda

1 Bibeln, Libris, Örebro, 1999, 1 Kor 1:10 
2 Haigh, Roger, Christian Community in History vol 1, Continuum, New York, 2004, s. 57
3 Mannion, Gerard, ”A Virtious Community – The Self-identity, Vision and Future of the Diocesan Church” i  

Diocesan Dispositions and Parish Voices in The Roman Catholic Church, Chelmsford, 2001, s. 125
4 Rescher, Nicholas, Pluralism: Against the Demand for Consensus, Clarendon Press, Oxford, 1993, s. 1
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splittringar uppstod som än idag är synliga i den världsvida kyrkan. Risken med konsensus är att 

priset för enhet blir på bekostnad av olikhet och mångfald. Är det därför möjligt att finna andra 

synsätt att bemöta denna mångfald av erfarenheter som inte behöver bygga på en trosmässig 

konsensus? I det här arbetet kommer denna fråga att besvaras med hjälp av communioecklesiologin,

ett ecklesiologiskt synsätt som utgår från kyrkan som en gemenskap av troende som tillsammans 

söker relation med varandra och Gud. Communioecklesiologin har varit ett viktig verktyg för olika 

samfund och traditioner i sökandet efter en större kristen enhet men kan det göras utan att släta över

och osynliggöra olikheter och mångfald? Kan communioecklesiologins syn bidra till att bemöta den

andre och hennes erfarenheter på ett annorlunda sätt? Hur ska kyrkan förhålla sig till samtidens 

existentiella funderingar? Det är frågor som det här arbetet kommer behandla. 

1.2 Syfte

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur två samtida teologer som utgår från en 

communioecklesiologi behandlar frågan om att inkludera olikheter. Även om båda teologerna utgår 

från samma ecklesiologiska synsätt skiljer de sig åt, inte minst eftersom de befinner sig i två olika 

trostraditioner. Att se kyrkan som i första hand en gemenskap är ett synsätt som går att se i de allra 

tidigaste kristna traditionerna men det är inte förrän i modern tid som den fått en allt mer tydlig och 

uttalad roll i kyrkans självbild, inte minst inom romersk-katolska kyrkan och den ekumeniska 

rörelsen. Communioecklesiologin har företrätts av olika slags teologer med vitt skilda uppfattningar

om vad det innebär att vara kyrka vilket gjort den till en ibland svårdefinierad ecklesiologi,5 

samtidigt ligger styrkan i dess påstådda inkluderande karaktär. Det här arbetet är inte ett försök att 

arbeta fram en heltäckande ecklesiologi för inkludering utan bör snarare ses som ett bidrag till den 

ständigt pågående debatten om vad kyrkan är och för vem den är till för.

Communioecklesiologin är precis som alla andra former av ecklesiologier sprungen ur vissa frågor 

och problemformuleringar, i det här arbetet behandlas just inkludering utifrån varje människas 

erfarenheter av världen och dess relation till det gudomliga, det som ibland benämns som sensus 

fidei fidelis samt hur det ska relateras till kyrkan i stort. I det här arbetet använder jag begreppet 

synonymt med en människas existentiella erfarenhet. Begreppet sensus fidei fidelis kan förstås på 

många olika sätt men i det här arbetet kommer jag utgå från Ormond Rushs definition såsom han 

formulerar den i Eyes of Faith : The Sense of the Faithful and the Church's Reception of Revelation.

Där beskriver han sensus fidei som: ”a spiritual sensibility for understanding, interpreting, and 

5 Healy, Nicholas M., Church, World, and the Christian Life: Practical-Prophetic Ecclesiology, Cambridge Univ. 
Press, New York, 2000, s. 45
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applying salvific revelation in a meaningful way, and for discerning what interpretations of salvific 

revelation are true to that revelation and what are not.” och sensus fidei fidelis ska då förstås som 

den enskildes tolkning av den andliga känsla.6 En annan viktig komponent i min definition är hur 

känslan hänger tydligt ihop med den enskildes erfarenheten av det vardagliga. I artikeln ”Sensus 

Fidei: Theological Reflection since Vatican II: I. 1965-1984” exemplifierar John Burkhard, genom   

Harald Wagners teologi, detta: 

Just as faith in the individual presupposes the elevation of human faculties and the emotions by God (the role 

of the lumen fidei), so too relevation must be the elevation of the communicative possibilities of human 

experience as the presupposition of God's self-communication in relevation. Ordinariness (but ordinariness 

'elevated') is thus the norm for both faith and relevation.7

Hur ska då den enskildes sensus fidei fidelis inkluderas i kyrkan? Innebär det att alla helt enkelt får 

ta del av en givet sammanhang eller innebär det att alla i sammanhanget är med och formar det? 

Och i vilken grad? Detta kompliceras ytterligare av att den religiösa spänningen mellan personlig 

tro och tradition. Vems existentiella erfarenhet får ta plats i första hand? Bär traditionens många 

reflektioner och erfarenheter på ett större värde och mening än den enskildes upplevelser? Det finns

alltså en spänning som ligger mellan kyrkans tradition baserad på ett konsensus, som i det här 

arbetet utgår från Rush definition som beskriver consensus fidelium som: ”Any common ecclesial 

formulation of the faith approved by the community, which attempts to bring together multiple 

senses of the faith (sensus fidei fidelium) [..]”8 och vad som bör ses som kristna erfarenheter och 

den enskildes faktiska erfarenhet av sammanhang och teologisk mening. För att minimera den här 

spänningen krävs det därför att de kyrkliga samfunden kan vara platser som kan inkludera 

människors existentiella erfarenheter, som inte lutar sig tillbaka för mycket på sitt historiska 

bemötande av olikhet: det riskerar att exkludera vissa troende och göra kyrkan i sig själv irrelevant i

det samhälle som den lever och verkar i.

1.3 Frågeställning 

För att tydliggöra det här arbetets syfte ytterligare har jag valt följande frågeställning: 

– Hur kan communioecklesiologin användas för att öka kyrklig inkludering som tar i 

beaktande en existentiell pluralism?

6 Rush, Ormond, Eyes of Faith: The Sense of the Faithful and the Church's Reception of Revelation [Elektronisk 
resurs], Catholic University of America Press, 2009, s. 67, 70

7 Burkhard, John, ”Sensus Fidei: Theological Reflection since Vatican II: I. 1965-1984” i Heythrop journal, Volume. 
34, 1993, s. 54

8 Rush, 2009, s. 70
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1.4 Teoretiska utgångspunkter

För att kunna besvara frågan hur en existentiell pluralism ska kunna inkluderas behövs ett 

tydliggörande av vad existentiell pluralism och inkludering faktiskt innebär. Den existentiella 

pluralism som studeras i det här arbetet utgår från Paul Jones begrepp teologiska världar från boken

Theological worlds - Understanding the Alternative Rhythms of Christian Belief.9 Vad detta begrepp

innebär och varför denna mångfald är en utmaning för kyrkan kommer utvecklas nedan. Jag 

kommer därefter diskutera begreppet inkludering och hur det förhåller sig till den historiska 

konsensusmetoden och vilka problem metoden bär på. Slutligen kommer jag diskutera 

communioecklesiologins styrkor och svagheter och varför just detta ecklesiologiska synsätt kan 

vara relevant i en diskussion om kyrklig inkludering. 

Den teologiska värld vi bär på formar vår relation till verkligheten 

Som tidigare nämnt i inledningen innebär det postmoderna samhället att individens egna 

upplevelser har blivit ett allt viktigare sätt att skapa mening och förståelse, snarare än färdiga och 

heltäckande modeller. Men vad är det för upplevelser och varför är de viktiga för kyrkan att ta 

hänsyn till? Paul Jones har i sin bok Theological worlds - Understanding the Alternative Rhythms of

Christian Belief utforskat hur människors existentiella frågor formar förståelsen av verkligheten. 

Dessa frågor behandlar de djupaste reflektionerna av vad det är att vara människa och hur det 

hänger ihop med med den värld som vi lever i. Vad som avgör vilka existentiella frågor som är 

relevanta är avhängigt den teologiska värld som var och en av oss befinner sig i. 

En teologisk värld, är enligt Jones, de glasögon som vi ser världen genom.10 Övertygelser och 

grundmetaforer som ständigt bekräftar eller dementerar våra tankar, hur vi agerar och 

kommunicerar samt validerar vår värld.11 När vi möter världen ställs vi inför situationer som tvingar

oss att ställa oss frågan varför den är som den är.12 Jones ger ett exempel på detta från boken 

Pilgrim at Tinker Creek av Annie Dillard där en ung flicka sitter med ansiktet alldeles ovanför 

vattenytan vid ett vattendrag. Plötsligt dyker det upp en groda ur vattnet framför henne och för ett 

ögonblick möts deras blickar i ett slags evigt nu. Lika plötsligt blir grodans blick tom och 

innehållslös. Ögonen faller ihop och grodans ansikte vänds ut och in och försvinner ner i vattnet. 

9 Jones, Paul, Theological Worlds – Understanding the Alternative Rhytms of Christian Belief, Abingdon Press, 
Nashville, 1989

10 Jones, 1989,  s. 18
11 Jones, 1989, s. 15
12 Jones, 1989, s. 14
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Från samma plats reser sig en jättesimskinnbagge som svalt grodan och det enda flickan kan få fram

är Varför?13 

Från det uppstår det teologiska dilemmat: Varför var grodan tvungen att lida en så meningslös död? 

Varför måste någon uppleva meningslöst lidande? Behöver jag utstå meningslöst lidande? 

Erfarenheten har blivit ett grundläggande existentiellt dilemma som kommer validera och avfärda 

vad en människa uppfattar och hur hon tolkar sin omvärld. I det här fallet blir lidandet en självklar 

del av hennes verklighet och distanserar henne från den natur hon egentligen är en del av.14 Denna 

ovisshet benämner Jones som obsessio. Hur detta begrepp ska översättas är inte självklart. Carina 

Sundberg har i sin doktorsavhandling Här är rymlig plats – Predikoteologier i en komplex 

verkligheten översatt begreppet som vånda och hon beskriver det som: ”Något som gnager oss 

människor med sådan kraft att vi inte kommer undan. Han kallar denna inre konflikt för obsessio 

(vånda, dilemma), vilket antyder ett existentiellt eller psykologiskt tvång att brottas med 

problemet.”15  Vånda kan definieras som en ”svår plåga av kroppslig el. (ofta) själslig natur”16 vilket

stämmer väl överens med vad Jones avser med begreppet.17 Jag kommer därför använda mig av 

Sundbergs begrepp hädanefter i arbetet. Motsatsen till denna vånda är, enligt Jones, det som bryter 

våndan och hindrar den från att signalera en existentiell meningslöshet.18 I Dillards fall, menar 

Jones, var det ett senare ögonblick när flickan plötsligt en kall morgon upptäcker ett frostigt 

cederträ som fångar solens ljus och hundratals koltrastar fyller grenarna med lysande liv. För ett 

ögonblick är plötsligt livet något annat och mer än lidande, det är pånyttfödelse och meningsfullt. 

Flickan fann epiphania, eller som Sundberg beskriver det: en Upptäckt. Men det är inte en allmän 

upptäckt utan en specifikt existentiell upplevelse, givet som om en form av nåd, en gåva som 

människan inte kan styra över men som kan ge oss en kort men värdefull mening som får oss att 

kämpa vidare.19 

Jones beskrivning verkar luta åt en mer religiös karaktär än jag anser att Sundberg gör i sin 

definition. Ett annat begrepp som skulle kunna användas är Uppenbarelse. Den här känslan bryter 

med allt som personen tidigare trodde sig veta och även om den inte klarar att radera våndan kan 

13 Jones, 1989, s. 27
14 Ibid 
15 Sundberg, Carina, Här är rymlig plats: predikoteologier i en komplex verklighet, Estetisk-filosofiska fakulteten, 

Religionsvetenskap, Karlstads universitet, Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2008,Karlstad, 2008, 
http://www.diva-portal.org/kau/abstract.xsql?dbid=1610 (hämtad 2019-05-07)

16 Svenska Akademins Ordlista, https://svenska.se/so/?sok=v%C3%A5nda&pz=4 (Hämtad 2019-01-20)
17 Jones, 1989, s. 27
18 Jones, 1989, s. 28
19 Jones, 1989, s. 28, 37
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den användas för att skapa en ny och större form av meningsfullhet.20 Epiphania är också ett 

begrepp som i kristen tradition traditionellt översatts som uppenbarelse vilket stödjer dess relevans i

det här arbetet.21 Sammanfattningsvis går det alltså att beskriva Jones förståelse av teologiska 

världar som en dialektisk rörelse mellan vånda och uppenbarelse. Våndan skapar en känsla av 

rotlöshet i vårt inre som, med hjälp av uppenbarelsen, kan skapa en större och mer fulländad 

meningsfullhet. Denna process är inte en engångshändelse utan sker fortlöpande. Carina Sundberg 

beskriver denna process som: 

Försoningsskeendet innebär en dynamisk rörelse mellan vånda [Obsessio] och upptäckt [Epipahnia], som sker 

igen och igen. Den är specifik för varje människa, men kan också erfaras i en social t ex kyrklig, gemenskap, 

som en erfarenhet av tillhörighet. Den sociala gemenskapen kan vara en plats där vi övar ett liv ”som om”, 

där upptäckten omsluter våndan, och effektuerar försoning och helande.22

För Jones är detta allmänmänskligt då alla människor bär på olika våndor och uppenbarelser i 

varierande grad.23 Utifrån detta har Jones lanserat fem kategorier, eller teologiska världar som kan 

fånga in dessa existentiella reflektioner. Dessa världar ska inte likställas med fem persontyper, 

människors existentiella frågor skiftar trots allt över tid och kan röra sig mellan olika världar, men 

Jones syfte är att visa att det finns grundläggande kategorier som kan fånga in var och ens 

existentiella vånda och uppenbarelse. Dessa världar återkommer inte bara bland människors 

existentiella frågeställningar utan går att återfinna i religiösa texter och kulturella fenomen såsom 

musik, konst, filmer och romaner. 

Obsessio Epiphania

Separation – Upplevelser av att vara alienerad 
från kosmos i en slags tyst, tomt och meningslös
existens.

Återförening  – Den mystika upplevelsen av att 
vara del av en större mening, en tillfällig enhet 
med det eviga, mötet med som ger mening åt 
allt. 

Konflikt – Den mänskliga kampen mot förtryck 
och lidande, det djävulska och det onda. 

Upprättelse  – Skapandet av en ny värld, att låta 
passivitet övergå till aktivitet, ifrågasättandet av 
det som är, upplevelsen att Gud griper in.

Tomhet  – Upplevelser att vara alienerad från 
sig själv, osynlighet och det bortglömda jaget. 

Uppfyllelse  – Upplevelsen av ett inre 
uppvaknande, ett stöd att våga se på sig själv 
med andra ögon, en gudomlig avspegling. 

20 Jones, 1989, s. 239
21 Begreppet kommer från grekiskan och används bland annat i Andra Timotiusbrevet 1:10 för att beteckna 

uppenbarelsen av Kristus verk. Det är också benämningen på trettondedag jul som firas som en kyrklig högtid till 
åminnelse av uppenbarelsen av Jesus som Guds son. 

22 Sundberg, 2008, s.145
23 Jones, 1989, s. 24, 27
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Fördömelse  – Den enskilda skulden/synden, 
maktlösheten i att vilja utföra det onda. Den 
brutna relationen med den andre. 

Förlåtelse  – Vägen från fördömelse till 
försoning, kärleken som avslöjar vår brustenhet, 
att kunna ta emot guds gåva i form av nåd 

Lidande  – Det ständiga lidandet på jorden som 
inte kan förändras, det som drabbar alla utan 
självklara orsaker. 

Uthärdande  – Utstå det som inte kan förändras, 
resa sig över sitt öde, finna det som gör allt 
möjligt att bära.24

Den teologiska uppgiften och i förlängningen den ecklesiologiska uppgiften är därför att, likt en 

barnmorska, assistera människor att upptäcka sin teologiska värld.25 I det här arbetet kommer de 

teologiska världarna användas som kategorier för att förstå hur olika existentiella erfarenheter 

kommer till uttryck i samtiden. Förenklat skulle de fem teologiska världarna kunna ses som fem 

olika erfarenheter där människors sensus fidei fidelis kommer till uttryck i en specifik västerländsk 

och postmodern kontext. Det betyder inte att Jones teologiska världar är det enda eller det mest 

uttömmande sättet att förstå samtidens existentiella erfarenheter på men det är ett sätt som kan 

fånga in en stor mångfald av erfarenheter och som kan visa på varför en mångfald av existentiella 

erfarenheter bör få utrymme i kyrkan. Hur riskerar då kyrkan att skapa exkludering om dessa 

teologiska världar inte får ta plats? 

Låt oss säga att en ensamstående tvåbarnsmamma är på väg till söndagens gudstjänst. Hennes liv 

kantas av en känsla av att ständigt hjälpa andra med deras behov, vilket lämnat henne i en stor 

känsla av tomhet (som skulle kategoriseras under värld tre, tomhet). Denna situation skulle då, 

enligt Jones resonemang, göra att hon känner sig alienerad från sig själv och sin omvärld.26 Säg att 

prästen har valt att i sin predikan tala om Jesus självutgivande kärlek och fokuset blir därför på den 

kristne som en självutgivande medmänniska som alltid ska hjälpa sin nästa. Här uppstår nu ett stort 

problem. Den ensamstående småbarnsmamman som kämpar med upplevelsen av tomhet får nu höra

att det som krävs av henne är att vara mer självutgivande, trots att det är det som fått henne att tappa

bort sig själv. Hon riskerar därför att bli alienerad från budskapet, att hennes egna dilemma blir allt 

starkare och svårare att hantera eller både och. Alltså har hon blivit exkluderad från det kristna 

budskapet, trots att budskapet i sig är tänkt att vara inkluderande. Även om Jones huvudsyfte är att 

undersöka hur olika predikokonster kan möta människor går hans argumentation att lyfta in i 

kyrkans verksamhet generellt. Om kyrkan ska genomsyras av evangelium är det av yttersta vikt att 

det finns en medvetenhet kring vilka teologiska världar som förmedlas och möts i kyrkorummet, 

oavsett om det är i söndagens gudstjänst eller på exempelvis ett språkcafeé för nyanlända. Därför 

24 Jones, Paul, Theological Worlds – Understanding the Alternative Rhytms of Christian Belief, Abingdon Press, 
Nashville, 1989

25 Jones, 1989, s. 24
26 Jones, 1989, s. 70-71
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krävs det en ecklesiologi som tar hänsyn till dessa olika teologiska världar och som kan bejaka olika

sensus fidei fidelis.

Konsensus som ett sätt att möta olikhet 

Svårigheten att inkludera olika synsätt inom kyrkan är inte en ny diskussion utan ligger i kärnan av 

förståelsen av kyrkan. Ett traditionellt sätt att möta denna olikhet och samtidigt upprätthålla någon 

form av enhet har varit konsensusmetoden. Denna metod har enligt Nicholas Rescher varit ett 

vanligt sätt att bemöta olikhet på i den kristna traditionen.27 Metoden bygger på övertygelsen att 

Gud inte lämnat människan helt till sitt öde att avgöra viktiga fundamentala trosuppfattningar när 

förnuftet sviktade.28 Teologen Yves Congar beskriver detta konsensus sin bok Lay Peoople in the 

Church:

We speak of sensus or consensus fidelium, sensus Ecclesiae, sensus catholicus, sensus fidei [..] they belong to 

different moments in history and different points of view. But they suppose a common basis, which can be 

formulated thus: there is a gift of God (of the Holy Spirit) which relates to the twofold reality, objective and 

subjective, of faith (fides quae creditur; fides qua creditur), which is given to the hierarchy and the whole body 

of the faithful together...and which ensures an indefectible faith to the Church. This gift, we say, relates to the 

objective reality of faith, that is, the deposit of notions and of realities which constitute tradition (id quod 

traditur Ecclesiae; id quod tradit Ecclesia); correlatively, it relates to subjective reality, that is, to the grace of 

faith in the fidelis, or religious subject, the quasi-instinctive ability that faith has to see and adhere to its 

object. This subjective aspect of the grace of faith was specially considered by the great thirteenth-century 

scholastics. But the aggregate of what we have just briefly analyzed, which can be called the infallibility of the 

Church’s faith, is a universal traditional belief.29

Ett exempel på detta consensus fidelium finner vi även i Augustinus kända motto Securus iudicat 

orbis terrarum, som kan översättas som världens dom är slutgiltig.30 Mottot skulle peka på vikten 

av att den yttersta sanningen låg i den gemensamma uppenbarelsen. Genom att avskärma sig från 

kyrkan, avskärmade man sig från den sanning som Gud låtit sig uppenbara i konsensus och kunde 

därför avslås som heretiker. Att söka konsensus innebär inte nödvändigtvis att alla perspektiv 

värderas likvärdigt utan det är ett sätt att försöka finna gemensamma grundläggande synsätt som de 

flesta kan vara nöjda med eller se som rimliga. 

27 Rescher, 1993, s. 1
28 Rescher, 1993, s. 22
29 Congar, Yves, Lay People in the Church: a Study for a Theology of Laity, Rev. ed. with add. by the author, 

Chapman, London, 1985[1965], s. 288
30 Ibid
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Dessa försök är dock inte helt oproblematiska. Nicholas Rescher har i sin bok Pluralism: Against 

the Demand for Consensus kritiserat konsensusmetoden utifrån dess orimlighet i praktiken. Rescher

menar att på grund av hur våra synsätt formas på ett så grundläggande sätt av våra erfarenheter är 

det inte möjligt att inta positioner som kan anses vara objektiva eller neutrala.31 En människas 

synsätt förändras när hennes erfarenheter förändras och att sätta andra förväntningar än så på en 

människa vore att kräva av henne att agera irrationellt. Konsensus blir därför för Rescher endast ett 

vackert ideal som i praktiken blir helt meningslöst att sträva efter på grund av dess omöjlighet.32 

Detta eftersom människan agerar i en trasig värld och därför kommer alla erfarenheter ständigt 

kantas av brister eller missade perspektiv som inte inkluderas på ett rättvist sätt. 

Om detta resonemang lyfts över till en ecklesiologisk kontext skulle det innebära att idén om ett 

consensus fidelium inte är ett rimligt ideal, eftersom varje människas existentiella och religiösa 

erfarenhet, hennes sensus fidei fidelis skiljer sig från varandra. Att förvänta sig att ett konsensus ska 

existera innebär antingen en kyrka som aldrig kan finna enhet eller att vissa synsätt kommer få 

företräde på bekostnad av andra. Denna problematik har Barry Harvey lyft i en lite annorlunda 

tappning i artikeln ”Whose Exclusion, Which Inclusion?”

Enligt Harvey brukar dominanta krafter, i hans resonemang den västerländska liberala (och sekulära

demokratin) demokratin, använt idén om en inkluderande gemenskap som ett sätt att befästa makt.33

Olikhet blir därför definierad utifrån en viss rådande norm och de kategorier och skillnader som 

kommer framhävas eller slätas över kommer vara speglade av vissa intressen.34 Det som ansetts 

kompatibelt i den liberala demokratin har införlivats i en gemensam kultur och resten har förkastats 

som barbariskt eller fundamentalistiskt.35 På så vis uppstår ett konsensus som visserligen bygger på 

inkludering, eftersom alla har möjlighet att delta i den, men bara på villkoret att alla anpassar sig till

den rådande normen. Harvey menar att detta är en tydligt resultat av västvärldens möte med islam 

men också den sekulära statens bemötande av religiösa grupper.36 

Även i de flesta kyrkor finns det dominerande ecklesiologiska synsätt på vad kyrkan är och bör vara

som riskerar att släta över eller utesluta olikhet till förmån för enhet eller gemensamma 

31 Rescher, 1993, s. 108, 114-115
32 Rescher, 1993, s.9
33 Harvey, Barry, ”Whose exclusion, which inclusion?” i Ecclesiology and Exclusion: Boundaries of Being and 

Belonging in Postmodern Times, Orbis Books, Maryknoll, N.Y., 2012, s. 250
34 Harvey, 2002, s. 250
35 Denna process beskrivs av Harvey som amalgamisk, ett begrepp som är hämtat från odontologi där olika metaller 

smällts samman till en komposit vid lagning av tandhål. 
36 Harvey, 2002, s. 250
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övertygelser. Inte minst i mötet mellan den enskildes erfarenheter och traditioner som har en stark 

bärkraft kan stora konflikter uppstå när det gemensamma påstås representera alla.37 Risken är alltså 

att människor blir intvingade i teologiska världar som de inte alls är bekanta med, endast för att få ta

del av gemenskapen över huvud taget.38 Traditionen blir därmed ett tveeggat svärd som både kan 

bidra med ett historiskt igenkännande, men också som en gräns mellan vad som anses vara rätt 

teologisk värld och inte. Sammanfattningsvis går det alltså att säga att konsensusmetoden bär på en 

del problem, inte minst i frågan om att inkludera existentiella erfarenheter och upplevelser som 

skiljer sig tydligt åt. Finns det därför en annan ecklesiologisk väg för att uppnå en större inkludering

som tar i beaktande en existentiell pluralism? 

En gemenskap av konsensus eller olikhet 

Inom den eukumeniska rörelsen har frågan om olikhet på en mellankyrklig nivå varit en ständig 

realitet att förhålla sig till. Trots skilda övertygelser har olika dialoger burit frukt och lett till både 

samarbeten och gemensamma trosdokument. Brian Flanagan skriver i sin artikel ”Communion 

Ecclesiology and Ecumenical Experience: Resources for Inner-denominational Otherness” att den 

ekumeniska rörelsen har haft en reel utveckling i enandet av kyrkor som i hundratals år varit 

splittrade.39 Dessa erfarenheter bör tas emot även i den inomkyrkliga diskussionen om enhet och 

olikhet eftersom de bygger på samma problem och utmaningar.40 En sådan erfarenhet som Flanagan 

lyfter är de olika samfundens vilja att mötas i dialog. Att tala, men framförallt att lyssna på 

varandra, menar Flanagan innebär att båda parter möter varandra som jämlikar som kommer med 

olika erfarenheter och uppfattningar.41 Att kyrkor kan tillhöra olika traditioner bör därför inte ses 

som hindrande gränser utan snarare som en resurs som kan berika i nya sammanhang i den 

världsvida kyrkan. Denna lärdom är viktig och har legat till grund till valet av att använda teologer 

från olika kyrkotraditioner för att besvara frågeställningen. 

Den eukumeniska dialogen har också gett upphov till olika försök att skapa gemensamma 

ecklesiologiska metoder. Roger Haight lyfter i sin artikel ”Comparative ecclesiology” en metod han 

kallar Common Ecclesiology där olika kyrkor tillsammans jämför vilka likheter och olikheter som 

existerar för att skapa synsätt på kyrkan som kan fungera, oberoende av kyrkornas olika traditioner. 

37 Konflikterna kring reformationen kan ses som ett exempel när den påstådda gemensamma uppfattningen inte stämde
överens med vad många uppfattade var egna erfarenheter av förståelsen och relationen till det gudomliga.

38 Paul Jones, 1989, s. 233-237
39 Flanagan, P. Brian, ”Communion Ecclesiology and Ecumenical Experience: Resources for Inner-denominational 

Otherness”,  i Ecumenical Ecclesiology -  Unity, Diversity and Otherness in a Fragmented World, ed. Gesa Elsbeth 
Thiessen, T&T Clark, 2009, s. 143

40 Flanagan, 2009, s. 148
41 Flanagan, 2009, s. 151
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Syftet har inte varit att skapa en perfekt ecklesiologi, utan att finna modeller som är så breda och 

allmänna att de flesta kyrkor ska kunna acceptera dem i det eukumeniska samtalet.42 Ett av dessa 

försök som varit fruktbart, enligt Haight, har varit communioecklesiologin.43 Denna ecklesiologi 

utgår från en förståelse av kyrkan som en gemenskap. David McLoughin beskriver det som: 

Like the Trinity,  the Church's reality lies in an essential orientation towards relationship. Our God is a being-

in-communion. If we share koinonia with God in Christ then we will find ourselves in koinonia with each 

other.44 

Communioecklesiologin har haft en betoning på de mystiska, sakramentala och historiska 

aspekterna av kyrkan medan kyrkan som institution haft en mindre framträdande roll.45 Trots att 

communioecklesiologin är mångfacetterad och anammats av vitt skilda kyrkotraditioner finns det 

vissa viktiga gemensamma drag. Dennis Doyle lyfter i sin bok Communion Ecclesiology, fyra olika 

punkter som han menar är återkommande:

1) Communioecklesiologin återanknyter till en kyrklig vision som går tillbaka till urkyrkan och

före de kyrkosplittringar som uppkommer senare i historien.

2) Det finns ett tydligt fokus på det andliga lärljungaskapet och relationen mellan människor 

och Gud snarare än de juridiska och institutionella aspekterna av kyrkan.

3) Den synliga enheten är viktig och därför har nattvardsgemenskapen en framträdande roll.

4) Viljan att främja en dynamisk relation mellan enhet och olikhet inom kyrkan, mellan kyrkor 

och i den världsvida kyrkan.46

Utifrån vad som presenterats ovan verkar communioecklesiologin vara en fortsättning på 

konsensusmetoden och ser inte ut att ge en öppning för olikhet utan snarare verkar vara ännu ett sätt

att finna gemensamma drag som de flesta kan acceptera. Doyle anser dock att det är en reducerad 

förståelse av communioecklesiologin.47 I sitt arbete med att kartlägga modellens historia menar 

Doyle att han funnit två framträdande sätt att använda communioecklesiologin. Det ena, som ofta 

42 Haight, Roger, ”Comparative ecclesiology” i Routledge Companion to the Christian Church, Mannion, Gerard (ed), 
Routledge, 2010, s. 396-397

43 Ibid
44 McLoughin, David, i ”Authority in the Service of Communion” i Governance and Authority in the Roman Catholic 

Church: Beginning a Conversation, Timms, Noel, Wilson, Kenneth (red.), SPCK, 2000, s. 120
45 Doyle, M. Dennis, ”Communion Ecclesiology” i Pathways for ecclesial dialogue in the twenty-first century - 

revisiting ec, Haar, Miriam (red.), Palgrave Macmillan, 2015, s. 12
46 Doyle, 2015, s. 13
47 Doyle, Dennis M., Communion Ecclesiology: Vision and Versions, Orbis Books, Maryknoll, N.Y., 2000, s. 172-174
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förknippas med en hög kristologi, tar sin utgångspunkt i den kyrka som uppenbarats genom 

Kristus.48 Kyrkan får en speciell plats i världen som en förmedlare av det gudomliga och framträder 

då som en ideal gemenskap eller budbärare av en oföränderlig sanning som inte går att finna någon 

annanstans.49  Det andra, som ofta förknippas med en låg kristologi, har haft ett mer historiskt 

förankrat förhållningssätt till kyrkan.50 Kyrkan är något som ständigt utvecklas genom människor 

med hjälp av den helige ande och kan ta sig uttryck på olika sätt. Det finns också en viss kritik mot 

kyrkan som ibland framstått som syndig och förtryckande. 

Ett annat men snarlikt sätt att kategorisera dessa två ecklesiologiska perspektiv är som  

ecklesiologier underifrån och ovanifrån. I boken Ecclesiology and Postmodernity – Questions for 

the Church in Our Time konstruerar Gerard Mannion dessa två begrepp med inspiration från Roger 

Haight. Ecklesiologier ovanifrån kännetecknas enligt Mannion av en övertygelse att kyrkan bär på 

en essentiell del som övergår alla partikulära kyrkor och som sätter upp klara gränser för vad som är

kyrka och inte. Kyrkans grundande genom Kristus gärning blir centralt och möjligheten att 

reformera eller ändra på strukturen blir svårt eftersom den är formad enligt Guds vilja.51 En 

ecklesiologi underifrån känneteckens istället av en mer historisk förståelse av kyrkan som påverkas 

av sociala krafter. Kyrkan kännetecknas av gemenskapens existentiella och konkreta situation 

snarare än vissa doktriner och traditionella strukturer.52 Även om Mannion är tydligt polemisk mot 

det förstnämnda synsättet i sin bok är hans presentation viktig för att förstå vilka möjligheter och 

brister som communioecclesiologin kan bära på och därför kommer här arbetet kommer utgå från 

denna terminologi och benämna dessa två linjer som ecklesiologier ovanifrån och underifrån. 

Den ideala bilden av kyrkan som ibland framträder i ecklesiologier ovanifrån och inte minst inom 

communioecklesiologin har mötts med en del kritik. Nicholas Healy har i boken Church, World and

the Christian Life kritiserat det som han beskriver som blueprint-ecclesiologies, ecklesiologier som 

utgår från allt för tydliga ideala bilder av kyrkan snarare än den konkreta historiska situationen. Att 

utgå från en idealbild av kyrkan, menar Healy, har varit ett sätt att lösa problemet med så vitt skilda 

ecklesiologier. Oavsett om kyrkan kommer till uttryck på vitt skilda sätt finns det en mer objektiv 

48 Doyle, 2000, s. 35-36, 95, 98, 99
49 Doyle benämner denna linje för mystical-christiological-aesthetic och menar att sådana tendenser går att finna i 

bland annat den senare Johan Möhler, Charles Journet och Joseph Ratzinger. 
50 Doyle benämner denna linje för historical-pneumatological-organic och menar att sådana tendenser går att finna i 

bland annat den tidiga Johan Möhler, Yves Congar, Michael och Kenneth Himes, Hans Küng, Leonardo Boff, 
Elizabeth A. Johnson och Roberto Goizetta. Det är dock endast Hans Küng som tydligt befinner sig i den här linjen, 
de andra teologerna menar Doyle gör försök att balansera dessa två communio-linjer.

51 Mannion, Gerard, Ecclesiology and Postmodernity: Questions for the Church in Our Time, Liturgical Press, 
Collegeville, Minn., 2007, s. 31-35

52 Ibid
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och verklig form av kyrkan. Genom att finna denna är det då också möjligt att forma den konkreta 

kyrkan mer i linje med denna idealbild.53 Problemet med detta, enligt Healy, är dock att teologer 

inte kunnat enas om vad denna idealbild är. Han lyfter communioecklesiologin som exempel. Även 

fast ett flertal teologer använder sig av begreppet bär de på vitt skilda definitioner av vad 

communioecklesiologin faktisk är.54 Detta gör att ständigt nya normativa påståenden om den ideala 

kyrkan kommer upp som ständigt måste revideras. Detta leder också till att den konkreta kyrkan, 

dess brister och utmaningar ignoreras och falska förhoppningar om kyrkan skapas: 

It [the church, egen anm.] exists in a particular time and place, and is prone to error and sin as it struggles, 

often confusedly, on its way. If these characteristics are ignored, or relegated to a second concern, the 

temptation arises to set up false goals that cannot be realized, which may lead to depression for those who try 

to realize them, and cynicism in those who compare the ideal vision with the reality.55

En annan teolog som ställt sig kritisk till ecklesiologier ovanifrån är tidigare nämnda Mannion. I 

Ecclesiology and Postmodernity – Questions for the Church in Our Time problematiseras det som 

han benämner som neo-exklusivism, en rörelse främst inom romersk-katolska kyrkan som blivit allt

mer dominerande.56 Synen, som uppkommit som en motreaktion mot andra, mer liberala och 

pluralistiska uppfattningar med ursprung i andra Vatikankonciliet, bär på en exkluderande 

uppfattning som kommer ur en mer traditionell och idealiserad bild av kyrkan. Synen premierar den

universella kyrkan över den partikulära och kritik av den mer konkreta och historiska kyrkan tystas 

ner till förmån för ett fokus på mer himmelska och heliga aspekter.57 

Inom romersk-katolska kyrkan har detta lett till en allt striktare tolkning av communioecklesiologin 

som enligt Mannion riskerar att leda till att ecklesiologin uppfattas som påtvingande och 

auktoritär.58 Denna kritik tydliggör en vanlig uppfattning om communioecklesiologin: betoningen 

på enhet före mångfald och att vissa dominanta uppfattningar ska räknas som allmängiltiga. 

Huruvida detta är en rimlig slutsats att dra generellt om communioecklesiologin eller inte är en av 

de frågor som kommer försöka redas ut i det här arbetet genom att analysera två teologer som påstår

sig vilja inkludera olikhet i sin syn på kyrkan som en gemenskap utifrån communioecklesiologin. 

53 Healy, 2000, s. 30
54 Healy, 2000, s. 45
55 Healy, 2000, s. 37
56 Mannion, 2007, s. 44-45
57 Mannion, 2007, s. 47-48
58 Mannion, 2007, s. 68, 71, ett exempel på detta som Mannion lyfter är de dokumenten Dominus Ieusus och Letter to 

the Bishops of the Catholic Church  on some Aspects  of the Church Understood as Communion som publicerats av 
Congregation for the Doctrine of the Faith i syfte att tydliggöra vad som ska ses som den romersk-katolska kyrkans 
officiela syn på communioecklesiologin. 
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Sammanfattningsvis går det alltså att dra två olika slutsatser från den här teoretiska diskussionen. 

För det första finns det ett problem med inkludering inom olika kyrkosamfund, i det här fallet när 

det gäller sensus fidei fidelis. Det gör att de existentiella erfarenheter människor bär på inte alltid får

någon plats, varken i kyrkans teologi eller budskap. Detta kan bero på en diskrepans mellan 

människors samtida erfarenheter och den kyrkliga traditionen eller helt enkelt för att det saknas 

kunskap om den mångfald av teologiska världar som människor bär på. För det andra har det 

klassiska sättet att bemöta detta på, den så kallade konsensusmetoden, visat sig bära på en del 

brister som riskerar att släta över eller helt stänga ute den här pluralismen. Därför krävs det andra 

metoder. Ett sätt att göra detta är att ta inspiration från den ekumeniska rörelsen och 

communioecklesiologin och se hur denna ecklesiologiska modell kan bemöta frågan om mångfald 

och olikhet på ett sätt som kan upprätthålla en existentiell pluralism. 

1.5 Metod 

En utgångspunkt som det här arbetet har är alltså att kyrkor i västvärlden står inför en allt mer tydlig

och framträdande bild av samhällen som kantas av en allt större pluralism av erfarenheter och 

synsätt. För att kunna testa hur väl communioecklesiologin kan inkludera denna pluralism behövs 

därför en metod som kan jämföra olika versioner av denna ecklesiologi på ett sådant sätt att det är 

möjligt att se vilken form av inkludering de förespråkar. Som tidigare nämnt har den ekumeniska 

rörelsen visat att mötet mellan olika samfund har kunnat leda till nya erfarenheter av att vara kyrka. 

Därför är det viktigt att olika communioecklesiologier från olika samfund jämförs för att se hur de 

kan berika samtalet om inkludering. Ett sätt att göra detta är med hjälp av metoden komparativ 

ecklesiologi. Syftet med den komparativa ecklesiologin är att kontrastera hur olika kyrkor förstår 

begreppet kyrka, vad som är dess natur, uppgift och verksamhet. Det kan också innebära att man 

undersöker hur detta manifesterar sig i partikulära traditioner och samfund. Eftersom dessa 

jämförelser kan göras både historiskt och geografiskt kan jämförelsen vara relevant, både för 

specifika samfund, såväl som den universella kyrkan.59

Roger Haight, en av förgrundsgestalterna för metoden, beskrev kärnan i den komparativa 

ecklesiologin är att se på pluralism som ett självklart samtida faktum och som bör användas för att 

skapa större förståelse mellan del och helhet.60 Han beskriver fem grundläggande antaganden som 

metoden bygger på: 

59 Mannion, Gerard (red.), Comparative Ecclesiology: Critical Investigations, T & T Clark, London, 2008, s. 14-15
60 Haight, 2010, s.387
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1) Människans förståelse är alltid begränsad och det tvingar oss att alltid vara öppna för andra 

människor och deras kunskap eftersom den kan berika vår egen förståelse.

2) Pluralism är i grund något positivt och inställningen till andra sammanhang behöver därför 

vara i en anda av positiv nyfikenhet, snarare än tävlingsinriktad. 

3) Kyrkan ska förstås utifrån relationen mellan delar och helhet. Alla kristna kyrkor tillhör en 

större kristen rörelse, samtidigt som varje partikulär kristen kyrka/gemenskap innehåller allt 

som behövs för att utgöra en kristen kyrka. Det innebär att alla kyrkor delar en gemensam 

grund men kan bära på särdrag som samtidigt kan vara unika och meningsfulla att upptäcka. 

4) Den kristna teologins uppgift är att förstå kristen tro och verklighet genom kristna symboler 

men det kan också göras genom att gå i dialog med texter och positioner från andra 

religioner. 

5) Att söka efter källor och texter utanför den egna traditionen innebär inte att man ställer sig i 

ett neutralt läge utanför kristendomen. Det innebär endast att söka kunskap från ett större 

sammanhang för att föra det tillbaka till den egna partikulära traditionen. 

I det här arbetet kommer punkt 1, 2, 3 och 5 de mest relevanta för att kunna besvara 

frågeställningen. Den mänskliga tillvaron är kantad av att göra våra erfarenheter av våndor och 

uppenbarelser meningsfulla vilket får oss att agera på ett visst sätt i världen. För att finna en större 

meningsfullhet måste vi därför ständigt utmanas av nya erfarenheter vilket vi får av att möta andra 

människor som lever i andra teologiska världar.  Det handlar inte om att överbevisa någon annans 

teologiska värld, utan att möta andras för att förstå vår egen. Olika ecklesiologiska modeller har 

historiskt och i samtiden beskrivit olika teologiska världar och gett dem mening genom 

berättelserna om Jesus liv, död och uppståndelse. Denna pluralism har kyrkan ständigt behövt 

förhålla sig till.61 Det gör att alla kyrkor bär på partikulära ecklesiologier som tar tillvara på olika 

teologiska världar som kan vävas samman i den större kristna traditionens försök att skapa mening 

för människor. Det är något som bör bejakas och som kan användas konstruktivt oavsett vilken form

av communioecklesiologi som representeras. 

Den komparativa analysen kan utföras på fem olika sätt enligt Haight: objektiv analys, ecklesial 

existens, ekumenisk och dialogisk analys, gemensam ecklesiologi och interreligiös komparativ 

analys. Objektiv analys bygger på att välja ut ett visst antal ecklesiologiska traditioner och jämföra 

dem utifrån relevant material såsom kyrkodokument, teologiska representanter eller bibliska texter 

61 Mannion, Gerard, ”Postmodern ecclesiology” i Routledge Companion to the Christian Church, 2010, s. 132 
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och jämföra dem utifrån specifika dimensioner.62 På så vis är det möjligt att se hur materialet 

besvarar frågan som är ställd. Ecklesial existens bygger på en förståelse av ecklesiala problem som 

något som övergår specifika kyrkor och tidsomfång. Därför krävs det att forskningen studerar 

kyrkans historiska utveckling och jämföra vilka delar som varit konstanter och ta fasta på dessa.63 

Ekumenisk och dialogisk analys bygger på metoderna från de föregående men med målet att urskilja

vad som skiljer dem åt och komma åt en kärna som är gemensam för alla kyrkor utan att bortse från 

de distinkta skillnader som varje kyrka besitter.64 Den fjärde metoden, gemensam ecklesiologi 

bygger på de ekumeniska försök som gjorts att skapa nya ecklesiologiska modeller som är så breda 

att flera kyrkor kan acceptera dem, utan att den är så specifik att någon kyrka kan ta den som sin 

egen.65 Slutligen finns också interreligiös komparativ analys vars syfte är att inkludera källor från 

många religiösa traditioner eftersom en mångreligiös värld tvingar oss att se Gud från olika 

perspektiv. Därför kan också andra religiösa traditioners material berika den egna förståelsen av vad

ecklesiologi innebär.66 

Det här arbetet undersöker visserligen en gemensam form av ecklesiologi (communioecklesiologi) 

men syftet är inte att skapa en ny enhetlig ecklesiologi utan att se hur olika former av samma 

ecklesiologi kan leda till inkludering. Därför anser jag att en objektiv analys lämpar sig bäst för det 

här arbetet eftersom de andra metoderna har ett mer uttalat mål att landa i en gemensamt formulerad

ecklesiologi. För att kunna ta reda på hur texterna behandlar denna dimension kommer jag utgå från

tre analysfrågor som kommer ställas till respektive teologs text: 

– Hur förstås begreppet gemenskap (communio) i texten? 

– Hur hanterar texten inkludering av olika teologiska världar? 

– Hur förhåller sig texten till en ecklesiologi ovanifrån eller underifrån? 

Dessa tre frågor har sprungit ur läsningen av respektive teologs text och hjälper till för att få en 

heltäckande bild av respektive texts tolkning av communioecklesiologin. Den första frågan kan ses 

som en mer övergripande fråga för att förstå vad för slags communioecklesiologi som texten 

framhäver. Den andra frågan blir en form av kompabilitetsfråga för att se hur texten kan hantera de 

samtida erfarenheter som de teologiska världarna kan peka på. Den tredje och sista frågan kan ses 

62 Haight, s. 393
63 Haight, s. 393
64 Haight, s.395
65 Haight, s. 396-397
66 Haight, s. 398
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som ett sätt att lyfta vilka styrkor eller svagheter texten har i relation till den diskussion som gjorde i

”teoretiska utgångspunkter” om ecklesiologiska utgångspunkter. Arbetet kommer vara uppdelat i 

två steg. Det första steget kommer bestå av en presentation av respektive text utifrån de tre 

analysfrågorna. I den andra delen kommer jag utifrån mina teoretiska utgångspunkter att diskutera 

och jämföra vad för slags communioecklesiologi som respektive text företräder och vilka 

konsekvenser det medför. Slutligen kommer jag besvara min frågeställning med hjälp av mitt 

resultat. 

1.6 Forskningsöversikt

Den övergripande frågan som det här arbetet behandlar är inkludering och det är ett ämne som 

sträcker sig långt tillbaka i tiden och har behandlats av flera olika ecklesiologiska, teologiska och 

filosofiska forskningsfält. Det här arbetet har sin utgångspunkt i ett av dessa ecklesiologiska synsätt,

nämligen communioecklesiologin. Jag kommer därför börja med att göra en översikt över hur 

inkludering behandlats i en mer allmän historisk bemärkelse och därefter göra några nerslag i den 

ecklesiologiska och systematiska teologin. Jag kommer därefter lyfta fram några förgrundsgestalter 

för communioecklesiologins framväxt runt andra Vatikankonciliet och beskriva några samtida 

exempel på hur communioecklesiologin förstås och används idag. 

I kapitlet ”teoretiska utgångspunkter” gjordes en kort introduktion hur olikhet har förståtts och 

bemötts inom en tidig kristen kontext. Ett annat sätt att bemöta olikhet och som blev särskilt 

relevant från upplysningstiden och framåt är idén att olikheter är ett resultat av olika religioners 

kapacitet för den gudomliga uppenbarelsen. Vissa religioner kan bära på en större kunskap om det 

gudomliga men sanningen om de yttersta tingens situation är bortom enskilda religioner och 

individer. Dessa tendenser kan vi se hos exempelvis Freidrich Schleiermacher som såg religionen 

som ett absolut beroende till något större i tillvaron.67 Denna tillvaro som kommer till uttryck 

genom universums storhet manifesterar sig i olika sociala och lingvistiska sammanhang som formas

av olika historiska gemenskaper.68 För Schleiermacher var de monoteistiska religionerna 

överordnade de polyteistiska med kristendomen högst upp.69 Den historiska gemenskapen och i 

kristendomens fall, den ecklesiologiska, är därför en viktig hörnsten i Schleiermaschers teologi och 

liknar på vissa sätt de tankesätt som senare också dyker upp i communioecklesiologin.70 En annan 

67 Nordin, Svante, Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 3., [rev.] 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 460

68 https://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/ (Hämtat 2018-12-14)
69 Ibid
70 Doyle, Dennis M., Communion ecclesiology: Vision and Versions, Orbis Books, Maryknoll, N.Y., 2000, s. 26
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filosof som också utgick från en idé om den ofulländade kunskapen var Freidrich Hegel. För Hegel 

hörde religionen ihop med idén om om världsanden. Religionen var ett sätt som världsanden 

manifesterade sig genom historien i syfte med att nå från det osäkra till det säkra sanningen i en 

dialektisk rörelse.71 Olika religioner var därmed olika manifestationer av andens tillblivelse där 

kristendomen sågs som en senare och därmed mer säker manifestation.72 Frågan om kristendomens 

giltighet i relation till andra religioner är inte en fråga som besvaras i det här arbetet men är också 

en viktig diskussion i förhållande till enskilda personers erfarenheter och deras sensus fidei fidelis 

inom andra religioner. 

Förutom de mer samtida och filosofiskt inriktade perspektiven på olikhet och inkludering som bland

annat John Rawls, Jürgen Habermas och Jacques Derrida beskrivit så har religionsteologen John 

Hick behandlat frågan utifrån ett religionspluralistiskt perspektiv med inspiration från 

upplysningsfilosofernas tankar, inte minst Immanuel Kant. I sin bok  An Interpretation of Religion 

presenterar Hick en idé om det gudomliga som i sig självt är omöjligt för människan att erfara.73 

Istället är varje religiös erfarenhet knutna till specifika kulturella och historiska kontexter som alla 

kan peka på olika aspekter av samma ultimata sanning kallat det verkliga (the Real).74 Genom att 

ingen religiös tradition kan sägas veta något om det ultimata, samtidigt som många av dem delar på 

liknande moraliska och mytologiska utgångspunkter bör svaret vara att ingen religion kan ses som 

fullständigt sann vilket erfordrar en ödmjukhet mellan troende. Det som många av dessa exempel 

påvisar är ett försök att sträva efter en viss form av konsensus som bygger på att ingen kan 

monopolisera uppenbarelsen och därmed tvingas acceptera att den andre kan bära på kunskap värd 

att undersöka. Detta sätt att inkludera på har mycket gemensamt med konsensusmetoden och tillhör 

därför en tradition som det här arbetet ställer sig delvis kritisk till. 

Inom det ecklesiologiska fältet har frågan om inkludering behandlats utifrån flera olika perspektiv. 

Inom systematisk teologi har den tidigare nämnda Gerard Mannion bidragit stort. Förutom boken 

Ecclesiology and Postmodernity: Questions for the Church in Our Time som behandlas i kapitlet 

”teoretiska utgångspunkter” har Mannion varit redaktör för ett flertal böcker som behandlar frågan 

om mångfald och olikhet inom kyrkan däribland antologin Church and Religious 'Other'. Antologin

är resultatet av ett flertal föreläsningar som hölls vid Liverpool Hope University 2006 under temat 

”Church in Our Time” och behandlar frågan om kyrkans olika utmaningar i samtiden med 

71 Nordin, 2013, s. 466-467
72 https://www.iep.utm.edu/rel-plur/#SH2a (hämtat 2018-12-14) 
73 Hick, John, An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, Macmillan, Basingstoke, 1989
74 Ibid
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utgångspunkt i den pluralism av ecklesiolgiska synsätt som finns i den världsvida kyrkan.75 Oron för

en växande exklusivism och totalitära anspråk inom och utanför kyrkans väggar har gjort det allt 

viktigare att lyfta hur mötet mellan olika uppfattningar och tankar kan bidra till ett mer fruktsamt 

samtal om vad det är att vara en kyrka i vår samtid.76

En annan viktig antologi som diskuterar frågan om inkludering och exkludering är Ecclesiology 

And Exclusion – Boundaries of Being and Belonging in Postmodern Times redigerad av Dennis 

Doyle, Timothy Furry och Pascal Bazzel.77  Antologin är resultatet av konferensen ”Ecclesiology 

and Exclusion” som hölls i Dayton i april 2010 som diskuterade frågan om exkludering inom 

kyrkor i allmänhet och i Romersk-katolska kyrkan i synnerhet. Antologin intar ett brett perspektiv 

på ämnet inkludering och behandlar exkludering från sju olika perspektiv: den postmoderna 

kontexten, marginaliserade grupper, rasism och rättvisa, genus, exkludering i kyrkan, sakrament och

ekumenik. Antologin fungerar som en god introduktion till ämnet och ger en övergripande bild över

vilka problem som uppstår när kyrkor bär på en, å ena sidan inkluderande gemenskap, å andra sidan

ett budskap och praxis som kan uppfattas som exkluderande. Båda antologierna utgår från ett 

bredare och mer ekumeniskt perspektiv i sin diskussion om inkludering och har som syfte att 

undersöka hur olika sociala och religiösa grupper kan möta varandra och berika varandra bortom 

sociala och teologiska traditionsgränser vilket skiljer sig från det här arbetet som undersöker hur 

den enskildes existentiella erfarenheter kan få plats i en inomkyrklig gemenskapen.

Inom den ecklesiologiska forskningen i Sverige har Ola Sigurdsson behandlat frågan om kyrkan i 

ett pluralistisk och postmodernistiskt samhälle i boken Hungers väg – Om Gud, kyrka och 

mångfald.78 Han kritiserar innebörden av begreppet ”öppen folkkyrka” som används som 

inkluderande begrepp inom Svenska kyrkan. Är Svenska kyrkan öppen, till skillnad från andra 

kyrkor, eller innebär det att den är fullständigt kravlöst för alla i alla sammanhang? Båda 

alternativen är enligt Sigurdsson felaktiga. Risken, menar Sigurdsson är att en allt för öppen teologi 

riskerar att skapa en andlig paternalism där den enskildes trosuppfattning blir meningslös i relation 

till kyrkans försorg. Istället förespråkar han en mer harmonisk relation mellan den mottagna och 

aktivt utövande tron. På så vis står detta arbete och Sigurdsson närmre varandra i tanken att den 

enskildes uppfattningar bör påverka det kyrkliga sammanhanget. Till skillnad från Sigurdsson söker

75 Mannion, Gerard, Church and Religious 'other' (Ecclesiological Investigations) [Elektronisk resurs], Continuum 
International Publishing Group Ltd, 2008, s. 7-8

76 Mannion, 2008, s. 17
77 Doyle, Dennis M., Furry, Timothy J. & Bazzel, Pascal D. (red), Ecclesiology and Exclusion: Boundraies of Being 

and Belonging in Postmodern Times. Orbis Books, Maryknoll, N.Y., 2012
78 Sigurdson, Ola, Hungerns väg: om Gud, kyrka och mångfald, Arcus, Lund, 200
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det här arbetet inte att undersöka specifikt en svenskkyrklig kontext utan hanterar frågan om 

inkludering i en mer allmän förståelse av den västerländska kyrkan som sträcker sig utanför ett 

specifikt samfund. 

Ett annat sätt att bemöta frågan om inkludering är att utgå från en mer praktiskt orienterad teologi. I 

sin bok Places of Redemption: theology for a worldly church tacklar Mary Fulkerson den till synes 

märkbara paradox som existerar i amerikanska kyrkor mellan viljan att vara en inkluderande 

gemenskap samtidigt som verkligheten vittnar om gemenskaper som är tydligt etniskt homogena i 

de flesta fall.79 Utifrån ett etnografiskt perspektiv undersöker hon hur en metodistkyrka, Good 

Samaritan Church, har tacklat problemet och utifrån deras sätt att vara och leva  bli en av de få 

kyrkor med en tydligare etnisk och social mångfald. En viktig del i Fulkersons resonemang är hur 

geografiska platser (habitus) utgör samlingsplatser för olika människor som bildar en social 

verklighet som i sin tur formar trosgemenskapen. Hur denna gemenskap tacklar vardagliga 

situationer blir en viktig komponent i hur gemenskapen uppfattar och förstår sin tro. På så vis 

försöker Fulkerson visa på att en trosgemenskap inte bara utgörs av vad gemenskapen tror på utan 

hur tron i sig faktiskt utövas. Med hjälp av detta teoretiska ramverk undersöker Fulkerson hur 

diskriminering och marginalisering uppstår utifrån hur olika människors kroppar och utseende får 

synliggöras. Genom att skapa mötesplatser där olikheter får mötas och synas minskar också 

reaktioner och uppfattningar om den andre som bygger på rädsla, osäkerhet eller aversion. 

Ett annat exempel är Susanna Snyder som i boken Asylum-Seeking, Migration and Church 

undersökt hur kyrkan ska bemöta och inkludera migranter.80 Precis som Fulkerson undersöker hon 

vad kyrklig praxis kan säga om bemötandet av den andre och vilka reaktioner som uppkomnmer. 

Hennes utgångspunkt är studier gjorda i Storbritannien och USA av hur kyrkor bemött asylsökande 

och för in det i ett större samtal utifrån bibliska och teologiska uppfattningar om begreppet främling

(stranger). Hennes resultat visar på två tydliga sätt att bemöta migranter p:å: utifrån rädsla (ecology

of fear) och utifrån tro (ecology of faith). Utifrån dessa två synsätt för Snyder därefter en diskussion 

kring hur kyrkor och samhället i stort kan bli platser som inte bara kämpar för utan med att 

inkludera den andre. Båda dessa beskrivning av kyrkan utgår från ett mer etnografiskt perspektiv på

inkludering som skiljer sig från den mer systematisk-teologiska utgångspunkt som detta arbete har. 

Communioecklesiologin är en kyrkosyn som blivit allt mer framträdande för att förstå kyrkan som 

79 Fulkerson, Mary McClintock, Places of redemption: theology for a worldly church, Oxford University Press, 
Oxford, 2007

80 Snyder, Susanna., Asylum-seeking, Migration and Church, Ashgate, Farnham, 2012



21

en inkluderande gemenskap, inte minst i den ekumeniska debatten. Även om dess förespråkare ofta 

spårar synen tillbaka till urkyrkan och dess gemenskap är den moderna tappningen betydligt yngre. 

Inte minst genom andra Vatikankonciliet blev communioecklesiologin en viktig syn för  främst 

romersk-katolska kyrkans självbild. Communioecklesiologin har dock anammats av flera olika 

kyrkotraditioner, inte minst inom ortodoxa och vissa protestantiska kyrkor. En teolog som tidigt 

analyserade kyrkan som en gemenskap var Yves Congar. Till skillnad från tidigare ecklesiologiska 

försök att förstå kyrkan utifrån ett mer tydlig institutionellt perspektiv vände Congar blicken mot en

förståelse av kyrkan utifrån de troendes gemenskap. Med det följde också en syn på kyrkan som 

behövde ta på allvar den situation och de problem som de troendes gemenskap möte i sin samtid.81 I

boken Chrétiens désunis beskriver han en kyrkosyn som tar fasta på en kyrka som förstås som en 

gemenskap, med en tydlig koppling till Guds treenighet och en syn på den helige ande som rör sig 

inom och utanför den romersk-katolska kyrkan.82 Congars tankar skulle bli en viktig och bidragande

faktor senare under andra Vatikankonciliet då många tog inspiration från hans perspektiv på 

ecklesiologi underifrån med en annan möjlighet till förändring.

En annan viktig teolog vars arbete också influerade andra Vatikankonciliet var Henri de Lubac. Till 

skillnad från Congar utgick Lubac tydligare från en balans mellan en ecklesiologi underifrån och 

ovanifrån och beskrev kyrkan som en paradox och som ett mysterium. I boken The Church: 

Paradox and Mystery utvecklar han sin tankar kring begreppen.83 Kyrkan är ett mysterium eftersom 

den urskiljer sig så kraftigt från allt annat som människan känner till och kan relatera till, samtidigt 

som den utgörs av något som påverkar människan och hur hon ser på sig själv. I detta mysterium är 

det möjligt att få glimtar av Gud men mysteriet förblir alltid ett mysterium: en helhet människan 

aldrig helt kan fånga. Detta leder resonemanget till Lubacs andra begrepp: paradox. Kyrkan är full 

av olika former av paradoxer som verkar hålla ihop till synes omöjliga saker. Mysteriet är en av 

dem, enhet och mångfalden som kan ses i kyrkan är en annan. Kyrkan som gemenskap utgörs också

av en paradox då mysteriet tvingar henne att vara en så bred inkluderande gemenskap som möjligt 

samtidigt som en tydlig och klar enhet i tron måste få råda. På så vis måste kyrkan ständigt finna en 

balans mellan att förstå hur mysteriet kommer till uttryck i varje historiskt skede och samtidigt 

upprätthålla till synes omöjliga paradoxer som möjliggör kyrkan att både vara en öppen men också 

enhetlig gemenskap. 

Även utanför romersk-katolska kyrkan har communioecklesiologin spelat en delvis mindre men 

fortfarande viktig roll. Den lutherska teologen Robert W Jenson har i boken Story and Promise: A 

81 Doyle, 2000, s. 46
82 Congar, Yves, Chrétiens désunis: principes d'un ”oecumenisme” catholique, Cerf, Paris, 1937
83 De Lubac, Henri, The Church: Paradox and Mystery, Alba House, Michigan, 1969
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Brief Theology of the Gospel about Jesus utarbetat en communioecklesiologi som bygger på 

förståelsen av Gud och kyrkan genom begreppen berättelse och löfte (story and promise).84 Guds 

nåd, förmedlat genom ordet möter människan i form av ett löfte. Detta löfte blir aktualiserat genom 

berättelsen om Gud som möter människan i Bibeln. Genom att lära känna Gud får människan också 

en förståelse för varför löftet är en verklig och prestationslös gåva som kommer uppfyllas i 

framtiden. Kyrkan, blir inte en plats där löftet uppfylls, men en plats som finner sin existens i den 

treenige Gudens mysterium och som en del av berättelsens väg mot löftet. Genom eukaristin får 

människan på ett konkret sätt uppleva den treenige Guden och en bekräftelse på giltigheten i löftet. 

Tillsammans blir kyrkans gemenskap därför en profetisk röst som pekar mot framtidens löfte. I 

mötet med det postmoderna samhället menar Jenson att berättelsen och löftens giltighet tappat kraft 

och därför är det kyrkans uppgift att återerövra dessa begrepps bärkraft. 

Inom den frikyrkliga rörelsen har teologen Miroslav Volf utarbetat en communioecklesiologi i 

boken  After Our Likeness: The Church as the Image of Trinity med stark betoning på den troende 

gemenskapen (Communio fidelium).85 För Volf utgörs kyrkans exietens av två saker: tro och 

åtagande (Faith and Commitment). Med utgångspunkt i Tertullianus slår Volf fast att den troende 

gemenskapen är avgörande för kyrkans faktiska existens. När erfarenheten av Kristus blir 

vägledande kan en verklig gemenskap uppstå mellan olika individer som tillsammans kan knytas till

en historisk gemenskap som sträcker sig ända tillbaka till Gamla testamentet, men också framåt mot

det kommande gudsriket. Tron innebär inte bara en gemenskap mellan troende utan också en 

levande gemenskap med den treenige Guden. Men för att gemenskapen ska kunna bestå menar Volf 

att den också måste färgas av de troendes åtaganden. När den enskilt troende låter sitt liv 

transformeras efter Kristus vilja kan också tron bära frukt och kyrkan blir en faktiskt levande 

gemenskap. 

Inom den svenska forskningen har Ninna Edgardh bidragit med en avhandling som förespråkar en 

vis form av communioecklesiologi. Hennes avhandling Feminism och liturgi – en ecklesiologisk 

studie behandlar problematiken knuten kring kvinnors delaktighet i liturgin.86 Syftet med 

avhandlingen är att se hur ecklesiologiska perspektiv kan hjälpa den feministisk-liturgiska rörelsen 

att hantera de dilemman som de står inför. En vanlig problematik är konflikten mellan olika 

identiteter som inte får ta plats tillsammans, såsom kristen och feminist. Edgardhs slutsatser landar i

84 Jensen, Robert W., Story and Promise: a Brief Theology of the Gospel About Jesus, Philadelphia, 1973
85 Volf, Miroslav, After Our Likeness: the Church as the Image of the Trinity, Eerdman, Grand Rapids, Mich., 1998
86 Edgardh, Ninna, Feminism och liturgi: en ecklesiologisk studie = Feminism and liturgy: an ecclesiological study, 

[Ny utg.], Verbum, Stockholm, 2001 
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att en större betoning bör läggas inom den feministisk-liturgiska rörelsen på just de olika 

identiteterna som både en feministisk rörelse och en del av kyrkan. För detta krävs en omvandling 

av kyrkan mot en mer gemenskapsinriktad kyrkosyn som förstås som en ständigt föränderlig 

gemenskap byggd på rättvisa, integritet, delaktighet och en försonad mångfald. 

Brian Flanagan intar en mer kritisk syn på communioecklesiologins applicerbarhet i sin artikel 

Communion Ecclesiologies as Contextual Theologies.87 I artikeln argumenterar Flanagan att den 

moderna communioecclesiologin i första hand växt fram ur tre olika kontexter: den eukumeniska 

rörelsen, den romersk-katolska diskussionen kring institutionens andlighet samt som reaktion till det

postmoderna samhället. Alla dessa kontexter menar Flanagan i första hand behandlar västliga 

problem och därför skapar en paradox när å ena sidan communioecklesiologins mål är att vara 

inkluderande och skapa enhet, å andra sidan kommer den endast till uttryck utifrån en västerländsk 

förförståelse och problemformulering. Med inspiration från teologerna José Comblin och 

Elochukwu Uzukwu argumenterar Flanagan för att se communioecklesiologin som en av många 

olika kontextuella ecklesiologier med styrkor och svagheter och som kan komma till uttryck under 

andra namn än just communioecklesiologi. Han lyfter exempelvis den afrikanska benämningen av 

kyrkan som Guds famlj: ett synsätt som delar mycket av communioecklesiologins uppfattning.

Det som förenar alla dessa olika sätt att tala om communioecklesiologin är att som kyrkomodell kan

den variera kraftigt beroende på vilken utgångspunkt som författaren har. Det gör ett en stor 

ödmjukhet behövs för att faktiskt se vilka utmaningar och vilka tillgångar som 

communioecklesiologin kan medföra. Syftet med det här arbetet är inte att försöka avslå alla andra 

försök att tala om communioecklesiologins inkludering och se dem som felaktiga, tvärtom visar 

dessa exempel att inkludering kan göras på många olika sätt. Däremot är syftet med det här arbetet 

att se mer specifikt på hur inkludering, utifrån existentiell pluralism kan göras med hjälp av 

communioecklesiologin genom att utgå från två samtida exempel som uttryckligen har som mål att 

vilja inkludera den andres olikhet. 

1.7 Material 

I det här arbetet kommer jag att analysera tre olika texter som är skrivna av två olika teologer. Den 

första boken är Friends of God and Prophets: A Feminist Theological Reading of the Communion 

of Saints av Elizabeth A Johnson. Johnson är en romersk-katolsk teolog som arbetat mycket med 

87 Flanagan, Brian P., ”Communion Ecclesiologies as Contextual Theologies” i Horizons, Vol. 40, Cambridge, 2013
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feministisk tolkning och metodologi.88 En central del i hennes arbete har varit att dekonstruera en 

manligt dominerande förståelse inom teologi för att konstruera alternativa, mer inkluderande synsätt

som bygger på upprättelse och rättvisa hämtat från Bibeln.89 En viktig hermeneutisk nyckel till 

Johnsons teologi är Gud som ett mysterium. Detta tvingar människan till en ödmjukhet inför sin 

ofullständiga kunskap om Gud och världen. Det är denna osäkerhet som också öppnar upp för nya 

perspektiv som kan användas frigörande för människor och världen. Ett sådant exempel är hennes 

användning av Sophia, visheten som en personifiering av Guds närvaro och agerande i världen som 

självutgivande och upprättande kärlek. Hennes bok  Friends of God and Prophets: A Feminist 

Theological Reading of the Communion of Saints utforskar hur de heligas gemenskap (communio 

sanctorum) som teologiskt begrepp kan förstås på ett mer inkluderande sätt. Hittills har få 

systematiseringar gjorts inom ämnet och de heligas gemenskap omnämns flyktigt i nutida 

ekumeniska och teologiska dokument.90 I boken beskriver Johnson den historiska utvecklingen av 

begreppet och hur det gick från att vara en likvärdig gemenskap av troende i alla tider till att bli ett 

ekonomiskt maktverktyg i det senromerska riket. Heligheten sattes in i ett patriarkalt och strikt 

hierarkiskt system som idag exkluderar många, inte minst kvinnor från en viktig del av den kristna 

gemenskapen. Genom att dekonstruera denna historiska utveckling försöker Johnson omtolka de 

heligas gemenskap på ett mer inkluderande sätt som ska kunna ligga till grund för en bättre 

ecklesiologiskt förhållningssätt till både skapelsen och människorna i den.  

Den andra boken, som är skriven av John. D. Zizioulas, är Communion & Otherness. Zizioulas är 

metroplit över Pergamon och känd som en tydlig förespråkare av communioecklesiologin.91 Sin 

första bok på ämnet Being as Communion skrev han 1985 och den kan ses som en förelöpare till 

den senare boken och kommer användas för att fylla i vissa ecklesiologiska resonemang som 

Zizioulas inte lyfter i den andra texten. En tydlig utgångspunkt i Zizioulas teologi är gemenskapen 

som en ontologisk kategori. Betoningen på substans över relation i den västliga teologin menar 

Zizioulas har resulterat i en antroprologi och Gudsbild som betonat monism och individen före 

treenigheten och gemenskapen. Detta har resulterat i den rotlösa individualism som kan observeras i

världen idag. Zizioulas finner lösningen på detta problem i kyrkofädernas, speciellt de 

kappadokiska fäderna och Maximus bekännarens förståelse av olikhet som konstituerande för 

gemenskap. Utifrån det bygger han upp en ecklesiologi som ska balansera tanken på kyrkans enhet 

88 Stone, Bryan P., A Reader in Ecclesiology, Ashgate, Farnham, 2012, s. 256
89 Rakoczy, Suzan, ”The theological vision of Elizabeth A Johnson” i Scriptura 98, 2008, s. 137-138
90 Johnson, Elizabeth A., Friends of God and Prophets: a Feminist Theological Reading of the Communion of Saints, 

SCM Press, London, 1998 , s. 10
91 Kärkkäinen, Veli-Matti, An Introduction to Ecclesiology Ecumenical, Historical & Global perspectives, TPB, 

Enskede, 2005, s. 95
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och kyrkans mångfald som två sidor som reflekterar Guds sanna treeniga väsen. 

2.0 Gemenskap och olikhet – presentation av två exempel 

I den här delen presenteras de texter som jag har valt ut att analysera. Varje presentation börjar med 

en kort presentation och sammanfattning av respektive författare. Därefter struktureras texterna 

utifrån de tre analysfrågorna som presenterades i metod på sidan 16. 

2.1 Elizabeth A Johnson – Friends of God and Prophets 

Called by God, baptized in Christ, and empowered by the gifts of the Spirit, the whole community enjoys a 

radical equality of relationship with the Holy One and, as sacred, each and every person has equal standing.92

Huvudfokuset för Johnsons bok är läran om de heligas gemenskap  (communio sanctorum) och hur 

den har förståtts historiskt och i nutid. Hon ger en historisk överblick på synen på helighet och 

presenterar två olika historiska paradigm: ett som har varit mer egalitärt och frigörande som hon 

benämner the companionship model och ett som varit förtryckande och elitistiskt som hon 

benämner som the patronage model. Syftet med hennes bok är att försöka dekonstruera den 

sistnämnda tendensen med hjälp av en feministisk och postmodern kritik och från detta konstruera 

en syn på de heligas gemenskap som är mer i linje med den förstnämnda. Hennes utgångspunkt är i 

första hand att undersöka katolska kyrkans helgonkult men hon menar att hennes resonemang kan 

också användas i en vidare kristen kontext. Johnsons förhoppning är att en mer inkluderande syn på 

vad som är helighet kan hjälpa till att skapa en kyrka som på ett bättre sätt kan öppna upp för 

kvinnors erfarenheter av det gudomliga och som gör att helgonen återgår till att bli en mer genuin 

avspegling av den världsvida gemenskapen som Gud bjuder in till. 

Hur förstås begreppet gemenskap (communio) i texten? 

Den gemenskap som Johnson lyfter i boken är som tidigare nämnts de heligas gemenskap 

(communio sanctorum). De heligas gemenskap som paradigm har historiskt skiftat från att vara en 

egalitär och inkluderande gemenskap av alla troende till att bli en patriarkal och snäv veneration av 

vissa utvalda helgon. Den tidiga gemenskapen, med rötter i judendomens syn på att vara en helig 

gemenskap utvald av Gud var enligt Johnson knuten kring Kristus liv, död och uppståndelse.93 Det 

heliga låg i att tillsammans dela Guds liv genom den heliga anden. Det gjorde att det, enligt 

92 Johnson, 1998, s. 63
93 Johnson, 1998, s. 55-56, 61
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Johnson, inte bara var en radikalt andlig jämlikhet utan också en social jämlikhet där tydliga 

dikotomier suddades ut till förmån för att vara en del av samma kropp.94 Att vara kristen innebar att 

man var utvald av Gud och därmed tillhörde helgonskaran: ”Saints are all the living people who 

form the eschatological community, chosen and beloved, called, gifted, and sent by God.”95 Denna 

modell, som Johnson benämner som the companionship model, bygger på idén om en grupp gelikar 

som bär på en gemenskap baserad på minnet av gemensamma berättelser, svårigheter, utmaningar 

men också minnet av nära och kära som tillsammans format en gemensam tro genom historien.96 På 

så vis blir trosgemenskapen en gemenskap som består av en mångfald av synsätt som tillsammans 

bildar ett större narrativ om Guds folk. 

Det andra paradigmet, som benämns som the patronage model, placerar Johnson i tiden efter 

Konstantin den Store och urskiljer begreppet de heligas gemenskap från att utgöras av alla kristna 

till att åsyfta en mindre, specifik grupp.97 Dessa ska ha utfört specifika mirakel, varit speciellt 

fromma eller haft egenskaper som urskiljt dem från andra människor och därför blivit tilldelade en 

plats i himlen där de kunde åberopas i bön av den kristna gemenskapen.98 Med tiden 

institutionaliserades denna veneration (som Johnson medger kom underifrån till en början) utifrån 

samma modell som det romerska patronskapet.99 Orsaken till denna förändring ser Johnson från tre 

olika håll: Sociologiskt genom kyrkans förändrade maktbefogenheter efter Konstantin den Store, 

spirituellt genom en tydligare åtskillnad mellan asketiskt liv och allmän tro samt teologiskt genom 

en stark betoning på Jesus gudomliga natur som ett resultat av striderna med arianismen.100 Denna 

förändring innebar en tydligare avgränsning av de heligas gemenskap med en tydligare hierarki och 

en veneration som byggde på plikter och tjänster som resulterat i stora problem med exkludering, 

både historiskt och idag.101 Inte minst utifrån ett kvinnoperspektiv blev det nya paradigmet ett sätt 

som kvinnor förlorade tillträdet till det heliga men också möjligheten att forma denna helighet. Ett 

exempel på detta som Johnson lyfter är fördelningen inom kanoniseringen av helgon. Under 1100-

talet var endast var sjunde helgon en kvinna och mellan 1900-1980 hade siffran stigit till knappt var

94 Johnson, 1998, s. 62, 69 
95 Johnson, 1998, s. 60
96 Johnson, 1998, s. 79, 81, 22
97 Johnson, 1998, s. 86-87
98 Johnson, 1998, s. 77, 79, 86-91, Johnson citerar Stephen Wilson: ”Here saints might be seen, as advocates pleading 

causes before a stern divine judge, as mediators, go-betweens, as intruigers or wire-pullers at the court of heaven – 
All metaphors were used.”

99 I Patronage In Ancient Society beskriver Andrew Wallace Handrill systemet som följande: ”Patronage is a social 
relationship which is essentially (i) reciprocal, involving exchanges of services over time between two parties, (ii) 
personal as opposed to e.g commercial, and (iii) asymmetrical, i.e between parties of different status.”, Wallace-
Hadrill, Andrew (red.), Patronage in ancient society, Routledge, London, 1989 , s. 3

100 Johnson, 1998, s. 86
101 Johnson, 1998, s. 87, 107
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fjärde kvinna.102 Trots en utveckling mot en mer jämställd kanonisering ser Johnson detta som ett 

exempel på hur kvinnors plats i gemenskapen blev och fortsätter vara kraftigt reducerad.

Ett annat problem som detta paradigm medförde var, som tidigare nämnt, att det heliga numera 

definierades och formades utifrån en manlig prägel. Det gjorde att kvinnors erfarenheter av det 

gudomliga, deras sensus fidei fidelis inte längre betraktade som en del av den allmängiltiga 

förståelsen av det heliga. Det som har fått träda fram i helgonberättelser om kvinnor har varit deras 

oskuldsfullhet eller kyskhet, ideal som ofta inte alls överensstämmer med de erfarenheter kvinnor 

bär på om trons utmaningar.103 Dessa felaktiga tolkningar berövar berättelsen på det centrala 

budskapet och Johnson lyfter ett sådant exempel i relation till de romerska martyrerna som vägrade 

gifta sig, vars berättelse centrerats kring deras kyskhet, istället för det som Johnson menar är 

huvudpoängen i deras berättelse: 

In this context [Romerska, egen anm.] these young women, deeply attracted by the word of God, presume to 

have a life, a body, an identity apart from the patriarchal state's definitions of what constitutes their humanity.  

Their refusal of marriage defies the conventions of ”feminine” behaviour, witnessing to a wild power of self-

definition even in young girls.104

På så vis har förtrycket mot kvinnor varit dubbelt: kvinnors helighet har i allmänhet fördolts eller 

fråntagits dem och de få undantag som finns är förvanskade bilder byggd på en manlig övertygelse 

om vad helighet innebär som lyfts som den allmänna erfarenheten (consensus fidelium) i 

trosgemenskapen. På så vis går det att se hur ett tidigare, mer inkluderande paradigm, 

konkurrerades ut av ett annat mer dominerande paradigm som samtidigt beskrevs som allmängiltigt 

och inkluderande. 

Hur förhåller sig texten till olika teologiska världar? 

Det går att förstå Johnsons text på två olika sätt. Det ena är att vissa delar hon lyfter berör explicit 

de ämnen som de teologiska världarna fångar in. Det andra sättet är att det övergripande 

resonemang som Johnson för får konsekvenser för hur de teologiska världarna kan användas 

tillsammans med Johnson resonemang generellt. Jag kommer börja med att beskriva de ämnen som 

berör de teologiska världarna specifikt och sen beskriva det generella förhållandet mellan dem. 

102 Johnson, 1998, s. 27
103 Johnson, 1998, s. 27, 153-155
104 Johnson, 1998, s. 153



28

I Johnsons text behandlas ämnen från tre olika teologiska världar: separation (värld ett), konflikt 

(värld två) och tomhet (värld tre). Världen som karaktäriseras av separation, behandlar människans 

alienation med sin omvärld. Upplevelsen av att inte vara en del av världen, separerad från någon 

mening och där tystheten breder ut sig.105 Denna meningslöshet får sin absoluta form i våndan kring

döden och är ett ämne som Johnson ägnar ett helt kapitel åt i sin text. Denna svårfångade tystnad 

kring döden och livets mening är enligt Johnson ett problem som doktrinen om de heligas 

gemenskap bär på. Den roll som helgonen har som medlare förutsätter en tydlig kontakt mellan de 

döda och levande, en erfarenhet som människor i samtiden har svårt att ta till sig. Den västerländska

erfarenheten kring döden kantas idag av erfarenheter som betonar osäkerhet och tystnad kring livet 

efter detta:

In truth, people in this culture tend to sense as a rule that those who have died have truly disapeared from this 

world. They are no longer accessible to the living in any direct fashionm as was possible to imagine in a 

previous age.106

På så vis rotar sig the patronage model i en föreställningsvärld som inte är kompatibel med de 

erfarenheter som kommer till uttryck idag. På det sättet visar Johnson hur en del av den allmänna 

förståelsen av de heligas gemenskap som kommer till uttryck som ett consensus fidelium i den 

romersk-katolska kyrkan inte alls kan betraktas som ett giltig konsensus och som istället leder till en

tydlig exkludering av många människors samtida erfarenheter. 

Den värld som karaktäriseras av konflikt (värld två), som bemöter den faktiska ondska och förtryck 

som existerar i världen är det ämne som Johnsons betonar allra mest. Hennes utgångspunkt är i 

första hand kvinnors utsatta situation i den kyrkliga och samhälleliga historien där de inte bara möts

med fysiskt våld utan också ett existentiellt våld som fråntagit dem deras rätt att sätta ord på deras 

egna erfarenheter. Den kamp som kvinnliga helgon har fört genom historien, identifierar Johnson 

som tidigare nämnt, med en kamp mot patriarkatet och uppror för rätten att få definiera sig själva 

och sin kropp på egna villkor.107 Häri ligger också en av Johnsons skarpaste kritik mot helgonkulten 

och specifikt martyrskapet. Hon skriver att: 

The female body with it's beauty, its vurnerability, its reproductive strenght, has long been a country where 

male resentment and authority have been acted. Under fierce pressure to submit, the young women martyrs of 

105 Jones, 1989, s. 46-48
106 Johnson, 1998, s. 19
107 Johnson, 1998, s. 151-152
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old chose to define themselves in relation to God, rather than husbands: their choice brought them face to face 

with male violence because their refusal to submit raised a challenge to patriarchal rule.108

Denna konfliktfyllda kamp har helt osynliggjorts i venerationen som, utifrån sin rigida ram endast 

behandlat kvinnors kamp utifrån ett manligt perspektiv. Här lyfts Johnsons kritik till att behandla, 

inte bara the patronage model, utan sätts in i en mer övergripande kamp där kvinnor måste kämpa 

för sin rätt att definiera sig och sina erfarenheter själva. I historien har denna kamp ofta lett till ett 

våldsamt bemötande där kvinnor fått offra sina liv. För Johnson innebär detta fokus på kvinnors 

offrande ett problem. Hon ställer den retoriska frågan, varför ska döden vara det enda sätt som 

kvinnor ska kunna få definiera sig själva?109 Den historiska kampen som utgörs av ett stort kvinnligt

lidande får därför inte vara det enda dominerande sättet att tala om kvinnors frigörelse då det leder 

till ytterligare ett cementerade av manliga övergrepp som tystar och skrämmer kvinnor till 

underkastelse. Kampen måste vara en kamp för livet, som kvinnor är med och upprätthåller: 

”Living for the faith must be as crucial a witness as dying for the faith.”110

Det osynliggörande som kvinnor utsätts för i the patronage model leder också till problem 

förknippade med den värld som karaktäriseras av tomhet (värld tre). Denna värld kretsar kring 

upplevelsen av att vara alienerad, inte från sin omvärld som i första världen utan i relation till sig 

själv. Genom ett ständigt uppoffrande av det egna jaget till förmån för andra och sin omvärld som 

leder till ett osynligt och bortglömt inre.111 Denna problematik uppstår i förhållande till de kvinnliga 

ideal som växte fram med the patronage model som inte överensstämmer med de erfarenheter som 

kvinnor bär på. Istället för att få definiera själva utifrån sina egna erfarenheter vad deras religiösa 

identitet var, skapades det ett ideal som inte bara leder till vånda när det inte uppfylls utan också 

utifrån att det inte stämmer överens med den inre erfarenheten:

Acts of radical dicipleship are transmuted into obedience to the male hierarchial leadership; women's 

suffering in the struggle for their own religious identity are veiled as proper ascheticism; stereotypical 

feminine virtues are promoted in place of women's history of raw courage in the Spirit. The outcome is a 

meager feast for women's souls.112

The patronage model bär alltså på en teologi som leder till en alienation av människors erfarenheter 

av döden och livet efter detta i samtiden samt en förtryckande och patriarkal syn på kvinnor som 

108 Johnson, 1998,  s. 155
109 Jones, 1989, s. 155
110 Jones, 1989, s. 156
111 Jones, 1989, s. 70, 74
112 Johnson, 1998, s. 28
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leder till ett osynliggörande av kvinnors samtida erfarenheter av vad det är att vara en del av de 

heligas samfund. Johnsons huvudsakliga argumentation för hur dessa problem ska lösas finner hon i

det som hon kallar för community memories. Med hjälp av ett resonemang från Robert Bellahs bok 

Habits of the Heart postulerar Johnson att ett samhälle, för att kunna fungera, kräver olika 

gemenskaper (communities) knutna till relationella identiteter.113 Detta sker när olika människor 

möts och förenas av vissa gemensamma punkter där olika karaktärsdrag och synsätt kan formuleras.

I dessa gemenskaper uppstår kollektiva minnen som tjänar som meningsskapande narrativ för hela 

gruppen. Ett exempel på detta som Johnson lyfter är kyrkan som har sin gemensamma grund i 

berättelsen om Kristus liv, död och uppståndelse och som tjänar som ett narrativ som kristna kan 

knyta sina liv och identiteter kring.114 

Utan dessa gemenskaper uppstår konflikter i samhället när människor börjar alienera sig från det 

kollektiva och intresset för gemensamma plikter, traditioner och  socialt ansvar blir mindre.115 

Avsaknaden av gemensamma minnen kan också användas som ett politiskt vapen för att kontrollera 

och dominera olika marginaliserade grupper.116 För Johnson blir därför en utökning och 

omformulering av kyrkans kollektiva minne av de heligas gemenskap essentiellt för att kunna skapa

en mer inkluderande gemenskap där människors erfarenheter i samtiden tas i anspråk i allmänhet 

och kvinnors erfarenheter i synnerhet.117 Därför krävs också olikheter i gemenskapen: 

[..] it is precisely the boundlessly varied combination of personal differences that occasions the rich, radiant 

reality of women, as well of men and children, as imago Dei. When this is respected, a new type of community

appears in the world.118

Hur förhåller sig texten till en ecklesiologi ovanifrån eller underifrån? 

Svaret på denna fråga hör tydligt ihop med den föregående. Johnsons svar på hur inkluderingen ska 

ske ger också konsekvenser för vilken form av communioecklesiologi som förespråkas. Genom att 

omformulera de heligas gemenskap som mer i linje med the companionship model och som öppnar 

upp gemenskapen till att gälla alla kristna (och även människor utanför kyrkan) kan de heligas 

gemenskap fungera som en verkligt inkluderande gemenskap för alla troende. För Johnson innebär 

det en gemenskap som varierar över tid och plats eftersom erfarenheterna ser olika ut i olika tider. 

113 Johnson, 1998, s. 22
114 Johnson, 1998, s. 173-174
115 Johnson, 1998, s. 22, 164
116 Johnson, 1998, s. 165
117 Johnson, 1998, s. 169
118 Johnson, 1998, s. 179
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What each woman suffered and accomplished, what each one meant for the hope and self-understanding of 

others in her world and in the ekklesia of the past, cannot be repeated and may even strike us as strange.119

För Johnson blir istället traditionen och kyrkans tidigare erfarenheter tecken på den kamp som varit 

som kristna behöver visa solidaritet med. Genom att minnas det lidande och den kamp som tidigare 

funnits blir det ett sätt att inte låta kampen skett förgäves utan omvandlas till en fortsatt vilja att 

förändra idag.120 Johnson skriver att: 

The narrative memory of the dead creates a solidarity backward trough time that empaphizes the common 

character of human destiny and its unfulfilled promise. It is thus a category of help, support, and togetherness 

by means of which the dead can be affirmed as significant in their lives, and the living who are struggling are 

succored and encouraged by their memory.121

Häri ligger också en av de viktigaste poängerna med Johnsons resonemang. Eftersom kampen 

ständigt förändras måste många olika narrativ få plats inom ett större kristet narrativ och därmed 

måste också synen på kyrkan förändras utifrån vilka narrativ som kommer fram i gemenskapen. De 

våndor som existerar i en gemenskap kommer leda till ett visst narrativ som kyrkan också måste 

inkludera och bemöta på ett sätt som skiljer sig helt från tidigare erfarenheter. På så vis har Johnson 

en ecklesiologi som lutar tydligt mot en ecklesiologi underifrån. Samtidigt bör det tilläggas att 

Johnson lyfter fram Kristus som en gemensam nämnare som dessa erfarenheter ska förstås och 

tolkas igenom. Johnson skriver att: 

The memory of hope of the Christian community of faith are grounded on the foundational narrative of the life,

death and resurrection of Jesus Christ. Interwoven with this story are the stories of countless other women and 

men who have responded in vastly different ways to the Spirit's call to dicipleship.122

På så vis grundar Johnson ändå kyrkans gemenskap kring en mer tidlös symbol som kommer till 

uttryck i Jesus liv, död och uppståndelse. Intressant nog betonar inte Johnson detta som kyrkans 

institutionella grundande utan menar att det är en del av kyrkans berättelse som fortsätter framåt i 

historien. På så vis verkar Johnson ha en form av öppen narrativ förståelse av kyrkan som betonar 

mångfald men samtidigt framhåller en viss nödvändighet av en samlande enhetlig punkt. 

2.2 John D. Zizioulas – Communion & Otherness: Further Studies in 

119 Johnson, 1998, s. 178
120 Johnson, 1998, s. 174-176
121 Johnson, 1998, s. 175
122 Johnson, 1998, s. 23
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Personhood and the Church 

Ultimately, therefore, a particular being is 'itself' – and not another one – because of its uniqueness which is 

established in communion and which renders a particular being unrepeatable as it forms part of a relational 

existence in which it is indispensible and irreplaceable.123

Den stora frågan som Zizioulas ställer i sin bok är vilken roll olikhet spelar för gemenskap. Han 

ifrågasätter idén att olikhet skulle leda till splittring och menar att det är en grundläggande 

förutsättning för någon form av enhet. Detta grundar Zizioulas i en relationell förståelse av Gud 

genom treenigheten och genom att förstå olikhet som en ontologisk nödvändighet. Zizioulas ställer 

sig kritisk till den västerländska teologin som, enligt honom, fokuserat alldeles för mycket på Guds 

och människans substantiella aspekt snarare än dess relationella. Fokuset på vad en människa är, 

isttälet för vem hon är har enligt Zizioulas lett till ett mer individuellt samhälle där den subjektiva 

kognitiva förmågan blivit viktigare än hur människan relaterar till den andre och sin omvärld. 

Därför söker människan istället efter vad som förenar och den andres olikhet suddas ut och därmed 

också möjligheten att kunna relatera och bilda gemenskap med den andre, Zizioulas vill istället 

skapa en annan form av förståelse av gemenskap som bygger på en enhet i olikhet som fokuserar på

människan som en relationell varelse. 

Hur förstås begreppet gemenskap (communio) i texten?

För Zizioulas hänger kyrkans gemenskap ihop med vad som utgör all form av mänsklig gemenskap,

nämligen att bilda relationer som grundar sig på olikhet. För att förstå vad detta innebär behövs en 

förklaring till vad Zizioulas faktiskt menar med relation och olikhet och hur det relaterar till Gud 

och skapelsen i stort. Relationer uppstår när två saker kan relatera till varandra. Men det går bara att

relatera dem till varandra om det existerar en faktiskt olikhet mellan dem. Zizioulas kategoriserar 

denna olikhet på två olika sätt: substantiellt och relationellt. Den substantiella olikheten kan förstås 

som naturliga kvalitéer eller egenskaper som beskriver vad något är, exempelvis intelligent, vackert 

eller heligt. Det kan också vara en social identitet såsom kön, etnicitet, sexuell läggning eller förstås

som generella normer eller fördomar.124 Den substantiella olikheten är för Zizioulas inte någon 

absolut olikhet, eftersom dessa olikheter kan delas in i generella kategorier och urskiljer därför inget

unikt hos varje människa. Den relationella olikheten däremot, är en olikhet som utgår från varje 

människas sätt att relatera till sin omvärld och andra personer. Hur dessa relationer ser ut skiljer sig 

123 Zizioulas, Jean & McPartlan, Paul., Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church, T 
& T Clark, London, 2006, s. 214

124 Zizioulas, 2006, s. 8-9, 70, 212
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radikalt mellan varje människa och särskiljer henne som en helt unik person.125 Det är när en 

människa relaterar till någon annan utifrån sin relationella olikhet som en en verklig gemenskap kan

uppstå mellan dem och det är denna olikhet som är huvudfokuset för Zizioulas text. 

En av de syften Zizioulas har med sin text är att argumentera för vikten av den relationella olikheten

som en ontologisk verklighet för människan och skapelsen. Det tydligaste exemplet som Zizioulas 

lyfter på detta är relationen mellan Gud och skapelsen. Gud existerar som ett evigt varande som inte

skapats eller upprätthålls av något annat än sig själv. Skapelsen däremot, har uppkommit vid en viss

tidpunkt ex nihilo som ett resultat av Guds fria vilja, men eftersom världen är skapad som något 

tillfälligt kan den inte på egen hand fortsätta upprätthålla sig själv utan lever i ett absolut beroende 

av Gud.126 Då de existerar som absolut olika ting (evigt varande och skapad) uppstår också enligt 

Zizioulas en frihet för skapelsen och Gud att vara sig själva på ett unikt sätt. När den friheten 

existerar kan de också relatera till varandra och därmed leva i en gemenskap med varandra: 

Otherness is necessary for freedom to exist: if there is no absolute, ontological otherness between God and the 

world, there is no ontological freedom allowing each of these two 'beings' to be themselves and thus  to be at 

all.127

Utanför relationen med Gud kan inte skapelsen i allmänhet och människan i synnerhet upprätthålla 

ett unikt och bestående liv. Relationen blir därför en lika viktig ontologisk verklighet för människan 

som hennes faktiska substans. Skapelsen i sig kan bara erbjuda människan en tillfällig tillvaro som i

slutändan leder till döden och ett utplånande av människan som unik person.128 På så vis kopplar 

Zizioulas ihop skapelsen med det substantiella och Gud med det relationella i första hand: 

The more creation makes itself autonomous and exists by itself, the more it is threatened by death, since as we 

have seen death is due to the possibility of division and separation of beings that is caused by the 'beginning' 

which governs creation. In other words, in order to live, the created must be in lasting and uninterrupted 

(indivisible) relationship with something uncreated, in order to cover thereby the distance which has its 

inescapable source in createdness, and in order to communicate lastingly with something outside itself.129

Det betyder dock inte att Gud inte är substantiell. Zizioulas är noga med att lyfta att Gud är treenig 

125 Zizioulas använder begreppet personhood och beskriver det som något annorlunda från att vara en individ eller ha 
en viss personlighet. Personhood innebär att en människa relaterar till något eller någon annan och karaktäriseras av 
en rörelse mot en gemenskap med den andre, se sidorna 212-213. I det här arbetet kommer begreppet personhood 
översättas med ordet person. 

126 Zizioula, 2006, s. 15-16, 255
127 Zizioulas, 2006, s. 19
128 Zizioulas, 2006, s. 257
129 Zizioulas, 2006, s. 259-260
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med en substans men som utgörs av tre personer: fader, son och helige ande. Däremot menar 

Zizioulas att ett allt för tydligt fokus legat på Guds substantiella natur, snarare än Guds relationella 

identitet. Hur Gud förhåller sig relationellt inom treenigheten talar om för människan hur relationen 

i kyrkan och mellan människor ska se ut. Att förstå relationen till Gud är därför en absolut 

förutsättning för varje människas möjlighet att fortsätta existera ur ett evigt perspektiv.130 

Människan, precis som Kristus, bär också på en tvådelad natur, enligt Zizioulas. Detta ska dock inte

förstås utifrån en diskussion om det gudomliga kontra det mänskliga, som han menar har varit fallet

i den västerländska teologin, utan bör förstås utifrån begreppen enhet och mångfald. För Zizioulas 

representerar substans en form av helhet eftersom den alltid sträcker sig utanför en enskild 

människas person och syftar till att generalisera och bilda enhet mellan olika saker. Det relationella 

blir istället det som representerar mångfald, eftersom den måste bygga på en gemenskap av olika 

unika personer. I människans fall innebär det substantiella att alla människor består av en enhetlig 

mänsklighet men är samtidigt unika personer skapade till Guds avbild, med möjlighet att bilda 

relationer som sträcker sig bortom det tillfälliga.131

Precis som Gud består av en substantiell enhet och en relationell mångfald måste alltså människan 

återfå balansen mellan det substantiella och det relationella. Som tidigare nämnt kan detta inte göras

genom skapelsen som endast består av en tillfällig substantiell existens. Därför måste människan 

vända sig till Gud. Detta gör att också kyrkan får en unik och mycket viktig roll i världen som en 

plats för människan att ta del av det gudomliga. I Zizioulas fall sker detta mötet när människan går 

in i den kyrkliga gemenskapen kring Kristus, som utgörs av en balans mellan det gudomliga och 

mänskliga, det relationella och substantiella: 

God and the world are united without losing their otherness only in the person of the divine Logos, that is, only

in Christ. It is a person that makes this possible, because it is only a person that can express communion and 

otherness simultaneously, thanks to its being a mode of being, that is, an identity which, unlike substance or 

energy, is capable of 'modifying' its being without losing its ontological uniqueness and otherness.132

För Zizioulas innebär denna modifiering att Gud, genom Kristus, söker relation med människan 

utifrån en vilja bygd på kärlek och nåd som vill bevara varje människa som en unik person.133 Den 

ecklesiologiska gemenskapen blir därför en gemenskap som inte nödvändigtvis består av 

130 Zizioulas, 2006, s. 4-5, 264
131 Zizioulas, 2006, s. 249
132 Zizioulas, 2006, s. 29
133 Zizioulas,, 2006, s. 28-29
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substantiella olikheter utan ska vara en plats där varje individ får ta plats utifrån sin unika 

relationella olikhet. I dess konkreta form sker detta genom gemenskapen kring eukaristin, dopet och

det kyrkliga ämbetet.134 Det gör att den ecklesiologiska gemenskapen bär på en plikt att möta varje 

person på samma sätt som Gud gör: som en absolut andre där hennes olika identiteter och kvaliteter 

inte längre spelar någon roll.135 När en människa slutar att se på den andre som unik, fråntas också 

den andres frihet att vara sig själv och en faktisk gemenskap kan inte längre bildas. Att bekräfta den 

andres olikhet är därför en kärleksfull handling eftersom det möjliggör en faktisk existens: 

Being exists as particular, therefore, only as gifts of the Other, who grants them an identity by establishing a 

unique relation with them.136 

Att relatera till Kristus innebär alltså att relatera till den andre på ett mer genuint sätt. Genom att ta 

emot och älska Kristus ålägger sig människan att också ta emot och älska alla människor som 

Kristus är relaterad till.137 Tillsammans blir därför kyrkan en gemenskap som inte bara förenar alla i 

kyrkan i en relationell gemenskap utan också resten av världen genom att bekräfta och bejaka varje 

unik person och hennes relationer.138 Varje människa blir därför en viktig medlem av gemenskapen 

eftersom hon alltid tillför en ny unik byggsten med nya relationer som ålägger kyrkan att ständigt 

vara öppen och välkomnande för den andre, på samma sätt som Gud ständigt är öppen och 

välkomnande för den andre. På så vis kan också kyrkan återspegla en ideal existens förordnad av 

Gud. 

Hur förhåller sig texten till olika teologiska världar? 

En viktig invändning som bör lyftas i jämförelsen mellan Zizioulas text och Jones teologiska 

världar är att Zizioulas syfte är ett behandla det som kan beskrivas som en ontologisk konflikt i 

skapelsen, inte en moralisk eller psykologisk. Det gör att en viss form av inkompatibilitet uppstår 

eftersom Jones teologiska världar utgår i första hand från människans existentiella erfarenheter som 

bör falla under en psykologisk konflikt. Det finns också en inledande problematik med att de 

teologiska världarna kan uppfattas som en form av kategorisering av människor som har mer att 

göra med den substantiella olikheten, snarare än den relationella som är Zizioulas huvudfokus. 

Denna problematik behöver dock inte vara omöjlig att överbrygga. Zizioulas skriver exempelvis att 

134 Zizioulas,, 2006, s. 7-8
135 Zizioulas,, 2006, s. 92
136 Zizioulas, 2006, s. 89
137 Ibid
138 Zizioulas, 2006, s. 92



36

den ontologiska konflikten också leder till en existentiell konflikt som återfinns såväl i människan 

som i skapelsen.139 Det innebär alltså att den ontologiska konflikten leder till konsekvenser för 

människans möjlighet att agera och reagera på sin omvärld och påverkar därmed också hennes 

existentiella erfarenheter. Det går också att argumentera för, som Jones själv gör, att kategorierna 

inte ska ses som konkreta identitetsmarkörer eller fack som människor kan falla under utan ska ses 

som ett ramverk för att lättare förstå olika erfarenheter som människor kan bära på. På så vis är 

kategoriseringen ett sätt att förstå erfarenheten, snarare än människan. Därför anser jag att det ändå 

är rimligt att använda mig av Zizioulas resonemang, inte minst för att hans text också behandlar 

flera ämnen som berör de teologiska världarna vilket kan ge vissa tolkningsnycklar som kommer 

användas i den jämförande analysen och slutsatsen. 

I texten behandlas i första hand fyra olika teologiska världar. Världen som karaktäriseras av 

separation och meningslöshet (värld ett) har ett särskilt utrymme i Zizioulas text, inte minst 

eftersom den hänger så tydligt samman med den ontologiska konflikt som människan befinner sig i.

Känslan av att vara separerad från sin omvärld i en form av mänsklig alienation kommer till uttryck 

i Zizioulas text genom konflikten mellan människans enhet och mångfald. Eftersom människan 

(och skapelsen) ständigt befinner sig i en tillfällig existens som försöker upprätthålla det enhetliga 

blir människan både motarbetad och alienerad från sin egen tillvaro. Människan som en unik person

får, enligt Zizioulas, endast plats i skapelsen utifrån dess ständiga försök att reproducera sig.140 För 

att något nytt liv ska uppstå måste relationer existera som kräver en unik olikhet:

Not only is nature incapable of producing such a truly and ultimately particular human being, in fact it does 

everything through its very mechanism of reproduction to prevent this from happening. Otherness may appear 

to be inherent in nature, but it is ultimately swallowed up by death: it is not ontologically absolute.141 

När detta är genomfört saknar människan något högre syfte och döden blir ett sätt som skapelsen 

kan återskapa enhet igen.142 Människan är därför på ett väsentligt plan skild från resten av skapelsen

eftersom hennes unika person aldrig kan finna en bestående plats i världen. Allt hon har att hämta i 

världen är död och i slutändan ett utplånande av vad som gör henne till den hon egentligen är.143 På 

så vis blir skapelsen och i förlängningen samhället något negativt för Zizioulas, eftersom det aldrig 

kan bli en plats som på ett reellt sätt kan ta vara på den andre och inkludera henne så som hon är. 

139 Zizioulas, 2006, s. 56-58
140 Ibid
141 Zizioulas, 2006, s. 59
142 Zizioulas, 2006, s. 56-60
143 Ibid
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Den här beskrivningen av människans situation kan tydligt jämföras med den värld som 

karaktäriseras av separation. Det som orsakar en existentiell vånda hos människan i form av 

alienation och meningslöshet, speciellt inför döden får en ontologisk förklaring i Zizioulas 

resonemang. Det finns också en tydlig koppling mellan det som uppfattas som uppenbarelsen i den 

teologiska världen som kommer till uttryck som en återförening och en upplevelse av att vara i 

gemenskap med något större och det som Zizioulas beskriver som en relationell gemenskap med 

Kristus. Både uppenbarelsen och kyrkans gemenskap genom eukaristin består av tillfälliga möten 

med något evigt men som pekar mot en framtida uppgörelse, ett eschaton som ska omvandla 

världen på nytt.144 

Den här synen på skapelsen och kanske främst samhället får tydliga konsekvenser för Zizioulas syn 

på människans moraliska ansvar som han menar inte kan leda till en bestående förändring: ”Society 

will never become the Church, and history will have to wait for the eschaton to redeem it from its 

antinomies.”145 Detta har att göra med samhällets bortvändhet från Gud som omöjliggör en evig, 

bestående existens. Istället blir samhället en plats som förstärker kategoriseringar och 

generaliseringar som leder till uppdelning och splittring, en situation som han menar är tydlig i 

dagens individualism. Jaget-i-sig blir viktigt, på bekostnad av jaget-i-relation.146 

Människans tendens att utgå från normer och generaliseringar är också en beskrivning som går att 

relatera till den teologiska värld som karaktäriseras av konflikt och förtryck (värld två). Den vånda 

som upplevs i denna teologiska värld har sitt ursprung i det systematiska våld och förtryck som 

människor utsätter och utsätts för systematiskt och liknar det samhälle som Zizioulas beskriver 

växer fram i ett samhälle som vänt sig från den gudomliga relationen. På grund av människans 

alienation vänder hon sig till förtryck för att förstå och relatera till den andre. 

Däremot uppstår en tydlig skiljelinje mellan Zizioulas resonemang och Jones teologiska värld 

utifrån synen på uppenbarelsen. I den värld som karaktäriseras av konflikt och förtryck  blir kampen

mot det onda, möjligheten att förändra, den uppenbarelse som ger den teologiska världen dess 

mening. Zizioulas däremot, menar att den kampen, inte bara är meningslös utan också ett problem, 

eftersom den, precis som det samhälle som utför det onda, kategoriserar och osynliggör människan 

som en unik person.147 Det innebär att kampen mot förtrycket, endast leder till en ny form av 

förtryck, förklätt som en mer inkluderande form:

144 Zizioulas, 2006, s. 67, 75
145 Zizioulas, 2006, s. 87
146 Zizioulas, 2006, s. 1-3
147 Zizioulas, 2006, s. 86
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[..] the Other is not identifiable ontologically in moral terms, for he or she would cease to be truly Other if 

placed in a class or category applicable to more than one entity. By being a person, the Other is by definition 

unique and therefore unclassifiable. Only in this way can one remain truly and absolutely, that is, 

ontologically, Other.148

Innebär det att Zizioulas förkastar all form av kamp mot ondska? Det vore att missförstå syftet med 

Zizioulas beskrivning. Syftet är att påvisa att det inte är möjligt att möta de andre i en verklig 

gemenskap så länge som den andre kategoriseras utifrån något annat än den hon faktiskt är. En 

kamp mot ondska som måste dela in människor i svart-vita narrativ kommer därför leda till 

ytterligare splittring eller uppdelning mellan människor. Istället menar Zizioulas att kampen mot 

ondskan måste vändas inåt, vilket kan jämföras med Jones teologiska värld på följande sätt: 

Jones existentiella förståelse Zizioulas ontologiska förståelse

Vånda Konflikt – Den mänskliga 
kampen mot förtryck och 
lidande, det djävulska och det 
onda

Konflikt – Människans 
bortvändhet från gud som leder 
till en vilja att kategorisera, 
förtrycka och separera

Uppenbarelse Upprättelse  – Skapandet av en 
ny värld, att låta passivitet 
övergå till aktivitet, 
ifrågasättandet av det som är, 
upplevelsen att Gud griper in

Upprättelse – Se bortom 
substantiella kategorier 
(ond/god) och ta emot den 
andres ondska i sitt inre 
(kenosis)

Utifrån begreppet kenosis, ett begrepp som härrör från Jesus självutgivande i Getsemane trädgård 

där han helt överlämnar sig till Guds vilja, menar Zizioulas att människan kan kämpa mot ondskan 

och samtidigt bekräfta den andre som en unik person. Han hänvisar till ökenfäderna som försökte 

tömma sig på sin egen vilja för att på så vis kunna ta emot emot den andres ondska på ett icke-

dömande sätt. Detta skulle då leda till ett ömsesidigt bekräftande av den andre som inte längre 

utgick från vad den ena eller den andre hade begått för synd.149 Zizioulas ger alltså här en alternativ 

lösning på konflikten som inte behöver luta sig tillbaka på samma lösning som den som Jones 

förespråkar. Den lösning som Zizioulas ger på konflikten ger dock konsekvenser även för den värld 

som karaktäriseras av tomhet (värld tre). I denna teologiska värld, som tidigare nämnt, befinner sig 

människan i en alienation i förhållande till sig själv. En känsla av att hon består av tomhet och bara 

finns till för den andres skull. Denna konflikt resonerar med det tankeexperiment som jag lyfte i 

inledningen av detta arbete och riskerar att leda till allvarliga konsekvenser när det förstås utifrån 

148 Zizioulas, 2006, s. 82
149 Zizioulas, 2006, s. 82-83
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kenosis. Om den ensamstående mamman upplever att hon ständigt måste göra allt för alla och 

känner att hon förlorar mer och mer av sig själv, hur ska hon, utifrån sina erfarenheter, kunna känna 

en gemenskap i kyrkan om hon får höra att självutgivandet är en nödvändig del av människans 

frälsning? 

Zizioulas skriver att ”The death of 'self' is the sine qua non [nödvändigt villkor, egen anm.] 

condition for salvation.”150 vilket visar på en tydlig koppling mellan människans möjlighet till en 

gudomlig relation bygger på hennes möjlighet att se bortom henne själv. 

Since the Son of God moved to meet the other, his creation, by emptying himself trought the kenosis of the 

Incarnation, the 'kenotic' way is the only one that befits the Christian in his or her communion with the other – 

be it God or one's 'neighbour'.151

Det här kan låta som en paradox, eftersom poängen med människans relation med Gud är att 

upprätthålla den unika jaget. Poängen Zizioulas försöker göra är att möjligheten att se bortom den 

andres substantiella brister inte finns eftersom människan ständigt relaterar den andre i förhållande 

till sig själv. För att kringgå detta måste människan därför ta på sig den andres synd, endast då ser 

människan den andre för vad hon är: en unik person att skapa en relation med. Den andre kan då i 

sin tur bekräfta den unika relationen och båda kan ses bekräftade som unika personer i relation med 

varandra. För att rädda det unika jaget måste därför det egna jaget göra plats för den andres unika 

jag. 

Trots det tyder tankeexperimentet på att småbarnsmamman skulle, i Zizioulas resonemang, hamna i 

en situation där hennes existentiella vånda förstärks. Det är dock viktigt att poängtera att Zizioulas 

mål är inte att låta den andre helt stå över det enskilda jaget.152 I fallet med småbarnsmamman har 

relationen brustit eftersom den andre inte återbördat samma bekräftelse, vilket är förutsättningen för

gemenskapen. På grund av detta kan inte längre småbarnsmamman hantera den övergripande 

ontologiska konflikten, eftersom hennes existentiella erfarenheter leder till en oförmåga att våga 

bekräfta den andre. Kanske är det så att hon befinner sig i en situation där hon måste uppleva andra 

existentiella erfarenheter för att kunna hantera den ontologiska konflikten med den andre? För att de

teologiska världarna ska kunna fungera utifrån Zizioulas resonemang krävs alltså någon form av 

inre relation mellan dem, något som kommer utvecklas mer utförligt i analysen.

150 Zizioulas, 2006, s. 82
151 Zizioulas, 2006, s. 5-6
152 Zizioulas, 2006, s. 68



40

Slutligen så tänkte jag lyfta en allmän observation som kan göras mellan den värld som 

karakteriseras av lidande (värld fem) och Zizioulas beskrivning av skapelsen. Den teologiska 

världen beskriver en värld som består av ett lidande som människan inte kan ta sig ifrån och som 

hon är tvingad att bära, hur olidligt det än kan vara. Denna beskrivning överensstämmer väl med 

den beskrivning av skapelsen som Zizioula gör, som består av en värld som reproducerar lidande 

och synd, som en form av nödvändighet utan relationen till Gud. Den uppenbarelse som Jones pekar

på för denna värld är en erfarenhet av att orka kämpa vidare, även när allt annat talar mot det. På 

samma sätt som världen i sig inte kan erbjuda någon form av frihet från lidandet i denna teologiska 

värld, kan inte skapelsen erbjuda någon frihet från lidandet och döden enligt Zizioula. Den enda 

tröst människan har är att vända sig till kyrkan som kan ge en kort men meningsfull känsla av 

gemenskap som får människan att orka vidare i en värld fylld av ondska.153 

Sammanfattningsvis går det alltså att se att Zizioulas text lyfter flera ämnen som överensstämmer 

med flera av Jones teologiska världar. Det finns dock en tendens hos Zizioula att lyfta fram världen 

som karaktäriseras av separation och meningslöshet (värld ett) som mer allmängiltig för människans

situation. På så vis verkar det som att Zizioulas lägger en större tonvikt vid det allmänna consensus 

fidelium, snarare än varje enskild person och hennes sensus fidei fidelis. 

Hur förhåller sig texten till en ecklesiologi ovanifrån eller underifrån? 

Den konflikt mellan enhet och olikhet som Zizioulas lyfter som en grundläggande problematik i 

skapelsen är också huvudfrågan för hans ecklesiologi.154 Precis som Doyle delar upp 

communioecklesiologins historiska utveckling i en kristologisk och en pneumatologisk, menar 

Zizioulas att en liknande uppdelning existerat historiskt i öst- och västkyrkan i förhållande till det 

substantiella och relationella.155 Den substantiella, som representerats av västkyrkan, har haft ett 

fokus på kyrkans historiska grundande genom Kristus som lett till en tydlig tonvikt vid kyrkan som 

en världsvid, enhetlig institution och gemenskap. Den relationella, som Zizioulas menar att kyrkan i

öst lutat tydligare åt, har haft ett större fokus på hur kyrkan skapas i gemenskap mellan människor. 

153 Zizioulas skriver att: ”But in fact the idea of justice is absent from Christ's teaching in a way that is provacative to 
all ethics since Aristotle: he likens God to the householder who paid the labourers in his vineyeard the same amount 
whether they had worked one hour or twelwe hours; this is the same God who 'sends rain on the just and on the 
unjust', and loves the sinner equally or more than the righteous.” , Zizioulas, 2006, s. 86

154 Zizioulas utvecklar inte denna tanke särskilt mycket i Communion & Otherness utan hänvisar till sitt tidigare verk 
Being as Communion. För att göra argumentationen förståelig kommer därför hänvisningar göras till båda texterna i 
det här stycket. 

155 Zizioulas, John, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church, Darton, Longman and Todd, 
London, 1985, s. 123-128
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Hur människan förhåller sig till Gud och förhållandet till Guds mysterium är aspekter som varit i 

fokus.156 Zizioulas, som utgår från en tydlig trinitarisk förståelse av Gud, menar att en balans mellan

dessa måste råda för att kyrkan ska kunna fungera som en verklig gemenskap. 

Zizioulas verkar därför inta en pragmatisk roll i förhållande till en ecklesiologi ovanifrån och 

underifrån: 

The one cannot preceed the many, and otherness cannot be secondary to unity. The 'many' must have a 

constitutive and not a deritative role in the Church's being: local and universal must somehow coincide.157 

På samma sätt som Gud består av en substans i tre personer ser Zizioulas kyrkans enhet 

personifierad i kyrkans institution som kyrkans substans men som kan bara bli en levande 

gemenskap om en relationell mångfald ryms inom den: 

There is one Church, as there is one God. But the expression of this one Church is the communion of the many 

local Churches. Communion and oneness coincide in ecclesiology.158 

Den historiska inkarnationen av Kristus blir kyrkans substantiella bildande och kan ses genom 

episkopatet, dopet och eukaristin. Dessa delar säkerställer en yttre enhet som är knuten till Kristus 

och kan säkerställa en gemenskap som inte leder till splittring. Samtidigt legitimeras den enheten 

genom en mångfald av olikhet som får möjlighet att vara unika individer. Det betyder att kyrkan 

som enhet aldrig kan stå som en motpol till gemenskapens olika uttrycksformer: friheten måste 

garanteras för att unika och därmed genuina relationer ska kunna existera som kan legitimera 

enheten.”The church in its very structure and ministry must express and realize the freedom of 

otherness.”159

På så vis går det att förstå Zizioulas som en förespråkare av både en ecklesiologi ovanifrån och 

underfirån. Den kyrkliga institutionen har sin härkomst i Kristus historiska grundande av kyrkan 

och är därmed ett uttryck för en gudomligt given aspekt av kyrkan. Därför måste också resten av 

kyrkan relateras till och upprätthållas av detta. Samtidigt kan dessa uttryck bara få sin mening och 

legitimitet utifrån att en mångfald av olika relationella identiteter får existera. Därför menar 

Zizioulas att olika kyrkor och olika gemenskaper kan uppstå vilket pekar åt en ecklesiologi 

156 Zizioulas, 1985, s. 125, 128-129
157 Zizioulas, 2006, s. 38
158 Zizioulas, 1985, s. 134-135
159 Zizioulas, 2006, s. 39
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underifrån160. Genom att fokusera på substantiella olikheter riskerar kyrkan att inte upprätthålla en 

verklig form av olikhet och därför måste kyrkan som gemenskap alltid se bortom det substantiella. 

3.0 Analys och jämförelse av texterna  

Efter ovanstående presentation av respektive text kommer jag nu att analysera och jämföra texterna 

med varandra. Syftet är att, utifrån materialet, se hur respektive författare hanterar frågan om 

mångfald och olikhet samt vilka styrkor och svagheter de ger uttryck för. Denna analys kommer 

sedan ligga som grund för slutsatsen där frågeställningen kommer att besvaras. Analysen kommer 

att delas upp i tre delar som alla återanknyter till diskussionen som förts i inledningen och teoretiska

utgångspunkter. Den första delen, olikheternas dilemma analyserar vilken form av olikhet som 

respektive text beskriver och hur de kan skapa inkludering/exkludering. Den andra delen, de 

teologiska världarnas giltighet för inkludering behandlar texternas kompatibilitet med Jones 

teologiska världar och vilka konsekvenser det medför. Den sista delen, traditionens roll i 

inkludering, analyserar hur texterna förhåller sig till den kristna traditionen och om traditionen kan 

ses som en möjlighet eller ett hinder för inkludering. 

3.1 Olikhetens dilemma 

Den mest framträdande skillnaden i Johnsons och Zizioulas resonemang är förståelsen av olikhet. 

Frågan om hur olikhet ska förstås är viktig eftersom den påverkar på en grundläggande nivå vad för 

slags existentiell mångfald som kyrkan ska inkludera. Både Johnson och Zizioulas är eniga om att 

olikhet är en förutsättning för kyrkans fortsatta relevans och existensberättigande. För Johnson 

består risken i att kyrkan framstår som förlegad och meningslös för gemene kristen om den inte kan 

fånga in samtida erfarenheter och problem, inte minst för marginaliserade grupper. För Zizoulas har 

olikhet en ontologisk grund som kyrkan måste värna och upprätthålla för att kunna vara en kyrka 

med ursprung i Guds treenighet. Enheten genom kyrkans institution kan bara existera om den 

legitimeras av gemenskapens mångfald. För att denna gemenskap ska kunna existera måste det 

existera en olikhet som tar till vara på varje människas unika relationer. Även om båda författarna är

eniga om att olikhet är viktig skiljer de sig väsentligt i vad denna olikhet faktiskt innebär. 

För Johnson definieras olikhet utifrån en mer social aspekt. Eftersom hennes fokus är på vilka som 

har blivit exkluderade från kyrkans gemenskap blir det också tydligt att det hänger ihop med vilka 

de är och uppfattas vara. Kvinnor har blivit exkluderade från de heligas gemenskap för att de är 

kvinnor och inte är en del av den patriarkala norm som varit rådande. Den plats som kvinnor (och 

160 Ibid
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andra marginaliserade) har blivit tilldelade har inte varit en plats baserad på deras egna erfarenheter 

och upplevelser utan har givits utifrån vad en annan dominant grupp ansett varit relevant. På så vis 

har kvinnors sensus fidei fidelis inte fått tagit en lika stor plats i det allmänna consensus fidelis. Den 

patriarkala normen har istället fått stå som den rådande paradigmet som kvinnor varit tvingade att 

acceptera och anpassa sig till, för att få ta del av trosgemenskapen. Här delar alltså Johnson samma 

kritik som Harvey angående en dominant och konsensusinriktad gemenskap. För Johnson blir det 

därför viktigt att olika röster får vara med och forma kyrkans andliga och sociala liv. En kyrka som 

tar i beaktande olikhet är en kyrka som låter olika narrativ från olika människor ta plats och forma 

kyrkan och blir ett sätt för människor att känna igen sig i kyrkans många olika ansikten och 

berättelser. 

Detta skiljer sig från Zizioulas som kritiserar inkludering som sker utifrån sociala identiteter. För 

Zizioulas blir detta en form av substantiell olikhet som inte tar i beaktande det som faktiskt gör 

människor unika (kategorier som kvinna säger exempelvis inget unikt om en person) och innebär 

bara ännu ett sätt att kategorisera människor utifrån generella, enhetliga uppfattningar. Istället 

menar Zizioulas att det är människan, utifrån hennes unika relationella olikhet, som kyrkan måste 

vara öppen för och välkomna och helt bortse från vad personen har gjort eller vilken identitet hon 

bär på. Kyrkans uppgift blir därför inte att inkludera specifika marginaliserade grupper utan att 

möta varje människa som en unik person, för att inte riskera att reproducera skapelsens substantiella

enhet och släta över människans relationella gemenskap med Gud. När kyrkan istället blir en plats 

som välkomnar alla, oavsett vem det är, kan de samlas kring Kristus och relatera till det gudomliga 

och det eviga genom gemenskap med Gud och varandra. 

Dessa två synsätt utgår alltså från två helt olika definitioner av olikhet som inte går att harmonisera 

med varandra. I jämförelse med Zizioula blir Johnsons förståelse av olikhet ännu ett sätt som 

mångfalden döljs bakom enhetliga identiteter. Den kollektiva berättelsen om kvinnors kamp som 

Johnson talar om som ett sätt att frigöra och inkludera blir för Zizioulas ett annat sätt att osynliggöra

den unika relationen varje person har till sin omvärld. Även om Zizioulas själv inte konkretiserar 

sitt resonemang så tydligt i sin text anser jag att hans resonemang kan förstås som en allmän 

skepticism mot alla övergripande narrativ som beskriver relationer och förhållanden människor 

emellan på ett enhetligt sätt.  Samtidigt bör denna olikhet inte överdrivas. Även i Johnsons text 

framhävs just vikten av att en mångfald av berättelser får ta plats i kyrkans liv och det faktiska 

syftet med Johnsons text är att möjliggöra för fler röster, inte byta ut en stängd norm till förmån för 

en annan. 
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I jämförelse med Johnson blir Zizioulas förståelse problematiskt på ett annat sätt. Genom att sätta 

den relationella olikheten som grundläggande för kyrkans inkludering osynliggörs de problem som 

existerar med den sociala exkludering som ibland görs i kyrkan. Huruvida människor uppfattas som

olika utifrån olika sociala identiteter blir irrelevant för Zizioulas, eftersom alla människor är unika 

på ett helt annat sätt. En kyrka som bara består av män kan exempelvis ses som lika bred och full av

mångfald som en kyrka bestående av både män och kvinnor, utifrån den relationella olikheten. Det 

finns också en risk att ett fokus på en relationell olikhet legitimerar socialt förtryck: den som 

förtrycker kan alltid försvara sig med att den andres relationella olikhet fortfarande respekteras och 

alla former av diskriminering och exkludering bara råkar vara en slump. Frågan är dock om detta är 

en giltig kritik av Zizioulas. Så länge som en person behandlas utifrån något annat än sin 

relationella olikhet, bör det innebära att hon blir behandlad utifrån sin substantiella olikhet och 

därmed blir hon behandlad felaktigt. Om en kvinna hindras från att delta i en aktivitet i kyrkan 

utifrån något som har med henne som kvinna att göra så blir hon inte behandlad relationellt. Alla 

former av medvetandegöranden av dolda strukturer som agerar på kategoriseringar eller normer 

borde då ses som något positivt och välkomnande, eftersom det hjälper individer och kyrkan i stort 

att se bortom det substantiella mot det relationella. 

Intressant nog delar båda texterna en balans i att framhäva enhet och mångfald. För Johnson skapas 

den gemensamma identiteten genom Kristus som tolkningsram. På så vis kan det existera en stor 

mångfald av erfarenheter och upplevelser men de sätts hela tiden i relation till Jesus liv, död och 

uppståndelse. För Zizioulas är Kristus den brygga som människan kan möta det gudomliga genom 

och bli inbjuden till en gemenskap som tar den andres unikhet på allvar och öppnar upp för en 

gemenskap som sträcker sig till alla kristna och deras relationer runt om i världen. Utan Kristus kan 

inte människan möta den andre som den andre. På så vis blir Kristus den enhet som båda författarna

pekar på som upprätthåller gemenskapens mångfald och olikhet. 

3.2 De teologiska världarnas giltighet för inkludering 

I inledningen beskrevs Jones teologiska världar som ett sätt att tala om existentiella tankar och 

erfarenheter som finns i samtiden. Det innebär inte att de teologiska världarna är det bästa eller mest

utförliga sättet att förstå dessa strömningar men det kan ge en viss fingervisning vad en 

inkluderande ecklesiologi behöver förhålla sig till och bemöta. Ovanför diskuterades de olika 

texternas sätt att förstå olikhet och jag ska nu analysera hur denna olikhet förhåller sig till de 
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teologiska världarna och vilken inkludering det leder till. 

I presentationen av Johnson lyftes tre olika världar som framträdande: 

– Separation – Upplevelser av att vara alienerad från kosmos i en slags tyst, tomt och 

meningslös existens.

– Konflikt – Den mänskliga kampen mot förtryck och lidande, det djävulska och det onda. 

– Tomhet  – Upplevelser att vara alienerad från sig själv, osynlighet och det bortglömda jaget. 

Hon kritiserar vidare the patronage model som hon menar rör sig i en alldeles för smal förståelse av

helighet kring frågan om synd och fromhet. Johnson förkastar dock inte denna förståelse av helighet

men öppnar upp för en mer alldaglig och bred förståelse av helighet. På så vis går det därför att dela

upp the patronage model och the companionship model i två kategorier och se vilka teologiska 

världar de förhåller sig till: 

The patronage model The companionship model

Teologisk värld Teologisk värld 

Fördömelse – Förlåtelse Separation – Återförening  

Konflikt – Upprättelse 

Tomhet – Uppfyllelse 

Utifrån schemat ovan går det alltså att dra slutsatsen att the companionship model tydligt inkluderar 

fler teologiska världar i sin syn på de heligas gemenskap än the patronage model. En annan styrka i 

the companionship model är också dess öppna syn på att inkludera olika erfarenheter. Den enskildes

synd som lyfts i världen som karakteriseras av fördömelse (värld fyra) kan då bli ett av många olika 

sätt att förstå helighet i Johnsons modell. Det bör dock poängteras att det är den teologiska världen i

sig som kan inkluderas, den världsbild som the patronage model representerar med sin hierarkiska 

och exkluderande struktur menar Johnsons inte bör användas. Det finns alltså en god möjlighet för 

Jones teologiska världar att operera och fungera tillsammans med Johnsons resonemang. 

I presentationen av Zizioulas lyftes en viss problematik mellan att Zizioulas diskuterar utifrån den 

relationella olikheten som sker på en ontologisk nivå och Jones teologiska världar som beskriver en 

existentiell problematik som kan knytas till en mer substantiell olikhet. Denna skillnad riskerar, som

tidigare nämnt, att göra Jones kategorier till en form av substantiell indelning som Zizioulas ställer 

sig kritisk mot. Betyder det att Zizioulas förståelse av inkludering är inkompatibel med Jones 
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teologiska världar? Inte nödvändigtvis! 

Den huvudsakliga konflikten för Zizioulas är människans (och skapelsens) oförmåga att balansera 

enhet och mångfald. Istället för att möta den andre som unik influeras människan av skapelsen och 

möter den andre utifrån generaliseringar och kategorier. Det är en ontologisk konflikt men som ger 

erfarenheter i verkligheten som leder till existentiella problem. Inte minst blir världen som 

karaktäriseras av separation (värld ett) en implicit beskrivning av konflikten mellan människans 

mångfald och enhet. Denna konflikt löper dock för Zizioulas genom allt som existerar. På så vis är 

det möjligt att förstå världen som karakteriseras av separation som en övergripande erfarenhet som 

delas av hela mänskligheten. Med andra ord beskriver Jones, med en annan terminologi, 

konsekvenserna av Zizioulas ontologiska konflikt vilket då kan förstås på följande sätt: 

Ontologisk verklighet 

Människans unika person i konflikt med skapelsens enhet → Existentiella erfarenheter av separation och vilsenhet 

Utifrån modellen ovan är det då möjligt att harmonisera Jones första värld med Zizioulas 

resonemang. Hur är det då med de andra teologiska världarna? I presentationen lyftes vikten att 

någon form av inre relation mellan de teologiska världarna upprättades för att det skulle vara 

kompatibelt med Zizioulas text och i modellen ovan blir alltså världen som karakteriseras av 

separation högre prioriterad, eftersom den gäller alla människor, än de andra teologiska världarna. 

Det betyder däremot inte att de andra teologiska världarna inte kan vara relevanta på ett annat sätt i 

förhållande till ovanstående resonemang. I presentationen presenterades idén att de andra teologiska

världarna och deras våndor kunde förstås som en implicit konsekvens av den ontologiska konflikten

och utifrån en sådan tanke är det möjligt att göra följande modell: 

Ontologisk verklighet 

Människans unika person i konflikt med skapelsens enhet → Existentiella erfarenheter av separation och vilsenhet 

     Konflikt och upprättelse (värld två)

     Tomhet och uppfyllelse (värld tre)

     Fördömelse och förlåtelse (värld fyra) 

                 Lidande och uthärdande (värld fem)
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När människans unikhet hotas av skapelsen uppstår en ontologisk konflikt i människan över vad 

hennes syfte och mening är. Det leder till erfarenheter av separation och alienation i relation till sin 

omvärld. När människan, utifrån dessa erfarenheter, söker sig bort från Gud (uppenbarelsen) för att 

finna mening får hon nya erfarenheter som leder till nya våndor (de andra teologiska världarna) som

gör henne allt mer alienerad och främmande inför Gud. Vilken världs vånda som blir framträdande 

beror alldeles på vilka erfarenheter personen upplever och vilka relationer hon bär med sig. 

Utifrån detta går det alltså att se en rörelse som går neråt, från den ontologiska konflikten, som leder

fram till erfarenheter av olika teologiska världar. Samtidigt sker också en rörelse uppåt, när en 

människa tar del av den teologiska världens uppenbarelse som skapar en ny form av meningsfullhet 

som ger henne en viss möjlighet att hantera den övergripande ontologiska konflikten igen. Utifrån 

en sån förståelse är det möjligt att bevara den dialektiska rörelse som existerar i Jones teologiska 

världar och samtidigt föra samman det med Zizioulas tanke om enhet och mångfald. Den värld som 

karakteriseras av separation blir den beskrivning som omsluter alla människor i en större ontologisk

konflikt, samtidigt som mångfalden (som kommer till uttryck i de andra teologiska världarna) 

tydliggör varje människas unika relation till den. Denna uppdelning kan uppfattas som hierarkisk 

där vissa existentiella erfarenheter kan ses som mer grundläggande än andra, men det måste inte 

uppfattas som något negativt. Modellen förklarar ett ursprungsförhållande och hur de förhåller sig 

till varandra, eller med andra ord, deras relation till varandra. 

En risk som denna modell bär med sig är dock att den gör en viss teologisk värld mer universell än 

andra, vilket går emot syftet med att framhålla en mångfald av existentiella erfarenheter. Poängen 

med Jones resonemang är att människor rör sig i en viss teologisk värld på grund av att deras 

erfarenheter leder fram till vissa våndor. I det här fallet blir Zizioulas förståelse utgångspunkten för 

alla människor istället för deras egna sensus fidei fidelis. På så vis blir modellen snarare en 

förklaring ovanifrån än underifrån. Det är då nödvändigt att ställa frågan: kan verkligen alla 

människor känna igen sig i den första teologiska världen och enas om att den har företräde över alla 

andra teologiska världar? 

Risken blir att modellen bara leder till ännu en form av konsensusmetod. Den avgörande skillnaden 

är dock, till skillnad från konsensusmetoden, att de olika teologiska världarna inte ska ignoreras, 

bara för att den övergripande ontologiska konflikten förenar alla människor. Poängen med Zizioulas

idé om enhet och mångfald är att ingen av dem har företräde över den andre. Eftersom människan 
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också rör sig i en skapelse som utgår från substantiella olikheter så kommer det få konsekvenser för 

vilka erfarenheter hon får och vilken möjlighet hon har att bygga en ny relation med Gud. Därför 

måste den teologiska värld hon befinner sig i hanteras för att det ens ska vara möjligt att hantera den

ontologiska konflikt som Zizioulas lyfter. 

Utifrån denna tanke skulle det vara möjligt att både göra alla de teologiska världarna relevanta men 

på olika sätt. Att leva i de andra teologiska världarna behöver inte ses som ett sätt att hantera den 

övergripande ontologiska konflikten utan är till för att skapa nog mycket erfarenheter av 

meningsfullhet för att kunna hantera världen som karakteriseras av separation och söka efter 

gemenskapen med Kristus. Kyrkan behöver då vara öppen för varje människa, oavsett vilken 

erfarenhet hon bär på och visa på hur den hänger ihop med den större ontologiska konflikten. Det är

i den unika personens existentiella erfarenheter som nyckeln till att förstå den ontologiska 

konflikten ligger. På så vis blir mångfalden viktigt och nödvändig, samtidigt som den sätts i en 

övergripande kontext  genom värld ett som ger syfte till att söka gemenskap med andra unika 

personer som delar en och samma enhetliga vånda. 

Sammanfattningsvis går det därför att säga att Johnsons resonemang är enklare att harmonisera med

Jones teologiska världar eftersom hennes resonemang förutsätter att olika erfarenheter (som hör till 

olika teologiska världar) ska få plats att forma den kristna gemenskapen. Zizioulas resonemang å 

andra sidan lägger en så stor tyngd på den ontologiska konflikten att flera av de teologiska 

världarna, som snarare agerar på en konkret existentiell nivå, riskerar att bli meningslösa och direkt 

kontraproduktiva. Det är dock möjligt att justera Jones teologiska världar så att världen som 

karakteriseras av separation förstås som en avspegling av den ontologiska konflikten. Då kan  de 

andra teologiska världarna bli relevanta som utflöden och en källa till förnyad meningsfullhet som 

leder människan till att söka en gemenskap med Kristus. 

3.3 Traditionens roll i inkludering 

En annan viktig fråga som lyftes i inledningen är hur traditionen i form av consensus fidelium kan 

bli ett hinder för inkludering idag. Om den enskildes existentiella erfarenheter inte går i linje med 

den traditionella förståelsen finns risken att erfarenheten förkastas eller ogiltigförklaras som kristet. 

Hur kan denna konflikt minimeras?

För Johnson blir traditionen viktig utifrån dess möjlighet att vara en katalysator för kampen idag. 

Den kristna gemenskapens historiska erfarenheter är viktiga, inte för att vi alltid kan känna igen oss 
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i dem eller att den kan sätta fingret på den problematik som upplevs idag, däremot kan den påminna

den kristna kyrkan om att människor har kämpat genom historien med olika problem. Ibland har de 

övervunnits och ibland inte, men den talar om för de kristna att de inte är ensamma utan tillhör en 

tradition av människor som försökt skapa mening och syfte i sina liv i ljuset av Jesus liv, död och 

uppståndelse. Även om kampen varierat har det varit en ständigt kamp för människor (och speciellt 

kvinnor) att få bli tagna på allvar utifrån sina egna erfarenheter och villkor. Traditionen bevarar 

därför inte bara strikt teologiska och dogmatiska idéer och resonemang utan bakom dessa finns en 

historia av människor som själva levt och burit på oro och våndor kring livet. 

Johnsons resonemang blir då ett sätt att göra traditionen relevant utan att oreflekterat acceptera den 

som normerande för människors existentiella erfarenheter idag. Det blir inte heller ett sätt att 

omformulera traditionen på ett sådant sätt att det förlorar sin historiska förankring för att passa i en 

modern kontext. Istället kan Johnsons resonemang användas för att bekräfta att historien ger oss 

olika synsätt på vad som varit människors existentiella erfarenheter, erkänna att det skiljer sig från 

idag på vissa sätt och samtidigt se tidigare generationers kamp för mening som skäl för att också 

ska fortsätta kampen och reflektionen över vad det är att vara människa idag. 

Även hos Zizioulas finns en viss kritik mot ett ensidigt fokus på traditionen. Syftet med traditionen 

är att skapa en enhet (som kommer till uttryck genom dopet, eukaristin och ämbetet) inom kyrkan 

som kan ta tillvara på en mångfald av olikhet. För att den olikheten ska kunna existera måste kyrkan

vara en plats där unika relationer kan skapas som sträcker sig bortom substantiella kategoriseringar. 

Detta görs genom att gemenskapen tillåts inneha en så stor frihet att vara unik att varje person kan 

uppfattas och bejakas som den unika person hon är. Därför går det att förstå Zizioulas resonemang 

på två olika sätt i förhållande till traditionen. Å ena sidan kan Zizioulas resonemang förstås som att 

det är mer i linje med Johnsons. Traditionens legitimitet ligger i dess förmåga att fånga upp 

den olikhet som råder mellan människor. Eftersom människor kan bära på olika relationer till 

traditionen, kyrkan och sin omvärld måste också kyrkan tillåta denna mångfald för att bära en 

legitim enhet. På så vis kan enhet uppstå kring att traditionen är viktig, men på olika sätt för olika 

personer i kyrkans gemenskap. 

Ett annat sätt att förstå Zizioulas resonemang är att delar av traditionen är mer legitim än andra. Om

traditionen skapar enhet kring Kristus så är den legitim eftersom den upprätthåller en väg till den 

relation som säkerställer alla andra relationers unikhet. Erfarenheter som riskerar att skapa oenighet 

kring Kristus kan då avfärdas som splittrande och därmed inte inkluderas i kyrkans större 
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gemenskap. På så vis kan det existera olika erfarenheter på vissa punkter i kyrkan men just i frågan 

om Kristus måste en viss traditionell enhet existera, för annars kan inte en faktiskt gemenskap 

existera över huvud taget. På så vis kan alltså Zizioulas resonemang både leda till mer inklusion och

exklusion beroende på vart tyngdpunkten hamnar. 

Den sistnämnda tolkningen ligger dock mer i linje med Zizioulas övergripande teologi som lägger 

en stor vikt vid upprätthållandet av relationen till Kristus och att kyrkan måste bära på en enhet som

förhindrar mångfalden från att splittras. Skulle det råda en oenighet kring den traditionella synen på 

Kristus som inkarnationen av det fullständigt gudomliga och fullständigt mänskliga skulle det inte 

existera någon väg för människan att överkomma den ontologiska konflikten mellan enhet och 

mångfald. Traditionen får alltså en viss relevans i både Johnsons och Zizioulas resonemang, men 

utifrån olika aspekter. För Zizioulas har dock ett consensus fidelium kring Kristus centrala roll i 

kyrkan en mycket tydligare och idealiserad form än hos Johnson. 

En gemensam punkt som båda teologer lyfter är dock en betoning på kyrkans framtid som den plats 

där inkludering kan ske på ett mer genuint sätt. För Johnson kan inte en återgång till en äldre 

traditionell gemenskap lösa samtidens problem och för Zizioulas har det aldrig funnits en tid när 

kyrkan och framförallt skapelsen varit en helt genuin gemenskap. På så vis pekar båda teologer mot 

att inkludering av olikhet sker i en framtida situation, antingen mer konkret och jordnära som i 

Johnsons fall, eller mer abstrakt och eskatologiskt som i Zizioulas fall. 

4.0 Avslutande diskussion – en inkludering som beaktar pluralism  

Jag har nu gjort en jämförande analys av Johnson och Zizioulas texter och lyft fram vilka 

möjligheter de har att skapa inkludering utifrån deras syn på olikhet, förhållningssätt till Jones 

teologiska världar och den kristna traditionen. I den här delen kommer jag nu diskutera resultatet 

och utifrån det besvara min frågeställning som är följande: Hur kan communioecklesiologin 

användas för att öka kyrklig inkludering som tar i beaktande en existentiell pluralism?

Utifrån analysen är det möjligt att konstatera en tydlig observation: communioecklesiologin kan 

leda till väldigt olika sätt att inkludera på beroende på hur den utformas. Även om det här arbetets 

syfte inte varit att hitta det bästa eller enda sättet som communioecklesiologin kan inkludera på är 

det möjligt att dra vissa slutsatser om hur väl dessa två teologers texter kan inkludera en existentiell 

pluralism. Men innan några slutsatser dras om respektive synsätt kommer jag först presentera några 
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allmänna slutsatser som det här arbetet påvisat. 

För det första är det möjligt att bekräfta Doyles påstående att communioecklesiologin kan användas 

för att inkludera en mångfald av perspektiv. Trots att communioecklesiologin har använts historiskt 

och i nutid som ett sätt att söka en större enhet och i vissa fall även till att skapa en likriktning av 

teologiska och ecklesiologiska synsätt (och indirekt av vilka existentiella erfarenheter som får 

utrymme) har analysen av Johnson och Zizioulas texter bekräftat att moderna reflektioner kring 

kyrkans gemenskap utifrån kyrkan som en communioecklesiologi kan bevara och premiera 

olikheter. Båda texterna fastslår dessutom att olikhet är en grundläggande del av kyrkans existens. 

Kyrkan kan inte bestå som en helig gemenskap om inte olikheter bekräftas och bejakas, antingen 

utifrån sociala identiteter och erfarenheter eller eller genom relationella olikheter utifrån en 

bekräftelse av varje människas unika person och relation med skapelsen. Detta är en viktig 

observation att tydliggöra, inte minst på grund av de strömningar som bland annat Gerard Mannion 

lyft, när mer exklusivistiska rörelser intar en en växande och högljudd röst inom vissa 

kyrkosamfund. Utifrån synen att olikhet måste få bestå för att kyrkan ska kunna bestå tvingar det de

inomkyrkliga grupperingarna att också finna strategier som tillåter den andre att inte bara existera i 

sammanhanget utan också synas, höras och bekräftas utifrån sin unika person eller erfarenhet. 

För det andra kan communioecklesiologin ge verktyg för att förstå kyrklig enhet på ett annat sätt än 

konsensusmetoden. Istället för att se likheter som en grundläggande symbol för kyrkans gemenskap 

så presenterar både Johnson och Zizioulas texter en kyrklig gemenskap som bygger på en enhet i 

olikheter. Även om människor är olika kan de alla relatera till gemensamma beröringspunkter inom 

kyrkan, exempelvis relationen till eller berättelsen om Kristus som kan leda till att olika 

uppfattningar kan samexistera och samtidigt tala om vad det är att vara kristen idag. På det sättet 

kan communioecklesiologin lösa den problematik som Harvey lyfter om hur vissa perspektiv blir en

tvingande norm för alla att acceptera för att kunna vara med i en gemenskap. Istället för att låta en 

enhetlig dominant åsikt diktera hur varje person ska relatera till den kristna tron kan varje människa,

utifrån sina unika erfarenheter och relationer komma till kyrkan och bli en del av en större kristen 

gemenskap. Även om berättelsen om Kristus eller gemenskapen kring Kristus kan ses som fasta 

punkter som gör det möjligt att tala om en kristen gemenskap behöver de inte fungera exkluderande 

utan inkluderande som sätt att utifrån olikhet mötas i genuina relationer och erfarenheter. Det finns 

alltså en viss betoning på varje människas sensus fidei fidelis som relevant och viktigt även om det 

inte leder fram till samma slutsatser. Enheten verkar alltså ligga i att upprätthålla just olikhet. 
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För det tredje kan communioecklesiologin användas på ett fruktbart sätt för att möta de existentiella

erfarenheter som det postmoderna samhället har öppnat upp för, förutsatt att de förstås utifrån Jones

teologiska världar.  Genom att kunna ta vara på just olika erfarenheter och den unika situation som 

varje människa befinner sig i kan dessa synsätt ta tillvara på det individualistiska krav som Mannion

lyfter om att individens själv kan vara med och forma den gemenskap hon befinner sig i. 

För det fjärde innebär inkluderande en större betoning på kyrkans eschaton. När en kyrkosyn knyter

an till en viss historisk tidpunkt eller tradition i för hög grad riskerar resonemanget att hamna i en 

allt för idealiserad bild av kyrkan som kan romantisera idén om en enhetskyrka som aldrig fanns 

eller som osynliggör eller slätar över den exkludering som var rådande i en annan kontext. Det 

riskerar också att lyfta fram historiska våndor på ett sätt som kan upplevas som oigenkännligt eller 

irrelevant för de erfarenheter som människor möter i samtiden, detta blev speciellt tydligt i the 

patronage model. Genom att fokusera på den framtid som kyrkan strävar mot möjliggör det ett 

annat sätt att vilja bli en annan form av gemenskap som kan inkludera som inte skett förut där den 

andre tas i anspråk på ett nytt och och mer inkluderande sätt. 

4.1 Inkludering i praktiken 

Men hur väl kan då respektive communioecklesiologi inkludera en existentiell pluralism? För att 

kunna besvara den frågan behövs en redovisning som utgår från hur respektive perspektiv faktiskt 

skulle kunna leda till inkludering i praktiken. 

Johnsons syn på olikhet innebär en inkludering som kan bemöta samtidens existentiella erfarenheter

på ett meningsfullt och fruktbart sätt. I min analys har jag visat att Johnsons synsätt lämpar sig väl i 

erfarenheter kopplade till förtryck och utanförskap baserat på sociala identiteter. Människor som 

kämpar för att höras, respekteras och bli synliggjorda kommer därför finna en god möjlighet till 

kyrklig inkludering genom att använda sig av Johnsons resonemang. The companionship model 

utökar synen på det heliga som något som kan delas av hela den kristna gemenskapen. Det gör 

också att varje person har något att bidra med, varje berättelse säger något om vad den kristna 

erfarenheten innebär. Samtidigt kan också Johnsons resonemang tilltala en mer traditionsinriktad 

communioecklesiologi utifrån hennes bekräftelse av traditionen som relevant och viktig idag. Även 

om traditionen inte alltid kan säga vad som är rätt i samtiden, kan den vittna om att människor idag 

står i en obruten kedja av människor som i alla tider har vänt sig till berättelsen om Kristus för att 

förstå sin vånda och söka frigörande uppenbarelser. Därför måste traditionen bevaras och behandlas 
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med respekt, eftersom den representerar den anonyma gemenskapen av kristna som förberett vägen 

för alla kommande kristna generationer och pekar därmed också mot framtidens eschaton och 

vikten av att fortsätta kampen för det kommande Gudsriket. 

En annan viktig aspekt av Johnsons förståelse av inkludering är hennes analys av omvärlden. 

Eftersom Gud opererar även utanför den kristna gemenskapen gör det att kyrkan har en naturlig 

anledning att försöka öppna sig och välkomna människor från andra samfund och till och med andra

religioner. Det gör att människor med erfarenheter som sträcker sig utanför en traditionell kristen 

kontext kan bidra till den kristna gemenskapens övergripande meningsskapande. I en värld som blir 

allt mer global med influenser från många olika platser och med en allt större skepticism mot 

övergripande och helomfattande narrativ menar jag att Johnson presenterar en syn som skulle kunna

beskrivas som ett öppet narrativ. Berättelsen om Kristus blir ett sätt att relatera hela den 

övergripande historien, men det är inte den enda och genom helige andes hjälp fortsätter kyrkan att 

forma och formas av det omkringliggande samhället i en slags ömsesidig symbios. När individer 

med olika erfarenheter tillsammans får relatera och komma med olika synpunkter uppstår det som 

Johnson benämner som community memories som på ett positivt sätt tar vara på individens vilja att 

vara med och forma gemenskapen. På så vis kan också det individuella bli till något större, en 

kollektiv drivkraft för hela gemenskapen och en balans kan uppstå mellan å ena sidan den samtida 

behovet av individens möjlighet att påverka och samtidigt en vilja att ta del av en större gemenskap.

Zizioulas syn på olikhet innebär en inkludering som inte ska hindras av vem en människa är eller 

har erfarit. Det som gör varje person unik är hennes relationer som uppstår i en genuin gemenskap. 

När människor samlas i kyrkan och tar del av dopet och eukaristin möts människor inte längre 

utifrån förutbestämda kategorier eller uppfattningar utan den andre möts i en helt ny relation som 

gör att den andre förstås på ett nytt sätt: som helt unik och värd att älskas. Kyrkans gemenskap är 

därför kallad att möta alla människor på detta unika sätt. Varje människa blir därför nödvändig för 

gemenskapen eftersom varje ny person bidrar till att ytterligare en ny och unik relation bildas. 

Konsekvensen av detta är att kyrkan får en speciell plats i världen, som en motpol till en skapelse 

som annars försöker förhindra denna unika relation och få människan att återvända till en anonym 

enhet. Människan får då en möjlighet att bryta med sin existentiella vånda och återvända till en 

genuin gemenskap igen. Alla andra former av existentiella erfarenheter blir därför underordnade 

denna övergripande kamp mellan det substantiella och relationella. Zizioulas synsätt lämpar sig 

därför väl med samtidens önskan att bevara individen som unik och värdefull. Samtidigt tar 
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Zizioulas bort en stor del av vad som traditionellt kan uppfattas som unikt i form av individens 

erfarenheter, identiteter eller åsikter. Istället blir detta sätt som en individ fråntas det som gör henne 

till en unik individ, enligt Zizioula. På ett sätt riskerar därför detta synsätt att bli en form av 

”utifrån-perspektiv” som ska läggas på individens situation, snarare än som en egen erfarenhet som 

kommer inifrån. Genom att tala om människans problematik på en ontologisk nivå fråntas också en 

del av människans möjlighet att själv forma erfarenheten, eftersom konflikten gäller över hela 

skapelsen enligt Zizioulas. Även om Jones teologiska världar kan få en plats i Zizioulas resonemang

blir de sekundära till just det ontologiska problemet vilket också resulterar i att den existentiella 

pluralismen får en sekundär plats till förmån för en mer heltäckande ontologiskt konflikt. Samtidigt 

är frågan om inte lösningen som Zizioulas ger kan presentera en mer unik förståelse av individen än

Jones teologiska världar kan göra, dessvärre påverkar det dock inte möjligheten att inkludera en 

existentiell pluralism. 

Om Jones teologiska världar ska ses som en rimlig tolkning av samtidens existentiella erfarenheter 

så är Johnsons förståelse bäst lämpad att inkludera dessa erfarenheter. Detta eftersom Johnsons text 

förhåller sig till flest av de teologiska världarna och ger exempel på hur de kan bemötas på ett sätt 

som både beaktar våndans existens och uppenbarelsens möjlighet. En annan styrka i Johnsons 

resonemang är också att the companionship model kan förstås som ett öppet narrativ: nya 

erfarenheter och nya teologiska världar kan få plats utan att modellen i sig blir irrelevant. Det 

betyder dock inte att modellen ska förstås som en ”blueprint-ecclesiology”: syftet är inte att förklara

hur kyrkan i stort ska se ut eller operera, utan snarare hur modellen kan vara ett verktyg och ett 

synsätt för att inkludera fler tankar om vad det kan vara att vara kyrka och kanske främst en helig 

gemenskap i samtiden. 

Om Jones teologiska världar kan förstås på andra sätt än den ursprungliga beskrivningen anser jag 

att Zizioulas resonemang kan, på ett fruktbart sätt, tala om teologiska världar, trots fokuset på den 

ontologiska konflikten. Världen som karakteriseras av separation blir, som tidigare nämnt, en 

avspegling av den ontologiska konflikten och den kyrkliga gemenskapen blir den uppenbarelse som

löser upp separationens vånda. Hoppet inför det kommande gudsriket och gemenskapen med 

Kristus blir en erfarenhet som bär människan genom hotet från döden och utplånandet av det som 

gör henne unik. Att vara separerad från denna gemenskap leder till att människan försöker hantera 

sin omvärld genom att förtrycka, dela upp, kategorisera och splittra den andre och skapelsen vilket 

får sitt uttryck i de olika teologiska världarna. Denna existentiella problematik blir då en spiral som 

blir allt värre och kanske till och med ger upphov till fler teologiska våndor än de som Jones lyfter 
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fram. Även Zizioulas resonemang kan därför förstås som ett slags öppet narrativ: erfarenheterna 

som uppstår från den ontologiska konflikten kan variera och se olika ut i olika historiska situationer 

men våndan och uppenbarelsen kring separation och gemenskap med Kristus förblir gällande för 

alla människor genom historien. Mångfalden av teologiska världar kan vara rimliga att lyfta i 

kyrkan, så länge de kan legitimera och peka åt den övergripande teologiska världen som består i 

människans separation från en genuin relation i Kristus.

Detta arbete har haft som mål att visa på hur communioecklesiologin kan användas på ett sätt som 

inkluderar en existentiell pluralism i kyrkan. Att kunna förhålla sig till samtida erfarenheter kring 

vad det är att vara människa och vilka frågor det medför är en viktig del av kyrkans uppdrag. I 

andra Vatikankonciliet beskrivs kyrkans uppgift som: 

[..] the Church has always had the duty of scrutinizing the signs of the times and of interpreting them in the 

light of the Gospel. Thus, in language intelligible to each generation, she can respond to the perennial 

questions which men ask about this present life and the life to come, and about the relationship of the one to 

the other. We must therefore recognize and understand the world in which we live, its explanations, its 

longings, and its often dramatic characteristics.161

För att kyrkan som gemenskap ska kunna ta på sig det här stora ansvaret krävs det en kyrka som 

kan förstå sig själv som en gemenskap som inte bara utgörs av en världsvid gemenskap som tror på 

och har sin tilltro till den treenige Guden utan också som består av en mångfald av tankar och 

synsätt som tillsammans måste få verka i och forma kyrkan. 

Communioecklesiologin är bara en av dessa ecklesiologiska synsätt. Det som trots allt förenar båda 

texterna är en betoning på att olikhet är lika viktigt för kyrkan som dess enhet är. Kyrkans framtid, 

oavsett vilket samfund som berörs, är därför att kunna ta tillvara på denna mångfald som kanske 

inte uppkommit med det postmoderna samhället men åtminstone blivit synliggjord. Det innebär inte

att alla perspektiv ska förstås som likvärdiga eller att den kristna kyrkan inte längre kan förstås som 

en enhet, däremot måste gemenskapen kunna acceptera och bejaka existensen av olika tankar just 

för att varje människa är unik med unika erfarenheter och relationer. Sammanfattningsvis behöver 

därför kyrkans consensus fidelis förstås som något annat än en samling av liktydiga erfarenheter och

uppfattningar. Varje människas sensus fidei fidelis är unikt och speciellt och bör tas i anspråk och 

faktiskt får höras. På så vis kan kyrkan på ett genuint sätt bli en kropp som inte består av en utan av 

161 Gudium et Spes §4, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_en.html (hämtad 2019-04-28) 
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många delar. 
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