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Inledning	

Relation är ett flyktigt och svårfångat begrepp. Relation kan ha med känslor att göra, med 

relationer mellan personer och varelser. Det kan också handla om relationer mellan ting, eller 

mellan storheter, som i matematiken, logiken och den teoretiska filosofin. På ett mänskligt 

plan kan man säga att relationer innefattar någon nivå av självständighet i gemenskap. 

Människor som är i relation till andra tenderar att påverka varandra, dela deras tankar och 

känslor, samt delta i aktiviteter tillsammans. En relation kan vara jämställd, hierarkisk, ytlig 

eller djup. På grund av detta ömsesidiga beroende kommer något som förändrar eller påverkar 

en medlem i relationen i någon grad också att påverka den andra medlemmen. 

Att säga att man tittar på det relationella handlar om att man just studerar hur saker och ting 

förhåller sig till varandra i vissa specifika områden eller situationer.  

 

Är det så även i teologin? Hur ser det ut med relationer inom teologin? Hur ser relationen till 

Gud och Jesus ut och hur ser relationen inom och mellan dessa storheter ut? Vilken relation 

har Sonen till Fadern och Anden till Sonen etcetera? Hur påverkas en relation av 

maktförhållanden? Vad skiljer relationen till en allsmäktig Gud från en relation till en Gud 

som har överlåtit makt till oss människor? I min uppsats vill jag titta närmare på frågor av det 

här slaget utifrån tre olika teologer som använder begreppet relation i sin forskning.  

Syfte	

I den här uppsatsen kommer jag att jämföra tre olika teologer som på ett eller annat sätt 

använder relation när de försöker beskriva och argumentera för sina teologiska ståndpunkter. 

De tre teologerna är sinsemellan olika och man kan fråga sig om det är möjligt och 

meningsfullt att jämföra dem med varandra. Jag tycker det. Relationer och relationsbegreppet 

har varit centralt i kristendomen genom alla tider även om fokus har skiftat. Treenighetsläran, 

tvånatursläran, eukaristimysteriet, forskningen kring den historiske Jesus och människan, 

processteologi och ”öppen teism” är alla exempel på teologier som på ett eller annat sätt 

behandlar relationer. De tre perspektiv jag kommer titta närmare på representeras av 

teologerna professor Elizabeth Johnson, professor Colin Gunton och professor C. Robert 

Mesle. 
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Problem	

Vad menar teologer idag med relationell teologi, hur använder de sig av begreppet och vilka 

konsekvenser får det för synen på Jesus Kristus, treenigheten och Guds allmakt? Jag har valt 

att titta närmare på relation utifrån dessa tre perspektiv eftersom samtliga av dem bär med sig 

relationella utmaningar. Synen på Jesus Kristus innefattar en relationell utmaning. Enligt 

tvånatursläran har Jesus två naturer, en mänsklig och en gudomlig, vilka står i relation till 

varandra. Det måste vi förhålla oss till när vi studerar eller bekänner oss till kristen tro.  

Treenigheten kan beskrivas som en relation i sig, den består av tre personer med inbördes 

relationer. Även här måste vi, om vi vill fördjupa oss i kristen lära, förhålla oss till dessa 

personer och deras enhet och fundera över relationen till dem/den. Guds allmakt är intressant 

utifrån ett relationellt perspektiv eftersom vår gudsbild påverkar vår gudsrelation. Relationen 

till något allsmäktigt är troligen inte densamma som till något som har begränsad, eller en 

annan typ av makt över oss. 

Frågeställning	

Min frågeställning lyder: På vilket sätt används ”relation” hos teologerna Elizabeth Johnson, 

Colin Gunton och C. Robert Mesle och vilka är deras huvudsakliga bidrag? 

Primärmaterial	

Mitt primärmaterial är: 

She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse av Elizabeth Johnson. 

The One, the Three and the Many av Colin Gunton. 

Process Theology. A Basic Introduction av C. Robert Mesle 

 

Mitt urval bör kommenteras eftersom det består av två monografier och en mer generell 

introduktion till ett teologiskt område. 

 

She Who Is av Elizabeth Johnson ses av många som ett standardverk inom feministisk teologi. 

Boken dekonstruerar och rekonstruerar en traditionellt patriarkal gudsbild med syfte att hitta 

en alternativ gudsbild som kan vara mer angelägen att skapa en relation till och därmed 

relevant för fler människor.  
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The One, the Three and the Many av Colin Gunton är en kritik av moderniteten som går ut på 

att vi i och med moderniteten har förlorat, eller åtminstone försämrat vår relation till Gud. 

Guntons bok tar sin utgångspunkt i relationen, och icke-relationen, till treenigheten som han 

ser som kristendomens mest grundläggande idé. 

 

Process Theology. A Basic Introduction av C. Robert Mesle är som titeln antyder en 

introduktion till processteologin. Jag valde boken för att den är bred och ger en god bild av 

vad processteologi är och för att den anknyter till den filosofi som ligger till grund för 

processteologi utan att bli alltför filosofisk. Robert Mesle själv har goda kontakter med de 

mest tongivande namnen inom processteologi John Cobb och Peter Griffin. Bland annat har 

John Cobb skrivit det avslutande kapitlet i boken. I boken finns inte mycket skrivet om 

treenigheten men jag har istället hittat material i en annan bok, Searching For an Adequate 

God.  

Sammantaget medför detta att jag kan jämföra de olika teologerna och teologierna på ett bra 

sätt.  

 

Nedanstående böcker är mitt huvudsakliga sekundärmaterial: 

Searching For an Adequate God av John B. Cobb Jr. och Clark H. Pinnock (editors) 

Systematisk teologi, en introduktion av Mattias Martinsson mfl. 

 

Dessutom har jag lyssnat igenom ett antal föreläsningar som finns att se på internet. Bland 

andra: 

”Creation by the Triune God: Colin Gunton’s Doctrine of Creation” av professor Murray Rae 

och ”Process Relational Theology” av professor C. Robert Mesle.  

Metodreflektion	

Metoden är en kombination av deskriptiv metod och komparativ metod då jag kommer att 

beskriva och analysera olika teologers syn på relationell teologi samt hur de förhåller sig dels 

till varandra och dels till mer traditionella inriktningar inom teologin. Jag kommer att gå 

igenom varje teolog utifrån tre perspektiv i analysdelen för att sedan jämföra och utvärdera i 

diskussionsdelen där jag även ger mina egna reflektioner. 



	 6	

Introduktion	och	forskningsöversikt	

Innan vi går in på de olika teologerna och deras forskning kan det vara bra att kort beskriva 

vissa förhållningssätt och läror som är bra att ha med sig in i diskussionen om relationell 

teologi. Därefter kommer jag i analysdelen presentera respektive teolog främst utifrån 

primärlitteraturen varefter jag går in på de tre områdena Jesus Kristus, treenigheten och Guds 

allmakt. I den därpå efterföljande diskussionen jämför jag de tre teologerna och deras bidrag 

och deras syn på relationell teologi för att sedan avsluta med min slutsats.  

En ytterligare kommentar är att jag strävar efter att använda mig av ett så neutralt språk som 

möjligt avseende genusbestämning av Gud. Detta är dock inte konsekvent till hundra procent 

då det ibland krävs en genusbestämning för tydlighetens och analysens skull.  

Klassisk	teism	

När man studerar relationell teologi framkommer ibland någon typ av konflikt och spänning 

med andra teologiska och filosofiska inriktningar som exempelvis klassisk teism och olika 

moderna och postmoderna idéer. I detta avsnitt kommer jag att fokusera extra på teism. Teism 

är inte vilken kristen inriktning som helst utan kanske den som i allra största utsträckning har 

legat till grund för åtminstone den kristna teologin i västkyrkan.1 De klassiska teisterna ser 

Gud som Den Högste. Den som skapade allt och styr över allt. De ser Gud som arkitekt och 

härskare över världen och det är centralt att Guds gudomlighet är opåverkad av världen och 

att Gud behåller sitt oberoende från den. Guds perfektion till skillnad från det skapades 

imperfektion ligger i Guds oändlighet jämfört med vår ändlighet. Klassisk teism kan ses som 

det primära sätt som den västerländska kyrkan har konceptualiserat Gud. 

 

Teism är den teologiska grundförutsättning som flera av de mer relationella teologierna tar 

spjärn emot och som kan betraktas som en av orsakerna till att viss relationell teologi vuxit 

fram. Man skulle kunna sammanfatta klassisk teism i sex punkter, se nedan. Beskrivningarna 

bygger på den klassiska thomistiska gudsuppfattningen så som processteologen David Griffin 

uppfattar dem.2 

 

 

																																																								
1	Elizabeth	A.	Johnson,	She	Who	Is:	The	Mystery	of	God	in	Feminist	Theological	Discourse	(New	York:	
Crossroad,	1993).	sid	19	
2	David	Ray	Griffin,	God,	Power,	and	Evil:	A	Process	Theodicy	(Louisville,	Ky:	Westminster	John	Knox	Press,	
2004).	sid	72	ff	
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Ren verklighet 

Ren verklighet bygger på en aristotelisk tanke att allting som existerar är en kombination av 

form och materia där varje sak äger både aktualitet och potential. Potential är vad som kan 

komma att ske, det är ett framtida tillstånd, eller vad som hade kunnat vara fallet i en annan 

verklighet. I klassisk teism tar sig denna rena verklighet två uttryck. Det första är att Gud är 

perfekt. Perfektionen är hundra procent varför det inte kan finnas någon ytterligare framtida 

potential i Gud. Gud kan inte bli mer perfekt. Denna uppfattning har flera logiska 

konsekvenser som jag återkommer till i några av de övriga punkterna men huvudpunkten 

under denna rubrik är att ingenting kan hända med Gud, bara av Gud. Ingenting i Gud kan tas 

bort och ingenting kan läggas till utan man kan säga att Gud är allt som Gud någonsin varit 

och någonsin kommer att vara och Gud kommer aldrig att vara vad Gud inte är. 

 

Oföränderlighet 

Guds oföränderlighet kommer ur den rena verkligheten. Gud kan inte förändras eftersom Gud 

är ren perfektion och en förändring skulle innebära att Gud inte var perfekt, eller blev icke-

perfekt.  Det finns olika synsätt på denna oföränderlighet, bland annat menar vissa att detta 

också inkluderar Guds känsloliv och att när det pratas om Guds glädje eller sorg i texterna så 

är det bara metaforer. Andra menar att Gud har förmågan att känna känslor men att det inte 

finns något i skapelsen som kan påverka Gud, utan allt Gud kan tänkas känna är endast upp 

till Guds fria val och suveräna vilja. 

 

Tidlöshet 

Teisten menar att Gud står i ett unikt förhållande till tiden. Gud är tidens ”utsida” och är en 

skapelse av Gud. Tiden har inte alltid funnits och kan en dag upphöra att existera och kan 

också förstås som evigheten. Guds förhållande till tiden är komplext och även om alla teister 

inte är ense om detaljerna, är de ense om att tiden inte är en begränsning för Gud. 

 

Enkelhet 

Enkelhet innebär att Gud inte består av delar som allt annat i universum. Gud är en och Guds 

enkelhet, eller enhet, innebär inte att Gud bara har en "del", utan snarare att Gud är endast ren 

form utan något material eller element. Det betyder också att ingenting kan läggas till eller tas 

bort från Gud, inklusive kunskap eller önskemål. Egenskaper som vi lägger hos Gud som till 

exempel vishet, godhet och makt kan inte hänföras till Gud själv utan bara till det som vi 

människor tänker om honom. En utmaning i detta inte minst om man pratar om en relationell 
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Gud är ju att Gud inte kan, eller behöver, ta till sig ny kunskap eftersom Gud då hade lagt till 

något till sig själv vilket Gud inte behöver.   

 

Nödvändighet 

Guds nödvändighet innebär att det är omöjligt för Gud att inte existera med tanke på att 

världen är fylld av det Gud har skapat. Guds nödvändighet handlar inte bara om Guds existens 

utan alla egenskaper som Gud har. Det är ingen slump att Gud är oföränderlig, enkel eller 

allvetande för något annat skulle inte vara Gud. 

 

Allmakt 

De flesta teologer har förstått allmakt som Guds förmåga att göra allt som är logiskt möjligt 

och som inte motsäger sig självt. Gud kan inte göra så att Gud själv inte existerar till exempel.  

För den klassiska teisten är listan över logiskt omöjliga handlingar väldigt liten. Men Gud 

handlar inte i strid med Guds naturs egen logik, men är fri att vilja och välja vad Gud vill 

vilket är en förutsättning för allmakt. Allmakt är direkt knuten till Guds suveräna vilja. Gud 

måste kunna få allt vad Gud vill, för om Gud skulle vilja någonting och inte lyckades skulle 

det vara en allvarlig begränsning av Guds väsen. Guds allmakt och vilja måste förstås i ljuset 

av uppenbar kreativ frihet.  

 

I och med upplysningen och modernismen ifrågasattes den teistiska uppfattningen och kritik 

kom från flera håll. Diskussionerna har givit upphov till helt andra gudsbilder såsom till 

exempel Gud som befriare, Gud som inkarnerad, den relationelle Guden, den lidande Guden, 

Gud som framtiden och den gömde okände Guden i mysteriet.3 

Kristologi	

Ett annat område som varit viktigt att titta närmare på i arbetet med uppsatsen är kristologin. 

Kristologin är ett stort område och här kommer jag kort beskriva vad det är och ge en 

översiktlig beskrivning av hur kristologin har utvecklats och vuxit fram. 

 

Kristologin har sin tidigaste utgångspunkt i Nya testamentet men har liksom övriga kristna 

läror utvecklats med tiden. Kristologin omfattar både en partikulär och en generell fråga då 

man å ena sidan reflekterar kring den fråga som Jesus själv ställde till sina lärjungar: ”Vem 

säger människorna att jag är” (Mark. 8:27-30) och å andra sidan reflekterar över om hur Gud, 

																																																								
3	Johnson,	She	Who	Is.	sid	21	
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den transcendente, blir immanent.4 Historiskt har kyrkan hävdat att Jesus Kristus fungerar 

som Guds konkretisering, alltså som den plats där Gud blir synlig och mer greppbar. Gud blir 

något som vi inte bara kan prata om, utan även något som vi kan känna och ta på.5   

 

En annan frågeställning handlar om kristologins ursprung. Kommer de första kristologiska 

föreställningarna utifrån Jesus självmedvetande eller är de kanske snarare utryck för kyrkans 

tolkning av hans person och verk? Den kristologiska debatten kan kort beskrivas som att ha 

rört sig kring två olika linjer, kontinuitetslinjen och diskontinuitetslinjen. Kontinuitetslinjen är 

den traditionella linjen som länge var den allmänt accepterade. Den går ut på att det fanns ett 

samband mellan Jesu syn på sig själv och urkyrkans tänkande om honom. Man förutsatte att 

Jesus messianska anspråk stod i direkt förbindelse med det urkristna tänkandet om honom, att 

Jesus hade ett messianskt självmedvetande.  

 

Diskontinuitetslinjen var en långt senare linje där teologer som Julius Wellhausen och Rudolf 

Bultmann var tongivande. Bultmann till exempel, menade att Jesus inte var en teolog utan en 

eskatologisk botpredikant som inte själv har kunnat ”bidra” till kristologins utformning.6 

Bultmann, som anses vara en ersättningsteolog, ser judendomen som legalistisk, en religion 

där laggärningar är vägen till frälsning och den egna rättfärdiggörelsen blir en konsekvens av 

individens förmåga att leva upp till lagen.7 Problemet för judendomen enligt detta perspektiv 

är att ingen kan leva upp till Guds lagkrav vilket får till följd att lagen inte leder till liv utan 

snarare till död.8 Jesus ersatte alltså den gamla judiska religionen med en ny religion, 

kristendomen, enligt Bultmann. Dagens bibelforskare har generellt en annan uppfattning.  

I och med ”The new quest” avancerade en position som hävdade att även om evangelierna 

kan tolkas för teologiska ändamål, innehåller de fortfarande historiska minnen som kan ge 

information om Jesus. Det är alltså möjligt att veta något om Jesus om man använder de 

historiskanalytiska verktygen på ett systematiskt sätt. Enligt professorn i Nya Testamentets 

exegetik, Edvin Larsson, klarar dock varken kontinuitetslinjen och diskontinuitetslinjen, av att 

förklara kristologins framväxt. Enligt honom är det istället uppståndelsen som är den 

avgörande faktorn. Först i ljuset av den kommer de båda linjerna i rätt perspektiv. Det man 

eventuellt kan ha vetat om Jesus före hans död kom helt i skuggan av den kristologi som 
																																																								
4	Mattias	Martinson,	Ola	Sigurdson,	och	Jayne	Svenungsson,	Systematisk	teologi:	en	introduktion.	
"Kristologi"	(Stockholm:	Verbum,	2007).	sid	167	
5	Martinson,	Sigurdson,	och	Svenungsson.	sid	167.	
6	Rudolf	Bultmann,	Theology	of	the	New	Testament.	Vol.	1	(London:	SCM	Press.,	1952).	sid	1	
7	Bultmann.	sid	11	
8	Bultmann.	sid	246	
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växte fram på grund av uppståndelsen eftersom den inspirerar det kristologiska tänkandet på 

ett helt nytt sätt.9 

Treenighetsläran	

Treenighetsläran kan vara förbryllande på flera sätt. Här kommer jag bara att kort 

sammanfatta de viktigaste utmaningar den medför som kan vara lättare eller svårare att 

acceptera beroende på varifrån man kommer teologiskt och trosmässigt.  

 

För kritiker både innanför och utanför den bekännande kristna världen kan treenighetsläran 

framstå som både ologisk och osammanhängande medan den för andra istället utgör en 

teologisk lösning på ett problem. Det är därför inte utan anledning som treenighetsläran har 

varit ett av de stora diskussionsämnena i kristendomens historia. Enligt treenighetsläran finns 

det exakt en Gud; den säger också att Fadern är Gud, att Sonen är Gud och att den heliga 

Anden är Gud, de är alla av samma väsen. Samtidigt är dessa tre olika personer som inte kan 

sammanblandas. Så här har treenigheten beskrivits i en symbol genom historien. 

 

10 

 

Men vad betyder det att vara Gud? Betyder det att något är identiskt med Gud eller betyder 

det att något är gudomligt och gudslikt. Oavsett vilket uppstår ett problem. Om Fadern är 

identisk med Gud och Sonen är identisk med Gud, då är Fadern identisk med Sonen, i motsats 

till det som läran säger att de är helt olika personer som inte kan sammanblandas. Å andra 

sidan, om Fadern är gudomlig och Sonen är gudomlig och Fadern är skild från Sonen, finns 

det åtminstone två gudomliga personer, det vill säga två gudar, något som även det står i strid 

med läran. Oavsett hur vi ser på det har kyrkan genom århundradena försökt att fastställa hur 

det ligger till med dessa teologiska utmaningar. Det finns flera modeller för hur man kan 

																																																								
9	Bengt	Holmberg	och	Lars	Hartman,	Jesustolkningar	idag:	tio	teologer	om	kristologi,	"Jesu	uppståndelse	
och	kristologins	framväxt"	(Stockholm:	Verbum,	1995).	sid	92	ff	
10	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shield-Trinity-Scutum-Fidei-English.svg	
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hantera den trinitariska utmaningen, exempelvis den sociala modellen, den psykologiska 

modellen och den konstitutionella modellen men jag går inte närmare in på dem här.11  

Tvånatursläran	

Viktiga teologiska milstolpar har nåtts i de olika koncilierna och tvånaturlärans utveckling är 

ett resultat av dessa. Formuleringarna i de dokument som blev resultatet av koncilierna måste 

dock ses i sin historiska och teologiska kontext. Det kan vara värt att notera att vid tiden för 

koncilietexternas tillkomst drevs man av att nå ontologisk kunskap, att utveckla väsensläran 

som byggde på sin tids filosofiska föreställningar. Varken på konciliet i Kalcedon, eller 

konciliet i Nicaea, säger man sig ha löst alla kristologiska problem eller att man ersätter de 

bibliska porträtten av Jesus, ej heller att man beskriver hans identitet. Syftet med 

formuleringarna i bekännelserna var alltså existentiellt och inte spekulativt. De vill säga något 

om det sammanhang i vilket man pratar om Kristus.12 I Nicaea bestämdes att Sonen är av 

samma väsen (homoousios) som Fadern, vilket betonar kontinuiteten mellan Fadern och 

Sonen. I Kalcedon säger man att när man talar om Gud pratar man alltid om Kristus. Texterna 

från Kalcedon tillför alltså ingen information om den historiske Jesus, det är inga 

spekulationer om hur Jesus kan ha varit. I stället är syftet teologiskt och existentiellt eftersom 

man försöker beskriva i vilket sammanhang vi ska förstå predikningar, liturgi, böner o dyl. 

Det är en utgångspunkt och inte en slutpunkt man försöker beskriva.13 Det handlar om att 

hålla samman enhet och skillnad i Kristus utan att blanda samman dem. Det fanns dock flera 

förslag på lösningar för att komma till rätta med synen på Jesus två naturer. Den doketiska 

och den ebionitiska var två framträdande alternativ. 

 

Den doketiska lösningen är att säga att Gud i själva verket inte var sant mänsklig utan att hans 

kropp bara framstod som mänsklig men att den egentligen var himmelsk.  

En annan möjlighet var den ebionitiska – Kristus var inte sant gudomlig. Ingen av dem var 

tillfredsställande vilket också märks på formuleringarna i de koncilietexter som senare 

bestämdes. Lösningen blev treenigheten. Gud var ett till sitt väsen men Gud bestod av tre 
																																																								
11 Den sociala modellen kan liknas vid en familj. Familjen (Gud) är en men består av tre familjemedlemmar 
(Richard Swinburne mfl). Den psykologiska modellen menar att likaväl som en människa kan ha fler 
personligheter så kan en Gud också existera men med flera olika personer där varje person representerar ett eget 
medvetande (Thomas V. Morris). Den konstitutionella modellen menar att saker kan vara samma i förhållande 
till en sorts sak, men helt avgränsade i förhållande till något annat. En staty till exempel är både en staty och ett 
bronsstycke. Smälter man ner statyn är den fortfarande ett bronsstycke vilket visar att en sak kan existera i 
förhållande till en annan bara om den är helt avgränsad från den. (Peter van Inwagen). Denna information är 
hämtad från https://plato.stanford.edu/entries/christiantheology-philosophy/ 2018-10-27. 
12	Martinson,	Sigurdson,	och	Svenungsson.	sid	176	
13	Martinson,	Sigurdson,	och	Svenungsson.	sid	176	
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personer och att Kristus skulle förstås på ett liknande sätt. Han var en person med två naturer 

– Gud och människa.14 

 

Senare diskussioner har kretsat mer kring vem Jesus måste ha varit för att kunna göra det han 

gjorde. Han måste ha varit både och för att frälsningen ska fungera. Om nu Gud måste vara 

både gudomlig och mänsklig för att kunna vara den sanne frälsaren och uppenbararen hur kan 

han då fortfarande vara en Gud? Och hur kan en Gud bli människa och dessutom dö på ett 

kors? 

 

I och med modernismen skiftar fokus och förståelsen av personbegreppet blir en annan. Man 

skulle kunna säga att om Kristi gudomlighet var den självklara utgångspunkten i den antika 

kristologin så blir det tvärtom i den moderna. Här blir det istället Kristi gudomliga natur som 

blir problemet medan hans mänskliga natur är det självklara. Man började skilja på en 

kristologi nedifrån och en kristologi ovanifrån. En kristologi nerifrån har en utmaning i hur 

man ska kunna börja med en mänsklig gestalt men komma fram till att identifiera denna 

gestalt med Guds gestalt. Hur kan gudomligt och mänskligt förenas i Kristus.15 

En kristologi ovanifrån börjar med den pre-existente gudssonen som tar boning bland 

människorna så som det beskrivs i Johannesevangeliet. Detta Ord finns redan i begynnelsen 

som det står i evangeliet. Frågan här är hur Guds eviga ord kunde bli människa och handla på 

ett genuint mänskligt sätt.16 

 

Modernare kristologi finner en risk i att kristologi ovanifrån suddar ut Jesu mänskliga historia 

till förmån för en abstrakt förstådd kristusbild utan konkreta mänskliga detaljer. Den tyske 

kardinalen Walter Kasper förespråkar varken en så kallad hög kristologi eller en låg 

kristologi. Han försöker istället att kombinera de två synsätten när han menar att det finns en 

nedåtgående rörelse i inkarnationen och en uppåtgående rörelse i uppståndelsen. Jesus Kristus 

är den i vilken den mänskliga storheten och ändligheten accepteras. Att Gud har kommit till 

den mänskliga historien genom att ta plats i Jesus och där möter oss på ett mänskligt sätt är 

förutsättningen för att Kristus ska kunna fungera som en medlare mellan Gud och människan 

och det är det som de kristologiska bekännelserna har försökt uttrycka i sin tids språk.17 

 
																																																								
14	Martinson,	Sigurdson,	och	Svenungsson.	sid	174	
15	Martinson,	Sigurdson,	och	Svenungsson.	sid	177	
16	Martinson,	Sigurdson,	och	Svenungsson.	sid	177	
17	Martinson,	Sigurdson,	och	Svenungsson.	sid	179	
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Ser man till begreppet relation rör kristologiska frågor i vår tid inte främst hur Kristus är 

konstituerad i bemärkelsen Sann Gud - Sann Människa och vilken utgångspunkt man 

föredrar. Snarare kan kristologiska frågor idag röra vem han är och vilken relation hans 

identitet kan resultera i. De tre teologerna jag tittar närmare på i denna uppsats återkommer 

alla till detta. Ska man förhålla sig till en hög eller låg kristologi måsta man på ett annat sätt 

”veta” eller i alla fall ha en väldigt tydlig uppfattning om betydelsen av begreppen Gud och 

Människa. Om utgångspunkten för att förstå Kristus två naturer är att han var Människa så 

måste vi veta vad en människa är. Om utgångspunkten för att förstå Kristus är hans 

gudomliga natur måste vi förstå vem Gud är. Det menar flera teologer är något som vi kanske 

inte mäktar med och att det därför är mer intressant för en kristologi att fundera över vad som 

ligger emellan det gudomliga och det mänskliga, nämligen relationen.18 

 

Efter att ha gått igenom dessa begrepp kommer jag nu att gå in på respektive teolog. Jag utgår 

från deras böcker och jag kommer att titta närmare på hur de förhåller sig till begreppen 

relation och relationell utifrån områdena Jesus Kristus, treenighetsläran och Guds allmakt. 

Elizabeth	Johnson	och	She	Who	Is	

Elizabeth Johnson (1941-) är en av de mer välkända och respekterade feministiska teologerna 

i vår samtid. Hon är katolik och var professor i systematisk teologi vid Fordham University, 

NY, och har varit akademiskt verksam sedan mitten av 60-talet. Hon har fokuserat på en 

mängd olika forskningsområden men har genomgående relaterat till kvinnors mänskliga 

värdighet och hur den formuleras i feministisk teologi. För denna uppsats har jag studerat 

Johnsons bok She Who Is – The Mystery of God in Feminist Theological Discourse. 

Varför	relation	är	viktigt	för	Johnson	

För	Johnson	är	det	viktigt	att	Gud	är	en	Gud	för	alla.	En	Gud	som	söker	oss	i	relation	och	

som	inte	särbehandlar	eller	riktar	sig	speciellt	till	någon	framför	en	annan.	En	Gud	vars	

storhet	ligger	i	Guds	oändliga	kärlek	till	människan	och	det	Gud	har	skapat	och	inte	i	

kraftdåd	eller	makt.	Johnson	vill	bredda	gudsbilden	och	göra	den	rikare	för	att	på	så	sätt	

möjliggöra	en	gudsrelation	på	djupet.	Hon	betonar att relationen till Gud är beroende av på 

vilket sätt samtalet om Gud sker. Det måste ske på ”rätt” sätt. Det är en av de viktigaste 

																																																								
18	Stephen	Whitefield	Sykes,	New	Studies	in	Theology.	11,	1982.	artikel	”Up	and	Down	in	Christology”	av	
Nicholas	Lash.	
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frågorna i ett teologiskt samtal eftersom talet till, och om, det mysterium som omger 

människors liv och vårt universum i sin helhet, är centralt i en trosgemenskap. Med ”rätt” 

menar hon det sätt på vilket samtalet förs, inte att hon i sammanhanget gör anspråk på vad 

som är rätt definition av Gud.  

 

Johnson menar att i talet om Gud är gudssymbolen den viktigaste symbolen för hela det 

religiösa systemet. Gud utgör den absoluta referenspunkten när man ska försöka förstå sina 

erfarenheter, sitt liv och världen. Det innebär att hur vi talar om Gud, också implicit, 

definierar vad vi menar när vi pratar om det högsta goda, den renaste sanningen eller det 

gudomligt vackra. Likaså bestämmer det vilken typ av relation vi får till Gud. Det gäller både 

om vi pratar om Gud, eller om vi pratar till Gud. Hur man uttrycker sig spelar roll för hur ens 

gudsbild formas liksom den gudsbild man förmedlar till andra. Gudsbilden och samtalet om 

Gud påverkar på så sätt gudsrelationen.19  Pratar man om Gud som en krigsgud som krossar 

sina fiender med sin makt kan det fostra ett aggressivt beteende hos anhängarna, pratar man 

om Gud som en egenmäktig eller godtycklig Gud skulle det å andra sidan kunna få anhängare 

att brista i ödmjukhet till övriga levande individer i skapelsen. Om man pratar om Gud som 

välgörare och älskande som förlåter förseelser och tillkortakommanden skulle man kunna få 

en gemenskap som syftar till omtanke och kärlek och ömsesidig förlåtelse till sin nästa.20  

 

Hur man uttrycker sig om Gud har blivit extra aktuellt i och med att kvinnans värde i 

samhället stärkts och att den feministiska teologin utvecklas och förfinas. Kvinnans frigörelse 

och den feministiska teologin har synliggjort den genomsyrande exkluderingen av kvinnligt 

perspektiv inom den offentliga symbolbildningen och beslutsfattandet. Det har tagit sig 

uttryck och tar sig fortfarande uttryck i kvinnornas konsekventa underordning vad gäller 

föreställningar och behov i en värld som är utformad främst av män. I kyrkan har denna 

uteslutning funnits praktiskt taget överallt. I trosbekännelser, läror, böner, teologiska system, 

liturgisk tillbedjan, andlighetsteorier, visioner och uppdrag liksom i kyrkans ordning och inte 

minst i ledarskapet.21 Följaktligen har det också varit tydligt i talet om Gud. Medan det i 

officiella sammanhang tydligt uttalas att Gud är ande och därför bortom möjligheten att 

identifiera som antingen något manligt eller kvinnligt, har det dagliga språket i kyrkan 

förmedlat ett annat budskap: Gud är man eller åtminstone mer man än en kvinna eller 

																																																								
19	Johnson,	She	Who	Is.	sid	4	
20	Johnson.	sid.	4	
21	Johnson.	sid	33	
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åtminstone mer passande adresserad som manlig än kvinnlig.22 Trots en välvilja att ändra på 

detta kan den dock ha sina brister vilket blir tydligt i Rosemary Radford Ruethers avslöjande 

formulering som hon exemplifierar med i en text: ”God is not male. He is spirit”.23 

 

Johnson ser detta som ett problem. Inte främst språkligt, att man väljer att kalla Gud för han, 

utan snarare för att benämningar som Fader, Konung, Herre kan ses som metaforer och 

därmed föra med sig förståelse av exempelvis texter och böner som passar in bättre på 

manliga individer. Dessutom är föremålet i bekännelser, böner och utläggningar ofta gjorda 

av manliga teologer vilket gör dem mindre relevanta för kvinnor, inte för att det är män som 

har gjort dem utan för att de utgår från en generaliserad manlig erfarenhet. Det är 

problematiskt även för männen. Dessutom menar Johnson att de ofta också är felaktiga och i 

strid med vad som faktiskt sägs i Bibeln vilket begränsar möjligheten till en gudsrelation som 

är lika relevant för kvinnor som män. 

 

Johnson vill att vi gör ett omtag här. Hon vill ta oss tillbaka till källorna och bibeltexterna. 

Syftet är inte att ensidigt lyfta fram ett kvinnligt perspektiv till kvinnors godo utan hon drivs 

av att en mer korrekt och balanserad uttolkning av bibeltexter och traditionen kommer alla till 

del, kvinnor som män.24 Vad Johnson menar med kristen feministisk teologi är att den ska 

vara en reflektion över Gud, och allt som härrör från Gud som medvetet uttrycker Guds 

genuina mänskliga fullkomning samtidigt som den avslöjar och kritiserar den kränkande 

sexismen. Kvinnor ska alltså inte ställas i förhållande till män utan har sin fulla rätt att 

”existera” som människor på exakt samma sätt som män. Kvinnor är precis lika mycket 

skapade till Guds avbild som män, de är lika försonade med Gud, lika helgade av den Heliga 

Anden som män. Likaså är de lika involverade i synden och nådens mysterium, lika kallade 

till tjänst i den här världen och lika kallade till ett liv tillsammans med Gud.  Detta gäller för 

att de är människor, inte av välvilja från en omtänksam manlig gudom som låter dem vara 

med på ett hörn.25  

 

Även för en mindre uppmärksam person borde det enligt Johnson vara uppenbart att den 

kristna gemenskapen normalt talar om Gud utifrån modellen av att Gud är en härskande 

																																																								
22	Johnson.	sid	5	
23	Rosemary	Radford	Ruether,	Sexism	and	God-Talk:	Toward	a	Feminist	Theology	(Boston:	Beacon	Press,	
1998).	sid	67	
24	Johnson,	She	Who	Is.	sid	8	
25	Johnson.	sid	8	
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manlig gestalt. Både bilderna som används och de begrepp som följer med bilderna 

återspeglar mäns erfarenheter inom ett patriarkalt system. Problemet är inte att manliga 

metaforer används, eftersom män också är skapade till Guds bild och kan fungera som 

referenspunkter till Gud. Snarare består problemet i att dessa manliga symboler och termer 

används exklusivt, bokstavligen och patriarkalt och de lägger sig i vägen för en relation 

präglad av kärlek.26 

 

Exklusiviteten har inget stöd i Bibeln där det gudomliga mysteriet beskrivs på olika sätt och 

med olika genus. Ett tydligt exempel på manlig exklusivitet är när vi riktar våra liturgiska 

böner till Fadern, genom Sonen och i den Helige Andens namn. Ändelsen -e på Helige 

skvallrar om vilket genus vi ger Anden också. Misstaget ligger i när vi tolkar begrepp som 

Fader och Son som faktiska personifieringar av ett släktskap istället för att tolka det som en 

metafor för en typ av relation. En patriarkal tolkning ger vid handen att Guds mysterium 

beskrivs i roller som monark, absolut härskare, kungarnas kung, någon vars vilja ingen kan 

undkomma.27 

Johnsons	problem	och	fokus		

Johnson vill hitta det som ligger i vägen för en sund, livgivande gudsrelation, det som hindrar 

människor, både män och kvinnor, att blomstra. Hon är kritisk till den traditionella teistiska 

gudsbilden och söker istället en gudsbild som ger en gudsrelation som inte bygger på makt, 

hierarki och rädsla. Hon söker en gudsrelation som bygger på respekt, kärlek och relation.  

Johnsons teologiska projekt att rekonstruera läran om Gud i kvinnliga bilder innebär att hon 

kritiserar den kristna traditionens gudsspråk som hon menar är exklusivt i bemärkelsen 

exkluderande och därmed anti-relationellt. Till exempel är gudsnamnen manliga och manliga 

metaforer och bilder som bara kommunicerar ”manlighet” framträder som en väsentlig del av 

Guds väsen.   

 

I boken visar Johnson att Sofia Visheten och vishetstraditionen erbjuder precis den breddning 

och nyansering av gudsbegreppet som möjliggör en typ av relation som hon menar att en 

samtida och upplyst kristen kan ta till sig och acceptera. Sofia Visheten har en plats i de 

religiösa texterna i både gamla och nya testamentet och Johnson tittar närmare på bibeltexter 

från exempelvis Ordspråksboken och Jobs bok, liksom Jesus Syraks Vishet och Salomos 

																																																								
26	Johnson.	sid	33	
27	Johnson.	sid	33	ff	
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vishet från apokryferna. Johnson berättar historien om Sofia Visheten genom att titta på den 

genom en feministisk lins och använder sig av en feministisk metod. Hennes grundproblem är 

huruvida den kristna läran och undervisningen ger liv och frihet åt kvinnor, eller om den 

fortsätter att förtrycka, förminska och försvaga dem. 

 

Johnson använder Sofia Visheten för att nytolka Gud. Det blir ett angreppssätt som kastar nytt 

ljus på den kristna läran och vår gudsrelation. ”She Who Is”, eller ”Hon som är” som Johnson 

kallar Sofia, är Gud, en Gud som vill ha en relation till oss. Titeln är en tydlig referens till den 

välkända och ofta citerade bibelversen i 2 Mos 3:14: ”Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem 

att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” 

 

Sofia Visheten är den självutgivande kärleken som både ger kärlek till, och i, hela sin 

skapelse. Johnson visar även hur den feminina Sofia Visheten har omtolkats genom historien 

och succesivt beskrivits mer och mer som ett maskulint fenomen vilket har gjort att mycket av 

det som ursprungligen menades har gått förlorat i den patriarkala kontexten.   

Johnson hävdar att om man kan sitt Gamla Testamente och apokryferna, och tar de texterna 

på allvar, finns tydliga spår, hänvisningar och budskap som visar hur fel dessa har tolkats, 

eller kanske snarare har undvikits att tolkas och till och med misstolkats genom historien.  

Johnsons syfte är att återge Sofia hennes rättmätiga plats i historien och därmed komma till 

rätta med den dominerande manliga tolkningen och det manliga uttryck som har blivit 

effekten av att medvetet och omedvetet spela ner en central och viktig del av de heliga 

texterna. Nämligen de mer kvinnliga och feminina grundidéerna och egenskaperna.28  

 

Eftersom symboler och bilder tränger in på djupet i våra sinnen och påverkar hur vi tänker oss 

Gud, fungerar den patriarkala gudssymboliken som ett sätt att legitimera och förstärka 

patriarkala strukturer i familjen, i samhället och i kyrkan och blir ett subtilt verktyg för att 

försvaga kvinnans känsla av värdighet, kraft och självkänsla.29 Hon menar att det patriarkala 

förhållningssättet inte bara är förtryckande utan också snuddar vid en avgudadyrkan som 

rättfärdigar förtryckande sociala strukturer vilket begränsar och förminskar Guds 

mysterium.30 För Johnson går strukturell förändring hand i hand med en språklig förändring. 

																																																								
28	Johnson.	sid	27	ff	
29	Johnson.	sid	33	
30	Johnson.	sid	40	
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Ändrar vi sättet vi uttrycker oss på och beskriver vår teologi kommer också strukturerna att 

hänga med och vice versa.31 

Johnsons	perspektiv	på	relation	i	förhållande	till	Jesus	Kristus	

Johnson hävdar att trots att det finns en stor potential att kritisera en patriarkal gudsbild 

utifrån evangelierna så intensifierades rörelsen mot en exklusiv och bokstavlig 

maskulinisering av Gud i och med den dogmatiska utvecklingen av kristologin.32 Enligt de 

kalcedonska formuleringarna är en och samma Kristus närvarande i två naturer. Den nära 

föreningen mellan mänsklig och gudomlig natur - den hypostatiska unionen - i kombination 

med en bekännelse till Jesus historiska och personliga identitet (att han var man), fick en 

tendens att tillåta att Jesus kön överfördes till Guds eget väsen. Johnson noterar att så inte är 

fallet med andra historiska särdrag hos den mänsklige Jesus såsom till exempel hans etniska 

arv, hans nationalitet, hans ålder och så vidare. Trots ansträngningarna i Kalcedon att inte 

blanda de två naturerna i Kristus, har det i praktiken inneburit att man istället har främjat 

livsdugligheten hos manliga metaforer och gjort kvinnliga metaforer om Gud osynliga. Som 

en synlig bild av den osynliga Guden används den mänskliga mannen Jesus för att knyta 

manlighet och gudomlighet tätt samman.33 

 

Johnson anser att det är en grav feltolkning och hittar stöd för den uppfattningen i 

bibelställena jag refererade till ovan. Sofia är en sammansatt kvinnlig figur som personifierar 

Guds närvaro och kreativa handlande i världen. I Vish 7:25-26 beskrivs hon bland annat som:  

 
Hon är ett utflöde från Guds makt, 

hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet. 

Därför kan ingenting orent komma henne nära. 

 

Hon är ett återsken av det eviga ljuset, 

en klar spegling av Guds verksamhet  

och en avbild av hans godhet. 

 

Vishetstraditionen kan, och bör, alltså enligt Johnson fungera som en kraftfull och attraktiv 

korrigering av den rådande fokuseringen på Jesus manlighet. Inte bara för feministiska 

teologer utan för att alla i kristenheten kan dra nytta av en mer nyanserad, rikare och 

																																																								
31	Johnson.	sid	40	
32	Johnson.	sid	35	
33	Johnson.	sid	35	
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kärleksfullare beskrivning av Jesus och Gud. Det menar Johnson bygger en relation som ger 

kraft och värdighet och som inte bygger på fruktan eller irrelevanta patriarkala maktsymboler.  

Går man tillbaka till den tidiga kristologiska historien ser man att Jesus av vissa sågs som 

Sophias barn, andra såg honom som en förkroppsligad Sofia och att man i konsekvensens 

namn då också kan se Sofia som Gud.34 

 

De insikter och bilder som finns i vishetstraditionen och som kommer fram tydligare i en 

feministisk hermeneutik, blir ett sätt att tala om Jesus som kan korrigera den androcentriska 

tyngdpunkten som har funnits i den traditionella kristologin. En feministisk tolkning kan till 

och med omforma samhället och världen med sitt inklusiva och relationella förhållningssätt. 

Även om vishetstraditionen växte fram i en patriarkal kontext som har påverkat och format 

skrifterna tycker Johnson ändå att den är värdefull för kvinnor av två skäl. För det första 

kopplas den till vanliga människor och deras upplevelser. Den är inte inriktad på att hylla 

Guds mäktiga gärningar i historien vilket gör det lättare att bygga närmare relationer till Gud. 

För det andra ger den personifierade bilden av en kvinnlig vishet mycket större möjligheter att 

använda sig av flera och legitima metaforer för att tolka Jesus Kristus egna frälsande identitet. 

Man tar då samtidigt udden av det androcentriska språket om Kristus och underlättar för 

samtidens kvinnor att bygga närmare relationer till Gud.35 

 

Jesus Sofia är vän till alla och han är tillgänglig för alla, han är en relationell varelse som vill 

ha en stark och kärleksfull relation till människorna. Johnson beskriver Jesus Sofia som att 

han liksom hon trivs med att vara bland människor. Glädje, insikt och en rak väg till Gud 

finns i honom på samma sätt som för Sofia. Gång på gång visar han med sitt sätt att leva 

bland människor, med sina liknelser, sin helandeverksamhet och när han driver ut demoner att 

en levande nådefull Gud finns och Jesus Sofia med sin livgivande kraft kommer närmare 

människor och upprättar en relation på rätt premisser.36  

Johnsons	perspektiv	på	relation	i	förhållande	till	treenigheten	

När Johnson utvecklar sin förståelse av Gud i kvinnliga bilder, med fokus på Sofia, förklarar 

hon samtidigt att kvinnliga bilder av Gud inte är tillräckliga eftersom det som egentligen 

behövs är en ny konceptualisering av Gud. Att bara försöka föra in en kvinnlig aspekt i 

treenigheten genom den heliga Anden räcker inte. Detta eftersom de första två personerna i 
																																																								
34	Johnson.	sid	95	ff	
35	Johnson.	sid	167	ff	
36	Johnson.	sid	157	ff	
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treenigheten, Fadern och Sonen, fortfarande är manliga och används efter den stereotypen. 

Dessutom är Anden redan utsatt för andra genusstereotyper eftersom de två första ofta 

benämns med avseende på påverkansmöjlighet/makt, utveckling och skapande medan Anden 

i större utsträckning förknippas med sådant som oftare associeras med kvinnlighet till 

exempel mottaglighet för intryck, empati och lidande.37  

 

Vad Johnson vill göra är att återge treenigheten vad som enligt henne är dess rätta plats i den 

kristna teologin. Treenigheten är en beskrivning av en relationell Gud, som tar sig uttryck i tre 

”personer” med tre uppdrag. Allt beskrivet på det sättet för att vi om möjligt ska förstå lite av 

Guds komplexa sammansatta vilja och mål med oss och för att få in oss i närmare relation 

med Gud.38  

 

Vi ska inte se treenigheten och den traditionella ordningen av personerna Fader, Son och 

Helig Ande som en rangordning.39 Det är viktigt om alla, kvinnor och män, ska kunna se sig 

som Guds avbilder. Nyckeln enligt Johnson är att se treenigheten som beskrivning av en 

relation, det är ett helt och fullt relationellt väsen av ömsesidig kärlek och lika värde.40 Det är 

en relation till en Gud som tar sig uttryck i tre personer i sin mystika betydelse och inte i 

betydelsen av en person med eget medvetande. Gud är Gud och kan inte beskrivas rättvist 

med våra ord, bara metaforiskt.41  

 

När man är överens om att alla personer i treenigheten är lika betydelsefulla och lika värda, 

kan man ta sig an treenigheten och det patriarkala bildspråk som förknippas med den. Det 

finns en mängd sätt att beskriva relationer på som inte nödvändigtvis behöver vara manliga 

eller patriarkala Far/mor/förälder, bror/syster/syskon, son/dotter/barn, vän, befriare, 

frälsare...42 

 

Poängen är att om bilden av Gud är den ultimata referenspunkten till vad som kan ses som 

värdefullt och heligt i en gemenskap blir treenigheten en djupgående kritik av den patriarkala 

dominansen i kyrkan och samhället. Att skildra Gud som en kung eller furste som härskar i 

																																																								
37	Johnson.	sid	51	
38	Johnson.	sid	193	
39	Johnson.	sid	196	
40	Johnson.	sid	196	
41	Johnson.	sid	203	
42	Johnson.	sid	193	
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upphöjd enskildhet blir fel när det i själva verket handlar om Helig Vishet som pekar mot en 

gemenskap av jämlikar förenade i ett ömsesidigt samspel.43 

 

Johnson noterar också att treenigheten har tappat i relevans i den moderna kristenheten. Ingen 

utanför kyrkan bryr sig egentligen om den. Hon exemplifierar genom att parafrasera Karl 

Rahners observation om att ingen skulle reagera nämnvärt om det en dag stod i tidningen att 

vi har upptäckt en fjärde person i treenigheten.44 Det finns flera orsaker till det. En är just att 

den beskrivs så ensidigt manligt/patriarkalt vilket gör att den tappar i relevans för många 

människor, inte bara för kvinnor. Vem bryr sig om att skapa eller fördjupa en relation till 

något som inte känns angeläget och relevant? En annan orsak är att vi de senaste 

århundradena har förlorat kunskap om det ursprungliga teologiska språket. Nyanserna, de 

multifacetterade beskrivningarna, de livgivande erfarenheterna och mysteriet har gått 

förlorade i en matematisk och vetenskaplig diskurs. Treenigheten har reducerats till att vara 

ett problem eller en gåta att lösa.45 Resultatet blir att Gud å ena sidan beskrivs som en enda 

monolitisk ensamstående person eftersom den trinitariska teologin totalt har glömts bort. Eller 

å andra sidan, om man överhuvudtaget pratar om den treeniga guden ofta hamnar snubblande 

nära tri-teism, alltså tre separata gudliknande personer i en mer psykologisk mening. Oavsett 

vilket spår man väljer hamnar man fel enligt Johnson.46 

 

Det som är viktigt enligt Johnson är att tolka treenigheten som en bild av Gud, ett försök att 

beskriva Guds sammansatta existens på ett för oss människor mer förståeligt och relationellt 

attraktivt sätt, någon vi vill ha en nära relation till.47 

Johnsons	perspektiv	på	relation	i	förhållande	till	Guds	allmakt	

Vilken uppfattning man har om Guds allmakt påverkar relationen till Gud. För Johnson är det 

viktigt att försöka hitta en förståelse för Guds makt som inte är dualistisk och som heller inte 

skiljer makt från medlidande och förbarmande. Hon vill hitta en väg bort från synen där 

kärlek ses som avstående av makt och där maktutövning görs liktydigt med kärlekslöshet. 

Istället söker hon hitta vägar att integrera kärlek och makt.48 Johnson anser sig hitta den typen 

av makt hos kvinnor. Hon ser den makten som en makt av vital och stärkande energi som ger 
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frihet och styrka till jaget och till andra. Det är en makt som förändrar människor, som för 

dem samman med varandra och skapelsen. En makt som främjar relation och gemenskap. Det 

är alltså inte makt i motsats till kärlek utan det är en kraft som står i motsats till icke-varande 

och död och den är relationell.  

 

Kvinnliga feministiska teologer (liksom även exempelvis manliga befrielseteologer) använder 

sig av beskrivningar för den här typen av makt som mer överensstämmer med deras 

erfarenheter. Det är inte en över-makt, det är inte makt-löshet utan det är snarare med-makt. 

Att man själv är delaktig i makten och att man själv är engagerad och medkännande i 

maktutövningen, eller maktrelationen.49 Allmakt är ett manligt begrepp enligt Johnson och 

hon menar att det inte är det som är makt. Det är inte så Gud utövar makt. Makt kan ta sig 

uttryck på andra sätt än genom tvång och styrka. Det kan ta sig utryck i kärlek och ömsesidig 

relation. Kärlek är makt. 

 

Johnson menar att Sofia Gud är i solidaritet med dem som lider i ett mysterium av 

bemyndigande. Med en ilska som grundar sig på moraliska ställningstaganden, och med en 

omsorg om en brusten skapelse och med empati som strävar efter rättvisa, tar sig Guds 

kärleksfulla makt an världen med syfte att förändra den från insidan. Inte utifrån med 

auktoritär traditionell ”manlig” makt. Segern består inte i att vinna och erövra utan av ett 

aktivt, icke-vålds-motstånd som de drabbade använder som medel i motståndet. Det är 

helande och befriande för oss själva och andra.  

Colin	Gunton	och	The	One,	the	Three	and	the	Many	

Colin Gunton (1941-2003) var professor i systematisk teologi vid Kings’s College i London. 

Hans huvudsakliga forskningsområden var läran om skapelsen och treenighetsläran. Colin 

Gunton var präst i The United Reformed Church i Storbritannien. 

Varför	relation	är	viktigt	för	Gunton	

Guntons mest kända bok är The One, the Three and the Many vilken kan beskrivas som en 

djupgående analys av modernitetens paradoxer och motsättningar och en undersökning och 

analys av den västerländska intellektuella traditionen och det moderna tillståndet. Boken är en 

argumentation för att det är i relationen till Gud och varandra som vi blir till. Vi har i och med 
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moderniteten förvisso relationer till Gud och andra människor men det är en typ av relationer 

som medför problem. Grundproblemet är att vi sätter oss framför, eller över, både Gud och 

våra medmänniskor och ofta ser dem som medel för vårt eget självförverkligande. Gunton 

menar att en sådan inställning inte skapar hållbara och livgivande relationer utan snarare leder 

till självutplånelse och tomhet. Eftersom bilden av en treenig Gud är en bild av en relation i 

sig, och vi människor är sociala och relationella varelser kan vi använda oss av treenigheten 

som inspiration och rättesnöre om hur vi ska leva i relation till Gud, andra människor och 

skapelsen i stort. Relationalitet för Gunton handlar om vårt förhållande till Gud och varandra. 

Vi tolkar världen utifrån vilken relation vi bestämmer oss för att ha till den. När vi blir 

gudsfrånvända individualister, tappar vi vår ryggrad och vår kompass, det som Gunton kallar 

substantialiteten. Utan oss skulle världen förvisso fortfarande innehålla lidande och död men 

inte miljöförstöring och moralisk ondska som är fenomen som uppstår när vi tar avstånd från 

Gud och skapelsen.50  Likafullt är vi en del av världen och vi är betydelsefulla för världen på 

ett positivt sätt. Relationalitet handlar om att leva i gemenskap. Med Gud först och främst, 

men också med varandra som en konsekvens av gemenskapen med Gud. Vi är beroende av 

Gud och Gud är beroende av oss.51  

 

Relationalitet visar att Gud, som är en relation i sig, också i sin avbild människan, ska vara 

relationell. Det innebär att vi inte bara ska ha relationer till varandra och skapelsen utan att vi 

faktiskt blir till genom relationer. Vi är ingenting utan relationer och vi är heller ingenting om 

vi bara går upp i ett opersonligt kollektivt hav av individer.52  Relationalitet gör att den andre 

blir central för vår egen existens. Vad vi får, och vad vi ger till andra är konstitutivt, 

bestämmande, till skillnad från vår egen självuppfyllelse eftersom relationen till andra är 

nyckeln till vad det är att vara människa.53 

 

Enligt Gunton omöjliggör äkta relationalitet att vi ska dominera naturen och andra människor 

lika lite som att vi ska låta oss domineras av naturen och andra, vi ska leva i en gemenskap 

med båda eftersom det är så vi blir människor.54 

																																																								
50	Colin	E.	Gunton,	The	One,	the	Three,	and	the	many:	God,	Creation,	and	the	Culture	of	Modernity	
(Cambridge ;	New	York,	NY,	USA:	Cambridge	University	Press,	1993).	sid	217	
51	Gunton.	sid	194	
52	Gunton.	sid	213ff	
53	Gunton.	sid	227	
54	Gunton.	sid	228	



	 24	

Guntons	problem	och	fokus	

Gunton lyfter fram olika problemområden eller utmaningar som han ser som centrala med 

moderniteten vilka alla har bäring på relationer. Dessa problemområden är: 

 

- modernitetens avståndstagande till ”den andre” 

- partikularitet-individualism 

- vad relaterar till vad och hur 

- mening och sanning  

 

Gunton försöker i sin bok att utveckla ett svar, eller kanske snarare ett motangrepp mot 

moderniteten i form av en trinitarisk teologi om skapelsen som innefattar att man integrerar 

kunskap, moral och estetik och därigenom uppnår en bra relation till omvärlden och Gud. 

 

Guntons första problemområde är det han kallar avståndstagande (”disengagement”). Enligt 

Gunton innebär det att man i det moderna samhället tar avstånd från ”den andre” och världen. 

Nyckelordet är ”instrumentell” och tankesättet har sin grund i en teknokratisk attityd som tar 

sig uttryck i att vi istället för att söka vad som är sant, gott och vackert istället skapar vår egen 

sanning och våra egna värderingar.55 I det moderna samhället behandlas ”den andre” som ett 

externt objekt, ett medel och instrument. Skälen för detta kan variera men det kan vara 

exempelvis egoism, rädsla och okunskap. Den moderna människan tappar på så sätt förmågan 

att se allting som en helhet och den symbios hon är ämnad att leva i bryts. Gunton menar att 

vi inte kan leva våra liv som att vi är skilda från världen så till vida att vi står för en 

verklighet, och resten av världen är en annan verklighet, ett instrument eller verktyg som vi 

kan använda för att förverkliga våra egna ambitioner och syften. Han menar att engagemang 

och åtaganden i den globala gemenskapen är en förutsättning för vårt liv som människor. 

Utan dessa är vi förlorade och som solitärer upphör vi att existera som människor eftersom vi 

i grunden är relationella och symbiotiska varelser.56 En annan anledning till avståndstagandet 

är att det har skett just i ett upproriskt förhållningssätt till kristendomen. ”Dålig teologi” som 

inte har klarat av att hantera modernitetens utmaningar har resulterat i att kunskapen om Gud, 

vad som är rätt och fel, har åsidosatts.57 Istället har vi enligt Gunton, gjort oss själva till norm 
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i vår självtillräcklighet. Vi är nöjda med att ha en relation till oss själva när relationen 

egentligen i första hand ska vara till Gud och sedan till andra och kanske sist till oss själva.  

Varför frågan om” the one” eller ”the many” är viktig för Gunton är för att den fokuserar på 

något som är betydelsefullt både ur ett kosmologiskt perspektiv och ur ett relationellt 

perspektiv.  Frågan är om universum är en enhet (unitet) eller en pluralitet, liksom om vi i vårt 

samhälle är en unitet eller pluralitet, en lös sammansättning av individer. Gunton menar att vi, 

när vi i och med moderniteten började sträva efter autonomi och självständighet från världen 

och universum, tog avstånd från världen (disengagement).58  

 

Enligt Gunton kan moderniteten ses som ett förespråkande av ”the many” istället för ”the 

one”. Med moderniteten var Gud inte längre nödvändig för att säkerställa koherensen och 

meningen i världen, vilket innebar att platsen för rationalitet och mening flyttades från 

skapelsen till människornas förnuft och vilja vilket alltså ersätter Gud.59 Poängen enligt 

Gunton är att när den moderna människan har ersatt Gud med sitt förnuft och sin vilja har det 

inte inneburit frihet och värdighet till massorna. Istället har det utsatt människan för nya eller 

andra typer av slaveriliknande relationer. Men är det inte så att när friheten för ”the many” 

ökar så legitimerar det frihet även för den enskilde? Är till exempel inte demokratin juvelen i 

modernitetens krona?60 Gunton menar att modern individualism också föder homogenitet och 

att den har skapat nya ”härskare” fast i andra och ibland försåtliga former. Inte bara härskare i 

mänsklig form utan även ”härskare” som fenomen i samhället kan ses som förtryckande, 

exempelvis konsumism, bekräftelseberoende och kroppsfixering. Slutsatsen för Gunton i 

diskussionen om ”the one” and ”the many” är att de tydliga misslyckanden som moderniteten 

har inneburit i vår tid beror på att vi inte har rätt relation till Gud. Gunton exemplifierar det 

hela med ett citat av den amerikanske filosofen Robert Pippin som skriver: ”Moderniteten 

lovade oss en kultur av trygga, nyfikna, rationella, individer fulla av självtillit. Istället fick vi 

ett flocksamhälle bestående av ängsliga, timida, konformistfår och en kultur präglad av 

fullständig banalitet”.61 

 

Gunton menar också att en svaghet med moderniteten ligger i den felaktiga uppfattningen om 

att vi är unika i förhållande till andra trots att vi relaterar till andra. Gunton menar precis 
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tvärtom, vi blir unika personer tack vare att vi relaterar till andra. Vi blir alltså till i relation, 

inte när vi tar avstånd från andra.62 Det är i relation till andra, i sammanhang med de ”the 

many” som våra karaktärer framträder. Man ska inte tro att massan bara är ond eftersom det 

är i gemenskap vi uppstår som individer, men massan blir ond om den får oss att ge upp oss 

själva och istället uppgår i någon generell identitetslöshet. Individualism och partikularism är 

alltså inte samma sak. Individualism kan ses som en mängd individer med universella och 

gemensamma egenskaper medan partikularism är individer med unika egenskaper per 

individ.63 Gunton uttrycker det som att vara partikulär på ett personligt plan: ”It is an 

important feature of the being of persons that they have the capacity to be themselves and not 

a function or clone of another”.64 

 

En anledning till att moderniteten har vuxit sig så stark, kanske till och med grundorsaken till 

att den uppkom, ligger enligt Gunton på kristendomens maktutövning och den monolitiska 

inställningen till Gud och sanningen. Gunton menar att det historiskt har funnits en liten 

förståelse för alternativa teologiska tolkningar vilket vi i idag ofta beskriver som 

fundamentalism. Resultatet har blivit att i stort sett allt som har med kristendom och religion 

att göra har fått klä skott för ”dålig teologi”. Mycket som har med teologi att göra, bra som 

dåligt, har åkt ut med badvattnet utan vidare reflektion när man har anammat modernismens 

idéer, inte minst läran om skapelsen. Gunton syftar inte på evolutionsläran utan på det 

gnostiska förhållningssättet att det skapade materiella är sämre än det transcendenta andliga. 

Gunton ser modernismens kritik av den kristna läran som delvis berättigad eftersom 

otillfredsställande, monolitisk, icke ödmjuk teologi, med fog har fått konsekvenser.65 Kyrkan 

som egentligen står för gemenskap, koinonia, har i långa tider framstått som institution som 

inte har främjat goda jämlika relationer mellan människor utan snarare sämre relationer med 

sin grund i exempelvis hierarkier, traditioner och ekonomiska tillgångar. Enligt Gunton blir 

följden när människan gör sig själv till världens medelpunkt att hon gör både skapelsen och 

sina medmänniskor till medel för sig själv.66 
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Vad Gunton är noga med att poängtera är dock att vi inte ska upphäva gränsdragningen 

mellan världen och Gud. Gud är inte detsamma som världen.67 För Gunton är Gud något helt 

annat än tid och rum eftersom Gud har skapat tid och rum. Gud skapade alltså världen utifrån 

ingenting, creatio ex nihilo. Tid och rum får sin mening i relation till Gud och evigheten. 

Guds treenighet avspeglar sig och står i relation till det skapade, till världen och till tiden.68  

Guntons	perspektiv	på	relation	i	förhållande	till	Jesus	Kristus		

Tyngdpunkten i Guntons bok är treenigheten och inte varje gudomlig person som ryms i den i 

i sig. Treenighetens styrka enligt Gunton är att innehålla tre personer i gemenskap och 

samverkan, vilka alla har lika stort värde och betydelse. Det finns ingen hierarki mellan dessa 

tre, bara olika ”uppgifter”. Gunton menar att det är samspelet och relationen, den så kallade 

perikoresen, som är det riktigt stora med treenigheten. 

 

När Gunton kommer in på Jesus och kristologi lyfter han fram den gudomliga ekonomin för 

att beskriva Jesus roll i treenigheten. Vanligtvis brukar trinitarisk ekonomi beskriva vad Gud 

gör (ex. Skapare, Frälsare) medan det man kallar ontologisk ekonomi beskriver vad Gud är 

(Allvetande, Domare). Gunton använder sig av en beskrivning som för mig framstår som mer 

modern. Den kommer från Frances Young och David Ford som beskriver hur de ser på den 

samtidigt som den refererar till 2 Kor 12:9.69 

 
The exchange of Christ, his costly work, which involved suffering the most intractable realities of sin and 

death, has generated ”the power of Christ” (12:9), a new creation, a new currency which can, through 

the downpayment of the spirit, be spent now in living the sort of life which Christ’s pattern of humility 

and weakness laid down.70  

 

Det handlar alltså om hur Gud hushållar och ”spenderar” sig själv och sin frälsningskraft.71  

Gunton anser att människan gått fel genom historien då hon konstant har nedvärderat den 

materiella världen. Han menar att den är god eftersom Gud har skapat den och eftersom Gud 

till och med väljer att materialisera sig själv i Jesus.72 Det finns alltså inget ont i materien 

eller världen eftersom den här världen är det ställe dit Gud kommer och vill förverkliga sina 
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syften och där Gud vill upprätta en relation till oss. Guntons kristologiska syn på världen 

innebär att Gud kommer till världen i tre personer där Kristus är den person som förenar tid 

och rum, det eviga med det som existerar i nuet.73 Jesus uppgift blir enligt Gunton att hålla 

allt samman och att skapa en relation mellan Gud och människor. I sin fysiska person förenar 

han Ordet med det rumsliga, medan Anden är den som arbetar med oss människor och driver 

oss mot Ordet och Jesus.74 

 

Enligt Gunton skapar Gud utifrån ingenting vilket är en förutsättning för Guds allmakt som 

annars skulle äventyras och Guds maktutövning ska ses i ljuset av Jesus. Gud skapar med sina 

två händer - Anden och Jesus. Gud är personligt engagerad och Gud behöver inga medlare 

utan Gud tar hand om det själv med Jesus och Anden. Gunton menar att Jesus är en av 

händerna i Guds skaparprocess och Gud arbetar med de skapade förutsättningarna. I och med 

inkarnationen jobbar Gud med skapelsen inte trots det skapade eftersom det skapade är gott. 

Anden som arbetar i par med Jesus ger liv och besjälar skapelsen och livet ges och uppehålls 

av Gud.75 För Gunton möjliggör Anden att människan blir vad hon ska vara och är tänkt att 

vara vilket inte påverkar vår frihet utan opererar inom de skapade förutsättningarna. Anden är 

en kraft och sporre när vi ska bygga relationer till Gud och varandra.76  

Guntons	perspektiv	på	relation	i	förhållande	till	treenigheten		

Gunton förespråkar en relationalitet som ger tillbörlig vikt både till det enskilda (the one) och 

det gemensamma (the many), till det partikulära och det universella, till det som är 

annorlunda och det som förenar. Denna typ av relationalitet hittar han i treenigheten. Han 

anser att det finns motsvarande, eller i alla fall goda förutsättningar för liknande 

relationaliteter i världen, både människor och skapelsen emellan och mellan människor och 

Gud.77 

 

Gunton menar att treenigheten är grunden till allt. Det är ”idéernas idé” (just det uttrycket har 

Gunton lånat från Samuel Taylor Coleridge). Men det är inte en idé på samma sätt som Platon 

såg på begreppet, alltså en tidlös abstraktion, inte heller en idé som ett mentalt faktum som 

man kommit fram till empiriskt.78 I detta sammanhang är begreppet idé en aspekt av det som 
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Gunton beskriver som en öppen transcendental, alltså något grundläggande men som 

samtidigt kan förändras eftersom det är öppet. Treenigheten är inte statisk utan dynamisk, ofta 

uppträder den i till synes paradoxal form. En idé är inte bara vagt tankefluff utan kärnan i en 

idé är dess djup och dess outtömlighet, att den bara växer sig starkare ju mer man förstår av 

den. Idéer skapar möjligheter till att nå djupare i vår förståelse av hur allt hänger ihop om vi 

bara ger den tid och fokus. En idé är ofta dualistisk såsom till exempel treenigheten som 

hanterar det universella och det partikulära, det enskilda och det gemensamma, och den gör 

det på ett sätt där allt är i balans och inget är viktigare eller väger tyngre än något annat.79 I 

Guds enhet finns också den för Gunton så viktiga partikulariteten, alltså varje persons 

egenvärde.80 

 

Gunton hittar fördelar med mycket av den tidigare teologin kring treenigheten, inte minst hos 

Thomas av Aquino, men han tycker att teologerna ofta landar fel ändå. Det stora misstaget för 

Gunton är att man när man vill beskriva Gud ofta använder sig av en negativ apofatisk metod 

vilket får till följd att det som inte ses som gudomligt blir så att säga sekunda. Att Gud som 

absolut enhet står över det pluralistiska och positiva i skapelsen vänder sig Gunton emot. Han 

menar till exempel att det som betraktas som vackert i världen inte bara ska ses som en väg 

till, eller en föraning om, det ännu vackrare immateriella eftersom det är vackert i sig då det är 

skapat av Gud. För Gunton betyder pluralism att Gud som enhet inte är en motsättning till 

skapelsen eftersom de bildar ett par. Mångfalden som Gud och skapelse bildar är något gott 

och de befruktar varandra.81  

 

Guntons poäng är att vi ständigt behöver förhålla oss till flera perspektiv samtidigt och i det 

sammanhanget kommer han in på begreppet perikores. Perikoresen handlar om ett förhållande 

som råder mellan personerna i treenigheten, det är en relation som består av en enhet av flera 

istället för en enhet av individer. Jag tolkar det som att man inte ser relationen som 1+1+1 

utan som 1 och 3. Det enskilda kan inte vara något utan det gemensamma.82 Enligt Gunton 

lever vi alltså i ett perikoresiskt universum där allt relaterar till allt. Lite paradoxalt kan det 

utryckas som att allting är precis som det är och inget annat, men denna unikhet uppstår bara 

tack vare relationen till allt annat.83 Det blir en dans mellan partikularitet och gemenskap 

																																																								
79	Gunton.	sid	144	
80	Gunton.	sid	190	
81	Gunton.	sid	140	
82	Gunton.	sid	152	
83	Gunton.	sid	173	
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vilket enligt Gunton är Guds substans och vad som Gunton menar har gått förlorat i 

moderniteten. Den brittiske författaren G. K. Chesterton, ska enligt Gunton ha uttryckt denna 

substans som ”ryggrad” eftersom det utan substantialitet inte finns något universellt att bygga 

på som håller det lösa bygget av relativiteter uppe.84 

Guntons	perspektiv	på	relation	i	förhållande	till	Guds	allmakt	

Gunton tror att Gud skapade världen utifrån ingenting, creatio ex nihilio. Det betyder att 

världen har en början och ett slut. Gud har en plan och ett syfte och det skapade ska vara med 

och bidra i det fortsatta skapande.85 Enligt Gunton är vi inte tvingade, men vi är möjliggörare 

till att bidra till skapelsen som är tid och rum. Gud skapade Adam god men inte perfekt. 

Gunton menar att Gud och världen är relaterade till varandra men det är för den skull inte 

deism och det är heller inte panenteism. Världen är inte Gud. Den har integritet gentemot Gud 

och kan därför undersökas på ett vetenskapligt sätt. Gunton menar att vetenskap och teologi 

båda är intresserade av verklighetens beskaffenhet och ordning men de konkurrerar inte. 

Vissa anser att vetenskapen har visat att mirakel inte kan ske, att vi inte kan ha både en 

vetenskaplig värld och en värld med mirakel. Gunton menar att de mirakel som Jesus gör inte 

är ett brott mot naturlagarna utan en återupprättelse av Guds tänkta ordning.86 

 

Vad Gunton kommer fram till är att varken ”the one”, eller ”the many” ska var allenarådande. 

I praktiken blir det dock oftast så att i en kamp mellan dessa vinner oftast ”the one”, eftersom 

det är enklast så. Att det finns en gemensam idé som bestämmer allt.  

C.	Robert	Mesle	och	Process	Theology.	A	Basic	Introduction	

C. Robert Mesle (1950-) är en av de mer tongivande teologerna inom processteologi. Han är 

professor i filosofi vid Graceland University och har skrivit och debatterat mycket om 

processteologi. Han är nära förbunden med processteologins stora namn John B. Cobb och 

David Griffin. Att välja en bok som inte bara är en introduktionsbok till processteologi utan 

till och med en grundläggande introduktion till ett område må synas märkligt speciellt i 

jämförelse med de två andra böckerna jag har tittat närmare på. Anledningen till valet är att 

även om processfilosofi har ”funnits” sedan första halvan av förra seklet, främst genom 

																																																								
84	Gunton.	sid	204	
85	Gunton.	sid	120	
86	Murray	Rae,	”Creation	by	the	Triune	God:	Colin	Gunton’s	Doctrine	of	Creation”	(Filmad	presentation	
med	Q&A,	16	augusti	2018),	https://www.youtube.com/watch?v=HD948D4swZ0&t=1577s.	tid	11:30	
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Alfred North Whiteheads (1861-1947) utveckling av processfilosofin, var det först i och med 

Charles Hartshornes (1897-2000) vidare utveckling av dessa tankar i en teologisk form som 

processteologin utvecklades. Detta skedde med start från 1970-talet. Därefter har teologer och 

andra forskare utvecklat tankarna vidare och idag är det många kyrkor i USA som har tagit 

intryck av processteologin. Inte minst inom de evangelikala kyrkorna där så kallad ”öppen 

teism” är en riktning som tagit intryck av processteologin. Min uppfattning är att Robert 

Mesles bok ger en bra bild av processteologin och att den också håller en tillräcklig bredd och 

tillräckligt djup för att tjäna sitt syfte i den här komparativa analysen.  

Processteologi	och	öppen	teism	

Innan jag går in på Mesles bok om processteologi vill jag ge en kort bakgrund till 

processteologin samt en av de inriktningar den varit med att påverka. 

 

Processteologi eller relationell teologi som systematisk teologisk inriktning är inte helt lätt att 

beskriva och definiera. Några saker kan man dock slå fast. Relationell teologi i den här 

meningen, till skillnad från Johnsons och Guntons relationella idéer, springer ur filosofen 

Alfred North Whiteheads metafysiska idéer inom processfilosofi samt filosofen Charles 

Hartshorne religionsfilosofiska arbete.87 Whiteheads processfilosofi har haft en påverkan på 

flera olika religiösa inriktningar inom exempelvis judendomen, buddismen och kristendomen. 

Inom den kristna sfären har den givit upphov till en mängd varianter men de mest spridda och 

omtalade är processteologi, fri vilja-teism, relationell teologi och öppen teism. 

 

I den här uppsatsen kommer jag att uppehålla mig vid området processteologi som av många 

teologer, men inte alla, anses vara samma sak som relationell teologi. Mesle sätter ett 

likhetstecken mellan relationell teologi och processteologi. 

 

De stora riktningarna inom det processteologiska området är det som vanligtvis kallas för 

processteologi och det man kallar öppen teism. Den öppna teismen har blivit en form av 

förnyelse inom de protestantiska och evangelikala kyrkorna i främst USA. Med en 

evangelikal (evangelical) kyrka i detta sammanhang menar jag en kyrka som präglas av 

																																																								
87	Viney,	Donald,	”’Process	Theism’,	The	Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy	(Summer	2018	Edition),	
Edward	N.	Zalta	(ed.),	URL	=	<https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/process-theism/>.”,	
i	Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy,	u.å.,	Viney,	Donald,	”Process	Theism”,	The	Stanford	Encyclopedia	of	
Philosophy	(Summer	2018	Edition),	Edward	N.	Zalta	(ed.),	URL	=	
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/process-theism/>.	
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väckelsekristendom och konservativ teologi med bibeln som den största auktoriteten. 

Skillnaderna mellan processteologi och öppen teism kan kort beskrivas så här:  

 

Processteologer är mer upptagna av de filosofiska och metafysiska aspekterna av teologin än 

vad öppna teister är. Även om både Whitehead och Hartshorne uppehöll sig kring de religiösa 

och teologiska frågorna är de främst filosofer i botten.88 Öppna teister däremot kommer ofta 

från ett evangelikalt håll som förhåller sig till bibeln på ett annat sätt och de blir därmed 

”misstänksamma” om man lägger för mycket fokus på filosofiska spörsmål på bekostnad av 

skriften och teologin.89 De öppna teisterna menar att Gud älskar oss och vill att den kärleken 

ska vara ömsesidig och besvarad ”trots” vår fria vilja. Det betyder att framtiden och Guds 

agerande är beroende av våra val och även om Gud faktiskt har allmakt har Gud frivilligt valt 

att ge oss en fri vilja och därmed riskera att vi ibland gör val som står i strid med Guds vilja. 

Utan detta fria val skulle vi inte ha samma moraliska ansvar för våra handlingar eftersom vi 

då själva inte skulle råda över dem.90 

Varför	relation	är	viktigt	för	Mesle	

Att allting relaterar är en grundförutsättning för processteologerna. Allting finns till och 

allting sker i relation till något annat. Det finns inget övernaturligt som kan ändra på det. Det 

är något man måste förhålla sig till eftersom det påverkar allt inklusive vår gudsbild och vår 

relation till Gud. För att förstå relationens roll inom processteologin vill jag här visa på sex 

punkter som David Griffin beskriver som kärnan i processteologi.91 

 

1. Processteologer underkänner all form av determinism. Alla lärosatser som uttrycker eller 

antyder att vi inte är fria i våra handlingar eftersom de är bestämda av Gud är felaktiga. 

2. Alla varelser med någon form av liv besitter också i olika utsträckning någon form av 

självbestämmande och spontanitet, till och med på cellnivå. 

3. Vi kan erfara saker som inte går att härleda till våra sinnen (the nonsensationist doctrine).  

4. Alla händelser existerar i två former, först som subjekt och sedan som objekt. Som subjekt 

existerar man som en konsekvens av tidigare händelser, det vill säga nuet är beroende av vad 

som har hänt tidigare. Men en händelse som har hänt blir till ett objekt som påverkar 

																																																								
88	David	Ray	Griffin,	John	B.	Cobb,	och	Clark	H.	Pinnock,	red.,	Searching	for	an	Adequate	God:	A	Dialogue	
Between	Process	and	Free	Will	Theists	(Grand	Rapids,	Mich:	W.B.	Eerdmans	Pub,	2000).	sid	101	
89	Griffin,	Cobb,	och	Pinnock.	sid	49	
90	”Open	Theism”,	i	The	Internet	Encyclopedia	of	Philosophy	(IEP),	åtkomstdatum	16	maj	2019,	
https://www.iep.utm.edu/o-theism/.	
91	Griffin,	Cobb,	och	Pinnock,	Searching	for	an	adequate	God.	sid	3	
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kommande händelser/subjekt men vi är inte totalt beroende av tidigare händelser utan vi har 

även ett mått av självbestämmande som påverkar kommande händelser. Det är alltså inte ett 

mekaniskt skeende utan det finns ett öppet utfall som är beroende av ett självbestämmande.  

5. Varje varelses natur bestäms av tidigare händelser vilket innebär att relationen till tidigare 

händelser konstituerar personen. Det innebär också att det inte finns en relation till kommande 

händelser på samma sätt. Ingen kan bestämma eller veta vad som kommer att hända i 

framtiden, inte ens Gud. 

6. Gudomligt inflytande i världen är lika naturligt som allas inflytande på världen. Det finns 

ingen övernaturlig existens som kan upphäva vår fria vilja eller som vet hur framtiden ser ut. 

Gud är inte beroende av världen, Gud existerar oavsett men Gud kan inte skapa världen från 

ingenting utan det finns alltid en värld och världen som vi känner den har funnits i 10-20 

miljarder år. 

 

Vad som enligt processteologerna gör processteologi olik andra typer av teologier är 

inriktningens tankar kring Guds interaktion med och relation till skapelsen. Två idéer ligger 

till grund för detta. 

 

1. Gud påverkar människor/varelser på olika sätt genom att vara aktiv och involverad i sin 

skapelse, Gud är i ständig relation med skapelsen istället för att vara otillgänglig och avskild.  

2. Människor/varelser påverkar Gud på olika sätt. Medan Guds natur, att vara en kärleksfull 

Gud, är oföränderlig påverkar vi ändå Gud, Gud är delaktig och Gud älskar oss och därför 

bryr Gud sig och låter sig påverkas. Vi relaterar till Gud och vi gör en skillnad för Gud.92 

Mesles	problem	och	fokus	

Det problem Mesle vill lösa med processteologin är det faktum att en modern människa har 

svårt att acceptera den typ av gudsrelation som man återfinner bland annat i den klassiska 

teismen. Mesle köper inte argument som han ser som ologiska och övernaturliga förklaringar. 

Han tror inte att människor i allmänhet heller gör det om de verkligen tänker igenom de olika 

resonemangen. En grundläggande syn i processteologi är att det är genom Guds kärlek som 

allting finns till och lever. Man ser att Gud är den som relaterar till allt, som delar allas 

upplevelser och som också exponeras för alla hela tiden. Guds makt är enligt Mesle av en 

övertalande, övertygande karaktär, inte tvingande och Gud utlämnar sig själv och kan inte 

																																																								
92	Brint	Montgomery	m.fl.,	Relational	Theology:	A	Contemporary	Introduction	(Eugene,	OR:	Point	Loma	
Press,	2012).		”What	Is	Relational	Theology?”	sid	2	
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tvinga fram något eftersom Gud inte styr vår vilja. Eftersom Guds kärlek är fulländad lider 

Gud med världen och försöker ständigt få oss att leva efter sin kärleks exempel, men Gud kan 

inte styra vår fria vilja och har på så vis inte allmakt.93 Däremot är Gud allvetande. Det vill 

säga Gud vet allt hela tiden av det som går att veta. Det betyder att Gud vet allt som har hänt 

och det som händer i nuet men Gud kan inte styra oss och Gud har inte förutbestämt vad som 

ska hända och han vet inte vad som ska hända.94 Gud kan däremot förutse och göra goda 

gissningar på vad som ska ske eftersom Gud har allt underlag hela tiden. Man kan alltså säga 

att Gud har väsentligt mycket större makt än vi men Gud har inga händer och kan därmed inte 

göra allt Gud skulle vilja om inte vi vill göra samma sak.95  

Mesles	perspektiv	på	relation	i	förhållande	till	Jesus	Kristus	

Enligt Mesle är en av de stora fördelarna med processteologin att den kan hantera Jesus på ett 

sätt som både respekterar den kristna traditionen och andra religioner. Han menar också att 

den klassiska teismen är ett av de största hindren för dialog med andra religioner eftersom den 

ser Jesus som den enda sanna inkarnationen av Gud och om man inte tror på det sättet är man 

så att säga diskvalificerad direkt. Andra religioner är enligt Mesle mer tillåtande och ser att 

det finns flera vägar till Gud.96 

  

Det är problematiskt för kristna, menar Mesle, att frälsningen först krävde ett syndafall.  

Dessutom, om människor hade agerat såsom Jesus predikade hade varken korsfästelsen eller 

Frälsaren behövts, något som Mesle ser som en betungande paradox för den traditionella 

kristna tolkningsmodellen. Även den traditionella tvånatursläran blir problematisk för Mesle. 

Han menar att få människor idag accepterar att någon, i det här fallet Jesus, kan vara 100 

procent av två olika ”saker” samtidigt. Enligt Mesle ligger problemet i att man ser 

gudomlighet och mänsklighet som två helt skilda substanser som inte går att förena. När man 

säger att Jesus är både och, upphör logiken för de flesta. Mesle ser det på ett annat sätt. Istället 

för att se världen som substanser vill de se världen som att den är i process, sammansatt av 

ständigt uppkomna och upplevda relationer. Våra själar blir till i sociala relationer utifrån 

vilka vi skapar oss själva vilket något annorlunda uttryckt betyder att själarna blir till, och är 

en del av oss, samtidigt. Eftersom vi ständigt skapas i en process betyder det att vi aldrig kan 

																																																								
93	C.	Robert	Mesle,	Process	Theology:	A	Basic	Introduction	(St.	Louis,	Mo:	Chalice	Press,	1993).	sid	7	
94	Mesle.	ibid	
95	Mesle.	sid	13	
96	Mesle.	sid	104	
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vara fullt mänskliga, det är alltså en öppen, oavslutad process och inte en stängd definitiv och 

oföränderlig skapelse.97 

  

För Mesle är Jesus en vanlig människa men som valde att helt överlämna sig till Guds kallelse 

och stå i ständig relation till Gud. Han gjorde det till 100 procent. Jesus är den ende som har 

klarat av att svara ”Ja” på Guds alla kallelser. Enligt Mesle innebär det att han med tiden blev 

mer och mer inkarnerad av Gud. Det vill säga hans upprepade ”Ja” till Guds kallelse att vi ska 

leva i kärlek gör att han blir mer och mer gudlik, mer Logos. Det gör att Jesus kunde 

användas av Gud på ett helt annat sätt än vanliga människor eftersom vi inte på samma 

kompromisslösa sätt som han kan svara ja till alla Guds kallelser. Detta medför enligt Mesle 

att ju mer Jesus blev en inkarnation av Gud desto mer människa blev han, eftersom han blir 

mer av vad Gud menar att vi människor ska vara, Guds avbilder. Mesles menar att när vi 

”vanliga” människor svarar upp på Guds kallelse till relation med Gud blir Gud inkarnerad i 

våra liv, vi tar in honom i våra liv, och blir på så sätt till genom, och av, Gud. Liksom för 

Jesus är detta en pågående process av ständiga ”Ja” eller ”Nej” för oss. Vi har dock inte sett 

någon människa som är rustad på samma sätt som Jesus var. Vad Jesus gjorde var att han i 

och med sitt svar på Guds kallelse blev både mer människa och mer Gud samtidigt eftersom 

det inte finns en motsättning mellan dessa båda ”substanser”. Han kunde alltså vara mer av 

båda men man behöver inte förklara det som 100 procent av varje utan snarare som att varje 

substans ökar i kvalitet.  Att vara mer kärleksfull, att älska mer, är alltså att bli både mer 

människa och mer gudomlig.98 För Mesle betyder det att Jesus blev Kristus när han 

inkarnerade Guds kallelse till världen. 

 

Men frågan kvarstår för Mesle: varför korsfästes Jesus? Hans svar är: för att Gud inte kunde 

förhindra det. Han kallade alla, inte bara Jesus. Men Jesus svarade upp på kallelsen som ingen 

annan. Det väckte människors insikt om både sina egna tillkortakommanden, och vad som 

faktiskt krävs av oss från Gud. Detta blev alltför svårt att bära och istället för att omfamna det 

avrättade man Jesus för att på så sätt bli av med ”problemet”. Gud kunde inte genom Jesus 

göra något åt vad som skedde och på så sätt har historien vänt Jesus nederlag till seger även 

om det enligt Mesle givetvis hade varit bättre om alla människor följt Jesus lära direkt.99  
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98	Mesle.	106	
99	Mesle.	sid	107	
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Detta innebär att Jesus heller inte gör mirakel som det traditionellt uppfattas. Gud försöker att 

påverka oss med sin kärlek på alla sätt Gud kan men Gud kan inte tvinga oss till något. Men, 

eftersom allt är i relation, kanske det kan vara så att det som uppfattas som ett mirakel gjort av 

Jesus, i själva verket är att alla delar som är inblandade i till exempel cancer kan påverkas och 

med sin ”vilja” göra något som kan uppfattas som ett mirakel. Mesle menar att även en cell 

har ett visst mått av frihet. Kanske är det så att Gud med kärleken kan påverka även celler och 

att det ibland blir så att de responderar på den kärleksfulla kraften samtidigt och effekten blir 

som ett mirakel.100 

 

För Mesle är Jesus alltså inte unik på ett ”magiskt” eller övernaturligt sätt utan på ett 

personligt och historiskt sätt. Just under hans tid på jorden var det möjligt för hans 

undervisning och lära att slå igenom och få den enorma effekt den har fått.101 Mesle menar 

heller inte att Jesus kropp uppstod efter döden utan att det är ett ”språk” eller en metafor för 

att kyrkan, Kristi kropp uppstod, vilket är ytterligare ett tecken på att processteologer ser 

Jesus som främst immanent.102  

Mesles	perspektiv	på	relation	i	förhållande	till	treenigheten	

Att hitta en utvecklad trinitarisk teologi inom processteologin har visat sig svårt. Det kan 

finnas flera anledningar till det. En kan vara att många processteologer är naturalister som 

förvisso har en religiös livsåskådning men som inte tror på en Gud (Mesle är en sådan).103 En 

annan orsak kan ligga i det faktum att de flesta processteologer också är panenteister. 

Panenteister anser att Gud och världen är interrelaterade och att världen är i Gud och Gud är i 

världen. Panenteismen syftar till att undvika att antingen isolera Gud från världen, något som 

processteologerna anser att traditionell teism ofta gör. Enligt panenteisterna betonar 

traditionella teistiska system skillnaden mellan Gud och världen medan panenteismen betonar 

Guds aktiva närvaro i världen och världens inflytande på Gud.104 De vill heller inte sätta ett 

likhetstecken mellan världen och Gud såsom panteisterna gör. Panenteisterna anser att vi 

lever i en värld som Gud redan är fullt aktiv i när Gud ger och uppehåller liv av alla slag. Men 

Gud kan inte kontrollera det livet, bara uppmuntra och ge näring till det eftersom Gud redan 

finns i allt levande, inte bara i oss människor. Mesle menar att när vi ber till Gud ber vi alltså 

																																																								
100	Process	Relational	Theology	Lecture	by	Robert	Mesle	(Center	for	Process	Studies,	2015),	
https://www.youtube.com/watch?v=tjF5YQuCnMc&t=421s.	tid	1:23:00.	
101	Process	Relational	Theology	Lecture	by	Robert	Mesle.	tid	1:03:40	
102	Process	Relational	Theology	Lecture	by	Robert	Mesle.	tid	1:25:00	
103	Mesle,	Process	theology.	sid	125	
104	Mesle.	sid	113	
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till något som redan finns i oss och omkring oss och den största fördelen med att be ligger i att 

vi fokuserar på kärleken och centrerar oss själva kring det som är gott.105 

 

Mesle är naturalist. En naturalist menar att världen är vad den ser ut att vara, den är alltså 

inget mer än det vi kan se och röra. Det finns ingen varelse som är transcendent eller är skild 

från naturen och naturens egna processer. En religiös naturalist menar att vad vi än kallar 

heligt, eller det som vi kallar gott eller ont, är en del av naturen. En naturalist tror inte att det 

finns en Gud men kan för den sakens skull ändå använda ett religiöst språk när han eller hon 

pratar om verkligheten eller mänskliga värderingar. Att beskriva något som heligt blir då mer 

ett uttryck för hur man uppfattar världen. En naturalist kan alltså uppleva en känsla av 

helighet eller till och med transcendens men det är en följd av helt naturliga orsaker och har 

inte sin grund i något övernaturligt gudomligt.106 

 

Finns det då något som kan likna en lära om treenigheten inom processteologin? Jag har hittat 

en kort trinitarisk utläggning av Gud gjord av Peter Griffin. I boken Searching for an 

Adequate God presenterar han en version som snarast kan ses som en treenighetslära i tre 

olika varianter. Den första varianten är epistemologisk och tar upp olika sätt på vilket vi kan 

ha kunskap om Gud. Griffin menar att vi kan nå kunskap om Gud genom skapelsen, genom 

Israels historia och Jesus och genom direkt mänsklig erfarenhet. Han menar att språket kring 

Fader, Son och Helig Ande bäst beskrivs genom att tala om skapelsen, Israel/Jesus och direkt 

gudserfarenhet eftersom det finns så tydliga kopplingar och motsvarigheter i Fader, Son och 

Helig Ande.107 

 

Griffins andra variant bygger på timlighet, det vill säga att de olika personerna i treenigheten 

också representerar olika tidsaspekter. Man kan enligt Griffin trinitariskt tala om Skaparen, 

om Frälsaren och om Fullbordaren/Förklararen vilka i ordning refererar till Fader, Son och 

Ande. Denna beskrivning av treenigheten påminner om den föregående men den handlar om 

tiden.108 

 

																																																								
105	Mesle.	sid	113	
106	Mesle.	sid	128	
107	Griffin,	Cobb,	och	Pinnock,	Searching	for	an	adequate	God.	”Christian	Theology	and	the	Christian	Good	
News”,	sid	26	
108	Griffin,	Cobb,	och	Pinnock.	sid	26	
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Den tredje varianten av treenigheten som Griffin presenterar ligger till grund för de två första. 

Här beskriver han en immanent tresamhet som handlar om gudomlig kreativitet, gudomlig 

kreativ kärlek och gudomlig responsiv kärlek. I det här perspektivet är Gud inte identisk med 

skapandet självt eftersom skapandet sker som ett ”samarbete” mellan Gud och skapelsen, men 

Gud kan ändå ses som att Gud är ett”förkroppsligande” av skapandet eftersom Gud är den 

ende som är evigt allomfattande och överalltvarande vilket jag tolkar som att Griffin betraktar 

som en ”gudomlig” egenskap.109   

Mesles	perspektiv	på	relation	i	förhållande	till	Guds	allmakt	

Processteologerna står för en unik teori kring det traditionella problemet med ondskan och 

lidandet. På ett övergripande sätt kan man uttrycka problemet med ondskan så här: Om 

Gud är allsmäktig har Gud förmåga att förhindra orättfärdigt lidande, om Gud är 

alltigenom god har Gud ett motiv till att förhindra orättfärdigt lidande. Ändå tycks det 

existera orättfärdigt lidande och ondska. Därför finns det anledning att tro att Gud inte är 

allsmäktig eller att Gud inte är alltigenom god. Enligt processteologerna kan man resonera 

kring detta på främst två sätt. Ett sätt är att bli ateist, att förneka Guds existens eftersom 

man inte får ihop det logiskt. Ett annat sätt är att anta utmaningen och tänka om kring 

Guds attribut, om det som man antar definierar Gud. Det betyder att man i så fall inte ska 

överge tron på Gud utan istället fundera kring vissa begrepp som beskriver Gud. 

Processteologer brukar sympatisera med idén att ompröva beskrivningar av Gud.110 

 

Mesle tror inte på Guds allmakt. Han menar att om Gud ska vara god gör Gud goda saker. Det 

är inte så att Gud vill att någon ska bli ihjälslagen. Det är heller inte så att Gud väljer att dela 

med sig av makten till människan genom att ge henne en fri vilja men att Gud när Gud ser att 

vi gör något ont låter det ske för att inte ta tillbaka den fria viljan. Så gör inte en god Gud. 

Mesle menar att Gud inte kan göra något åt vår makt. För skulle Gud kunna göra något hade 

Gud gjort det eftersom Gud är god. Däremot är Gud helt igenom god som gör allt Gud kan för 

att sådant inte ska ske. Men då använder Gud sig av övertalande makt och inte tvingande 

makt eftersom Gud inte har någon tvingande makt utan istället jobbar med kärlek. Gud ger 

																																																								
109	Griffin,	Cobb,	och	Pinnock.	sid	27	
110	Viney,	Donald,	”’Process	Theism’,	The	Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy	(Summer	2018	Edition),	
Edward	N.	Zalta	(ed.),	URL	=	<https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/process-theism/>.”	
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oss förutsättningar att leva kärleksfullt genom Jesus, texterna, goda förebilder etcetera men 

Gud kan inte styra allt.111 

 

Öppen teism har mycket som överensstämmer med processteologin men de stora skillnaderna 

handlar främst om Guds makt och vilja. Enligt de öppna teisterna har Gud all makt men Gud 

väljer att inte utöva den. Gud har givit människan en fri vilja att agera och göra val och tänker 

inte i första taget ta den ifrån männskan. Ser Gud att det onda händer för att någon människa 

handlar fel gör Gud ingenting åt det eftersom den fria viljan är en viktigare princip att följa än 

att gå in och styra upp alla handlingar som är fel. Enligt de öppna teisterna är detta inte tecken 

på att Gud är ond utan på att ett alltför frekvent ingripande från Guds sida skulle ta udden av 

den fria viljan. Dessutom kan det göra oss ansvarslösa i den grundläggande uppgiften att göra 

gott. Det skulle göra att människan fråntog Guds skapelse dess integritet och att Gud skulle 

vara en förvirrad skapare som aldrig riktigt får till det. Gud tog alltså en stor risk när Gud gav 

oss en fri vilja och därmed ansvar för vårt beteende. Gud har inga händer i världen utan 

människan är Guds händer och därmed den som ska utföra Guds vilja.112 De öppna teisterna 

är dock överens med processteologerna om att eftersom Gud har givit oss en fri vilja är 

framtiden öppen.113 

Diskussion	

Relation	och	Jesus	Kristus	

I synen på Jesus Kristus framträder tre olika bilder av vad som menas med relationell teologi 

bland de tre teologerna. Gunton och Johnson verkar förvisso överens på många sätt. De ser 

båda att skapelsen och materien är god och att det är något som Gud har skapat. De har 

samma grundsyn att Jesus är Gud. För Johnson är det dock viktigt hur den guden beskrivs för 

att Gud ska bli relevant för hela mänskligheten. Hennes stora bidrag ligger i att korrigera och 

därmed balansera den traditionellt patriarkala synen på Jesus med en bild som hämtar 

substans och legitimitet från bibeln och den allra tidigaste kristendomen. Hon ställer ett krav 

på teologer och uttolkare av olika slag att förhålla sig den bilden.   

 

																																																								
111	Process	Relational	Theology	Lecture	by	Robert	Mesle.	tid	1:08:00	
112	Mesle,	Process	theology.	sid	78	
113	Griffin,	Cobb,	och	Pinnock,	Searching	for	an	adequate	God.	William	Hasker	”In	response	to	David	Ray	
Griffin”	sid	46.	
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För Gunton är det mer än fråga om vad Jesus och Gud är, än hur vår personliga relation till 

dem ska se ut. Ett viktigt bidrag i sammanhanget blir synen på skapelsen och det skapade. Det 

blir ett intressant inlägg inte minst i dagens miljö- och hållbarhetsdebatt när han med hjälp av 

Jesus som materialiserad gudom, lyfter värdet även på det materiella. Missköter vi naturen 

och det som lever där, handlar vi mot Guds vilja, något som i alla fall troende ofta säger sig 

vilja undvika. Johnson och Mesle är överens i sin kritik av den klassiska teismen men de 

kommer från lite olika utgångspunkter. Johnson menar att en relation inte går att bygga på 

premisser av manliga metaforer, underkastelse eller att låta sig domineras av en Gud som 

begränsar. Hon är upptagen av att hitta den rätta gudsbilden och det rätta samtalet om Gud 

och Jesus.  

 

Mesle bidrag blir att se Jesus unika egenskaper som människa och hans perfekta tajming i 

historien som möjliggjorde kristendomens snabba tillväxt. Jag tycker att det är en intressant 

tolkning men tvivlar på att detta verkligen räcker för att kristendomen skulle växa sig så stark. 

Jag tror att man måste ge Jesus budskap och hans messianska anspråk en större vikt i 

sammanhanget än vad Mesle gör om man skall förklara kristendomens framgång. Att som 

Mesle betrakta relationen till Jesus som förhållandet till en unik förebild som är så perfekt att 

man metaforiskt kan prata om en Gud blir i mina ögon lite svagt.  

Relation	och	treenigheten	

Johnsons teologiska projekt med She Who Is är att hon vill revitalisera kyrkan och dogmerna. 

En del i det uppdraget är att göra treenigheten relevant igen. Enligt mig bidrar Johnson till den 

revitaliseringen tack vare sina djupgående studier av bibeln och dess tolkningshistoria. Att se 

på treenigheten genom Sofia Vishetens tolkningslins är enligt mig ett bra sätt att bredda 

bilden av treenighetens personer samtidigt som hon beskriver hur de hänger ihop i sina olika 

roller.  Det gör dem fattbara och lättare att ta till sig för människor idag.  

 

Människor söker relationer med djup, värme och ömsesidig gemenskap och saknas det i 

exempelvis kyrkans praktiska tillämpning i böner, liturgi och teologisk hierarki blir det 

svårare att få människor att se dessa som möjliga vägar till ett rikare liv. Johnsons forskning 

och relationella förhållningssätt blir ett viktigt bidrag till att nyansera personerna i 

treenigheten och göra dem möjliga att ta till sig även som kvinna. I bibelns texter beskrivs en 

gudsbild och en relation som inkluderar och omfattar kvinnor, män och skapelsen på ett sätt 

som Johnson inte finner i senare teologiska tolkningstraditioner. Det blir tydligt att patriarkala 
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normer och strukturer har kidnappat ett budskap och cementerat det istället för att vara en 

källa att hämta inkluderande kärlek från. Jag är enig med Johnson när hon menar att 

treenigheten är ett bra (tragiskt) exempel på hur något förlorar i relevans när det inte 

framställs som lika angeläget för alla. Treenigheten har potential att bli en symbol för en 

dynamisk, levande, pulserande relation som avspeglas i världen.  

 

Gunton huvudsakliga bidrag är hans analys av samtiden och vad moderniteten har inneburit i 

människors mellanmänskliga relationer och deras förhållande till Gud. Här tror jag dock att 

man måste hålla isär två frågor.  Man måste skilja på vetenskapliga framsteg som i de flesta 

fall är positiva och det sätt på vilket vi lever våra liv idag. Guntons bok skrevs 1993 och jag 

tror att de farhågor Gunton lyfte fram angående hur vi distanserar oss på djupet från varandra 

och Gud förmodligen skulle vara än större om han skrivit boken idag. Jag tror att man ska 

betrakta Guntons sätt att se på treenigheten som en vision. Den symboliserar ett 

förhållningssätt till Gud som förvisso aldrig har varit en verklighet på jorden, men som i och 

med moderniteten och postmoderniteten heller aldrig varit så långt ifrån att förverkligas. 

Treenigheten kan då vara en förebild för mänsklig interaktion. En enhet som förenar och tar 

hänsyn till den enskilda personen men som inte vore någonting alls om det inte fanns andra. 

När vi ”frigör” oss (disengage) från Gud, från medmänskligt beroende, och från allt utom oss 

själva, missar vi det verkligt stora med våra liv. Nämligen det faktum att det går att vara fri 

och höra till samtidigt. Jag tror att en kombination av Johnsons treeniga Gud i ögonhöjd och 

Guntons fokus på gemenskap och relation kan vara något en modern människa kan finna 

lockande. 

 

Ur ett treenighetsperspektiv blir inte Mesles eller processteologernas bidrag ett så 

betydelsefullt svar på treenighetsläran. Inom ramarna för det här uppsatsprojektet har jag inte 

lyckats hitta en fullt ut utbyggd treenighetslära. Möjligen kan det hänga samman med att 

processteologin stammar från filosofin, och heller inte betonar att det finns en personlig Gud.  

Griffin försöker att hitta varianter som kan kopplas till de mer etablerade treenighetslärorna 

men jag får en känsla av att hjärtat inte riktigt finns med i det projektet. Är man naturalist som 

Mesle tror man dessutom inte på en Gud även om man kan uttrycka sig religiöst vilket gör att 

en treenighetslära kan kännas alltför teknisk. Inte alla processteologer är heller helt bekväma 
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att prata i termer av ”Gud” eftersom många människor i allmänhet slår bakut bara begreppet 

Gud nämns.114  

Relation	och	Guds	allmakt	

När Johnson pratar om Guds makt, och allmakt, gör hon det ofta i samband med lidande. Det 

är en naturlig ingång och en begreppskombination, som har inneburit huvudbry för många 

teologer och troende. Johnson menar att med en ilska som grundar sig på moraliska 

ställningstaganden, och med en omsorg om en brusten skapelse och med empati som strävar 

efter rättvisa, tar sig Guds kärleksfulla makt an världen med syfte att förändra den från 

insidan. Johnson bidrag är att hon vill hitta en väg bort från synen där kärlek ses som 

avstående av makt och där maktutövning görs liktydigt med kärlekslöshet. Istället söker hon 

hitta vägar att integrera kärlek och makt. Johnson anser sig hitta den typen av makt hos 

kvinnor. Jag förstår hur hon tänker men jag tycker att det i boken blir ett väl generellt 

resonemang. Jag vet inte exakt vad hon grundar sitt påstående på men nog finns det även män 

som kan ha de egenskaperna och kvinnor som saknar dem. Det här är ett ställe i boken där jag 

inte riktigt kan följa Johnsons argumentation och tankar vilka annars är väldigt klara och 

grundligt uttryckta.  

Gunton tror att Gud skapade världen utifrån ingenting, creatio ex nihilio. Gud är inte 

begränsad av något, utan Gud skapar fritt som Gud vill. Det är alltså inte så att Gud tänker ut 

något som sedan skapas av någon annan, exempelvis änglar eller andra himmelska varelser. 

Gunton är inte enig med naturvetenskapen och naturalisterna. Vetenskapen menar sig ha visat 

att mirakel inte kan ske och att vi inte kan ha både en vetenskaplig värld och en värld med 

mirakel. Så ser inte Gunton på det. Han menar att Guds mirakel, de till synes godtyckliga 

överträdelserna av naturlagarna, i själva verket är i linje med Guds lag. Mirakel som Jesus gör 

är alltså inte ett brott mot naturlagarna utan en återupprättelse av Guds tänkta ordning av den 

gudomliga lagen. Människor ska se, och de ska gå och de ska vara friska. Naturlagarna som 

Gud har skapat i sin kärlek säger att vi ska vara friska, vi ska gå och vi ska inte vara lama.115 

För min del tycker jag inte att den argumentationen håller. Hur förklarar till exempel Gunton 

de mirakel som inte är goda? Ibland skickar Gud straff eller förvandlar människor till 

saltstoder hur hänger det ihop med Guds skapade naturlagar? Det är frågor som Gunton inte 

svarar på i tillräcklig utsträckning. 

 

																																																								
114	Mesle,	Process	theology.	sid	145	
115	Murray	Rae,	”Creation	by	the	Triune	God:	Colin	Gunton’s	Doctrine	of	Creation”.	tid	42:00	
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Mesle avfärdar Guds allmakt helt och hållet. I alla fall om man överhuvudtaget ska kunna 

säga att Gud är god. Gud är helt och hållet god till sin karaktär, men han har inte makt över 

vår fria vilja. I mina ögon ligger Mesles bidrag i uppfattningen att vi har missuppfattat något 

om vi älskar Gud tack vare Guds makt och inte tack vare Guds kärlek. På ett fundamentalt 

plan borde det vara Guds kärlek och inte Guds makt som gör oss villiga att älska Gud och 

vilja stå i Guds tjänst. Det är en rimlig hållning om man hävdar att Gud är god och att Gud är 

kärlek. 

 

Några ytterligare saker vill jag kommentera. Det är märkligt att Gunton inte en enda gång i 

sin bok kommenterar treenigheten utifrån ett feministiskt perspektiv. Hans bok gavs ut 1993, 

ett år efter She Who Is, och det är märkligt att den feministiska forskningen och rörelsen inte 

nämns överhuvudtaget. Guntons syfte må vara ett helt annat än Johnsons då det han försöker 

beskriva är det komplicerade förhållandet i treenigheten och dess misslyckade relation till 

moderniteten. Men eftersom feminismen också är en strömning med sina rötter i moderniteten 

tycker jag att det hade varit på sin plats att åtminstone nämna den och förhålla sig till den på 

något sätt. 

 

En ytterligare kommentar är att det skulle vara intressant om någon ville titta närmare på 

dessa teologers olika gudsbilder och se hur de faktiskt tas emot av människor idag. Förmår till 

exempel en kärleksfull men ”passiv” Gud av processteologisk karaktär väcka människors 

intresse i ett sekulärt samhälle som Sverige som trots allt dessutom är präglat av, och belönar, 

handlingskraft, styrka, mätbarhet och naturvetenskap. Processteologin anser sig visserligen 

presentera en rimlig lösning på teodicéproblemet men frågan är om dagens människor tycker 

det är tillräckligt. Icke-våldsprincipen är en respekterad princip men frågan är hur den står sig 

när vapenskrammel och handelskrig blir alltmer påtagliga och rädslan sprider sig i det globala 

samhället. Icke-våldsprincipen är nu inte ny princip utan är tydligt uttalad av Jesus själv även 

om den i Jesus samtid bidrog till stor besvikelse bland de som hade förhoppningar om en 

ledare som skulle befria det judiska folket från det romerska förtrycket. Vad jag menar skulle 

vara intressant att undersöka är hur stor attraktionskraften i detta är för en samtida sekulär 

människa.  
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Slutsats		

Min frågeställning för denna uppsats lyder: På vilket sätt används ”relation” hos teologerna 

Elizabeth Johnson, Colin Gunton och C. Robert Mesle och vilka är deras huvudsakliga 

bidrag? 

 

I uppsatsen har jag beskrivit hur dessa tre teologer använder ”relation” i de böcker jag har valt 

att studera. Jag har också satt deras iakttagelser i förhållande till tre centrala områden inom 

den kristna läran, nämligen Jesus Kristus, treenigheten och Guds allmakt.  

 

Min slutsats är att samtliga tre teologer har en relationell tyngdpunkt i sina teologier som det 

uttrycks i respektive författares verk. De har dock olika ärenden, eller kanske snarare syften 

med vad de kommer fram till i sin forskning. Förenklat kan man säga att Johnsons bidrag är 

att hon försöker hitta en relevant gudsbild som alla kan relatera till och ha en kärleksfull och 

livgivande relation till.  

 

Guntons bidrag är att vi ska förstå hur Guds inre dynamiska relation ser ut och att vi utifrån 

den ska dra slutsatser kring hur vi ska förhålla oss till Gud och varandra. Vi ska alltså 

upptäcka den bild av Gud som vi är en avbild av, den treeniga Guden, och sedan inspireras 

och leva efter den.  

 

Mesles bidrag är att komma till rätta med de ologiska aspekterna av den kristna tron, de som 

går emot vetenskapen och som en modern människa kan ha svårt att acceptera, exempelvis 

teodicéproblemet. Han vill hitta det som ligger i vägen för att en modern människa 

överhuvudtaget kan ta ”Gud” och trosfrågor på allvar. Jag sätter Gud inom citationstecken 

eftersom Mesle inte själv tror på en personlig Gud av mer traditionell karaktär. Istället sätter 

han likhetstecken mellan kärlek och Gud. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att det här har varit ett intressant arbete. Relationer av olika slag 

intresserar mig och arbetet med dessa tre teologer har givit mig ny kunskap och nya 

perspektiv på begreppet relation. Inte bara i teologisk mening utan också relationer i samhället 

i stort och i mitt eget liv. 
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