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Abstract 

This thesis examines atonement theology in the Church of Swedens missal (Kyrkohandbok 

för Svenska kyrkan) published in 2018. By identifying atonement motifs the thesis identifies 

and discusses which types of atonement theology that dominates the missal. Four sub-

questions are used to identify and discuss the atonement theology expressed; Why is 

atonenment needed? What is atonement? How is atonement acheived? Is there potentially 

problematic aspects of the atonoment theology that is identified? The atonement theology 

which is identified is mainly of two sorts. The healing process and the atoning obedience.The 

thesis then tries to handle one such problematic aspect by discussing how to understand the 

concept of sacrifice which is central to the atoning obedience and by integrating the 

atonement theology of divinization, theosis, into the understanding of atonement that is 

dominant in the missal of the Church of Sweden. The thesis argues that properly understood, 

sacrifice and divinization offers a way forward in order to understand the theology of 

atonement in a way both true to the christian tradition and and comprehendible to society in 

the 21st century. 

Keywords: atonement, Church of Sweden, divinization, liturgical theology, missal prayer, 

sacrifice, salvation, systematic theology, worship and service book 
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1. Inledning 

 

Det finnes, såvitt jag kan se, ingen kristen huvudidé, vilkens historia blivit i så hög grad misstecknad som 

försoningstankens – detta trots det att den kunnat glädja sig åt en uppmärksamhet från forskningens sida, som 

varit avsevärt större än den vilken kommit åtskilliga andra kristna huvudtankar till del. Min framställning avser 

alltså att lämna ett bidrag till det nämnda revisionsarbetet.1  

Med dessa ord inleds ett av de teologiska arbeten på svenska under 1900-talet som haft störst 

internationell spridning. Gustaf Auléns Den kristna försoningstanken – Huvudtyper och 

brytningar ofta refererad till under den engelska översättningens titel Christus Victor. Enligt 

Aulén har förståelsen av hur försoningen mellan Gud och människa äger rum i ovanligt hög 

grad blivit ”misstecknad” trots ett betydande intresse från forskningen den teologiska 

forskningen.  

Betydelsen av Jesus ord till lärjungarna i den övre salen, Jesus död på korset, uppståndelsen 

och hur Jesus gärning har frälsande betydelse för mänskligheten har diskuterats sedan 

urkyrkan. En betydande del av denna diskussion har utspelat sig under rubriken 

försoningslära. Enkelt uttryckt rör försoningslära hur människan efter syndafallet kan nå 

försoning med Gud. Med nationalencyklopedins ord rör försoningsläran hur och på vilket sätt 

Jesus gärning i form av död och uppståndelse för den kristna traditionen har en frälsande 

betydelse. Denna uppsats har ambitionen att delta i det samtalet. 

1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka försoningslära som framträder i Kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte? (nedan kallad KH17).  

Kyrkohandboken uttrycker tillsammans med Bibeln, Den svenska evangelieboken, Den 

svenska psalmboken och En liten bönbok Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Vilken 

lära om försoning framträder i ett studium av kyrkohandbokens böner? Vart läggs 

tyngdpunkten? Vad betonas och vad betonas inte? Finns det problematiska aspekter av 

försoningslära som Kyrkohandbok för Svenska kyrkan ger uttryck för? Inom detta 

problemkomplex rör sig denna uppsats. 

Försoningsläran har aldrig fastlagts genom auktoritativa beslut vid kyrkomöten, koncilier eller 

liknande instanser. Därmed är det inte förvånande att försoningsläran rönt ett så stort intresse 

 
1 Aulén, Gustaf Den kristna försoningstanken, Huvudtyper och brytningar. 1930 Svenska kyrkans 
diakonistyrelses förlag, Stockholm, sid.5 
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från forskningens sida. Försoningslära är ett fortsatt aktuellt teologiskt problem med potential 

att skapa spänning inom och mellan kristna samfund. Martin Modéus skriver i Tala om 

försoning om hur gudstjänsten firar försoningen och att gudstjänsten närvarandegör 

försoningen.2  Vilket slags försoning är det som firas och närvarandegörs i Svenska kyrkans 

gudstjänst? 

Det finns ett starkt samband mellan gudstjänstfirande och teologi i Svenska kyrkan vilket 

motiverar ett studium av de i kyrkohandboken förekommande bönerna som ett sätt att 

undersöka Svenska kyrkans lära angående försoning. Svenska kyrkan uttrycker att 

kyrkohandboken är ett uttryck för Svenska kyrkans lära; ”I gudstjänstböckerna uttrycks vad 

kyrkan tror, bekänner och lär. Gudstjänsten återspeglar såväl kyrkans tradition som förnyade 

former för gemensam tillbedjan”3.  

1.2 Problemet med försoning. 

Varför intressera sig för försoningslära 2020? Carl Reinhold Bråkenhielm och Thomas 

Ekstrand konstaterar att försoningslära väckt och fortfarande väcker starka känslor men att det 

saknas tydliga dogmatiska definitioner av försoningslära. Samtidigt har försoningsläran enligt 

Bråkenhielm och Ekstrand kommit att uppfattas som den kristna trons faktiska centrum i 

västkyrkan.4 I samma kontext kan det konstateras att begreppet försoning används två gånger 

i kyrkohandboken. Försoningsläran är central för teologin men begreppet användas i KH17 

ytterst sparsamt. 

I ett svenskkyrkligt sammanhang går det att se en viss försoningslära som en viktig del av 

svaret på Martin Luthers fråga om hur han skulle kunna finna en nådig Gud. I Confessio 

Augustanas fjärde artikel uttrycks att människan rättfärdiggörs när hon tror att synderna 

förlåts för Jesus skull ”vilken genom sin död åstadkommit tillfyllestgörelse för våra synder.”5 

Vidare stod striden om försoningsläran som en av huvudpunkterna i en av de stora 

inomkyrkliga splittringarna i Svenska kyrkan på 1800-talet, en strid som Aulén beskriver som 

”ytterst resentimentfylld”. Striden kring hur försoningsläran skulle förstås var en av 

huvudpunkterna i den splittring som ledde till att Svenska Missionsförbundet bröt sig ur 

 
2 Modeus, Martin ”Försoningen i liturgin” i Bråkenhielm, Carl Reinhold och Möller, Göran (red.) Tala om 
försoning, reflektioner över ett centralt tema i kristen teologi. 2015 Verbum, Stockholm, sid.288 
3 Kyrkoordning för Svenska kyrkan kapitel 18 Inledning. Hämtad 2020-04-25, 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO_1%20jan%202020(1).pdf 

4 Bråkenhielm, Carl Reinhold och Ekstrand, Thomas ”Kristen försoningslära genom tiderna” i Bråkenhielm och 
Möller (red.) 2015, sid.22f. 
5 Svenska kyrkans bekännelseskrifter 2015, Verbum, Stockholm, sid.58  
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Svenska kyrkan 1878. Striden gällde hur Confessio Augustanas förståelse av försoningslära 

skulle tolkas.6  

För min egen del har en överväldigande majoritet av de gudstjänster jag deltagit i ägt rum i 

gotländska medeltida landsortskyrkor. I blickfånget finns undantagslöst Jesus upphängd på, 

ofta enorma, triumfkrucifix. Antingen en törnekrönt Jesus, Guds lidande tjänare, eller en 

triumferande Jesus med krona på huvudet, Christus Victor. Ögats gudstjänst domineras av den 

korsfäste. Vilket är sambandet mellan Jesus fastnaglad på korset och försoningen mellan Gud 

och människa? I ett på många sätt sekulariserat samhälle är en inte omöjlig fråga om den 

Jesus dom kristna firar i sin gudstjänst är en Jesus som kommit för att rädda människorna från 

Gud?    

Starka känslor väckte försoningsläran i en svenskkyrklig kontext så sent som 2011 då den så 

kallade Ulla Carlsson-affären bröt ut. Ulla Carlsson, då präst i Svenska kyrkan, inledde själv 

debatten genom en insändare i Kyrkans tidning där hon skrev;   

Är det inte dags att vi i kyrkan börjar tala om människor i utveckling istället? Det finns ingen 

fallen skapelse och därför blir hela försoningsläran orimlig! Plocka bort allt tal om synd, skuld, 

skam, slaktade lamm och annat förfärligt! Det hör inte hemma i modern tid, bland upplysta 

människor!7  

Insändaren startade en inomkyrklig debatt och Carlsson anmäldes till Västerås stifts 

domkapitel.   

Min utgångspunkt är således att försoningsläran är betydelsefull för det kristna trosinnehållet 

och att i den systematiska teologins uppgift ingår att undersöka, beskriva och förklara kristna 

trosföreställningar. Det finns i den kristna traditionen en spännvidd i förståelsen kring hur 

försoningsläran skall förstås och därför kan en ny kyrkohandbok ses som ett uttryck för 

försoningslära i det aktuella samfundet vid en viss tidpunkt. 

1.3 Frågeställning 

Vad lär Svenska kyrkan när det kommer till försoning enligt 2017 års kyrkohandbok? Denna 

fråga ämnar jag att besvara genom att ställa tre analysfrågor; Varför behövs försoning? Vad är 

försoning? Vad åstadkommer försoning? Därefter kommer jag diskutera om det finns 

 
6 Bexell, Oloph Sveriges kyrkohistoria 7, folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. 2015 Verbum, Stockholm, 
sid.108 - 112 
7 Bråkenhielm och Ekstrand i Bråkenhielm och Möller (red.) 2005, sid.22 



7 
 

potentiellt problematiska konsekvenser av den försoningslära som framträder och försöka 

bidra med ett konstruktivt förslag hur sådana konsekvenser skulle kunna hanteras. 

1.4 Metod 

Som Carl-Henric Grenholm hävdar är en av forskningsuppgifterna för teologin att analysera 

de teoretiska övertygelser som ingår i skilda religioner och att beskriva och förklara religiös 

verklighet.8 Vilka teoretiska övertygelser om försoning möter vi i ett studium av Svenska 

kyrkans kyrkohandbok? 

Uppsatsens metod är att genomföra en innehållslig idéanalys av delar av Svenska kyrkans 

kyrkohandbok med fokus på försoningslära i syfte att klarlägga den försoningslära som 

framträder. Den analys som genomförs utgår från den typ av innehållsanalys som Grenholm 

beskriver i Att förstå religion där målet primärt är att med hjälp av den innehållsliga 

idéanalysen klargöra vilka teologiska ställningstaganden texten ger uttryck för.  

1.4.1 Innehållslig idéanalys.  

Grenholm menar att religioner i allmänhet innehåller minst fyra komponenter och att det är 

teologins uppgift att beskriva och förklara dessa; i) teoretiska övertygelser, ii) känslor av 

beroende, iii) vissa beteenden, såsom rit och kult samt iv) sociala gemenskapsformer. Ett 

studium av religion som fenomen inbegriper alla dessa fyra.9  De böner som återfinns i KH17 

är framtagna efter en lång process och omfattande diskussioner. Understundom 

resentimentfyllda diskussioner. Därmed möjliggör ett innehållsligt studium av en 

kyrkohandbok ett sätt att närma sig det aktuella samfundets teoretiska övertygelser.  

Syftet med att använda en innehållslig idéanalys är att metoden kan användas för att klarlägga 

de grundläggande poängerna i en text. Vilka eller vilket religiöst budskap är det texten 

försöker förmedla? Grenholm hävdar att det är väsentligt att ta hänsyn till vilken typ av text vi 

har att göra med och att textens litterära form påverkar vilken typ av idéanalys som är lämplig 

att göra. Grenholm diskuterar bönen som en typ av text som kan bli föremål för vetenskaplig 

analys.  Den typ av vetenskaplig analys som är lämplig att göra på en bön är att i första hand 

klargöra vilka upplevelser texten ger uttryck för, vilka känslor bönen vill uppväcka, vilka 

skeenden den återger och hur den förklarar dessa skeenden. 

 
8 Grenholm, Carl-Henric Att förstå religion, Metoder för teologisk forskning. 2006, Studentlitteratur, Lund, 
sid.153 
9 Ibidem, sid.161 
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De texter jag här kommer att analyserar är alla på något olika sätt att betrakta som böner. Det 

huvudsakliga perspektivet är att de bedjande, individuellt, kollektivt eller genom prästen, 

vänder sig till Gud och uttrycker sina böner med formuleringar som kyrkohandboken 

fastställt. Böner har inte i första hand en argumentativ eller propositionell karaktär utan är 

texter vilka är avsedda för en specifik kontext; den svenskkyrkliga gudstjänsten. Texterna 

uttrycker i första hand inte argument men jag menar att de de facto innebär påståenden om 

och uttryck för vad kristen tro innebär. Kyrkohandbokens texter återger vissa skeenden och 

förklarar vissa skeenden.  

Ett argument för denna position är den omfattande diskussion och debatt som föregick 

antagandet av kyrkohandboken 2017. Diskussionen illustrerade att det innehållsliga innehållet 

i böner och moment tillmättes inte minst av Svenska kyrkans präster stor betydelse. Ett 

exempel är den debattartikel som fyrtionio yngre präster författade hösten 2017 som 

kritiserade såväl process som innehåll i den kyrkohandbok som Kyrkomötet antog. De 

fyrtionio prästerna argumenterade bland annat utifrån positionen att kyrkans liturgi, vilken i 

hög utsträckning bestäms av en kyrkohandbok, är ett centralt uttryck för kyrkans lära.10  

I den här uppsatsen utgår jag ifrån att de böner som återfinns i kyrkohandboken kan 

analyseras på ett liknande sätt som en trosläroframställning. Eller med kyrkohandbokens 

självförståelse; Svenska kyrkans gudstjänstböcker uttrycker kyrkans tro, bekännelse och lära. 

I en analys av en läroframställning är uppgiften enligt Grenholm bland annat att söka klargöra 

logiska samband mellan skilda synpunkter. Målet för den innehållsliga idéanalysen i den här 

uppsatsen är att beskriva och klargöra texternas försoningslära.  

1.5 Forskningsläge 

Ett grundläggande antagande för uppsatsen är att gudstjänsten och de texter som där används 

är ett sätt att erhålla kunskap om ett samfunds teologiska ställningstaganden. Uppsatsen kan 

därmed sägas stå i relation till den forskningstradition som kallas liturgisk teologi. Den 

liturgiska teologin utgår från att liturgin är grundläggande eller primär för den fortsatta 

dogmatisk-teologiska reflektionen, det vi vanligen kallar systematisk teologi. Annorlunda 

uttryckt utgör liturgin, i det här fallet den kyrkohandbok som bygger upp den svensk-kyrkliga 

liturgin, ett slags grund eller utgångspunkt för en fortsatt teologisk reflektion.  

 
10 ”Arbetet med kyrkohandboken måste tas om” Kyrkans tidning, hämtad 2020-05-04 
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/arbetet-med-handboken-maste-tas-om 
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David Fagerberg har i sammanhanget påpekat att begreppet liturgi vidare kan förstås utifrån 

två plan. En ytlig och en djupare form av liturgi. Den ytliga formen av liturgi kan utgöras av 

en kyrkohandbok som stipulerar gudstjänstens yttre form, gestaltning, ordningsföljd, vilka 

böner som skall läsas och så vidare. Denna ytliga form av liturgi är inriktad på den mänskliga 

förståelsen och längtan efter Gud. Den djupare liturgin handlar istället om Guds förhållande 

till mänskligheten. Den här uppsatsen undersöker det Fagerberg kallar den ytliga liturgin och 

förstår KH17 som ett uttryck för mänsklig förståelse och längtan efter Gud.11 

Kyrkohandbokens böner kan med en liturgi-teologisk utgångspunkt beskrivas som en 

mänsklig förståelse av Guds handlande med sin mänsklighet vilken människor försöker 

respondera på och beskriva. Den systematiska teologins uppgift blir i det fallet att försöka 

förstå och beskriva hur denna respons ser ut. Därmed är vi tillbaka hos Grenholms 

beskrivning av teologins uppgift ovan.       

Metoden att studera texter i kyrkohandboken liknar den metod där psalmer används för att 

analysera ett samfunds teologi. Kyle K. Schiefelbein använder psalmer för att jämföra 

försoningsläror i den lutherska och den ortodoxa traditionen. Schiefelbein argumenterar i sin 

uppsats för att psalmer är ett sätt att uttrycka och bekänna tron.12 Susanne Wigorts Yngvesson 

undersöker i All din nåd är öppen famn – Psalmernas sjungna teologier trosföreställningar 

utifrån psalmerna i Den svenska psalmboken. Wigorts Yngvesson ställer frågor till psalmerna 

utifrån den systematiska teologins frågeställningar och ställer frågor som vad är det för teologi 

som sjungs, vilka gudsbilder är psalmerna uttryck för och vilken människosyn är det som 

uttrycks?13 Även Aulén argumenterar för sin tolkning av Marin Luthers förståelse av 

försoningslära delvis utifrån hur han läser Luthers psalmdiktande.14  

Den här uppsatsen vilar på antagandet att de böner som finns i kyrkohandboken på samma sätt 

som psalmer uttrycker ett samfunds teologi. Den kristna gudstjänsten är en väg till att få insikt 

i en traditions och ett samfunds teologi oavsett om det är tryckta psalmer eller tryckta böner 

som undersöks.  

 
11 Edgardh, Ninna, Gudstjänst i tiden, Gudstjänstliv i Svenska Kyrkan 1968 - 2008. 2010 Arcus, Lund, sid.206  
12Schiefelbein, Kyle K. ”The theology of Atonement in Eastern Orthodoxy and Lutheranism in Eastern Orthodoxy 
and Lutheranism Viewed through Hymnody” i Dialog: A Journal of Theology. 2009 Hämtad 2020-02-26 
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/full/10.1111/j.1540-6385.2009.00481.x 
13 Wigorts Yngvesson, Susanne, All din nåd är öppen famn, Psalmernas sjungna teologier. 2019 Verbum, 
Stockholm, sid.16 
14 Aulén, 1930, sid.30 
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Det finns ett starkt samband mellan gudstjänstfirande och teologi i Svenska kyrkan vilket 

motiverar ett studium av de i kyrkohandboken förekommande bönerna som ett sätt att 

undersöka Svenska kyrkans lära angående försoning. Svenska kyrkan uttrycker att 

kyrkohandboken är ett uttryck för Svenska kyrkans lära; ”I gudstjänstböckerna uttrycks vad 

kyrkan tror, bekänner och lär. Gudstjänsten återspeglar såväl kyrkans tradition som förnyade 

former för gemensam tillbedjan”15.  

1.6 Material 

Uppsatsens primärmaterial utgörs av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2017. Av innehållet i 

kyrkohandboken undersöker uppsatsen momenten Inledningsord, Bön om förlåtelse, Tackbön, 

Förlåtelseord, Löftesord, Lovsång gloria/laudamus, Kyrkans förbön, Lovsägelsen, Prefation, 

Nattvardsbön och Bön efter kommunion. Sammanlagt är det ett hundra böner i 

kyrkohandboken som utgör primärmaterialet för uppsatsen. Av dessa görs en innehållslig 

idéanalys fyrtiofyra böner vilka utrycker någon form av försoningslära.  

Flera moment, främst i delen Måltiden är obligatoriska och får inte bytas ut mot alternativa 

formuleringar. Därmed blir bönerna i delen Måltiden ett starkt uttryck för vad Svenska kyrkan 

lär. Detta tycks gälla särskilt för nattvardsbönerna. Kyrkoordningen stipulerar att Kyrkoherdar 

endast efter ansökan till domkapitlet kan få undantag och använda andra texter i momentet 

Måltiden. I övrigt betonar Kyrkoordningen att kyrkohandboken skall användas vid 

huvudgudstjänster, kyrkliga handlingar och övriga gudstjänster. Det i januari 2020 utgivna 

biskopsbrevet om nattvarden, Fira nattvard, poängterar att bara de i kyrkohandboken 

förekommande nattvardsbönerna får användas i gudstjänsten. En noggrann läsning av 

Kyrkoordningen ger för handen att detta enligt Kyrkoordningen gäller samtliga moment som 

ingår i momentet måltiden och inte bara nattvardsbönerna.16 

Mitt sekundärmaterial är delar av den aktuella akademiska diskussionen kring försoningslära. 

Jag har valt att utgå från Auléns typologi och därefter undersökt aktuell diskussion med hjälp 

av den av Svenska kyrkan själv publicerade Tala om försoning.  Boken förstår jag som ett 

uttryck för den aktuella akademiska förståelsen och diskussionen kring försoning inom 

Svenska kyrkan. Vidare använder jag mig av delar av den aktuella akademiska diskussionen 

rörande försoningslära. Målet är inte att typologisera den försoningslära som framträder 

 
15 Kyrkoordning för Svenska kyrkan kapitel 18 Inledning. Hämtad 2020-04-25, 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO_1%20jan%202020(1).pdf 

 
16 Jämför Fira nattvard , 79 och Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2020 18 kap. §3 
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utifrån Aulén eller någon annan taxonomi utan dessa används snarast som en referensram 

eller som ett teologiskt bollplank.   

1.7 Avgränsningar 

Den främsta avgränsningen i uppsatsen är att jag väljer att studera vissa av de böner som finns 

medtagna i 2017 års kyrkohandbok. Jag studerar inte de försoningsläror som eventuellt 

uttrycks i Bibeln, Den svenska psalmboken, Den svenska evangelieboken eller En liten 

bönbok. Det enkla skälet är att uppsatsen undersöker försoningslära som 2017 års 

kyrkohandbok ger uttryck för. Därmed faller övriga bekännelsedokument eller böcker som 

uttryck för kyrkans lära bort. Genom att studera 2017 års kyrkohandbok ges möjlighet att 

studera var Svenska kyrkan befinner sig i nutid gällande försoningslära.  

I kyrkohandboken tvingas Svenska kyrkan att komprimera sina ställningstaganden. 

Kyrkohandboken innehåller exempelvis fjorton nattvardsböner men fjorton böner kan inte 

utrycka allt som skulle kunna sägas om exempelvis försoning. Samfundet tvingas till 

begränsningar, teologiska ställningstaganden, prioriteringar och urval. Dessa 

ställningstaganden möjliggör samtidigt ett studium av den teologi som framträder. Vad 

betonas och lyfts fram respektive vad trängs tillbaka eller saknas?  

Den nuvarande kyrkohandboken ersatte 1986 års kyrkohandbok vilken utsattes för en revision 

1997 i samband med Bibel 2000. 2006 gav kyrkostyrelsen direktiv om en fortsatt översyn 

vilket ersattes med ett beslut om en genomgripande revision 2009 efter en reflektionstid och 

ett flertal remissomgångar togs den aktuella kyrkohandboken i bruk Pingsten 2018 efter att 

behandlats av Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet.  

Vissa av de studerade momenten i kyrkohandboken är fakultativa. Av naturliga skäl studeras 

bara de böner som förekommer i kyrkohandboken. Detta studium kan därför inte utgöra en 

heltäckande bild av den försoningslära som uttrycks i Svenska kyrkans gudstjänst i sin helhet.   

En ytterligare avgränsning är att bara den del av kyrkohandboken som utgörs av Den 

allmänna gudstjänsten undersöks.  

Ett viktigt hermeneutiskt problem i undersökningen av kyrkohandboken med avseende på 

försoningslära är mottagare-sändare problematiken. Det är en central och väl etablerad 

hermeneutisk insikt att den information som sändaren sänder ut inte nödvändigtvis är 

detsamma som den information mottagaren tar emot genom sin tolkning. I den aktuella 

uppsatsen är det inte mottagarnas reception av det förmedlade innehållet som undersöks utan 



12 
 

den information som sändaren sänder ut och som är föremål för den innehållsliga idéanalysen. 

Samtidigt blir jag själv då en mottagare av texten som möter den utifrån min 

förståelsehorisont och mina specifika frågor.  

Till avgränsningarna i denna uppsats hör även att Kyrkohandboken erbjuder en stor möjlighet 

till variationsrikedom i gudstjänsten. Det är fullt möjligt att många av de böner där 

försoningsmotiv uttrycks inte är särskilt frekvent använda i svenskkyrkliga gudstjänster. Vilka 

böner som de facto används eller i vilken omfattning olika böner används är inte föremålet för 

den här aktuella uppsatsen. 

En avgränsning av ett annat slag är att uppsatsens syfte inte är att fastslå varken Svenska 

kyrkans försoningslära i singular eller att visa att kyrkohandboken skulle vara ett uttryck för 

en enda försoningslära. Flera försoningsläror kan mycket väl rymmas inom såväl ett samfund 

som en kyrkohandbok. Det vore snarare högst anmärkningsvärt om en fråga som diskuterats i 

snart 2000 år fick en ensidig uttydning i en kyrkohandbok. 

1.8 Kyrkohandbokens undersökta moment och böner. 

Kyrkohandboken innehåller femton inledningsord. Inledningsord är ett fast moment men är 

fakultativa, det vill säga är inte obligatoriska utan kan bytas ut mot något annat inledningsord. 

Av inledningsorden diskuterar uppsatsen Inledningsord 1,2,7,8,9, och 10. 

Bönen om förlåtelse är ett fast moment i högmässa men fakultativt i mässa/gudstjänst. Om 

mässa eller gudstjänst firas som huvudgudstjänst är Bön om förlåtelse ett fast moment. 

Sammantaget ger detta bönen om förlåtelse en relativt stark ställning i den allmänna 

gudstjänsten i Svenska kyrkan. KH17 innehåller åtta böner om förlåtelse. Uppsatsen 

diskuterar Bön om förlåtelse 3,5 och 8. 

Förlåtelseorden är ett fast moment i högmässan och ett fakultativt moment i mässor och 

gudstjänster. Om mässa eller gudstjänst firas som huvudgudstjänst är förlåtelseord eller 

alternativet Löftesord ett fast moment. KH17 innehåller fyra förlåtelseord. Förlåtelseordet har 

en stark koppling till bönen om förlåtelse. Det är som svar på bönen om förlåtelse som prästen 

läser förlåtelseorden vilket avspeglas i att församlingen endast ber ett amen för de båda 

momenten. Förlåtelseorden är dessutom ett av de moment i gudstjänsten där det endast är 

prästen som ber bönen. Uppsatsen granskar Förlåtelseord 2. 

Löftesorden är ett alternativ till förlåtelseordet i högmässan och ett fakultativt moment i 

mässa/gudstjänst. Löftesorden i KH17 är fyra. Om gudstjänsten leds av en lekman och Bön 
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om förlåtelse ingår i gudstjänsten skall förlåtelseorden ersättas av ett löftesord. Skillnaden är 

att förstå som ett uttryck för Svenska kyrkans ämbetsteologi. 

Tackbönen ingår i den performativa enhet som inleddes med Bön om förlåtelse och fortsatte i 

förlåtelseorden. I tackbönen tackar de bedjande för den syndernas förlåtelse som de tillsagts i 

förlåtelseordet. Tackbönen är möjlig att utforma fritt eller med något av de fyra alternativ som 

anges i KH17. 

Lovsången utgör ett fast moment i högmässan och är ett fakultativt moment i mässa och 

gudstjänst. KH18 innehåller tretton lovsånger. Uppsatsen undersöker Lovsång 1,2,4,5,7,9 och 

12 

Förbönen är ett fast moment i högmässa och ett fakultativt dito i mässa/gudstjänst om mässa 

eller gudstjänst är huvudgudstjänst är Kyrkans förbön ett fast moment. Förbönerna är fria att 

utformas fritt men uppmanas i KH 17 att följa något tema. Nio föreslagna förböner finns med 

i KH18. Uppsatsen undersöker Förbön 8 och 9. 

Prefationen är ett fast moment i högmässa och om istället mässa är huvudgudstjänst. Värt att 

notera är att den del av prefationen som här studeras beds av präst eller liturg, församlingen 

deltar endast i lovsägelsens inledning. Totalt innehåller KH17 femton prefationer av dessa 

undersöks här Prefation 1 och 2 för Fastan. Prefation 2 för Trefaldighetstid samt prefationerna 

för Advent och Påsk.  

Nattvardsbönerna är fjorton till antalet i KH17. Nattvardsbönen är ett fast moment i högmässa 

och mässa. I Svenska kyrkans senaste biskopsbrev Fira nattvard  poängteras under särskild 

rubrik att nattvardsbönerna är Svenska kyrkans gemensamma tolkning och inte texter som 

präst eller enskild församling själv förfogar över och att vid nattvardsfirande i Svenska 

kyrkans ordning skall de nattvardsböner som finns i KH17 användas. De få undantag som 

finns regleras särskilt i kyrkoordningen.17 I nattvardsbönerna är det prästen som läser de 

respektive del-bönerna som representant för församlingen. Församlingens roll är att bekräfta 

och instämma i det prästen bett. Nattvardsbönerna 1,2,4,5,6,9,12 och 13 utgör underlag för 

min analys. 

Bönen efter kommunionen är ett fast moment om Högmässa firats och om Mässa firats som 

huvudgudstjänst är den ett fast moment. KH17 innehåller fjorton föreslagna böner efter 

 
17 Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2020 18 kap. 3§ 
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kommunionen. Kyrkoåret präglar bönerna med särskilda böner för advent, jul etcetera. Bön 

efter kommunion 1,2,3 och 4 utgör underlag för uppsatsens analys.  

De böner som valts ut för en innehållslig idéanalys har valts ut då de är de böner vilka kan 

sägas innehålla det jag kallar försoningsmotiv, det vill säga begrepp, uttryck eller resonemang 

vilka kan härledas till någon av de försoningsläror som redogörs för nedan. 

 

1.9 Teori 
 

försoningslära, inom den kristna traditionen en tolkning av Jesu gärning (oftast hans död och uppståndelse), som 

innebär att den har frälsande betydelse.  

Per-Erik Persson har skrivit nationalencyklopedins förklaring till vad försoningslära innebär. 

Fyra punkter i ingressen sammanfattar vad försoningslära innebär. För det första att det rör sig 

om en tolkning, därmed uppstår möjligheten att diskutera olika tolkningar. För det andra att 

det rör sig om tolkningar av Jesu gärning och därmed uppstår en stark koppling till kristologi. 

För det tredje ett fokus på Jesus död och uppståndelse, samt för det fjärde att Jesus gärning 

har betydelse för frälsningen, soterologin. 

Simeon Zahl definierar i The Oxford Handbook of Theology and Modern European Thought 

försoning som;  

In Christian theology, atonement refers to a fundamental reconciliation between God, humanity, and the world. 

This reconciliation is set in motion and achieved by God in Jesus Christ, through his incarnation, teaching, 

crucifixion, and resurrection, though different models of atonement emphasize different aspects. Doctrines of the 

atonement presuppose that evil, sin, and the ‘brokenness’ of the world have created a rift of some kind between 

God and his creatures, and that the coming and work of Christ serve to resolve this rift.18  

Zahls definition motsäger på inget sätt Perssons men det är värt att notera hur Zahl pekar på 

hur försoningen sätts i rörelse av Gud genom Jesus och att inte bara Jesus död och 

uppståndelse ingår i förståelsen av försoningen utan även inkarnationen och Jesus 

undervisning. Från Zahls definition lär vi oss även att olika försoningsläror betonar olika 

aspekter. Den här aktuella uppsatsen vill undersöka vilka aspekter av försoningslära som 

betonas i KH17. Försoningsläran berör flera aspekter av den kristna traditionens absoluta 

 
18 Zahl, Simeon  i Adams, Nicholas, Pattison, George och Ward, Graham (red.) The Oxford Handbook of 
Theology and Modern European Thought 2013, sid.634 Hämtad 2020-03-16 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199601998.001.0001/oxfordhb-
9780199601998-e-31?rskey=uLbqgo&result=2 
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centrum; inkarnation, kristologi och soterologi. Även läran om synden, hamartiologin, 

kopplas som Zahl pekar på till frågan om försoning. Utan en teologi om synden är en teologi 

om försoning överflödig. I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av Perssons och 

Zahls definitioner av försoning i ett försök att identifiera den försoningslära som utrycks i 

KH17.  

1.9.1 Försoning eller frälsning? 

Som vi sett ovan menar Ekstrand och Bråkenhielm att försoningsläran kommit att utgöra 

själva centrum för kristen tro i västkyrkan. Perssons definition tycks förutsätta samma 

grundläggande förståelse. I fokus är hur Jesus liv och främst hans död har en frälsande 

betydelse. Jesus död på korset åstadkommer försoning mellan Gud och människa. Denna 

försoning har enligt Perssons definition frälsande betydelse. Zahl uttrycker det som att Jesus 

löser det problem som klyftan mellan Gud och hans skapelse innebär. Inom kristna traditioner 

där Jesus död och uppståndelse ges avgörande betydelse blir således det stora teologiska 

spörsmålet hur eller på vilket sätt korsdöden och uppståndelsen åstadkommer försoning 

mellan Gud och människa och i nästa led hur denna försoning leder till frälsning. Försoning 

och frälsning är två närbesläktade begrepp och båda är centrala för kristen teologi. Då 

försoningen betonas istället för frälsningen är detta snarast att förstå som att försoningen har 

en temporal eller ett rumsligt företräde framför frälsningen. Försoningen blir så att säga 

medlet eller handlingen genom vilket frälsningen blir möjlig. Samtidigt måste det hållas i 

minnet att ingen försonings- eller frälsningslära kan sägas utgöra den kristna försoningsläran. 

Såväl frälsningen som försoningen bör ytterst uppfattas som ett μυστήριον, en hemlighet vars 

innersta mening inte går att fastslå. Att fornkyrkans koncilier aldrig fastslog en försoningslära 

på samma sätt som koncilierna avhandlade treenighet, kristologi etcetera kanske är ett utslag 

av detta. 

1.9.2 Försoningens ekonomi. 

Ekstrand och Bråkenhielm poängterar att försoning är ett snävare begrepp än frälsning. 

Frälsning har enligt Ekstrand och Bråkenhielm tre komponenter; i) räddning från något, detta 

något förbinds med ett oönskat tillstånd av något slag såsom arvsynden, människans dödlighet 

eller hennes okunnighet. Med Zahls terminologi skulle vi kunna förstå det som en spricka 

eller klyfta mellan Gud och människa. ii) Räddning till något, till ett önskat tillstånd. Detta 

önskade tillstånd kan förstås som motsatsen till det oönskade tillstånd människan befinner sig 

i. Följdaktligen kan detta önskade tillstånd beskrivas som befrielse från arvsynden, odödlighet 

eller kunskap om verklighetens sanna natur. Ett annat sätt att förstå räddningen till något är att 
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förstå den som räddning till försoning. Försoning kan då förstås exempelvis som just befrielse 

från arvssynden, människans dödlighet eller kunskap om verklighetens sanna natur. Den 

tredje komponenten i detta frälsningsschema kan beskrivas som iii) räddning genom något. 

Detta något är i den kristna teologin starkt knutet till Jesus Kristus och det som Persson kallar 

Jesu gärning med ett särskilt fokus på hans död och uppståndelse.  

I uppsatsen använder jag mig av detta schemata utifrån tanken att räddning från något är 

detsamma som svaret på frågan varför försoningen behövs. Räddningen till något är 

detsamma som svaret på vad försoningen är samt räddning genom något  som svaret på frågan 

vad åstadkommer försoning. Svaret på dessa tre frågor utgör sammantaget en försoningslära 

och genom att söka svaret på frågorna i KH17 är det möjligt att beskriva uttryck för 

försoningslära som finns i KH17. 

1.9.3 Försoningslärornas mångfald. 

Den bärande tanken i det Aulén kallar den dramatiska försoningsläran är att Jesus korsdöd 

och uppståndelse i första hand skall förstås som en seger som Gud i Kristus vinner över de så 

kallade fördärvsmakterna. Fördärvsmakterna utgörs för Aulén av synden, döden och djävulen. 

Dessa makter har förslavat människan och Jesus ”uppdrag” är att besegra dessa makter. 

Segern vinner Jesus genom sin död och uppståndelse. Genom att stå som segrare över dessa 

makter vilka samtidigt är det tillstånd som människan är fångad i åstadkommer Jesus 

försoning, människan är inte längre förslavad av synden, döden och djävulen utan kan leva i 

enlighet med det hon var menad för, en försonad relation till Gud. Aulén beskriver processen 

som ett soterologiskt-kosmiskt drama.19 Ett alternativt sätt att beskriva denna försoningslära 

är att Gud genom Jesus återställer den skadade urbilden av människan. Enligt Aulén var detta 

den försoningslära som dominerat under det första kristna årtusendet och därav Auléns 

benämning klassisk försoningslära. Det dramatiska består i betonandet av Jesus kamp mot 

fördärvsmakterna. Aulén tycks mena att denna försoningslära därtill var gemensam för såväl 

öst- som västkyrkan och därav namnet på nästa försoningslära enligt Auléns schema. 

Den latinska försoningsläran förknippas i regel med Anselm av Canterbury. Utgångspunkt för 

Anselms resonemang är att människan genom sin synd kränkt skapelsen och därmed kränkt 

Guds ära. Då Gud är rättvis kan Gud enligt Anselm inte efterskänka eller bortse från 

människans synd då det skulle innebära att Gud inte upprätthöll sin egen rättfärdighet. 

Anselms utgångspunkter försätter därmed både Gud och människan i en prekär situation. 

 
19 Aulén 1930, sid.26 
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Människans synd har gjort att hon mist Guds nåd, Gud kan inte, på grund av sin rättfärdighet, 

bortse från människans synd. Problemet är att det inte finns något sätt människan kan gottgöra 

för sin synd gentemot Gud. Det enda som återstår är att Gud straffar människan för hennes 

brott. Men Gud är inte bara oändligt rättfärdig utan samtidigt oändligt barmhärtig. Av 

barmhärtighet sänder Fadern Sonen för att i människornas ställe gottgöra för den synd som 

människan själv är oförmögen att gottgöra. Sonens ställföreträdande död på korset blir ett 

tecken på Guds oändliga barmhärtighet. Jesus död på korset innebär att kränkningen av Guds 

ära har kompenserats och Gud och människa försonas genom Jesus död. Såväl kraven på 

rättvisa som barmhärtighet uppfylls. Enligt Aulén är det denna försoningslära som från och 

med Anselm dominerar västkyrkans förståelse av försoningen.20  

Noterbart är att den Augsburgska bekännelsen ett av Svenska kyrkans centrala 

bekännelsedokument helt intar den latinska försoningslärans position. CA artikel IV opererar i 

enlighet med det Aulén kallar den latinska försoningsläran; ”synderna förlåtas för Kristi skull, 

vilken genom sin död åstadkommit tillfyllestgörelse för våra synder” (min kursivering). 

Synonymer till tillfyllestgörelse i en modernare svenska språkdräkt är ord som; botgöring, 

pliktuppfyllelse, kompensation, utjämning eller helt enkelt betalning. 

Den tredje försoningsläran Aulén identifierar kan spåras till Pierre Abélard. Fokus för Aulén 

är dock det utrymme som denna försoningslära fick i och med upplysningen och 

liberalteologin. I centrum för denna försoningslära står istället för en förändring hos Gud en 

förändring hos människan. Det är inte det att människan är förslavad av fördärvsmakterna 

eller att en gudomlig rättsordning blivit kränkt som är det grundläggande problemet. 

Utgångspunkten är istället att människan genom sin synd inte kan se Guds godhet och kärlek. 

När Jesus dör på korset för människornas skull inser människorna Guds oerhörda kärlek till 

sin skapelse, inser sin synd och vänder om till Gud. Försoningen åstadkoms genom att Jesus 

med sin död visar på Guds kärlek till människorna och människans inställning till Gud 

förändras. 

Ekstrand och Bråkenhielm visar hur alla ovanstående försoningsläror har djupa historiska 

rötter tillbaka till fornkyrkan och den medeltida kyrkan och att det därmed är oegentligt att 

beskriva den dramatiska försoningsläran som den ”klassiska försoningsläran”. Begreppet 

leder tankarna till att denna försoningslära skulle vara mer ursprunglig än övriga vilket är 

 
20 Ibidem, sid.145 



18 
 

tveksamt. Patrik Hagman har beskrivit Auléns typologi som ”hopplöst riggad”21 i syfte att 

visa Martin Luthers storhet som teolog. Aulén vill visa hur Luther omfattar en ”klassisk”, mer 

ursprunglig försoningslära och därför som mer katolsk än sina katolska kritiker. Med Auléns 

ord; ”Det blir nu mera omöjligt än någonsin att betrakta reformationen som något slags 

utbrytning ur den allmäneliga kristna kyrkan.”22 Aulén använder försoningslära som ett sätt 

att polemisera mot den romerska-katolicismen och ”visa” att det är den romersk-katolska 

kyrkan som avvikit från den kristna traditionens huvudfåra, inte de protestantiska 

reformatorerna. För uppsatsens syften är det inte relevant att slå fast att en försoningslära 

skulle vara mer ursprunglig än någon annan men det är betydelsefullt att bära i minnet att 

diskussionen om försoningslära kan vara resentimentfylld på flera sätt såväl inom som mellan 

samfund. 

Jakob Wirén visar i Tala om försoning hur denna treledade uppdelning i försoningsläror inte 

är heltäckande när det kommer till kristna försoningsläror. Utan att göra anspråk på att vara 

heltäckande redogör Wirén för inte mindre än sex försoningsläror. Den gottgörande lydnaden, 

det fulländade exemplet, den slutgiltiga segern, det helande skeendet, den framburna gåvan 

och den gudomliggjorda människan.23  

Den gottgörande lydnaden är en försoningslära som motsvarar vad Aulén kallar den latinska 

försoningsläran. Det fulländade exemplet motsvarar vad Aulén beskriver som den subjektiva 

eller antropocentriska försoningsläran och den slutgiltiga segern är en försoningsteologi 

vilken motsvarar vad Aulén benämner den klassiska försoningsläran. 

Utöver dessa försoningsläror som alla identifierades av Aulén lyfter Wirén fram tre andra 

försoningsläror vilka alla hör hemma inom en rimlig förståelse av vad försoningslära är. 

Det helande skeendet, i denna variant av försoningslära är fokus inte i första hand på att 

synden innebär en skuld som någon måste betala eller ett brott som behöver sonas. Istället är 

synden att förstå i första hand som en sjukdom som behöver läkas. Denna synd eller hellre 

skada är något som hela skapelsen lider av, inte bara människan. Jesus blir läkaren som läker 

denna skada som genom inkarnationen, sitt liv och sin undervisning samt genom sin korsdöd 

och uppståndelse. Denna försoningslära spårar Wirén till såväl Augustinus som John Wesley. 

 
21 Hagman, Patrik i Kyrkans tidning 2015-10-22 Hämtad 2020-04-07 https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/det-
racker-inte-att-bara-tala-om-forsoning 
22 Aulén 1930, sid.36 
23 Wiren, Jakob ”I inget annat namn? Kristen försoningslära religionsteologiskt belyst” i ” i Bråkenhielm och 
Möller (red.) 2015, sid.220 - 226 
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Försoningsläran har inte sitt fokus på synd och skuld utan snarare i en insikt i att verkligheten 

inte ser ut på det sätt Gud ämnat den att göra och att Jesus helar skapelsen. Detta är en teologi 

som kanske liknar det Ulla Carlsson uttryckte i sin insändare till Kyrkans tidning om vi läser 

helande och utveckling som metaforer för samma process. 

Den framburna gåvan är en försoningslära i vilken Jesus roll som offergåva till Gud betonas 

och hur detta samtidigt är ett offer som sätter slut för alla andra offer.  Försoningsläran har en 

stark koppling till Hebreerbrevets kristologi och soterologi. Wirén visar att detta är en 

potentiellt problematisk försoningslära. För det första genom en påstått stark koppling till en 

antik judisk kontext, risken är att denna försoningslära indirekt eller direkt tas som intäkt för 

ett ersättningsteologiskt resonemang där judendomen dels uppfattas som krävande offer och 

dels som en religion som i och med Jesus slutgiltiga offer gjorts obsolet. Det andra problemet 

är att denna försoningslära kan kritiseras som en legitimering av våld då den tycks framhäva 

våldets försonande kraft. Det är det våld Jesus utsätts för på korset och hans lidande på grund 

av det samma som åstadkommer försoningen.   

Den gudomliggjorda människan, denna försoningslära hittar sin bibliska utgångspunkt först 

och främst i Andra Petrusbrevet 1:4 ”Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni 

tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som 

begäret drar med sig i denna värld.” Denna form av försoningslära förknippas med ortodox 

teologi och ofta citeras Athanasios av Alexandrias sentens ”Gud blev människa för att 

människan ska kunna bli Gud” som ett exempel på försoningslärans innebörd. Andra 

namnkunniga kyrkofäder som beskrivs intagit samma förståelse är exempelvis Irenaeus av 

Lyon och Basileus av Ceasarea24. Den gudomliggjorda människan som försoningslära pekar 

på en annan förståelse av Jesus inkarnation, undervisning, död och uppståndelse jämfört med 

exempelvis den gottgörande lydnaden eller den slutgiltiga segern. Denna försoningslära 

fokuserar i stor utsträckning på att Jesus gärning skall förstås som en helhet, en del av en 

större gudomlig ekonomi eller en gudomlig plan. Vidare är det en försoningslära som blickar 

framåt snarare än bakåt. Människan kan och skall bli mer än vad hon är och tack vare hela 

Jesus gärning från inkarnation till uppståndelse. Denna form av försoningslära har de senaste 

 
24 Christensen J. Michael och Wittung, Jeffery A. (red.) Partakers of the Divine Nature, The History and 
Development of Deification in the Christian Traditions 2007 Fairleigh Dickinson University Press, Cranbury, 
sid.23  
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tjugo-trettio åren ägnats allt större intresse även i väst. I en luthersk kontext är det främsta 

exemplet den så kallade finska lutherforskningen med Tuomo Mannermaa i spetsen.25 

1.9.4 Försoningsmotiv 

Begreppet försoning förekommer ytterst sparsamt i KH17 samtidigt utgår uppsatsen från att 

försoningsläran de facto utgör något av den kristna trons centrum i västkyrkan. En fråga är 

därför på vilket sätt och med vilka begrepp försoningslära framträder i kyrkohandboken. 

Paul S. Fiddes konstaterar i The Oxford Handbook of Systematic Theology även han att den 

kristna kyrkan aldrig har utarbetat en definitiv teori om försoningen, istället har en rad 

metaforer såsom offer, frälsning, rättfärdiggörelse använts om Jesus liv, död och 

uppståndelse. Fiddes argumenterar för att ett sätt att undersöka försoningslära är bruket av 

metaforer. Metaforer kan förstås som ett sätt att öppna ett fönster mot en verklighet som 

rationella argument inte kan göra. Vi kan inte skapa ett ett-till-ett språk gentemot verkligheten 

och därför är metaforen ett rimligt sätt att hantera detta faktum.26 I den här uppsatsen utgår jag 

från att Fiddes förståelse av metaforer är ett rimligt sätt att undersöka kyrkohandbokens texter 

i syfte att identifiera uttryck för försoning. Istället för metaforer väljer jag att beskriva det 

Fiddes kallar metaforer som motiv då den kristna tron inte gör anspråk på att enkom tala i 

metaforer eller symboler utan att kristen tro har ett reellt, konkret trosinnehåll som kan 

uttryckas som motiv. Exempel på sådana försoningsmotiv kan då vara offer, rättvisa, seger, 

förlåtelse och lidande vilka uttrycker försoningslära. Hanna Stenström diskuterar i Tala om 

försoning försoningens innebörd utifrån ett antal försoningsmotiv; försoning, skuld, synd och 

förlåtelse.27 Redan Aulén diskuterar problemet med att det inte är helt enkelt att definiera med 

vilka termer eller begrepp som försoningslära framträder i kristen teologi. Aulén beskriver 

detta som problemet med ”vandrande formler”. Begrepp, ofta med bibliskt ursprung, vilka 

blivit stereotypa och följer med i den kristna idétraditionen med ofta varierande innebörd. 

Auléns lösning som också blir min lösning är att försöka vara ”noggrant aktgivande” på de 

sammanhang där olika motiv används. Med andra ord en innehållslig idéanalys där 

sammanhanget i vilket motivet används blir avgörande. 

 
25 För en introduktion på Svenska till den finska lutherforskningen se Appelqvist, Thomas ”Finns det en 
föreställning om gudomliggörelse hos Martin Luther?” i Svensk Teologisk kvartalskriftskrift,nr 4 2010, sid.59-69 
26 Fiddes, Paul S. i Tanner, Kathryn Webster, John och Terrence Iain (red.) The Oxford Handbook of Theology 
2007, sid.181 Hämtad 2020-02-25 https://www-oxfordhandbooks-
com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/oxfordhb/9780199245765.001.0001/oxfordhb-9780199245765-e-11 
27 Stenström, Hanna ”Försoning, synd, skuld och förlåtelse: ett bibelteologiskt underlag för teologisk reflektion i 
Svenska kyrkan idag” i Bråkenhielm och Möller (red.) 2015, sid.94 
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Dessa försoningsmotiv används i uppsatsen tillsammans med Wiréns taxonomi för att 

identifiera uttryck för försoningslära och undersöka de tre delfrågor jag vill besvara. Auléns 

typologi uppfattar jag som ingående i Wiréns taxonomi men med den fördelen att Wiréns 

taxonomi är bredare och undviker ett språkbruk där en försoningslära beskrivs som klassisk 

och därmed underförstått äldre eller mer genuin.  
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2. Huvuddel 
 

Vi sett hur diskussionen om försoning förts historiskt och hur begreppet kan definieras. Vi har 

vidare sett hur försoning kopplas till andra centrala kristna temata. Vidare har vi sett hur 

försoningsläran genom tiden visat på en stor mångfald och skiftande uttolkning. Vi skall nu 

undersöka hur denna mångfald framträder i Svenska kyrkans kyrkohandbok utifrån fyra 

frågor; varför behövs försoning? Vad är försoning. Vad åstadkommer försoning samt 

huruvida det finns potentiellt problematiska aspekter av den försoningslära som framträder? 

2.1 Varför behövs försoning?  

Svaret på varför försoning behövs framträder i momenten Bön om förlåtelse, Kyrkans förbön 

och nattvardsbönerna. 

Alla böner om förlåtelse uttrycker varför försoning behövs. Det utmärkande draget i de åtta 

bönerna om förlåtelse är att sju av åtta böner innehåller begreppet synd, i flera av bönerna 

återkommer begreppet flera gånger. Försoning knyts i bönen om förlåtelse till att den 

bedjande ber om att Gud skall ta bort den bedjandes synder. I Bön om förlåtelse 5 och 8 

fokuseras på att det är gentemot Gud den bedjande har syndat; ”Det är mot dig som jag har 

syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort din blick från mina synder och befria 

mig från all min skuld” respektive ”Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar ord och 

gärningar” Annorlunda uttryckt krävs att den bedjandes synd skall lyftas bort från henne för 

att försoningen skall vara möjlig. Utan förlåtelse ingen försoning. 

Bönerna om förlåtelse ger också kunskap om varför relationen mellan den bedjande och Gud 

är skadad. Den bedjande har syndat på olika sätt. Den bedjande har inte visat tillräcklig kärlek 

mot Gud, Jesus, skapelsen, sina medmänniskor eller mot sig själv. Den bedjande har inte gjort 

det Gud vill att hon skall göra och den bedjande är född med synd och har brutit mot Guds 

bud. Allt detta skadar relationen mellan den bedjande och Gud. Formuleringen att den 

bedjande syndat i tankar, ord och gärningar återkommer i tre av bönerna om förlåtelse. Om 

syndens realitet är den primära anledningen till varför försoning behövs är formuleringen, 

tankar, ord och gärningar ett sätt att beskriva hur den bedjande har syndat på flera mänskliga 

plan.  
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I tre av bönerna återkommer formuleringen att det är dels mot Gud och samtidigt mot den 

bedjandes nästa som denna brist på kärlek visats.28 Som vi sett ovan kan synden även förstås 

som att den bedjande inte bara brustit i kärlek mot Gud utan även mot skapelsen, 

medmänniskorna och sig själv. Att den bedjande syndat genom att visa bristande kärlek mot 

sina medmänniskor bekänns även det i tre av bönerna. 

Bön om förlåtelse 8 uttrycker på ett explicit sätt varför försoning, i form av att Gud förlåter 

den bedjande, behövs. Den som syndat förtjänar att förkastas från Guds ansikte, eftersom hon 

syndat mot Guds bud, om Gud skulle välja att döma den bedjande på det sätt som hennes 

synder förtjänat. Dom och att förtjäna att förkastas bär drag av en försoningslära av typen den 

gottgörande lydnaden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att med hjälp av bönerna om förlåtelse förstår vi att 

försoningen behövs på grund av människans synd. Denna synd innebär i första hand att 

människan misslyckats med att visa kärlek, mot Gud och mot sina medmänniskor i första 

hand. I andra hand även gentemot skapelsen och sig själv.  

Ledtrådar till varför försoning behövs kan vi möta även i andra böner och moment i KH17. I 

Lovsång 5 möter vi formuleringen att ”Vår Gud, till dig du skapat oss, och blott i dig kan vi 

frid få.” som klingar av Augustinus. Här uttrycks försoningens nödvändighet som att utan 

försoning och gemenskap med Gud kommer människan inte att kunna få frid. Förbön 8 

beskriver behovet av försoning som en konsekvens av det prekära läge som de bedjande 

befinner sig i och som de ber om att Gud skall bevara dem från; 

För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont,  

för djävulens grymhet och list, för pest och hungers- 

nöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter  

i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld  

och våda, för ond bråd död, för den eviga döden.  

Här skiftar perspektivet tämligen radikalt jämfört med den förståelse av varför försoning 

behövs som beskrivs i bönerna om förlåtelse. Förvisso återkommer problemet med 

människans egen synd men därefter kommer en litania över varför försoningen behövs. Lögn, 

vidskepelse, allt ont, djävulens grymhet och list etcetera. En lång lista av vad Aulén skulle 

 
28 Bön om förlåtelse 1,4,8 
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kalla fördärvsmakter hotar att drabba människorna. Där bönerna om förlåtelse fokuserar på 

den bedjande och hennes del i världens bortvändhet från Gud är det här en fiende av helt 

andra dimensioner som hotar relationen mellan Gud och de bedjande. Här nämns såväl 

Djävulen som onda kosmiska makter. De bedjande finner sig indragna och drabbade i en 

kosmisk kamp mellan ont och gott. Samtidigt behövs försoningen då människorna samtidigt, 

eller som en konsekvens av denna maktkamp, lider av jordiska problem så som pest, 

hungersnöd, krig etcetera. 

I slutet av Förbön 8 definieras vilka som bär ansvar för de bedjandes prekära situation i 

formuleringen; ”Hör den bön som vi i vår nöd bär fram, och hjälp oss så att allt det onda som 

djävulen, världen och vi själva tillfogar oss, genom din Andes kraft blir tillintetgjort.” 

Ansvaret för de bedjandes utsatthet delas således mellan de själva, djävulen men också 

världen. Försoningen behövs enligt denna förbön därför att de bedjande befinner sig i en 

situation som hotar deras liv på en rad sätt och den som kan rädda människorna är Gud genom 

den heliga Anden. 

Förbön 9 uppvisar en liknade förståelse. Återigen är det inte de bedjandes egna synder som 

står i fokus utan istället konsekvenserna av att de lever i en fallen värld eller en skadad tillvaro 

som förklarar varför försoningen behövs. Skapelsen är hotad och i behov av att Gud 

förbarmar sig över den ”Skydda, luften och vattnet och marken och det som växer på 

marken”. Men i ännu större utsträckning på grund av människornas utsatthet. Människorna 

lider av att de blir förtryckta, utnyttjade och föraktade. Det finns människor som är hungriga, 

övergivna och hemlösa. Deras arbete riskerar att bli meningslöst och människorna sviker och 

blir svikna. Båda förbönerna uttrycker försoningsmotiv som anknyter till den försoningslära 

som ovan beskrivits som det helande skeendet. Förbönerna uttrycker en insikt kring att 

skapelsen och människorna lider av en sjukdom eller skada som behöver läkas. 

Med hjälp av diskussionen ovan om relationen mellan försoning och frälsning kan båda dessa 

förböner analyseras utifrån tanken om räddning från något. Räddningen från något består av 

två komponenter. Delvis en räddning från djävulen, världen och de bedjande själva och delvis 

en räddning från en lång rad oönskade tillstånd och faror som hotar de bedjande. I första hand 

de bedjandes egen synd, i andra hand djävulen och andra kaosmakter och i tredje hand från en 

lång rad oönskade jordiska tillstånd. Försoningen behövs därför att de bedjande behöver 

räddning. 
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Det fjärde loci där det framträder varför försoning behövs är i två av nattvardsbönerna. 

Nattvardsbön 1 inleds med orden 

O Gud, tack för att du älskar oss. 

Du gav oss din Son.  

Han gav sitt liv för oss. 

Han älskade oss till det yttersta, 

till döden på korset, 

för att vi skulle få leva. 

Svaret på frågan varför försoningen behövs, knyts till att ”vi skulle få leva”. Försoningen är 

nödvändig för att de bedjande skall få liv alternativt inte mista livet. Utan försoningen väntar 

döden. Detta motiv anknyter till Förbön 8 ovan där de bedjande ber om att räddas från är den 

eviga döden. Detta är ett försoningsmotiv som förekommer sparsamt i KH17 där försoningens 

nödvändighet oftast knyts som vi sett till de bedjandes synd och syndens konsekvenser. Att 

den eviga döden är en konsekvens att bortvändhet från Gud är inte någon radikal tanke utan 

går tillbaka till 1 Mos. 3:22 och fördrivandet ur Edens lustgård. Det intressanta är snarare hur 

sparsamt detta motiv förekommer i KH17. Samma motiv återkommer i Nattvardsbön 5 som 

inleds med orden ”Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som så älskade världen att du 

gav den din ende son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”. 

Åter är det de bedjandes liv som står på spel. Genom att Gud ger världen sin ende Son finns 

möjligheten för den som tror på honom att inte dö utan istället få evigt liv. 

2.1.1 Resultatdiskussion, varför behövs försoning? 

Som vi sett ovan framträder svaret på varför försoningen behövs i tre moment i KH18. Bön 

om förlåtelse, två av förbönerna samt i två av nattvardsbönerna. I bönerna om förlåtelse står 

frågan om den enskilde bedjandes synd i centrum. Människan bär på en synd vilken är ett 

hinder för försoningen och en återupprättad relation till Gud. De bedjande ber att Gud skall ta 

bort denna synd. Sammantaget utrycker bönerna om förlåtelse en förståelse av synden som 

innebär att den bedjandes relationer till Gud och skapelsen är skadade. Den försoningslära 

som skymtar har likheter med den försoningslära som ovan benämnts det helande skeendet. 

Samtidigt kan den starka betoningen av den bedjandes egna och individuella synd läsas som 

ett uttryck för försoningslära av typen den gottgörande lydnaden. Den bedjandes synd är 

omfattande och allvarlig. Den bedjande förtjänar att förkastas från Guds ansikte om Gud 

väljer att döma den bedjande så som hon förtjänar. Ett juridiskt språkbruk i enlighet med 
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Anselms tänkande uttrycks. I förbönerna utvidgas dels varför försoningen behövs och 

konkretiseras den prekära situation de bedjande befinner sig i. I förbönerna är det inte längre 

bara den synd de bedjande själva bär ansvar för som är i centrum. Här förs såväl djävulen som 

ondskans makter och världen in i förståelsen. Samtidigt konkretiseras och utvidgas förståelsen 

av konsekvenserna av det tillstånd de bedjande befinner sig i; pest, hungersnöd, krig, uppror, 

splittring, hunger, övergivenhet, hemlöshet med mera blir konsekvenser av det tillstånd de 

bedjande befinner sig i. 

 En stor del av dessa försoningsmotiv kan ges utrymme i en försoningslära av typen det 

helande skeendet men även en försoningslära av slaget slutgiltig seger går att utläsa. Här 

spelar kaosmakter som vi sett ovan en viktig roll i varför de bedjande befinner sig i detta 

utsatta tillstånd. Segern över kaosmakterna är central för den slutgiltiga segern som 

försoningslära. I de två nattvardsbönerna skiftar åter perspektivet och här är det istället hotet 

om att mista livet eller att gå miste om det eviga livet som är det centrala motivet. Detta motiv 

går inte att enkelt hänföra till någon specifik försoningslära men ger tillsammans med övriga 

motiv en bild av varför försoning behövs.  

De bedjande har syndat på många sätt. I första hand mot Gud men även mot flera andra 

viktiga relationer. Den enskilda synden är inte hela förklaringen till varför de bedjande 

befinner sig i detta oönskade tillstånd som de befinner sig i utan hon befinner sig också 

indragen i ett kosmiskt drama mellan gott och ont. Konsekvenserna av synden och ondskan är 

omfattande och allvarliga. Ytterst riskerar människan att gå miste om möjligheten till ett evigt 

liv med Gud. Allt detta utgör det något som människan behöver räddning från. Denna 

räddning till något kan förstås som räddning till en försonad relation till Gud.  

2.2 Vad är försoning? 

Försoningens innebörd beskrivs i de flesta undersökta delar av KH17. Motiv från ett flertal 

olika försoningsläror framträder som svar på frågan vad försoning är. Den försoningslära som 

dominerar bär tydliga drag av det helande skeendet.  

Samtliga inledningsord utrycker en längtan efter Gud. I inledningsorden 1 och 7 uttrycks 

denna längtan som att återförenas med Gud. I Inledningsord 1 uttrycks detta som att ”I dig är 

det som vi lever rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig” Samma längtan 

uttrycks i Inledningsord 7 ”Låt oss besinna att vi har vårt ursprung i Gud, att vi är skapade att 

älska som han älskar, och att Guds kärlek möter oss genom Jesus Kristus.” Här är 

försoningsläran är primärt av karaktären fulländat exempel. Bönen är en bön om att kunna 
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följa i det fulländade exempel Gud ger i form av sin kärlek uttryck i Jesus liv och gärning. 

Människans mål är att kunna älska som Gud älskar. Ett alternativt sätt att läsa dessa 

formuleringar är att förstå dem som uttryck för en försoningslära av karaktären den 

gudomliggjorda människan. Genom försoningen med Gud kan människan älska på samma 

sätt som Gud älskar och därmed i någon mån likna Gud.   

En viktig aspekt i detta sammanhang är att det är hos Gud som förlåtelse finns och att Gud har 

både nåd och makt att befria de bedjande. I Inledningsord 2 ber de bedjande om hur det är hos 

Gud som makten att befria finns. I inledningsord 9 uttrycks längtan efter närhet som att ”Gud 

omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Sammantaget uttrycker inledningsorden 

försoningen som antingen en bön om att få vara i Guds närhet eller att Gud redan är nära de 

bedjande. I flera av inledningsorden uttrycks båda aspekterna i samma bön. Denna förståelse 

uttrycks mest stringent Inledningsord 8; ”Gud är alltings ursprung och mål, skapar och 

omsluter världen med nåd.” Det samlande motivet för inledningsorden är förtröstan eller ett 

hopp om att Gud skall möta de bedjande. Sammantaget uttrycker inledningsorden vad 

försoning som ett återvändande eller en förening med Gud. 

Försoning uttrycks i Bön om förlåtelse som förtröstan eller bön om att Gud skall skänka den 

förlåtelse den bedjande ber om. Denna beskrivs som att se och bryta med sina synder, att 

Jesus skall möta den som ber om förlåtelse, att Gud skapar ett rent hjärta i den bedjande 

etcetera. Formuleringarna vetter mot en försoningslära av typen helande skeende. De 

bedjande gestaltar inte sina liv i enlighet med Guds vilja och försoning innebär att Gud 

förlåter den bedjande för allt detta. 

Det tydligaste uttrycket för denna försoningslära möter vi i Bön om förlåtelse 5; 

Gud, var mig nådig i din stora godhet, 

ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. 

Det är mot dig jag har syndat 

och gjort det som är ont i dina ögon. 

Vänd bort din blick från mina synder 

och befria mig från all min skuld. 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta 

och gör mig på nytt frimodig och stark.  
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Driv inte bort mig från din närhet  

och ta inte din heliga Ande från mig. 

Låt mig åter glädjas över att du räddar, 

håll mig uppe, och hjälp mig att villigt följa dig.  

Den bedjande ber här om att hon skall förvandlas, Gud skall skapa ett rent hjärta i henne och 

göra henne frimodig och stark. Hon skall läkas och förvandlas till en ny eller hel människa. 

Denna skuldfria och renhjärtade människa som villigt följer Gud är en med Gud försonad 

människa. Försoningsmotiv vi känner igen från det helande skeendet. Samtidigt uttrycks vad 

försoningen likt i inledningsorden som att vara i Guds närhet. Den försoningslära som 

framträder bygger på en tanke om att försoning är detsamma som att vara nära Gud. 

Vad försoningen innebär utöver det faktum att vara just förlåten utvecklas i Förlåtelseord 2 i 

form av prästens tillsägelseord till de bedjande;  

Gud (som är oändlig i sin kärlek)  

älskar dig, befriar dig  

och förlåter dig.  

I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga 

Andens namn. 

Samma formulering återkommer närmast ordagrant i Löftesord 2. Att vara älskad, befriad och 

förlåten av Gud är rimligen det samma som att vara försonad med Gud. En återkommande 

formulering i löftesorden är att denna försoning knyts till Jesus. Antingen tillsägs förlåtelsen 

”i Jesu namn” eller ”genom Jesus Kristus” Försoningen knyts i löftesorden likväl som i 

förlåtelseorden till Jesus person. Däremot är det svårt att hänföra något av förlåtelseorden 

eller löftesorden till någon särskild försoningslära.  

Samtliga förböner kan förstås som exempel på vad försoning kan innebära. Kyrkans förbön 

kan läsas som för-bön om försoning. Försoning kan utifrån Kyrkans förbön läsas som ett 

tillstånd där de brustna relationerna mellan Gud och människa, mellan människa och 

människa och ytterst mellan Gud och skapelse helas. Försoningslära av typen det helande 

skeendet skymtar. 

Den försoningslära som framträder innebär även av att de bedjande ber Gud om att rustas med 

kraft för att på olika sätt kunna handla i världen ”Vi ber om förmåga att se din vilja och leva 
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efter den. (Förbön 1). ”Låt oss få bli till välsignelse för andra.” (Förbön 2) ”Ge oss kraft att 

lösa konflikter och skapa fred.” (Förbön 4) Allt detta innebär att samtliga föreslagna kan 

förstås som uttryck för den typ av försoningslära som betecknas som det helande skeendet. I 

denna typ av försoningslära står som centrum, som vi sett ovan, en insikt om att synden kan 

förstås som en sjukdom eller skada, en skada som hela skapelsen lider av och en insikt om att 

verkligheten inte ser ut så som Gud avsett den att göra. Dessa motiv framträder tydligast i 

Förbön 5; 

Gud, vi ber för alla människor på jorden, 

att var och en får känna sig älskad och behövd. 

Vi ber att du läker den som är sjuk 

och helar det som är trasigt. 

Gud, vi ber om förlåtelse för at vi har gjort andra människor illa. 

Lär oss att ta ansvar för våra handlingar  

och låt förlåtelsen bli en kraft till förändring. 

Gud, vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. 

Lär oss att förhindra krig och våld, 

och låt ditt rike ta gestalt i vår värld. 

Amen.  

Vad försoningen är uttrycks som att alla människor får känna sig älskade och behövda. Att 

den sjuke blir frisk och att det trasiga helas. Insikten att den bedjande själv gjort sina 

medmänniskor illa uttrycks liksom ett behov av att den bedjande tar ansvar för sina 

handlingar. Att rättvisa och fred råder liksom att våld och krig förhindras är även det en del av 

vad försoning är. Försoningen innebär således dels en individuell läkedom men även en 

samhällelig läkedom och slutligen gudsrikets utbredande. 

En lång rad av nattvardsböner inleds med att de bedjande tackar för att Gud älskar de 

bedjande och/eller världen exempelvis i nattvardsbön 1 ”O Gud, tack för att du älskar oss.” 

Nattvardsbön 2 ”Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen 

med din kärlek.” I Nattvardsbön 4 Lovas Gud som den som i Jesus uppenbarat vad kärlek är, i 

Nattvardsbön 5 Lovas Gud som den som så älskat världen att han givit den sin ende Son. 
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Svaret på frågan om försoningens innebörd blir då att försoning är detsamma som att vara 

älskad av Gud.  

Försoningen knyts här till Guds kärlek och hur denna uppenbaras i Jesus. En viktig aspekt av 

försoningens innebörd i nattvardbönerna är att de prisar Gud för hur Gud älskar och söker 

människorna. Detta uttrycks på olika sätt men med en gemensam grundläggande tematik 

kring Guds tilltal och vilja till en återupprättad relation med människorna; i Nattvardsbön 13 

utrycks detta som att Gud givit människan livet och lovat att vara hos henne i liv och död, i 

Nattvardsbön 12 som att Gud dukar sitt bord för de bedjande, i Nattvardsbön 9 som att Gud 

ger liv åt allt och möter de bedjande genom Jesus.  

Nattvardsbön 2 beskrivs försoningen som att stå i en intim förening med Jesus, ”Ge oss liv av 

hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom.” I Nattvardsbön 3 ber de prästen att de 

bedjande skall bli delaktiga i Guds kärlek och kunna förverkliga denna kärlek i världen. I 

Nattvardsbön 5 ber prästen att de bedjande skall ”förenas till en enda kropp och fullkomnas 

till ett levande offer i Kristus”  

Ett ytterligare motiv som framträder i flera av nattvardsbönerna i den del som beds efter 

instiftelseorden är en bön om att tack vare nattvarden skall människorna förenas och förnyas. 

Denna förening och förnyelse kan läsas som en del av vad försoning är. Exempel på 

formuleringar kan vara; ”låt oss, som får del av hans kropp och blod, bli människor som 

hungrar och törstar efter rättfärdighet” (Nattvardsbön 6) eller ”Förvandla oss och vår värld, så 

att din kärlek blir alltmer synlig ibland oss.” (Nattvardsbön 11) eller ”Gör oss till ett i 

kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen” (Nattvardsbön 14). Dessa motiv kan läsas 

som uttryck för en försoningslära av typen den gudomliggjorda människan. 

Det grundmönster som framträder är att försoningen består i att Fadern älskar världen, sänder 

sin Son till världen för människornas skull och tack vare honom och ofta i förening med den 

helige Ande kan människorna leva i gemenskap med Gud och sprida hans kärlek vidare i 

världen. Nattvardsbön 14 sammanfattar försoningens innebörd utifrån nattvardsbönerna i 

KH17; 

 

Vi firar inför dig, helige Fader, 

åminnelsen av din Sons lidande och död, 

uppståndelse och himmelsfärd 
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och väntar hans uppståndelse i härlighet. 

Gör oss till ett i kärleken, 

så att vi kan vara Kristi kropp i världen 

och uppenbara hans liv 

till fred och läkedom för alla människor. (mina kursiveringar) 

 

Dels innebär försoningen en återupprättad relation till Gud här uttryckt som att fira nattvarden 

inför Gud, att de bedjande av Gud görs till Kristi kropp och att denna kropp skall visa Jesus 

liv vilket samtidigt skall leda till en återupprättad relation mellan Gud och hels skapelsen, här 

uttryckt som fred och läkedom för alla människor. Detta försoningsmotiv är i första hand att 

hänföra till försoningslära av typen det helande skeendet. 

I Bön efter kommunion framträder en typ av försoning som hänger samman med de böner 

som betts i nattvardsbönen. Den typ av motiv som återkommer är Jesus som en gåva till de 

bedjande. Denna typ av bön hänger därmed samman med försoningsmotiv vi såg i 

nattvardsbönerna där Fadern älskar världen och sänder Sonen till världen. I fokus står det 

möte mellan Sonen och de bedjande som kommunionen inneburit. I de fyra allmänna 

tackbönerna tackas för att nattvarden instiftats av Gud till de bedjandes ”tröst och salighet” 

(Allmän 1) att Jesus blivit ”ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger” (Allmän 2) att Jesus 

mött de bedjande i brödets och vinets gestalt (Allmän 3) och att de bedjande tagit emot Jesus 

och att han nu är de bedjande närmare än deras egna hjärtan (Allmän 4). I alla fyra allmänna 

böner efter kommunionen framstår försoning som att Jesus nu står i en intim relation till de 

som deltagit i kommunionen. Återigen blir det starkaste försoningsmotivet bilden av en 

återupprättad relation mellan Gud och de bedjande. Av de försoningsläror som presenterats 

ovan är den försoningslära som dominerar i bönerna om förlåtelse till stor utsträckning av 

karaktären det helande skeendet. De bedjande tackar för att de genom eukaristin fått del av 

detta helande. 

Därutöver är det en försoning av en karaktär som rör relationen mellan i första hand de Gud, 

de bedjande och världen ”att vi får vara ett hoppets tecken i världen” (Advent), ”hjälp oss att 

återspegla hans kärlek i världen” (Jul och Trettondagstiden) samt ”våra medmänniskor till 

glädje. (Påsk 2)” Påtagligt att det är det bedjande kollektivet som tillsammans, som 
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församling ber om att få vara dela av denna försoning mellan Gud och världen. De typiska 

formuleringarna är ”vi” och ”oss”. 

2.2.1 Resultatdiskussion; Vad är försoning i KH17? 

Den bild av försoning som möter oss i KH17 är försoning som en längtan att återförenas med 

Gud från de bedjandes sida och att denna längtan är besvarad. Försoning är därför en 

återställd relation mellan de bedjande och Gud. Denna relation består i att såväl Gud som den 

bedjande längtar efter att förenas med den andre. Löftesorden uttrycker liksom förlåtelseorden 

ett löfte om att de bedjande är älskade, blir befriade och förlåtna. Försoningen knyts till 

egenskaper hos Gud: att Gud är oändlig i sin kärlek och är barmhärtig.  

Av förbönerna, nattvardsbönerna och i bönen efter kommunionen lär vi oss att försoningen 

även har att göra med relationen mellan de bedjande och världen. Bönen om förlåtelse 

fokuserar på den skadade relationen mellan Gud och den bedjande, i förbönsmomentet 

förändras perspektivet och försoningen blir här till stor del en fråga om relationen mellan de 

bedjande och världen. I bönen efter kommunionen förstås försoning som att Jesus kommit 

nära de bedjande på olika sätt. Som vi såg ovan innebär försoning i nattvardsbönerna att 

försoningen består i att Fadern älskar världen, sänder sin Son och tack vare honom, och i 

förening med den helige Ande, kan människorna leva i gemenskap med Gud och sprida hans 

kärlek vidare.  

Sammanfattningsvis kan försoning i KH17 förstås som en återställd ”Gud låter sitt ansikte 

lysa över oss till upprättelse och liv”, (Löftesord 1) eller återupprättad ”Ty så älskade du 

världen att du lät din Son bli människa för vår skull” (Prefation för Jul) relation mellan Gud 

och människa. Denna återställda och återupprättade relation bygger på en ömsesidig längtan. 

Den försoningslära som dominerar förståelsen av vad försoning innebär är snarlik 

försoningslära av karaktären det helande skeendet. Tydligast betonas detta i inledningsorden, 

förlåtelseorden, löftesorden och förbönerna där återkommande formuleringar är att Gud 

älskar, befriar och förlåter. Den älskade befriade och förlåtna människan är försonad med Gud 

och det är svaret på frågan vad försoning är och det något som människan räddas till. Denna 

försonade människa kan därefter gå ut i världen och bidra till gudsrikets utbredande.   

Försoningens fundament är att Gud vill försoning. Initiativet till försoning kommer från Gud. 

Den försoningslära som framträder i KH17 vad gäller försoningens innebörd skulle kunna 

beskrivas som en filantropisk försoningslära. Kyrkohandbokens böner presenterar en 

försoningslära som kretsar kring begreppen relation och kärlek. Gud är filantropen som sänt 
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sin son för att rädda världen. Gud vill återupprätta relationen till människorna som är brusten 

på grund av människornas synd och bortvändhet från Gud. Detta gör Gud på grund av sin 

kärlek till människorna. Denna försoning knyts på olika sätt men konsekvent till Jesus gärning 

2.3 Vad åstadkommer försoning enligt KH17?  

Vi har nu sett varför försoningen behövs och hur försoningens innebörd framträder i KH17 en 

lika viktig delfråga som till stor del är den fråga den teologiska diskussionen kretsat kring är 

hur försoningen kommer till stånd. Frågan om vad försoning är kopplas som vi sett ovan detta 

i stor utsträckning till Jesus som Räddare; exempelvis i Prefation för Trefaldighetstiden 2 

”Han är ditt eviga Ord som går ut över jorden för att möta människor och gripa in i deras liv”. 

Försoningen kopplas i stor utsträckning till en trinitarisk frälsningsekonomi där det är Jesus 

gärning som utgör centrum. Hur försoningen åstadkoms är således till stor del en fråga om 

vad i Jesus gärning som åstadkommer försoning. Enligt Zahls definition består Jesus gärning 

av fyra delar; inkarnation, undervisning, död och uppståndelse. Bön om förlåtelse, Lovsång, 

Prefation och Nattvardsbön är de moment i vilka det framträder hur KH17 uttrycker hur 

försoning åstadkoms.  

Sex av åtta böner om förlåtelse ber om förlåtelse för Jesu Kristi skull eller i Jesu Kristi namn. 

Sju av åtta böner nämner att denna förlåtelse bygger på vad Jesus gjort för dem. Bönerna om 

förlåtelse markerar därmed att försoningen bygger på Jesus gärning. Denna gärning är 

förutsättningen för att försoningen skall vara möjlig. Gud skall förlåta den bedjande för Jesus 

skull. 

Explicit ifråga om hur försoningen åstadkoms är Bön om förlåtelse 3 där de bedjande tillsägs 

av prästen att ”Jesu, Guds Sons blod renar oss från all synd.” Det är här Jesus blod, och 

därmed hans korsdöd som åstadkommer försoningen mellan Gud och människa. Jesus gärning 

är försoningens förutsättning och Jesus gärning är här detsamma som Jesus död. Detta 

försoningsmotiv liknar det som ovan betecknats som den gottgörande lydnaden. Det är värt 

att notera att i just denna bön om förlåtelse är det prästen som proklamerar att; ”Jesu, Guds 

Sons, blod renar oss från all synd” resten av de bedjande responderar med att: ”Detta litar jag 

på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull”. Detta församlingssvar är samma teologi 

som uttrycks i Augsburgska bekännelsens fjärde artikel ovan i bönens form. Genom att 

prästen ensam proklamerar att det är Jesus blod som renar de bedjande från all synd ges detta 

en särskild betoning i bönen. En alternativ taxonomi som är möjlig att göra är att denna bön 

bär drag av den försoningslära som kallas den framburna gåvan. Försoningen knyts då till 
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Jesus död som en form av soningsoffer vilket försonat Gud med de bedjande. I fokus står då 

Jesus som det slutgiltiga offret vilket gör andra offer överflödiga. 

I Bön om förlåtelse 5 är det snarare en försoningslära av typen det helande skeendet som 

framträder. Den bedjande ber om att Gud skall i henne skapa ett rent hjärta och åter bli 

frimodig och stark.  

Bön om förlåtelse 8 uttrycker en tämligen explicit försoningslära med paralleller i typen 

gottgörande lydnad. Försoningsläran framträder då den bedjande beskriver hur hon syndat; 

hon är född med synd, har inte älskat Gud över allting brustit i kärlek mot sina medmänniskor 

etcetera. Bönen beskriver hur den bedjande är värd att förkastas av Gud om Gud skulle döma 

den bedjande så som hon förtjänat. Men att Gud förlåter alla som vänder sig till Fadern och 

tänker inte på de bedjandes synder ”för min frälsare Jesu Kristi skull”. Centrala begrepp i den 

i den gottgörande lydnaden såsom dom, Guds rättfärdighet, att människan faktiskt förtjänar 

att bli dömd och att Gud inte längre tänker på dessa faktiska synder tack vare Jesus gärning är 

centrala teologiska motiv i bönen.  

Momentet förlåtelseord kan förstås som ett uttryck för att en försoning ägt rum mellan de 

bedjande och Gud. Denna försoning åstadkoms därför att Gud älskar, förlåter och befriar, 

genom att Gud visar barmhärtighet och på grund av att Gud lovat att förlåta alla synder. I det 

tredje förlåtelseordet bekräftas den förhoppning som uttrycktes i bönerna om förlåtelse. Det är 

”för Jesu Kristi skull” som Gud av nåd förlåter den bedjande alla hennes synder. 

Återigen är det en försoningslära med paralleller i den gottgörande lydnaden som skymtar. 

Det är tack vare Jesus gärning och av nåd som Gud väljer att förlåta den bedjande. Kontrasten 

är kanske tydligast mot försoningslära av typen det fulländade exemplet. Det är inte en 

förändring i människans förståelse av Gud som står i centrum.  

Vid en noggrann läsning uppvisar momentet Lovsång en tydlig bild av vad som åstadkommer 

försoning. Sonen framställs som räddare genom olika former av offermotiv i en rad lovsånger. 

Guds lamm i lovsång 1 och 2. Genom sitt blod och sin bittra död i lovsång 4. Genom sin död i 

lovsång 5 och 13. Genom att bära ”vår” plåga i lovsång 7, genom att leva och dö för ”alla” i 

lovsång 9 samt genom att dö på korset i lovsång 12. Vid en närläsning av lovsångerna 

framträder ett mönster där Jesus lovas som de bedjandes räddare (ordet frälsare lyser däremot 

med sin frånvaro) denna räddning förbinds starkt med en tematik där räddaren/Jesus 

framställs med en offersymbolik; som Guds lamm, genom sitt blod, med sin död, genom att 

bära plågorna, genom att leva och dö för alla människor och genom att dö på korset.  
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Lovsång 4 innehåller en lovsång till åtminstone två aspekter av Jesus gärning. Dels lovsjungs 

inkarnationen ”All himlens glans du avstod från att oss till räddning vara”, dels Jesus död ”Du 

med ditt blod, din bittra död befriar oss från synd och nöd”. Lovsång 7 uttrycker hur 

försoningen åstadkoms genom Jesus död ”vår plåga bar du och tog vår skuld från oss” och 

uppståndelsens betydelse för försoningen ”Uppstånden är du alltid hos oss, evigt ber du för 

oss hos Fadern.” Lovsång 12 uttrycker med en generös läsning samtliga fyra aspekter av Jesus 

gärning som Zahl pekar på ”Du som levde på vår jord och blev vår vän, dog på korset men 

fick liv och lever än”. Det finns en motivrikedom i lovsångerna men det motiv som 

återkommer i så gott som samtliga lovsånger är att Jesus död åstadkommer försoning. 

Bönerna rör sig mellan försoningslärorna den gottgörande lydnaden och den framburna 

gåvan.  

Hur försoningen åstadkoms uttrycks tydligt i prefationerna för fastetiden där det är Jesus 

lidande, lydnad och död som lovsjungs som centrala temata. Prefation 1 för 

fastan/passionstiden lovsjunger Jesus med orden; 

Han gick lidandets och lydnadens väg 

för att den som tror på honom 

ska vara räddad från död till liv, 

och i sin nattvard ger han oss 

det yttersta beviset på sin kärlek. 

Att försoning innebär att räddas från död till liv känner vi igen från diskussionen om vad 

försoning innebär. Detta åstadkoms tack vare Jesus lidande och lydnad. I prefation 2 för 

fastan och passionstiden återkommer utöver försoningsläran om den gottgörande lydnaden 

även likheter med den slutgiltiga segern och den gudomliggjorda människan; 

Han var föraktad och övergiven av alla. 

Genom hans död besegrade du döden, 

och i denna måltid ger du oss del av din seger.  

Här knyts försoningen till Jesus död och att de bedjande får del av denna seger genom 

eukaristin.  
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Prefationerna är samtidigt det av de undersökta momenten i KH17 där den största rikedomen 

av olika motiv för hur försoningen åstadkoms uttrycks. Ett exempel på detta är prefationen för 

advent; 

Honom sände du när tiden var inne 

att förkunna glädjens budskap för de fattiga, 

frihet för de fångna och syn för de blinda. 

Genom Jesus Kristus gör du allting nytt, 

Idag och då han kommer åter i härlighet. 

Här är fokus inte Jesus lidande och korsdöd utan istället inkarnationen och en ny skapelse tack 

vare Jesus. Denna prefation kan läsas som en försoning liknande det helande skeendet. På 

samma sätt lovsjungs en rikare palett av frälsningsekonomin i exempelvis prefationerna för 

Pingst och Trefaldighetstiden. I prefationen för Påsk kan vi läsa att Gud har uppväckt Jesus 

från de döda och därigenom fött de bedjande till ett nytt hopp och att den fallna skapelsen 

därför är återlöst. Här möter vi åter uttryck för olika försoningsläror i samma bön; den 

slutgiltiga segern och det helande skeendet.   

Ett gemensamt drag i många prefationer är att Gud på olika sätt men främst i Jesus kommer 

de bedjande till mötes. Försoning åstadkoms genom att Gud kommer människorna till mötes 

och inte bara tack vare Jesus död på korset. Hela Jesus gärning i form av inkarnation, 

undervisning, död och uppståndelse lovsjungs i prefationerna.  

Prefationerna bör kanske förstås i första hand som ett led i en sammanhållen eukaristisk bön. I 

ett sådant perspektiv blir de därpå följande nattvardsbönerna en central tolkningsnyckel för 

hur försoning åstadkoms.  

Ett flertal av nattvardsbönerna uttrycker vad som åstadkommer försoning. Dessa 

försoningsmotiv liknar i första hand den slutgiltiga segern eller den gottgörande lydnaden. 

Nattvardsbön 5 utrycker mest explicit hur försoningen åstadkoms;  

Helige Fader, vi firar denna måltid 

Till åminnelse av din Sons lidande och död, 

Uppståndelse och himmelsfärd. 

Av livets bröd och välsignelsens bägare 

Ger du oss att äta och dricka 
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intill den dag då han kommer åter i härlighet. 

Vi ber dig:  

Se till hans fullkomliga och eviga offer 

Med vilket du försonat världen med dig själv. 

Låt oss alla genom den heliga Anden 

Förenas till en enda kropp 

och fullkomnas till ett levande offer i Kristus 

De bedjande ber (genom prästen) att Fadern skall se till Jesus ”fullkomliga och eviga offer” 

med vilket han har försonat världen med dig själv. 

Dig är i sammanhanget Fadern och han är Sonen. Försoningen är något som äger rum tack 

vare att Sonen gjort ett fullkomligt och evigt offer. Offret är Jesus korsdöd. Genom detta offer 

har Fadern försonat världen med sig själv. Faderns sändande av Sonen och Sonens offer av 

sig själv är det som i första hand betonas. Bönen uttrycker vidare att de bedjande ber om att 

med hjälp av den heliga Anden ” att fullkomnas till ett levande offer i Kristus”, vilket i 

Nattvardsbön 5 är hur de bedjande får del i den försoning som Fadern utverkat genom Sonens 

offer. 

Samma logik återkommer i nattvardsbön 2 där prästen ber om att resultatet av Sonens 

”lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd” skall komma de bedjande till godo. I 

Nattvardsbön 6 är det Sonens tjänande, hur han ger liv och förkunnar frihet för de fångna som 

åstadkommer försoning. Dessutom uttrycker bönen att Jesus ständigt ber för de bedjande. På 

samma sätt uttrycker Nattvardsbön 7 en försoning som åstadkoms i första hand genom 

inkarnationen; ”Vi tackar dig för Jesus från Nasaret, för att han visar vad det är att leva som 

din avbild”. I flera av nattvardsbönerna är det inte på samma sätt som i många av de andra 

momenten i första hand Jesus död som i första hand lovprisas och som är förklaring till hur 

försoning åstadkoms. Här framträder flera av de ovan presenterade försoningslärorna så som 

såväl den slutgiltiga segern, ”i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga 

möjligt” (Nattvardsbön 8) som det helande skeendet ”Lovad är du, Gud, som bär och 

uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar 

kärlekens djupaste hemlighet” (Nattvardsbön 3) 

Utöver det motiv som utgörs av Jesus offer och död har även inkarnationen en stark ställning 

som försoningsmotiv i nattvardsbönerna. I åtminstone sex av nattvardsbönerna prisas Fadern 
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för att han sänt Sonen till världen med typiska formuleringar så som ”Du gav oss din son, du 

gav den din ende son, Vi tackar dig för Jesus Kristus” etcetera. 

Om instiftelseorden inkluderas i analysen blir Jesus ord i den övre salen centrum för hur 

försoningen åstadkoms. Instiftelseorden talar i tydliga offertermer, Jesus kropp blir utgiven. 

De bedjande uppmanas att äta Jesus utgivna kropp och dricka hans utgjutna blod. Genom 

detta skall de få syndernas förlåtelse, del i det nya förbundet genom Jesus blod och därmed 

försonas med Gud genom syndernas förlåtelse.  

Om instiftelseorden förstås som innehållande en förståelse av vad försoning är exempelvis 

formuleringen; ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för 

många, till syndernas förlåtelse” och att de bedjande bekräftar detta genom sin proklamation 

”Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i 

härlighet”, då återfinns den starkaste förståelsen av försoning i nattvardsbönerna i dessa rader.  

Försoningen får en stark koppling till Jesus gärning i form av hans blod som ges till syndernas 

förlåtelse, hans död och uppståndelse. Instiftelseorden talar i tydliga offertermer. Jesus kropp 

blir utgiven och Jesus blod blir utgjutet, ἐκχυννόμενον, för många. De bedjande uppmanas att 

äta Jesus utgivna kropp och dricka hans utgjutna blod. Genom detta skall de få syndernas 

förlåtelse. Syndernas förlåtelse innebär som vi sett ovan det samma som att vara försonad med 

Gud. 

Utan att inkludera instiftelseorden och den efterföljande proklamationen i analysen av 

försoningsmotiv i nattvardsbönerna utelämnas den enda gemensamma delen av dessa 

påbjudna nattvardsböner. Förvisso förekommer olika uttryck för vad försoning är i även utan 

att instiftelseorden inkluderas i analysen men det förefaller märkligt att exkludera den del av 

nattvardsbönerna som alla andra delar förhåller sig till och som skall läsas i varje mässa 

oavsett alla andra böneformuleringar. Om instiftelseorden inkluderas ställs vi inför det faktum 

att det gemensamma försoningsmotivet för samtliga nattvardböner är ett motiv som bygger på 

Jesus offer som den verksamma agenten i försoningen. Offret blir det som åstadkommer 

försoning och det något genom vilket människorna räddas. Är vi tillbaka hos Anselm?  

2.3.1 Resultatdiskussion; Hur åstadkoms försoning i KH17?  

Det är främst i momenten Bön om förlåtelse, Lovsång, Prefation och Nattvardsbön som det 

framträder hur KH17 uttrycker hur försoning åstadkoms. Många moment och böner KH18 

uttrycker Jesus roll i en trinitarisk frälsningsekonomi i rollen som Räddare. Det 

återkommande motivet är att Jesus gärning i olika aspekter som åstadkommer försoning. Det 
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är främst motiv med likheter i försoningslära av typen den gottgörande lydnaden som 

framträder. Försoningsmotiv som vetter mot det helande skeendet dominerar i bönerna om 

förlåtelse och i momentet prefation. I lovsångerna och nattvardsbönerna finns en variation i 

vilka försoningsmotiv som uttrycks men sammantaget dominerar även här motiv som vetter åt 

den gottgörande lydnaden. I Förlåtelseorden bekräftar prästen att de bedjande förlåts av 

Fadern för Sonens skull, tack vare Jesus gärning och av nåd. Implicit finns en luthersk 

förståelse av hela frälsningsskeendet i enlighet med den fjärde artikeln i Confessio Augustana. 

I lovsångerna prisas Jesus som den som tar bort världens synder. Denna försoning åstadkoms 

genom Jesus offer, genom Jesus blod, genom hans lidande på korset, genom Jesus död och 

med Jesus som Guds lamm. I de prefationer som beskriver hur Jesus gärning åstadkommer 

försoning är det åter försoningsmotiv som vetter åt den gottgörande lydnaden som dominerar; 

Jesus lidande, lydnad och död lovsjungs. I nattvardsbönerna är det primärt försoningsmotiv 

med koppling till den gottgörande lydnaden som framträder. 

Nattvardsbön 5 beskriver tydligast hur Jesus gärning åstadkommer försoning och det är Jesus 

offer som explicit åstadkommer försoningen. Genom Jesus offerdöd försonar Gud världen 

med sig själv. Liksom i frågan om vad försoning är betonas att Gud tar initiativet i att 

åstadkomma försoning. Först genom sitt sändande av Sonen för att den som tror på Sonen 

skall slippa den eviga döden utan istället ha evigt liv. Därefter genom att Jesus offer försonat 

världen med Gud. Människornas roll är i sammanhanget sekundär och består i en bön om att 

tack vare Gud i form av den heliga Anden kunna få del av försoningen. Återigen skymtar en 

försoningslära där begreppet relation är centralt. Det är genom att bli en del av den försonade 

relationen mellan Gud och världen som de bedjande kan få del i försoningen.  

Sammantaget är det huvudsakliga svaret på vad som åstadkommer försoning utifrån KH17 att 

det till syvende och sist är Jesus korsdöd som åstadkommer försoningen. Den försoningslära 

som framträder har sina främsta beröringspunkter vad gäller försoningslära med den 

gottgörande lydnaden.  

2.4 Potentiellt problematiska konsekvenser av den försoningslära som 

framträder. 

Utöver de tre delfrågorna innehåller uppsatsens frågeställning ett fjärde problemkomplex; 

Finns det potentiellt problematiska konsekvenser av försoningslära som framträder i 2017 års 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan? 



40 
 

Vad gäller delfrågorna varför försoning behövs och vad försoning innebär är den 

försoningslära som KH17 uttrycker förmodligen relativt okontroversiell. Att synden är ett 

allvarligt problem som skadar relationer på många sätt är näppeligen ett kontroversiellt 

ställningstagande i den kristna traditionen. Likaså att Jesus gärning är lösningen på den 

situation människan befinner sig i. 

Ett sannolikt större problem möter vi i svaret på den tredje delfrågan. Ekstrand och 

Bråkenhielm konstaterar att i samtliga de tre av Aulén presenterade försoningslärorna är en 

outtalad grundförutsättning att Jesus måste dö för att försoning skall vara möjlig.29 Som vi sett 

ovan är detta en tankegång som är starkt representerad i KH17 dels genom den starka position 

som en försoningslära med drag av den gottgörande lydnaden har i kyrkohandboken och 

genom den tydliga betoning av syndoffer som instiftelseorden utgör. Att Jesus måste dö för att 

försoningen skall vara möjlig är enligt Ekstrand och Bråkenhielm den mest omdiskuterade 

delen av i den nutida diskussionen kring försoningslära och kan förstås som en problematisk 

konsekvens av försoningslära som framträder även i KH17. En försoningslära som betonar 

offret och korsdödens tycks även stå i kontrast till den filantropiska försoningslära som kan 

beskrivas utifrån de två första undersökta momenten. 

2.4.1 Den gudomliga barnmisshandeln och offrets sanna mening. 

Den kanske starkaste kritiken mot tanken att Jesus måste dö som försoningens förutsättning 

finner vi hos dem som beskrivit den gottgörande lydnaden som en gudomlig barnmisshandel. 

Uttrycket myntades av de två feministteologerna Joanne Carlson Brown och Rebecka Parker. 

Parker och Carlson Brown menar att tanken att Jesus lidande på korset på något sätt har en 

frälsande betydelse tagits till intäkt för att ursäkta det lidande som kvinnor i stora delar av 

världen utsatts och utsätts för av män och att kristen teologi som argumenterar för att lidande 

kan ha en positivt effekt är perverst. Med Parkers och Browns egna ord; 

Christianity is an abusive theology that glorifies suffering…We must do away with the atonement, this idea of a 

blood sin upon the whole human race which can be washed away only by the blood of the lamb. This 

bloodthirsty God is the God of the patriarchy’30  

Carlson-Brown och Parker tycks hävda att försoningsläror överhuvudtaget är moraliskt 

förkastliga och särskilt försoningslära med drag av den gottgörande lydnaden som vi sett ovan 

har en framträdande position i KH17. 

 
29 Ekstrand och Bråkenhielm i Bråkenhielm och Möller (red.) 2015, sid.29 
30 Carlson Brown, Joane och Parker, Rebecka 1989 citerade i Zahl 2013, sid.647 
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På ett liknande sätt har försoningslära med drag denna typ av försoningsmotiv kritiserats av 

teologer vilka menat att försoningslära som inspirerats av medeltida feodalt och juridiskt 

tänkande utgjort en grund för att legitimera kungar och staters orimliga bestraffningar av 

undersåtar, brottslingar och oliktänkare. Lika illa är att denna typ av försoningslära gjort 

kristna ledare oförmögna att protestera mot sådana missförhållanden.31   

Wirén har som vi sett ovan visat på en försoningslära vilken han benämner den framburna 

gåvan och visat att det finns två allvarliga problem med en försoningslära med denna typ av 

motiv. Dels kan den tolkas som att Jesus offer i förlängningen innebär att judendomen blir ett 

passerat stadium och att denna försoningslära därmed legitimerar kristen ersättningsteologi, 

dels att denna försoningslära legitimerar våldets försonande kraft.32 Kritikens andra led är 

snarlik den Brown och Parker riktar mot den gottgörande lydnaden. Som framgår ovan finns 

det försoningsmotiv i KH17 som liknar denna försoningslära. 

Stenström formulerar det problem som delar av den försoningslära som framträder  innebär;  

Att Jesu död är ett frälsande offer är svårbegripligt rent intellektuellt därför att det för oss är främmande med en 

kult där djuroffer – för att inte tala om människooffer- är det centrala. Offer praktiseras idag varken i 

kristendomen eller judendomen. För Sveriges del får vi hämta exemplen från våra förkristna förfäders och 

förmödrars kult. Det är dessutom för många av oss moraliskt anstötligt att tänka sig Gud som en far som offrar 

sitt barn och som frälser människorna genom brutalt våld.33  

Mot detta kan invändas att en rad kristna traditioner de facto i sina eukaristiska böner 

använder en offerterminologi. Men Stenström pekar på ett viktigt problem då hon beskriver 

offret som vägen till försoning och frälsning vilket sannolikt framstår som problematiskt för 

många människor i samtiden. Att många uppfattar det som moraliskt förkastligt med fäder 

som offrar sitt barn och frälser genom brutalt våld framstår inte som någon orimlig tanke. 

Stenström fortsätter; 

Det för de första kristna självklara är här – som i många andra fall inte självklart för oss. Ska vi 

ha en ut-gångspunkt för att ställa grundfrågor om oss själva i relation till Gud och verkligheten i 

stort är utgångspunkten inte självklart en reflektion kring offerväsendets sanna mening. Men då 

vi faktiskt ändå i Svenska kyrkans gudstjänster fortsätter fira nattvard, och aktivt använder 

 
31 Se till exempel ”René Girard and Paul Peter Waldenström: Reconsidering the Atonement” Phelan, John E. JR. 
I The Covenant Quarterly, 64 nr 1 2006, sid.84-97 https://web-b-ebscohost-
com.ezproxy.its.uu.se/ehost/detail/detail?vid=2&sid=0f623f52-3c0f-4f13-a77d-
d2e123c0a371%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=ATLA0001655117&db=rfh 
Hämtad 2020-05-07 
32 Wirén i Bråkenhielm och Möller (red.) 2015, sid.226 
33 Stenström i Bråkenhielm och Möller (red.) 2015, sid.134 

https://web-b-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/ehost/detail/detail?vid=2&sid=0f623f52-3c0f-4f13-a77d-d2e123c0a371%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=ATLA0001655117&db=rfh
https://web-b-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/ehost/detail/detail?vid=2&sid=0f623f52-3c0f-4f13-a77d-d2e123c0a371%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=ATLA0001655117&db=rfh
https://web-b-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/ehost/detail/detail?vid=2&sid=0f623f52-3c0f-4f13-a77d-d2e123c0a371%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=ATLA0001655117&db=rfh
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bibeltexter, psalmer och liturgiska texter där föreställningar om Jesus frälsande död finns med så 

hålls ändå offer levande för dem som deltar i Svenska kyrkans liv och verksamheter. Därför 

behövs en reflektion kring vad vi menar med vad vi säger.34 

Så länge Svenska kyrkan (och andra kristna samfund) firar mässa med läsande av 

instiftelseorden och använder böner där Jesus frälsande död uttrycks behövs en reflektion 

kring vad som uttrycks precis som Stenström skriver. Stenström pekar i sin artikel på att en 

reflektion kring offrets sanna mening inte självklart är utgångspunkten men en sådan 

reflektion är kanske nödvändig och kan vara fruktbar för att hantera tre utmaningar vilka 

framträder som en konsekvens av den försoningslära som framträder i KH17; försoningen och 

instiftelseorden, försoningen och offret, försoningen, inkarnationen och frälsningen.  

Går det att förstå offret på ett sätt som hanterar de ovan skissade problemen kring den starka 

position som offrets betydelse har för försoningen? 

1. Försoningen och instiftelseorden. Det går att argumentera för att Instiftelseorden i själva 

verket är det starkaste försoningsmotivet i hela KH17. Om så är fallet. Vilken typ av 

försoningsmotiv framträder i en närläsning av Instiftelseorden? 

2. Försoningen och offret. Vad är en rimlig kristen förståelse av offer? Är det möjligt att 

förstå offer på ett sätt som både är troget den kristna traditionen och som samtidigt kan 

uppfattas som rimligt 2020? 

3. Försoningen, inkarnationen och frälsningen. Jesus gärning behöver inkludera ett bejakande 

av Jesus liv även i form av inkarnationen och hans undervisning, inte bara hans död och 

uppståndelse för att göra fler försoningsmotiv än offret rättvisa. Inkarnationens mysterium är 

lika centralt för den kristna tron som Jesus död och uppståndelse.  

2.4.2 Försoningen och instiftelseorden. 

Tord Fornberg gör en exeges av instiftelseorden i Kommentar till Nya testamentet. Fornberg 

har valts som ett exempel på common-sense uppfattningen bland svenska exegeter hur 

evangelietext bör tolkas utifrån aktuell bibelvetenskaplig forskning. Kommentarserien 

Kommentar till Nya Testamentet är standardlitteratur på de flesta kurser i exegetik på svenska 

lärosäten.   

 
34 Ibidem, sid.134 
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I frågan huruvida instiftelseorden rör offer är Fornberg entydig; ”det är en offerdöd till soning 

av människornas synder”35 Fornberg diskuterar bland annat tre ord och uttryck i verserna 26 

och 28 i det 26:e kapitlet av Matteusevangeliet.  ”Detta är min kropp”, ”förbundsblodet” och 

”för många”. Förbundsblodet innebär enligt Fornberg en anspelning på Andra Mosebok som 

firas som en del av den judiska påskliturgin där en bärande teologisk tanke är att den som 

deltar i påskfirandet får del av Sinaiförbundets välsignelse.  

Fornberg tolkar det faktum som att kroppen och blodet omtalas var för sig är menat att leda 

tankarna till både påskoffret och soningsoffret.  

Utttrycket ”för många” många har enligt Fornberg här betydelsen alla. Jesus dör för att sona 

allas synder. Uttrycket anspelar samtidigt på Jes 53:12 som talar om Guds tjänares lidande. 

Ett tydligt försoningsmotiv som korresponderar med den gottgörande lydnaden. 

I en jämförelse mellan Matt. 26:26-28 och 1 Kor. 11:23-25 markerar Fornberg att 

Matteusevangeliets författare gör en nytolkning i det att Matteusevangeliet genom att betona 

hur påskmåltiden sker till syndernas förlåtelse markerar att lidandet har en sonande karaktär36, 

det vill säga ett försoningsmotiv som kan kopplas samman med den gottgörande lydnaden 

och den framburna gåvan. 

Om vi accepterar Fornbergs slutsatser är instiftelseorden att förstå som ett försoningsmotiv, 

oavsett typ av försoningslära, som måste förknippas med offer. Offret blir svaret på hur Jesus 

gärning åstadkommer försoning.  

2.4.3 Försoningen och offret. 

Som vi sett ovan finns det uttryck för olika försoningsläror och olika försoningsmotiv i KH17. 

När vi formulerar frågan som hur denna försoning åstadkoms framträder fortfarande offret 

som ett av de centrala försoningsmotiven. Om försoning är ett komplicerat begrepp och som 

möjligen upplevs som en aning daterat år 2020 rymmer begreppet offer ännu större problem. 

Den tidigare nämnda ”Ulla Carlsson-debatten” var ett tydligt exempel på detta i en 

svenskkyrklig kontext. 

Ulla Carlssons förståelse visar att ett begrepp som offer riskerar att uppfattas som mycket 

problematiskt ”bland upplysta människor”. Begreppet offer är för de flesta svenskar idag 

förknippat med något negativt. Brotts-offer, rån-offer, våldtäkts-offer. Det svenska språket 

 
35 Fornberg, Tord Kommentar till Nya testamentet 1b, Matteusevangeliet 13:53-28:20 1999 Verbum, 
Stockholm, sid,438 
36 Ibidem, sid.434f. 
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gör ingen åtskillnad mellan det som på exempelvis engelska kan uttryckas med sacrifice 

respektive victim. I dagligt tal skulle nog de flesta nutidsmänniskor uppfatta att offer har en 

betydelse närliggande betydelsen hos engelskans victim. Här ställs teologin inför två val. 

Antingen följa Ulla Carlssons uppmaning och ”plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, 

slaktade lamm och annat förfärligt” eller undersöka vilka resurser som finns i teologin och 

den kristna traditionen för att förstå begreppet offer. 

Hur anstötligt ”upplysta människor” än må finna idén om offret är det inte svårt att hitta 

talrika perikoper i Nya Testamentet där det refereras till Jesus blod och offer som 

försoningsmotiv exempelvis; Joh. 6:54-56, Apg. 20:28, Rom. 3:25, 5:9, Ef. 1:7, Hebr. 9:12, 1 

Pet. 1:19, Upp.1:5 och 12:11. Lammet som försoningsmotiv möter vi exempelvis i Joh.1:29, 1 

Kor. 5:7, 1 Pet. 1:18-19 och Upp. 5:6 - 13. En försoningslära som vill ta Bibeln och den 

kristna traditionen på allvar kan svårligen förbise en diskussion kring offrets betydelse för 

försoningen.  

2.4.4 Försoningen, inkarnationen och frälsningen.  

Ett förslag som presenterats av jesuiten Robert J. Daly menar jag kan vara en utgångspunkt 

för en försoningsteologi som förmår hantera offret, inkarnationen och instiftelseorden. Daly 

har utvecklat en teori om vad han kallar en sann förståelse av det kristna offret. Daly menar 

att ett kristet offer måste förstås som någonting annat än både den antika offerförståelsen som 

exempelvis Matteusevangeliets författare arbetar utifrån och en modern förståelse där offer 

snarast har en betydelse av någon av de ovan skissade betydelserna. Daly definierar ett kristet 

offer som något som äger rum i tre moment, en trinitarisk frälsningsekonomi, där den första 

sekvensen är att Fadern ger eller skänker världen Sonen. Det andra momentet består i Sonens 

gåva, i kraft av den heliga Anden, av sig själv tillbaka till Fadern. Det tredje momentet i 

denna sekvens består i att när de bedjande genom den heliga Anden får samma Ande som 

fanns i Jesus och i denna kan träda in i samma relation och självutgivande som råder mellan 

Fadern och Sonen.37  

Dalys förslag kommer nära hur Fiddes förstår det för den kristna trosläran än mer centrala 

begreppet frälsning. Frälsning förstår Fiddes som en process, med sin grund i det förflutna 

(Jesus död och uppståndelse), som pågår i nuet (eukaristin) och som skall fullbordas i 

framtiden (gudsrikets ankomst); 

 
37 Daly, Robert J. Sacrifice Unveiled, The True Meaning of Christian Sacrifice 2009, T&T Clark, London, sid,5 
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Salvation in the New Testament thus appears in three senses: we ´have been saved´ we are ´being saved´, and we 

´shall be saved´. The goal of salvation is ´divinization´(theosis), a concept which in the past has been more 

familiar in eastern than western theology but which is increasingly taking a central place in all modern 

systematic theology. It is no longer true, if it ever was, that western theology is only interested in a forensic view 

of salvation, or the acquital of human beings in divine law court. Theosis is not, of course, a ´becoming God´, 

but being made into the ´likeness´of God, which means being drawn into the relationships in which God exists as 

a Trinity of love.38 

En integration av Dalys förståelse av offer med Fiddes definition av frälsning kan  hantera 

frågorna om försoningen och offret, försoningen och inkarnationen samt försoningen och 

instiftelseorden. Samtidigt möjliggör den en försoningslära som förmår att inkludera många 

av de försoningsmotiv vilka framträder i KH17. Fokus i denna förståelse av offer är i första 

hand en förståelse av offer som gåva som samtidigt är relationsskapande. Relation mellan 

Fader, Son och Ande, relation mellan den treeniga Guden och den enskilda människan samt 

relation mellan Gud och skapelsen. Detta återskapande och återupprättande av relationer 

ligger mycket nära den förståelse av vad försoning innebär som framträder i KH17 och som i 

den aktuella uppsatsen beskrivits som närliggande försoningslära av typen det helande 

skeendet. Det helande skeendet har sin yttersta grund i den trinitariska gåva som Gud bjuder 

in människan i genom Jesus inkarnation, undervisning, död och uppståndelse. I första hand 

sker detta då kyrkan firas sin gudstjänst. Genom en sådan förståelse av hur försoning 

åstadkoms hanteras de tre problem jag skissat på ovan och samtidigt gör den rättvisa åt den 

förståelse av vad försoning innebär som uttrycks i KH17. Den filantropiska försoningslära 

som jag föreslagit som taxonomi för KH17 kan därmed upprätthållas.  

Svaret på frågan hur försoning åstadkoms blir med denna förståelse av offer att Jesus gärning 

har frälsande betydelse eftersom den är en del av ett trinitariskt utgivande mellan Fader, Son 

och Ande i vilket människan, genom eukaristin och den heliga Anden kan börja träda in i med 

målet att bli en del av. Eller som detta uttrycks i Nattvardsbön 5 

Låt oss alla genom den heliga Anden 

förenas till en enda kropp 

och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. 

Resultatet av människans inträdande i denna trinitariska kärlek kan uttryckas i enlighet med 

Fiddes som att hon blir gudomliggjord.  

 
38 Fiddes, Paul S. i Tanner, Kathryn Webster, John och Torrance, Iain (red.) 2007, sid.176 
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Ett vidgat utrymme för den försoningslära som rubriceras som gudomliggörelse kan vara en 

möjlig väg att förstå den kristna försoningstanken som förmår vara sann mot den kristna 

traditionen och samtidigt möter människor i 2020-talet. Den stora utmaningen för Svenska 

kyrkan, om en sådan utveckling är önskvärd, är kanske främst att hantera hur försoning 

förstås i bekännelsedokument så som den Augsburgska bekännelsen och den Augsburgska 

bekännelsen apologi i relation till gudomliggörelsen som försoningslära. Vidare behöver 

begreppet gudomliggörelse som exempelvis Gösta Hallonsten påpekat utredas och 

förtydligas. En sådan nödvändig distinktion skulle vara att skilja mellan gudomliggörelse som 

ett motiv hos exempelvis Martin Luther och som en hel försoningslära.39 På samma sätt skulle 

en genomgripande diskussion kring antropologi, rättfärdiggörelse och en rad andra centrala 

teologiska begrepp vara nödvändig.     

3.Sammanfattning  

 

3.1 Varför behövs försoning? 

Det korta svaret på frågan varför försoning behövs är att relationen mellan den bedjande och 

Gud är brusten. Denna brustenhet beror dels på handlingar som de bedjande själva bär ett 

ansvar för genom hur de tänkt, vad de sagt och vilka handlingar de utfört. Dels beror denna 

brustenhet på att de bedjande befinner sig indragna i ett kosmiskt drama där kaosmakter 

bidrar till att denna brustenhet råder. Rent omfångsmässigt så är det dock den första orsaken 

till brustenheten som dominerar i KH17. Denna brustenhet medför negativa konsekvenser för 

de bedjandes relation till Gud men även till medmänniskor och skapelse. 

Den försoningslära som skymtar liknar den försoningslära som ovan benämnts det helande 

skeendet. Samtidigt kan den starka betoningen av den bedjandes egna och individuella synd 

läsas som ett uttryck för den försoningslära som beskrivits ovan som den gottgörande 

lydnaden. Den bedjandes synd är omfattande och allvarlig och den bedjande ber om hjälp om 

att kunna bryta med sin synd.  

En stor del av de försoningsmotiv som är svaret på varför försoning behövs kan ges utrymme 

i en försoningslära av typen det helande skeendet men även en försoningslära av slaget 

slutgiltig seger går att utläsa. Det helande skeendet betonar att världen inte ser ut så som den 

 
39 Hallonsten, Gösta i Christensen, och Wittung (red.) 2007, sid.281 
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var ämnad att se ut och att de brustna relationerna behöver läkas eller helas. Segern över 

kaosmakterna är central för den slutgiltiga segern som försoningslära.  

Ytterst riskerar människan att gå miste om möjligheten till ett evigt liv med Gud och istället 

stå inför den eviga döden. Allt detta utgör det något som människan behöver räddning från. 

Denna räddning till något kan förstås som räddning till en försonad relation till Gud. 

3.2 Vad är försoning? 

Försoning innebär enligt KH17 att återförenas med Gud och att relationen till Gud 

återupprättas. Såväl Gud som de bedjande bär på en sådan längtan men den kan bara komma 

till stånd tack vare Guds handlande. Försoningen hänger samman med människans synd som 

ett problem som lägger hinder i vägen för återföreningen med Gud. Denna synd kan Gud ta 

bort och förlåta för Jesus skull. Försoningen hänger intimt samman med Jesus gärning. 

Skadade relationer lägger hinder mellan Gud och människan. Försoning även om relationen 

mellan människan och världen. Försoning innebär att Jesus kommit nära människorna på 

olika sätt, genom att förlåta de bedjande och genom att de bedjande får del av hans kropp och 

blod i kommunionen.  

Försoningen består i att Fadern älskar världen, sänder sin Son och tack vare honom, och ofta i 

förening med den helige Ande, kan människorna leva i gemenskap med Gud, varandra, 

skapelsen och sprida hans kärlek vidare i världen. Det något människorna räddas till är ytterst 

till ett liv med Gud. Den försoningslära som framträder bär starka drag av det helande 

skeendet. 

3.3 Vad åstadkommer försoning? 

När det kommer till frågan hur försoning åstadkoms är det försoningsmotiv som liknar 

försoningsläran den gottgörande lydnaden som dominerar och om instiftelseorden integreras i 

analysen får försoningsmotivet offer och därmed försoningsläran den framburna gåvan en 

stark ställning 

Jesus prisas som den som tar bort världens synder. Denna försoning åstadkoms genom Jesus 

offer, blod, på korset, död och Jesus som Guds lamm. Jesus lidande, lydnad och död 

lovsjungs. I den nattvardsbön som tydligast beskriver hur Jesus gärning har frälsande 

betydelse är offret det centrala försoningsmotivet. 
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Många delar av KH17 uttrycker Jesus roll i en trinitarisk frälsningsekonomi i rollen som 

Räddare. Där det närmare framställs hur Jesus åstadkommer försoning är det ett 

försoningsmotiv av offertyp som står i centrum. 

De flesta försoningsläror som presenteras av Wirén återfinns i någon mån i KH17. De två 

försoningsläror som har ett litet utrymme i KH17 är det fulländade exemplet och den 

gudomliggjorda människan. Den försoningslära som dominerar kan relateras till två typer av 

försoningslära enligt uppsatsens taxonomi. De två första delfrågorna, varför behövs 

försoning? samt vad är försoning? får sitt svar i en försoningslära som i hög utsträckning 

liknar det helande skeendet. Den tredje frågan, vad åstadkommer försoning, besvaras av en 

försoningslära som primärt bär drag av den gottgörande lydnaden.     

 

3.4 Problematiska konsekvenser av den försoningslära som framträder i 2017 års 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan. 

En potentiellt problematisk konsekvens av försoningsläran i KH17 är att i centrum för svaret 

på frågan vad som åstadkommer försoning står Jesus offerdöd. Begreppet offer och 

föreställningen att Jesus offerdöd har försonande och därmed frälsande betydelse kan 

uppfattas som problematisk då den riskerar att legitimera olika former av våld och förtryck. 

Genom en vidgad förståelse av begreppet offer och hur detta offer har en del i en trinitarisk 

frälsningsekonomi med likheter med en försoningslära av karaktären den gudomliggjorda 

människan kan en sådan problematik hanteras på ett sätt som är konstruktivt och samtidigt 

troget den kristna traditionen och förståelsen av varför Gud blev människa.  
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