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Abstract: 

Purpose:  

In this essay a limited and specific selection of Swedish pastoral letters, has been used in order to 

describe and analyze various depictions (images) of Christ. Furthermore, the similarities as well as the 

differences between the depictions, will be noted. The theoretical perspective used in the analysis is one 

of high versus low Christology i.e. whether the emphasis is focused on Christ as divine, or Christ as 

human, and the possible tension between the two. Also, the ontological and functional aspect of the 

images will be elucidated.  

Method:  

The used method is hermeneutic. The analysis is text oriented and initially a descriptive analysis is used 

to describe the various depictions. References will be made to Jesus – God and Man, by Prof. Wolfhart 

Pannenberg, and the article “Christology” by Prof. Ola Sigurdson. In the analysis that follows a 

comparative method will be used to form a normative analysis with constructive summaries of each 

depiction of Christ.    

Results and conclusions: 

The result of this study shows that a various number of depictions of Christ is to be found within the 

selected pastoral letters. In some the image of Christ is described in a substantial and obvious way, like 

the Compass or a Fellow human being. In contrast, there are depictions of Jesus as the Brother and the 

Guide. In others a symbolic image is to be found, like the Star, the Sign or Logos. There are also more 

traditional dogmatic depictions as the Savior. In all of them an ontological and a functional aspect can 

be found. The depictions of Christ also have in common that the emphasis is mainly on the humanity of 

Christ. In many of them a tension between the divinity and the humanity of Christ is obvious. The images 

are mediating openness and diversity, showing Jesus Christ as an inspiration, a beacon and someone to 

follow. They are all providing answers to the question of the title of this essay: Who do they say I am? 

 

Key words: Jesus Christ, Christology, Christ, depiction, pastoral letters, Swedish bishops, hermeneutics, 

Wolfhart Pannenberg, Ola Sigurdson.  
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1. Inledning 

Inte kan jag väl lämna slitgörat till andra och samtidigt tillbe en Gud 

som tvättar andras fötter…
1 

Kristen tro har på mer än ett sätt påverkat människor i samhället och den kultur vi lever i. 

Personen Jesus i sig är svår att jämföra med någon annan person, oavsett om man ser honom 

som gudomlig eller som historisk människa. Vår tideräkning styrs efter hans födelse och de 

flesta helger och högtider som firas hänger samman med händelser i Jesus liv. Personnamn som 

används är hämtade från Jesus lärjungar eller andra personer i evangelierna. Många talesätt och 

ord hämtade från Jesus används än i dag. I det svenska landskapet är kyrkan en välkänd och 

självklar byggnad. Många använder symboler som kors och krucifix, utan närmare reflektion 

kring betydelsen. Barn firar påsklov och tycker att jullovet är det bästa som finns. Med allt detta 

i åtanke, så blir det rimligt att fundera över vilken bild av Jesus som människor idag bär med 

sig. Men en person från 2000 år tillbaka är svårdefinierad. Om man dessutom betänker att Jesus 

verksamhet inte skedde mer än under ett par tre år, så blir det ännu mer fascinerande hur hans 

liv, gärningar och ord kan ha en sådan stor betydelse och påverkan på samhället i dag. Det är 

inte bara intressant att se på den historiske Jesus. Det är också intressant att se på hur hans ord 

och gärningar i dag kan tala med kraft till människor och stå för vägledning och inspiration, 

inte minst från kärleksbudskapet i hans ord. Hos Jesus söker människor tröst och kraft och de 

hyser en tro på att han är en levande gud. Det finns många aspekter att titta på och det unika 

framför allt med Jesus är att han är samtidigt människa som Gud.  

Titeln på denna uppsats ”Vem säger de att jag är?” är en adaption av Jesus fråga till Petrus när 

de befinner sig i Caesarea Filippi.2 Jesus ställer frågan ”Vem säger människorna att 

Människosonen är?”. Jesus frågar därefter vem lärjungarna säger att han är. I frågorna finns 

enligt mig, en inbjudan till lärjungarna att uttrycka sin förståelse av vem Jesus är. Efter att Jesus 

frågat sina lärjungar vem de trodde att han var erkände Simon Petrus: ”Du är Messias, den 

levande Gudens son.”3 Jesus svar på Petrus erkännande är att bekräfta dess giltighet: ”Salig är 

du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i 

himlen.”4 

 
1 Dalman, Johan. Följ med och se. Herdabrev till Strängnäs stift. Verbum, Stockholm, 2016, s 54. 

2 Bibel 2000. Verbum, Stockholm, 1999, Matt. 16:13-15. 
3 Bibel 2000. Aa, Matt. 16:16. 
4 Bibel 2000. Aa, Matt. 16:17. 
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Vittnandet från lärjungarna om att Jesus är Messias bottnar i personliga upplevelser. Dessa 

upplevelser förmedlade de sedan vidare i sin missionsgärning. I alla tider har människor skapat 

sig bilder av Jesus och burit med sig frågan om vem och vad han är. Jesus valde att ge bilder av 

sig själv i metaforer och liknelser som herden, läraren, vägen. Kristusbilder är därför till sin 

natur både ontologiska (de svarar på frågor om vem Jesus är) och funktionella (de svarar på vad 

Jesus gör för människor). Kristusbilder kan helt enkelt svara på frågan om människans egen 

existens, eller på frågor om relationen mellan människor och relationen till Gud. De blir en 

visualisering av vem Jesus är för människan idag och ett bra verktyg för människor att förhålla 

sig till kristen tro.  

I kyrkans uppgift ingår att hjälpa människor att komma till tro på Jesus Kristus och att upptäcka 

vad han kan göra för dem i deras liv. Herdabrev, med sitt stora fokus på kristen tro, är ofta 

Kristuscentrerade, vilket visas i kommande analys. Därför utgör herdabrev en god grund för 

analys av kristusbilder. I Nationalencyklopedin ges följande förklaring till herdabrev: 

”herdabrev, rundskrivelse där en biskop (eller flera) uttalar sig i aktuella teologiska, kyrkliga 

och samhälleliga frågor”.5 I NE:s förklaring anges också att det är brukligt för en nyutnämnd 

biskop att via ett herdabrev presentera sitt handlingsprogram till stiftets präster och lekmän. 

Herdabrev bör skiljas från biskopsbrev. Ibland förekommer viss förvirring kring benämningen. 

Exempelvis biskop Lennart Koskinen, benämner sitt herdabrev6 som ett biskopsbrev med en 

förklaring: ”Biskopsbrev, oftast i form av en liten bok, har av tradition främst riktat sig till 

presbyteriet, stiftets prästerskap…”7 Emellertid använder han både  biskopsbrev och herdabrev 

i bokens appendix: ”…sände jag därför ut följande korta biskopsbrev […] en tillträdande biskop 

skriver ett så kallat herdabrev i början av sin ämbetsperiod.”8 På Svenska kyrkans hemsida finns 

inget specifikt angivet om herdabrev. Däremot ges följande definition av biskopsbrev: 

”Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i 

viktiga, aktuella ämnen.”9 Vidare förklaras hur det är en av biskopsmötets uppgifter att skriva 

 
5 Nationalencyklopedin, Herdabrev, 2020, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/herdabrev , hämtad 2020-05-28. 

6 Detta herdabrev ingår inte i urvalet för uppsatsens analys.  
7 Koskinen, Lennart. Reformationen går vidare. Verbum, Stockholm, 2005, s 9. 

8 Koskinen, Lennart, aa, s 136. 
9 Svenska kyrkan, Biskopsbrev, 2000,  https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev , hämtad 2020-04-04.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/herdabrev
https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
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biskopsbrev om angelägna ämnen. Biskopsbrevens funktion är att vara stöd för präster, 

diakoner och församlingar, men de kan även vara skrivna för allmänheten.10  

De herdabrev som analyseras i denna uppsats har inledningsvis alla en mer eller mindre 

specificerad definition av vad ett herdabrev är och varför författaren skriver ett sådant. Carl 

Axel Aurelius lyfter fram att hans brev handlar om utmaningar kyrkan står inför, men också 

önskan om att brevet ska handla om Svenska kyrkans ”kropp och själ”, där dess karakteristiska 

egenart ryms.11 Skrivandet av herdabrev som en gammal tradition lyfter bland annat Per 

Eckerdal fram, som påpekar att det snarare handlar om bokform än brevform. Eckerdal bemödar 

sig om att försöka skriva så läsaren inte behöver ha teologiska kunskaper och önskar skriva så 

att det finns ett tilltal i hans text.12 Detta tilltal ger i mitt tycke ett personligt djup. I det 

personliga tilltalet hamnar även Åke Bonniers herdabrev, vilket baseras på hans ”egen livsresa” 

och teologiska ståndpunkter.13 

Erik Aurelius skiljer sig åt något ifråga om innehållet i sitt herdabrev. Han utformar det som en 

studiebok om evangeliet. Han uttrycker att han vill ”bidra till koncentrationen på centrum”, 

vilket är Jesus Kristus och hans förkunnelse. Evangeliet handlar både om tiden för Jesus 

jordiska levnad och tiden för hans korsfästelse och uppståndelse, men eftersom evangeliet alltid 

riktar sig till människor här och nu, så är evangelium alltid värt att studera och reflektera kring. 

Därför skriver biskop Erik Aurelius ett herdabrev om evangeliet och vill att det ska stimulera 

läsaren att själv tänka vidare.14 Johan Dalman uttrycker även han en tydlig teologisk ståndpunkt 

till varför han skriver sitt herdabrev. Han berättar inledningsvis en personlig anekdot om en 

katolsk nunna som en gång tog hans hand och sa: ”Följ med och se.” Detta ledde till en 

utveckling av hans tro och han vill som biskop påminna om kraften i Jesus ord om att följa 

honom. 

Eva Nordung Byström inleder med att ställa frågan Vad är ett herdabrev? Hon lyfter det 

historiska perspektivet av herdabrev som en uppgift för en nyutnämnd biskop, men att det idag 

 
10 Svenska kyrkan, Biskopsbrev, 2000,  https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev , hämtad 2020-04-04.   
11 Aurelius, Carl Axel. Till mötes. Verbum, Stockholm, 2004, s 7. 

12 Eckerdal, Per. Skakad, inte rörd! Ett herdabrev till kyrkans folk i Göteborgs stift. Argument förlag, Varberg, 

2012, s 9. 

13 Bonnier, Åke. Resan – ett herdabrev. Verbum, Stockholm, 2014, s 13. 

14 Aurelius, Erik. Evangelium för gudlösa. Verbum, Stockholm, 2005, s 14. 

https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
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likväl är ett sätt för biskopen att leda och inspirera i sitt uppdrag. Hon skriver uttryckligen att 

hennes herdabrev ska förmedla hennes tankar kring sitt valspråk och hennes vision för 

framtiden. Hennes text ska kunna läsas av vem som helst, ingen teologisk utbildning är 

nödvändig.15 Martin Modéus herdabrev slutligen är på sätt och vis en återblick på hans första 

tid inom ämbetet. I herdabrevet har han samlat slutsatser, tankar och material. Hans herdabrev 

sammanfattar det välkända.16 Herdabrevet har använts som en strategisk plattform inom stiftet. 

Ett herdabrev kan, enligt de författande biskoparna, således vara och bestå av olika innehåll och 

ha olika syften. Det kan ses som ett traditionellt biskopsuppdrag och vara av samhällsnytta. 

Herdabreven kan skildra och belysa kyrkans utmaningar och framtid och bli ett praktiskt 

verktyg för församlingarna. Slutligen uttrycker ofta herdabreven en önskan om att vara en källa 

till reflektion kring tro och samtid och de kan vara både mer allmänt hållna eller innehålla ett 

personligt vittnande och ställningstagande. 

1.1 Problembeskrivning och syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka olika kristusbilder som kommer till uttryck i ett urval av 

herdabrev i Sverige, publicerade under 2000-talet. Eftersom det är publikationer som når ut till 

många människor, så är det intressant att undersöka om det finns gemensamma drag i de 

kristusbilder som framgår.  

Vår samtid är starkt präglad av sekularisering och privatisering av religionen, för att nämna 

några modernistiska drag. Det är intressant att se om Svenska kyrkan genom herdabreven, ger 

en samlad, men inte nödvändigtvis gemensam bild av vem Kristus är. Som teologiskt 

tolkningsraster för analysen, används den tyske teologen Wolfhart Pannenberg, samt den 

svenske teologen Ola Sigurdson, vilken är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid 

Göteborgs universitet.  Därmed kan man möjligen finna vilka frågor kristusbilderna svarar på 

och vad som karakteriserar olika typer av svar.  

 
15 Nordung Byström, Eva. Nu är Guds tid. Ett herdabrev till Härnösands stift. Verbum, Stockholm, 2017, s 9. 

16 Modéus, Martin. Levande tillsammans med Kristus – om en kyrka i rörelse. Artos & Norma bokförlag, 

Skellefteå, 2016, https://www.svenskakyrkan.se/filer/Levande%20tillsammans%20med%20Kristus%20-%20PDF.pdf , 

hämtad 2020-04-05, s 8. 
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Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera olika kristusbilder som framträder i ett urval av 

herdabrev från 2000-talet och se vilka gemensamma drag, eller skillnader som kan fastställas 

med utgångspunkt i dessa bilder. 

1.2 Frågeställning 

Vilka kristusbilder kan man finna i ett urval av herdabrev från 2000-talet? 

Delfrågeställningar: 

Hur framställs Jesus Kristus i texterna? Framställs Jesus ontologiskt eller funktionellt? 

Hur relaterar den mänskliga och den gudomliga dimensionen av Jesus till varandra? 

Vad belyses i kristusbilderna?  

Går det att finna gemensamma drag kring kristusbilderna i de analyserade texterna? Finns där 

markanta olikheter?  

Vilka problem och/eller utmaningar kan vara förknippade med kristusbilderna? 

 

2. Metod, material, disposition 

2.1 Metodreflektion 

Denna uppsats är ett hermeneutiskt arbete med ett textcentrerat fokus i analysen. Den 

metodologiska ansats jag inleder med är deskriptiv. Med hjälp av Pannenbergs och Sigurdsons 

kristologiska redogörelser beskrivs olika kristusbilder som inryms i materialet. Vartefter 

texterna analyseras deskriptivt framträder förhoppningsvis gemensamma beröringspunkter och 

parametrar som tillsammans kan utgöra en bas för att utmejsla vilka kristusbilder som erbjuds 

i herdabreven. Därmed kan en normativ analys genomföras, där en komparativ metod används 

och konstruktiva sammanfattningar av vilka kristusbilder som förmedlas skrivs fram. I 

resultatdiskussionen diskuteras vilka slutsatser som kan dras kring kristusbildernas innebörd, 

eventuell problematik och utmaningar som uppstår.  

2.2 Material; primärt och sekundärt 

Primärmaterialet för analysen är ett urval av herdabrev publicerade under 2000-talet. 

Avgränsningen som gjorts är utifrån att det finns en tydlig kristologisk framställning i 

herdabrevet. Flera av de biskopar som just nu är i tjänst, har inte gett ut något herdabrev. De är 

av uppenbara skäl inte med i undersökningen.  
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Följande publikationer har valts ut: Carl Axel Aurelius Till mötes,17 Erik Aurelius Evangelium 

för gudlösa – herdabrev till Skara stift,18 Per Eckerdal Skakad, inte rörd,19 Åke Bonnier 

Resan,20 Martin Modéus Levande tillsammans med Kristus – om en kyrka i rörelse,21 Johan 

Dalman Följ med och se,22 Eva Nordung Byström Nu är Guds tid.23 Initialt var avsikten att 

även analysera kristusbilder i de gemensamma biskopsbrev som givits ut under 2000-talet. 

Emellertid, efter att ha tagit del av dem, fann jag dem inte adekvata för syftet med denna 

uppsats. 

Det sekundärmaterial jag använder är två kristologiska framställningar. De teologer som valts 

ut för detta är med tanke på att få två tydliga förankringar inom de kristologiska perspektiven. 

Den första teologen är Wolfhart Pannenberg, med verket Jesus – God and Man.24 Pannenberg 

fokuserar på uppståndelsens betydelse för vem Jesus Kristus är. Den andre teologen är Ola 

Sigurdson och hans artikel: ”Kristologi”, i boken Systematisk teologi – en introduktion.25 

Sigurdsons artikel kommer att fungera som förklaringsmodell, inte minst kring relationen 

mellan ontologiska och funktionella kristusbilder. Både Pannenbergs och Sigurdsons 

framställningar fungerar som tolkningsraster för spänningen mellan Jesus gudomlighet och 

mänsklighet. 

2.3 Disposition 

Uppsatsens disposition består av inledning innehållande presentation, syfte, problem- och 

frågeställning, material, metod och avgränsning, samt en forskningsöversikt. Därefter kommer 

huvudtexten, vilken inleds med en presentation av teologerna Wolfhart Pannenberg och Ola 

Sigurdson. Deras kristologiska ståndpunkter utgör ett tolkningsraster för analysen av 

herdabreven. Reflektioner från deras kristologier görs, som lyfter fram distinktioner kring 

 
17 Aurelius, Carl Axel, aa.  

18 Aurelius, Erik, aa. 

19 Eckerdal, Per, aa.  
20 Bonnier, Åke, aa.   

21 Modéus, Martin, aa. 

22 Dalman, Johan, aa.  

23 Nordung Byström, Eva, aa.  

24 Pannenberg, Wolfhart. Jesus – God and man. 2nd edition. The Westminister Press, USA, 1977. 
25 Sigurdson, Ola. ”Kristologi”, i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svennungsson. Systematisk teologi 

– en introduktion. Verbum, Stockholm, 2007. 
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ontologiska och funktionella drag i kristusbilderna, samt analyserar dogmatik kring inkarnation, 

uppståndelsen, soteriologi och Jesus dubbla natur, speciellt spänningen mellan hans 

gudomlighet och mänsklighet. Efter presentationen av huvudteologerna, introduceras 

herdabreven var för sig i en deskriptiv analys. De kristusbilder som förmedlas förs sedan med 

en komparativ metod samman i grupperingar utifrån likheter och relevans och där en 

konstruktiv sammanfattning skrivs fram av vad kristusbilderna förmedlar. Denna del utgör 

uppsatsens normativa analys. Analysdelen avslutas med en resultatdiskussion. Slutligen följer 

sammanfattning och framåtblickar, samt litteraturförteckning. 

3. Forskningsöversikt 

Denna uppsats berör kristologi med särskilt fokus på kristusbilder. Inom forskningen kring 

kristologi finns en mängd avhandlingar och teologiska verk. Alla dessa kan givetvis inte anges 

här, men några standardverk som kan nämnas är Alistair E. McGrath Christianity an 

Introduction,26 John Macquarrie Jesus Christ in Modern thought,27 samt Edward Schillebeeckx 

Christ – The Christian Experience in the Modern World.28  

Forskning specifikt kring kristusbilder har varit svår att finna. Inslag av analyser av kristusbilder 

finns i vissa vetenskapliga verk, men jag har inte funnit något enhetligt material som endast 

belyser kristusbilder. En intressant avhandling gällande kristusbilder är Jesusbilden i samtiden: 

Ungdomars receptioner av nio samtida Kristusbilder,29 utförd av Marie Fahlén filosofie doktor 

i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Studien utgår från fysiska bilder av Jesus, det 

vill säga avbildningar av honom och belyser respondenters reaktioner inför bilderna. Det kan 

möjligtvis vara av intresse för analysen i denna uppsats, då Fahlén belyser den individuella 

aspekten i tolkningen av kristusbilder, vilket även tas fasta på i min analys. Men jag väljer ändå 

att inte låta avhandlingen ingå i min analys, eftersom den har fysiska kristusbilder som 

utgångspunkt, medan kristusbilderna som analyseras här är beskrivningar.  

Vad gäller forskning kring herdabrev så har jag funnit en magisteruppsats vid namnet 

Herdabrevens påverkan av sekularism och herdabrevspraxis. Analys av ärkebiskoparnas 

 
26 McGrath, Alistair E., Christianity an introduction.3e uppl. John Wiley & Sons Inc, New York, USA, 2015. 
27 Macquarrie, John. Jesus Christ in Modern thought. SCM Press, London, Trinity Press International, 
Philadelphia, 1990. 
28 Schillebeeckx, Edward. Christ – The Christian Experience in the Modern World. Andra uppl. SCM Press Ltd, 
London, 1982. 
29 Fahlén, Marie. Jesusbilden i samtiden: Ungdomars receptioner av nio samtida Kristusbilder, 2010. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23224, hämtad 2020-03-06. 

 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23224
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herdabrev 1972–2014, skriven av Björn Sjöholm.30 I denna analyseras herdabrev utifrån 

sekularismens påverkan. De analyserade herdabreven är, till skillnad från mitt urval, skrivna av 

ärkebiskopar. Dessutom skiljer den sig utifrån tidsperiod. Ett fokus i uppsatsen som möjligtvis 

sammanfaller med fokus för min text, är Sjöholms teori om att ärkebiskoparna allt mer påverkas 

av sekularism. Min analys är dock kring kristusbilderna.  

I Svensk teologisk kvartalskrift, publicerades 2019 en artikel av Marie Rosenius och Thomas 

Girmalm Från folkbildning till fortbildning: synen på lärande och kyrka i Luleå stifts 

herdabrev.31 Artikeln faller inom ämnesområdet ecklesiologi och är inriktad på forskning kring 

relationen mellan ecklesiologi och pedagogik. Även om artikeln är mycket intressant så är den 

inte relevant för min uppsats, då den dels berör ett annat ämnesområde, samt ett annat urval av 

herdabrev. Artikeln belyser herdabrev för Luleå stift, således utgivna under ett långt tidsspann.  

Eftersom jag valt att arbeta textcentrerat och med hänsyn till materialets särart, så finner jag de 

valda texterna av Sigurdsson32 och Pannenberg33 relevanta som goda samtalspartners. Dessa 

texter, varav den ena är en artikel och den andra en bok, ger en nyanserad bild av samtida 

synssätt på Jesus Kristus och kan därmed ge vägledning för hur kristusbilder kan tolkas och vad 

som kan tillföras den teologiska diskussionen. Jag har inte funnit någon forskning kring 

kristusbilder i relation till herdabrev. Jag tror att min utgångspunkt för denna uppsats därför är 

relativt unik.   

 

30 Sjöholm, Björn. Herdabrevens påverkan av sekularism och herdabrevspraxis. Analys av ärkebiskoparnas 

herdabrev 1972–2014,2017. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/51584/1/gupea_2077_51584_1.pdf, 

hämtad 2020-03-06. 
31 Rosenius, Marie och Girmalm, Thomas. ”Från folkbildning till fortbildning: synen på lärande och kyrka i Luleå 
stifts herdabrev”, i Svensk teologisk kvartalskrift, 2019, s 17–32. 
32 Sigurdson, Ola, aa.  
33 Pannenberg, Wolfhart, aa.  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/51584/1/gupea_2077_51584_1.pdf
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4. Teologiska tolkningsraster 

4.1 Kristologi enligt Ola Sigurdson 

I min analys har jag valt att använda Ola Sigurdsons artikel ”Kristologi” i boken Systematisk 

teologi – en introduktion.34 Sigurdson ger en tydlig och enkel förklaring till vad kristologi är: 

”…det är den del av den kristna teologin som systematiskt reflekterar över Jesus av Nasaret, 

han som kom att kallas Kristus.”35 I traditionell kristen lära sågs Jesus Kristus både som Gud 

och människa. Inom kristologin reflekteras kring om detta stämmer och vad det i sådana fall 

innebär.36 Kristologin diskuterar såväl en partikulär som en generell fråga. Med detta menas att 

kristologin handlar om det rena konstaterandet av Jesus som Messias, i enlighet med frågan 

Jesus ställer till Petrus i Caesarea Filippi ”Vem säger människorna att jag är?”.37 Frågan handlar 

således om vem Jesus är som konkret person. Men kristologin handlar även om relationen 

mellan Jesus och Guds uppenbarelse och människors förståelse av uppenbarelsen och hur ”det 

transcendenta (Gud) blir immanent och därmed i någon mening begripligt för människor”.38 

Guds annorlundahet, alteritet, blir därmed neddämpad så att människor kan förstå den bättre. 

Den kristologiska reflektionen kring vem Jesus är, att han på samma gång är Gud och människa, 

påverkar både den transcendenta bilden och den immanenta bilden av Jesus. Kristologin ger 

helt enkelt förklaringsmodeller för hur det är möjligt att Gud blir människa, hur Jesus blir en 

verklig person. Sigurdson menar att det faktum att Gud blir människa, inkarnationen, är det som 

gör att den kristna kyrkan överhuvudtaget kan förstå Gud och hans synlighet: ”Jesus Kristus 

fungerar i den kristna kyrkan som Guds konkretisering”.39 I Jesus mänsklighet blir Gud en 

konkret verklighet.  

Inom kristologin sker reflektionen om Jesus person och existens (Vem är han? Vad är han?), 

respektive reflektionen om Jesus verk (Vad gör han här?), även ofta kallad soteriologi, läran 

om frälsning. De här reflektionerna kan överföras i termer av ontologisk respektive funktionell 

kristologi. Dessa båda går emellertid hand i hand och kan inte åtskiljas, eftersom Jesus verk är 

kopplat till vem han är. Inte heller evangelierna, de främsta beskrivningarna av Jesus, ger en 

tydlig skiljelinje mellan de två. Sigurdson menar att det är viktigt att tydliggöra hur soteriologin 

och inkarnationsläran hör samman. De klassiska kristologiska bekännelserna kan bidra med 

 
34 Sigurdson, Ola, aa.  
35 Sigurdson, Ola, aa, s 167. 
36 Sigurdson, Ola, aa, s 167. 
37 Bibel 2000, aa, Mark. 8:27-30. 
38 Sigurdson, Ola, aa, s 167. 
39 Sigurdson, Ola, aa, s 167. 
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förklaringsmodeller och perspektiv på våra dagars kristologiska frågor.40 En sådan 

frågeställning är den om försoningen. Syndafallet innebär för människan att försoningen inte 

går att uppnå på egen hand. Guds närvaro i Jesus Kristus behövs och genom honom finns 

frälsningens möjlighet. Jesus Kristus som Gud sänt till jorden, är själva förutsättningen för 

försoningen. Korsdöden är försoningstanken materialiserad, då Jesus dör för människans 

synder.41 På så vis binds soteriologin och försoningsläran samman med kristologin: Kristus som 

frälsare, Kristus som försonare.  

Till kristologin hör också inkarnationsläran. Den återfinns inte i Nya testamentet, däremot finns 

ett antal kristologiska titlar som vittnar om Kristus människoblivande: Guds son, 

människosonen, den nya Adam. Sigurdson pekar på att oavsett hur bekännelsen av Jesus genom 

åren har sett ut, så har det alltid funnits ett förenande element i att försöka se ett sammanhang 

mellan den jordiske Jesus och den himmelske Kristus. I och med detta talar man om en låg 

respektive en hög kristologi, där det mänskliga respektive det gudomliga betonas.42 Inom den 

antika teologin var det en självklarhet att se på Kristus som företrädesvis gudomlig och 

förklaringen av hans mänsklighet var problematiskt. Idag är det ett omvänt förhållande, menar 

Sigurdson. Jesus mänsklighet är en självklarhet, kanske för att det är en enklare bild att ta till 

sig. Att förklara Kristus gudomlighet är mer problematiskt. I diskussionen kring detta görs 

således åtskillnad mellan låg och hög kristologi.  

Men de kristologiska perspektiven kommer inte utan problem. I låg kristologi belyser man Jesus 

världsliga historia, hans tid på jorden. Utmaningen i detta kristologiska perspektiv finns i att 

klargöra hur Jesus mänskliga historia kan förenas med Guds historia. Hög kristologi betonar 

hur Guds son är pre-existent och tar sin boning bland människorna. Den får i sin tur brottas med 

hur den mänskliga sidan av Jesus och hans mänskliga historia, får ge vika för en abstrakt 

förståelse av Kristus.43 

Ontologisk respektive funktionell kristologi, jämte spänningen mellan det gudomliga och det 

mänskliga, samt hur dessa två förenas i personen Jesus, kommer utgöra en del av det teologiska 

tolkningsrastret i denna uppsats. Det finns en intressant aspekt i att titta på hur det mänskliga 

och det gudomliga förenas (eller åtskiljs) i de kristusbilder som framträder i herdabreven. 

Eventuellt kan det framgå hur biskoparna ”brottas med problemen”. Det blir intressant i 

 
40 Sigurdson, Ola, aa, s 168. 
41 Sigurdson, Ola, aa, s 169 f. 
42 Sigurdson, Ola, aa, s 171. 
43 Sigurdson, Ola, aa, s 177. 
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analysen att ta med sig Sigurdsons tankar om att kristologi är en fråga om tolkning. En direkt 

kunskap om Gud kan människor aldrig ha, istället finns kunskapen om Gud i de berättelser som 

erfarits människan i evangelium. Sigurdson skriver att Kristus är ”själva mönstret för hur kristna 

erfar Gud”. Människan förstår och erfar Gud genom Jesus Kristus. För Sigurdson blir den 

avgörande kristologiska frågan inte Vem är han? utan snarare Var han är? Med det menar han 

att relationen mellan Gud och människan måste ingå i den avgörande kristologiska frågan, 

likväl som existentiella frågor om vilka vi är och var vi är, samt ett försök till förståelse av Guds 

närvaro.44 

4.2 Wolfhart Pannenbergs kristologi 

Wolfhart Pannenberg45 är en av 1900-talets mest inflytelserika teologer.46 I hans kristologiska 

redogörelser framträder tydligt en låg kristologi. Det är människan Jesus, hans liv och verk 

tillsammans med uppståndelsen, som är det centrala. I Jesus – God and Man47 ges en nytolkning 

av de problem som finns kring kristologin. Genom århundradena har kristologin förändrats, 

både ifråga om form och innehåll, men Pannenberg menar att kristologi skrivs fram om man 

studerar det historiska materialet på djupet. Startpunkten för kristologin är den historiske Jesus 

och genom studiet av apostlarnas vittnesbörd i den nytestamentliga litteraturen, så kan den 

historiske Jesus ”nås”. Det är rentav en nödvändighet och enda sättet människor kan veta något 

om Jesus och genom kritisk forskning se hur vittnesbörden i Nya testamentet utgör en enhet 

och hur den står i relation till meningen med Jesus Kristus.48 

Pannenberg förordar en låg kristologi. En hög kristologi löper risken att inte ta människan Jesus 

och hans mänsklighet på allvar. Den förutsätter Kristi gudomlighet och då missar man 

kristologins uppgift, vilken är att bestämma vem Jesus var och är. Människan kan inte förutsätta 

eller anta något om Gud. Att inte se till det mänskliga hos den historiske Jesus är att förlora det 

som särskiljer Jesus från andra människor. Om man endast ser till Kristus som en universell 

företeelse så missar man den kontextuella betydelsen av att Jesus levde i en judisk miljö och att 

kristendomen bär på en judisk historia. En hög kristologi gör även anspråk på att veta mer än 

Gud, då människan för att förstå Kristus måste sätta sig i Guds egen position och detta är en 

 
44 Sigurdson, Ola, aa, s 185. 
45 Pannenberg, Wolfhart, 1928–2014, tysk evangelisk teolog, professor i systematisk teologi i Mainz 1961–67, i 
München 1967–93. Källa: Nationalencyklopedin, Wolfhart Pannenberg. 
https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=wolfhart+pannenberg&s=l%C3%A5ng, nedladdad 2020-04-06. 
46 Mannion, Gerard (red.) och Mudge, Lewis.S (red). The Routledge Companion to the Christian Church. 
Routledge, London & New York, 2008, s 181. 
47 Pannenberg, Wolfhart, aa.  
48 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 23, 25 och 29. 

https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=wolfhart+pannenberg&s=l%C3%A5ng
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teologisk omöjlighet. I människans förmåga finns bara möjligheten att tänka ur ett mänskligt 

och historiskt perspektiv.49 

Det mest framträdande i Pannenbergs kristologi är hans fokus på uppståndelsen. I centrum för 

allt finns Jesus uppståndelse. Jesus gudomliga uppenbarelse bekräftas av uppståndelsen och är 

i själva verket Guds självuppenbarelse. Uppståndelsen är en bekräftelse av allt som skett innan 

påskhändelserna. I Nya testamentet finns två historiska huvudspår kring uppståndelsens 

bekräftelse; den tomma graven och Jesus framträdanden efter påsken.50 Dessa två huvudspår, 

menar Pannenberg, har utvecklats oberoende av varandra och de är därför ömsesidiga 

bekräftelser på uppståndelsen.51 

Uppståndelsens betydelse har likaså två huvudspår. För det första bekräftar uppståndelsen att 

Jesus i hela sitt liv varit Guds son.52 Alla anspråk Jesus gjort var sanna och bekräftas genom 

uppståndelsen som i sin tur bekräftar Guds relation till Jesus. För det andra visar Jesus 

uppståndelse en föregripande glimt av vad som väntar för skapelsen och mänskligheten. 

Förverkligandet av gudsriket på jorden är nu en möjlighet och kommer att ske. Pannenberg 

menar att uppståndelsen visar en föregripande glimt av mänsklighetens och Skapelsens framtid 

och öde. Jesus uppståndelse är början på slutet för världen.53 Gudsriket har trätt in på jorden, 

men inte ännu, det är ett redan nu, men ännu icke-tillstånd.54 Jesus uppståndelse från de döda 

och hans uppstigande till Gud avslöjar dels den apokalyptiska tanken om världens slut, men 

dels även hur Gud har uppenbarat sig i Jesus.55 Uppståndelsen är inte den punkt där Jesus blir 

Guds son. Uppståndelsen visar att Jesus alltid har varit Guds son. Den ontologiska förklaringen 

är att Kristus är gudomlig därför att han uppstod från de döda, men uppståndelsen gjorde honom 

inte gudomlig, uppståndelsen visar att han alltid varit gudomlig.56 

Pannenberg har en traditionell syn på frälsning. För det första menar han att soteriologi inte kan 

åtskiljas från kristologi. Intresset för frälsning återfinns i ett intresse för vem Kristus verkligen 

är och vem Jesus är som person. Frågan om Jesus person och hans betydelse måste sättas främst 

av alla frågor och soteriologin måste följa kristologin för att inte förlora sin verkliga grund.57  

 
49 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 34 f. 
50 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 88. 
51 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 105. 
52 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 53. 
53 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 66 ff. 
54 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 58. 
55 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 69. 
56 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 136 f. 
57 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 47 f. 
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Uppenbarelse för Pannenberg är den historiska verkligheten kring Jesus Kristus och han 

uppståndelse. Endast genom Jesus och uppståndelsen är Gud (Sonen) för alltid närvarande och 

endast genom Jesus Guds son får Skapelsen en relation till Gud och därmed också försoning. 

Hela världsprocessen får struktur och mening genom detta. Jesus förening med Gud, att han 

blir Guds son, är förutbestämd av Gud att ske genom uppståndelsen och endast genom 

uppståndelsen blir världen fullkomlig. Kraften i uppståndelsen som historisk händelse, gör 

Jesus till Herre över världsprocessen.58 Uppståndelsen är själva grunden för hur människan ska 

förstå och ta till sig Jesus gudomlighet och Gud uppenbaras genom honom.59 Jesus är därför 

omöjlig att åtskilja från Guds väsen.60 

Jesus är i egenskap av Guds son, den som möjliggör för alla människor att motta Gud. Gud har 

sänt sin son för att alla människor ska bli Guds barn och det här skapade en ny relation mellan 

Gud och människan.61 Uppståndelsen är för Pannenberg det centrala för uppenbarelsen och 

därmed också för frälsningen. I och med uppståndelsen sker Guds rättfärdigande av Jesus som 

Sonen och därmed finner också mänskligheten sin fullkomlighet genom Jesus. Det är Jesus 

universella betydelse. Men den soteriologiska meningen finns inneboende i Jesus historia och 

ska ses utifrån Jesus historiska verklighet.62 Uppståndelsen är det som ger frälsningshopp och 

möjliggör frälsningen. I Jesus budskap och handlingar, sett som en helhet, finns en betoning av 

frälsningens närvaro. Den blir extra tydlig när man ser på den förväntning som finns på den 

förutsagda framtiden. Detta utgör den proleptiska strukturen på Jesus anspråk.63 Det finns en 

rörelse i uppståndelsen. När människan ser den förstår hon vad allting handlar om. Jesus 

anspråk på auktoritet ger inte i sig en anledning att tro på honom. Det är istället den koppling 

som finns mellan Jesus anspråk och Guds bekräftelse av detta anspråk som gör att människor 

kommer till tro på Jesus och bekräftelsen finns i Jesu uppståndelse.64  

Guds uppenbarelse fullbordas när Gud och Jesus förenas. Men Pannenberg menar att det ändock 

inte är fråga om en förening av två individer, utan det ska ses som att människan Jesus är Gud.65 

Inkarnationen, hur Gud blir människa genom sin son Jesus Kristus och Jesus mänskliga historia, 

är det som kristologin ska förklaras utifrån.66 Men man måste även ta med perspektivet kring 

 
58 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 396 f. 
59 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 108. 
60 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 336. 
61 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 345 f. 
62 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 49. 
63 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 60. 
64 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 66. 
65 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 283. 
66 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 279. 
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föreningen mellan Jesus och Gud eftersom inkarnationen är förenlig med vår förståelse av Gud 

i allmänhet. Vi ska förstå Gud som att han i Jesus lever i sig själv, det ligger i Guds förmåga, i 

hans oändlighet. I vår förståelse av inkarnationen kan vi se hur Gud ändå förblir sann mot sig 

själv och förblir densamme, även då han uppenbarar sig i något skilt från honom själv; Jesus 

Människosonen. Guds varande i Jesus, inkarnationen, har alltid varit den sanna intentionen från 

Gud, det är en del av Guds plan för människan.67 

Pannenbergs tankar om relationen mellan den mänskliga och den gudomliga dimensionen hos 

Jesus, kommer att ingå i det tolkningsraster jag använder i den kommande analysen. Även hans 

syn på uppståndelsen och frälsningen kommer att vara viktiga komponenter i analysen. 

  

 
67 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 320 ff. 
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5. Analys av kristusbilder i herdabreven  

Analysens första del är deskriptiv där olika kristusbilder skrivs fram ur närläsningen av 

herdabreven. De deskriptiva förklaringar som ges är således hämtade från de kristusbilder som 

beskrivs i texterna eller som konkret benämns. I analysens andra normativa del används 

inledningsvis en komparativ metod, där dels herdabrevens kristusbilder jämförs med varandra, 

dels reflekteras kristusbilderna (där det är adekvat) mot Pannenbergs och Sigurdsons 

kristologiska framställningar. I denna del av analysen sker en konstruktiv analys där en 

sammanfattande tolkning av kristusbilderna föreslås, som är allmänt tillämpliga i de herdabrev 

som analyseras. 

Det kan givetvis vara en del av biskopens intention eller herdabrevets syfte att lyfta fram en 

kristologi eller klargöra kristologiska ståndpunkter, men det är inte det primära. I de analyserade 

herdabreven finns inget sådant uttalat syfte, även om Erik Aurelius herdabrev kommer mycket 

nära. Även om fokus i herdabreven inte är riktat mot kristologi, så framträder emellertid många 

kristologiska inslag i texterna. Dessa skiljer sig åt både i fråga om förekomst och karaktär. 

Därför måste en tolkning äga rum för att ge ett möjligt svar på frågan om vilka kristusbilder 

som man kan finna i urvalet av herdabrev från 2000-talet.  

Även om inte huvudsyftet är att förmedla kristologi, så är ändå reflektionen kring Jesus Kristus 

ett genomgående inslag i de analyserade herdabreven och enligt Sigurdson handlar kristologi 

om just denna reflektion kring förhållandet mellan Jesus som gudomlig och Jesus som 

mänsklig. Att sedan herdabreven inte går djupare in på Sigurdsons frågor huruvida det stämmer 

och vad det i så fall innebär, kan inte klandras de skrivande biskoparna. En genomgående fråga 

i analysen blir ändock om kopplingen mellan den mänskliga och den gudomliga dimensionen 

hos Jesus Kristus och huruvida de kristusbilder som framträder kan kopplas till den ena 

dimensionen eller den andra. Framställandet av kristusbilder finner sin grund i framställningen 

av Jesus i texterna. Här blir en analys av en funktionell eller ontologisk beskrivning av Jesus 

det intressanta, precis som Sigurdson lyfter. Delfrågor i analysen är vad som belyses kring Jesus 

och vad som lyfts fram i hans gärningar, samt om det finns eventuella problem eller utmaningar 

i de kristusbilder som skrivs fram. 
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5.1 Deskriptiv analys 

5.1.1 Carl Axel Aurelius Till mötes 

I herdabrevet Till mötes vill Carl Axel Aurelius beskriva hur kristen tro för människor idag kan 

förklaras med tidigare teologers tankar. Han använder sig av teologer som Dietrich Bonhoeffer, 

Paul Tillich och Jürgen Moltmann för att beskriva tradition och tro tolkat ur historiens kontext. 

Carl Axel Aurelius vill skapa en reflektion för läsaren kring vad kyrkan är idag, dess väsen och 

dess uppdrag.68 

I texten träder en personlig Jesus fram. Tron på Jesus är personlig, men inte nödvändigtvis 

privat. En personlig tro kan finna en plats i det gemensamma, medan en privat tro inte kan det. 

Vad troende ser i Jesus varierar från person till person, men kan även förändras med tiden för 

personen. Kristusbilden är kontextuellt bunden, eftersom den avgörs av individens livssituation. 

Vissa kristusbilder tilltalar eller bidrar mer i en specifik situation. I en annan del av livet är det 

kanske någon annan kristusbild man tar till sig. Ingen kristusbild är mer rätt eller fel, utan styrd 

efter individbehov. Men kristusbilderna behöver talas om i den kristna gemenskapen, menar 

Carl Axel Aurelius. Det bidrar både till att bevara tron och att växa i den.69  

Jesus som solidarisk och samhörig med den svaga och lidande människan är den som är värd 

att hålla fast vid. I denna bild finns trons väsen. Carl Axel Aurelius hänvisar till Bonhoeffer 

som menade att de kristnas kallelse är att stanna med Gud i hans vånda och vaka med Jesus i 

Getsemane. Detta menar han ”vittnar om en förtröstan på att makten verkligen kan fullkomnas 

i svaghet.”70 Det finns en skapande och frälsande möjlighet i varje situation och i Jesus finns 

frälsningen. Här framträder tydligt ett mänskligt drag i kristusbilden Jesus frälsaren.71 Carl 

Axel Aurelius menar att Bibelns historia ska betraktas som en helhet och i Bibelns berättelse 

framträder ett mönster för frälsningshistorien. Den är kopplas till ”Gudsnamnet – Fader, Son 

och Ande […] Den som vill säga vem Gud är, måste berätta en historia, Guds historia med 

världen och detta som en nu pågående rörelse, öppen mot framtiden.”72 Sonen (och anden) 

verkar genom Guds händer och verket är fullbordat när det sista motståndet är övervunnet.73 

Carl Axel Aurelius fortsätter kring Guds historia och benämner den som ”en passionshistoria, 

 
68 Aurelius, Carl Axel, aa, kapitel 1–3.  
69 Aurelius, Carl Axel, aa, s 98 f. 
70 Aurelius, Carl Axel, aa, s 108. 
71 Aurelius, Carl Axel, aa, s 109. 
72 Aurelius, Carl Axel, aa, s 72. 
73 Aurelius, Carl Axel, aa, s 71 f. 
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ett drama om en lidande kärlek som övervinner ondskan och döden.”74 Här återfinner man 

kristusbilden av den uppståndne Jesus; Faderns lidande när han av kärlek till världen utgav sin 

Son och den kärleksgärning som detta innebär, utgör tillsammans med påskdagens drama det 

främsta för kristen tro.75  

Carl Axel Aurelius betonar hur evangelium genomsyrar vardagen och skriver att Gud står för 

en öppen famn, trots ”världens motstånd”. Evangeliets budskap och de handlingar som det 

medför är det som främjar det goda livet: ”Det kristna budskapet tömmer alltså inte det 

vardagliga livet på betydelse utan ger det tvärtom sin eviga betydelse, eftersom Gud är livets 

Skapare och med sin uppståndelses kraft dödens Herre”. Det här faller samman med 

kristusbilden Jesus som vägledaren och normgivaren.76  

5.1.2 Erik Aurelius Evangelium för gudlösa- herdabrev till Skara stift  

Erik Aurelius ger en omfattande kristologisk förklaring och skiljer sig något från de övriga 

analyserade herdabreven då han låter huvudpersonen Jesus från Nasaret och Jesus Kristus gå 

som en röd tråd boken igenom. Jesus är det avgörande, det viktiga i kristen tro och från honom 

utgår allt; kyrkan, evangelium, livsfrågor.77 Det är en kristusbild av Jesus som centrum. 

Det framträder en kristusbild av en mycket personlig Jesus, en Jesus som möter människor och 

som accepterar och älskar människor precis som de är:  

Nu ser Jesus på oss. Han frågar inte efter vad vi har uträttat och om vi är duktiga och framgångsrika. Utan så här 

säger han: du behöver inte vara så hungrig på beröm. De krav som pressar dig är delvis mycket tvivelaktiga krav 

som inte kommer från gud. Gud begär inte att du ska lyckas med allting. I Guds ögon är du helig och utvald och 

älskad, sådan som du är, med alla dina brister.
78 

Försoningsdöden på korset har frigjort människan från skuld och Gud ser med kärleksfulla ögon 

på henne.79 Kristusbilden Jesus som försonare framträder här. Inga gärningar kan emellertid 

bidra till människans rättfärdighet: ”Det finns bara gärningar som är bra för andra människor 

och gärningar som är dåliga för andra människor”. Kristen är man för att Jesus har kallat till sig 

individen. I nattvarden möter människan Jesus, där ger han av sig själv. Men ändå sviker 

 
74 Aurelius, Carl Axel, aa, s 73. 
75 Aurelius, Carl Axel, aa, s 73.  

76 Aurelius, Carl Axel, aa, s 74. 
77 Aurelius, Erik, aa, s 9.  

78 Aurelius, Erik, aa, s 10. 
79 Aurelius, Erik, aa, s 10. 
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människor honom efteråt, precis som lärjungarna gjorde efter den första måltiden. Men Jesus 

väljer iallafall inte bort människan. Han vill använda människor.80 

Erik Aurelius menar att den verklige Jesus kan skönjas bakom evangeliet. Det är Jesus från 

Nasaret, vars ord och handlingar förklarat Gud och hans rike för oss. Jesus lever och har inte 

förändrats. Jesus fortsätter sin verksamhet idag.81 Den historiske Jesus är verklig. Det finns 

tillräckligt med information i evangelierna för att vi ska förstå att berättelserna om Jesus från 

Nasaret är kristendomens uppkomst och beskrivningen av Jesus liv och gärningar innan 

påskhändelserna står inte i motsägelse till tron på den uppståndne levande Herren Jesus 

Kristus.82 Evangeliernas berättelser ger också bilden av Jesus som sann människa. Men det 

behövs en balans, mellan att skildra bilden av den historiske Jesus, hans liv och verk innan 

påsken och att beskriva den levande herren.83 Det unika med Jesus som skiljer honom från andra 

människor är hans uppståndelse.84 I evangelierna beskrivs Jesus mänsklighet, med 

allmänmänskliga egenskaper: ilska, trötthet, otålighet, frestelse, ångest. Allt detta delar Jesus 

med människor och de delar det med honom. Detta gör att människor identifierar sig med Jesus. 

När människor utbrister vantro till Gud ”då tänker och känner man som Jesus, då är man hos 

Jesus”.85 

Jesus är handlingens man. Han för en aktiv kamp mot ondskan, botar sjuka och driver ut 

demoner. I sina handlingar lever han upp till benämningar som Messias och Den smorde.86 De 

under Jesus utför är tecken på det kommande gudsriket. Erik Aurelius beskriver det som: ”Han 

själv och det han gör är tecknet på Guds rikes närhet”.87 Jesus är också förmedlare av etik, det 

ser man främst i hans ord kring det dubbla kärleksbudskapet. Jesus håller fast vid lagen. Han 

förkastar den inte, men han relativiserar den. Det handlar om att älska sin nästa och tänka: 

”…bara på sin nästa och vad hon behöver”.88  

Slutligen ger Erik Aurelius kristusbilden Jesus frälsaren för alla slags människor: syndarna, de 

marginaliserade och utstötta, kvinnorna, de fattiga.89 Frälsningen som finns tillgänglig för varje 

människa, har sin grund i Guds kärlek, vilken har getts till människan genom Jesus Kristus. 

 
80 Aurelius, Erik, aa, s 11. 
81 Aurelius, Erik, aa, s 20. 
82 Aurelius, Erik, aa, s 26 och 29. 
83 Aurelius, Erik, aa, s 30. 
84 Aurelius, Erik, aa, s 50. 
85 Aurelius, Erik, aa, s 82 f. 
86 Aurelius, Erik, aa, s 74. 
87 Aurelius, Erik, aa, s 39 f. 
88 Aurelius, Erik, aa, s 42. 
89 Aurelius, Erik, aa, s 93 f.   
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Gud använder sig av sin son Jesus som frälsare, som den som drar människan intill sig. Gud 

använder Jesus för att ge människor tro och möjlighet till räddning.90 

5.1.3 Åke Bonnier Resan 

När Åke Bonnier skriver sitt herdabrev väljer han ett direkt tilltal till läsaren. Texten har ett 

flödande berättande och är konkret förankrad här och nu. Han delar det personliga med läsaren 

och han vill inspirera och leda framåt genom att peka på hur kristen tro, kyrkan och evangelium 

förenar människor. I yngre år talade Bonnier hellre om Kristus än om Jesus. Han hade ett behov 

av att hålla distansen och Jesus blev för familjärt. Att istället tala om Kristus, passade dels de 

kretsar han befann sig i, men gav även honom möjligheten att tala om Kristus som ett begrepp, 

medan Jesus var ett namn.91 Med tiden kom detta att förändras. Genom studier kopplade han 

den historiske Jesus till den judiska kontexten. Jesus jordiska liv, hans historiska realitet, blev 

uppenbar och han kunde relatera till människan Jesus, det var han som var viktig och den som 

man kunde se som broder och vän.92 Jesus blev född in i det mänskliga sammanhanget, en 

människa av kött och blod.93 Han blir därmed en person att relatera till och identifiera sig med. 

Men för att göra det måste människor ha fokus på rätt saker och våga ”sjunka bort från våra 

färdiga övertygelser och inse att vår duktighets vattenyta inte håller”.94 Det är först då som djupt 

personlig livslång relation med Jesus kan bildas. Jesus förkroppsligar relationen människan har 

till Gud. Guds rike handlar om relationer och för Jesus var etablerandet av gudsriket det 

viktigaste av allt. Jesus var förmedlare av gudsriket. Jesus som Guds son innebär att han är 

Guds rike i sin egen person. Människan kan vila i den relationen, vila i Gud och vila i Jesus.95 

Kristusbilden av Jesus som räddaren, återfinns i herdabrevet. Räddaren som finns där för 

människan även i de svåraste stunder: ”Vågorna kan gå höga, det kan vara tufft i livet. Men vi 

är inte övergivna när det blåser som värst och när det är som mörkast. Jesus själv är med 

oss…”.96 Det kan råda kaos i människors liv, men kaos vinner inte. Räddningen finns i Guds 

kärlek till människan och i försoningsdöden på korset, därigenom är människor 

rättfärdiggjorda.97 

 
90 Aurelius, Erik, aa, s 132 f.  
91 Bonnier, Åke, aa, s 31. 
92 Bonnier, Åke, aa, s 73. 
93 Bonnier, Åke, aa, s 76. 
94 Bonnier, Åke, aa, s 81. 
95 Bonnier, Åke, aa, s 81 f. 
96 Bonnier, Åke, aa, s 79. 
97 Bonnier, Åke, aa, s 131. 
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Kristusbilden den uppståndne Jesus visas i Bonniers beskrivningar av Jesus död och 

uppståndelse som trons mittpunkt.98 Uppståndelsen är viktig då den understryker att Jesus är 

Messias och Kristus. Det finns också bevis för uppståndelsen, den tomma graven är ett sådant. 

Det är ett historiskt faktum och Jesus från Nasaret som uppstod från de döda är ”Jesus Kristus 

[…] den levande Herren”.99 Här känns igen Pannenbergs ena spår kring bekräftelsen av 

uppståndelsen; den tomma graven. Bonnier skriver vidare om att kyrkans bekännelse av Jesus 

Kristus som sann Gud och sann människa är grundad på uppståndelsen. Den kristna tron baseras 

på uppståndelsetron, men tron måste också omsättas i det vanliga livet: ”Tron på Jesus som den 

levande Herren måste få konsekvenser i våra liv.”100  

Jesus är Gud personifierad. Bonnier uttrycker det som solus Jesus; endast Jesus är viktig och 

endast till honom kan människor förhålla sig till ty det är genom Jesus människor förstår Gud, 

vem Gud är och hur människan kan beskriva Gud. Människan kan peka på Jesus och förstå att 

sådan Jesus är, sådan är Gud. Genom Jesus kommer man nära Gud. Han är på det viset som en 

”modell av Gud.”101 

Det vanliga livet ska genomsyras av det dubbla kärleksbudet.102 Genom det ser människan livet 

som ett kärlekssammanhang, där uppdraget från Gud är att älska varandra.103 I den 

medmänniska man möter ser man Jesus och den handling man utför för någon annans skull, gör 

man för Jesus skull.104 Jesus själv är medmänniska och den medlidande. Den kärlek Jesus har 

väckt i en människa är en kärlek som kan ges vidare.105  

En intressant kristusbild är den övergivne Jesus. Här sker en identifiering av den övergivenhet 

som Jesus kände på korset106 med den övergivenhet som människor kan känna i livets svåra 

stunder. Men den övergivne Jesus handlar också om hoppet om frälsning.107 Ropet till Gud är 

ett rop på Guds kärlek. En kärlek som finns i det mörkaste och svåraste. Det är en kärlek som 

”spränger gränser” och som ”inte ens kan stoppas av döden”.108 Det är en kärlek där man är 

beredd att offra sitt liv för någon annan. Den övergivne Jesus visar att människan aldrig står 

 
98 Bonnier, Åke, aa, s 84. 
99 Bonnier, Åke, aa, s 91. 
100 Bonnier, Åke, aa, s 91 ff.  
101 Bonnier, Åke, aa, s 132. 
102 Bibel 2000, aa, Luk. 10:27. 
103 Bonnier, Åke, aa, s 68. 
104 Bibel 2000, aa, Matt. 25:40. 
105 Bonnier, Åke, aa, s 121 f.  
106 Bibel 2000, aa, Matt. 27:46, Mark. 15:34. 
107 Bonnier, Åke, aa, s 85 f.  
108 Bonnier, Åke, aa, s 124. 
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ensam, för i Jesus egen övergivenhet delas smärtan. I övergivenheten kan människor finna 

inspiration och styrka att försöka åstadkomma förändring, att försöka kämpa mot det onda, inte 

undfly det, utan finna tillit i att Guds kärlek genom Jesus Kristus omsluter och leder framåt.109 

I beskrivningen ingår även det bönesvar människan får när hon ber Gud om hjälp och 

kristusbilden Jesus som bönhörare träder fram. I bönen om hjälp ser människan hur hon är 

beroende av Gud och hur hon ingår i ett sammanhang med Honom. Genom Jesus Kristus har 

kärlekskraften bekräftats och den råder över allt mörkt i livet. Människan är därför aldrig 

övergiven, eftersom livet och smärtan delas med Jesus Kristus.110 

5.1.4 Johan Dalman Följ med och se 

Det finns möjlighet för alla människor att upptäcka kristen tro och särskilt Jesus. Det förstår 

man i Johan Dalmans herdabrev, där han i en lättsam och stundvis poetisk text, förmedlar hur 

gudstjänst, bön och gemenskap är det centrala i kristen tro och i kyrkan. I herdabrevet finner 

man ett tämligen konkret bildspråk vad gäller kristusbilder. Där ges kristusbilden Jesus som en 

utsträckt hand. Jesus som tar en människas hand i sin och säger: ”Följ med och se”. Detta 

skedde för Dalman genom en annan människas utsträckta hand och på så sätt talar Jesus till 

människor, genom att vara den utsträckta handen. ”För att du och jag talar till andra människor 

– just där vi är – precis som vi är – hela tiden.”111 Jesus utsträckta hand fanns fysiskt där för 

lärjungarna, idag finns den i mötet med Jesus genom bönen. Det är vad bönen är; att fatta den 

uträckta handen och att själv sträcka ut sin hand mot honom. I bönen talar människan med en 

Herre som faktiskt finns. Dalman skriver ”Inte bara tala om Gud, utan också med Gud.”112 Jesus 

som bönhörare innebär att han aldrig är långt borta. I bönen kan man förstå vad Jesus kan vara 

för människan, vem han är för henne och vad han kan göra för hennes liv, för oron och 

rädslan.113 Jesus som vägledare är en annan kristusbild som Dalman beskriver som att 

människan möter Jesus ”mitt i den tuktade och vanskötta fruktträdgård som är våra liv”.114 Men 

Jesus kommer med en lösning på människors situation. Han kommer med ledning och tröst och 

träder in i deras hjärtan.115 Överlag är Dalmans kristusbilder mycket konkreta och funktionella 

till sin natur.  

 
109 Bonnier, Åke, aa, s 124 f.  
110 Bonnier, Åke, aa, s 114. 
111 Dalman, Johan, aa, s 12. 
112 Dalman, Johan, aa, s 15. 
113 Dalman, Johan, aa, s 20 och 22. 
114 Dalman, Johan, aa, s 18. 
115 Dalman, Johan, aa, s 18. 
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Dalman (liksom Bonnier) benämner Jesus som Gud personifierad. Jesus är människan Jesus 

från Nasaret, men han är också Gud.116 Det sammanfaller med kristusbilden Jesus sann Gud 

och sann människa. Jesus är också skönheten personifierad eftersom han är Gud, Fadern 

personifierad, Skaparen av allting. Jesus är: ”Den fullkomlighet, ära och allmakt som 

genomlyser allt skapat”. Detta är ett meningsfullt sätt att tala om Jesus eftersom det säger 

mycket om den korsfäste och uppståndne Jesus. På korset möter man Gud ansikte mot ansikte. 

Jesus blir också Guds ansikte vänt mot människan: ”I Jesus ser jag inte Gud på ryggen. På 

korset möter jag Gud ansikte mot ansikte.”117 

Jesus Kristus är en förebild att följa. Jesus outsägliga kärlek visar människan varför hon ska 

bry sig om något mer än sig själv. I denna kärlek finns möjligheten för människan att bli som 

Jesus, den fullkomliga människan. Människan når detta genom att bry sig om andra och 

skapelsen. I Kristi efterföljd ingår denna omtanke på samma sätt som Guds omtanke för 

människan realiserades när Gud tog språnget att bli människa. I människans verklighet 

tillsammans med Jesus ingår att bry sig om och att det innebär att göra saker man inte alltid 

föredrar. Johan Dalman uttrycker det så här: ”Inte kan jag väl lämna slitgörat åt andra och 

samtidigt tillbe en Gud som tvättar andras fötter…”.118 Jesus medmänniskan kallar människor 

till att vara medmänniskor genom att uppfordra dem till att bry sig om mer än bara sig själva 

och bemöta andra som man själv vill bli bemött.119 Bilden av Jesus som ständigt närvarande 

kommer också fram i Dalmans herdabrev. I det återfinns löftet om att Jesus aldrig lämnar 

människans sida.120 I Jesus finns också en medvandrare. I den skönhet som finns i Skapelsen, 

i den vandring människan går, möter hon Gud och exponeras för sanningen. Men i vandringen 

måste hon ha hjälp, människan kan inte på egen hand vandra hela vägen. Hon måste vända sig 

till Gud. Jesus hör människans bön och vandrar med den sista sträckan.121 Jesus finns i allt, 

människor kan möta honom i allt. Han är mer än något man endast finner i kyrkans rum eller i 

gudstjänst och mässa. Jesus har lovat att vara människan nära, genom nattvarden sker det 

fysiska närheten, men Jesus som är ”fri till kropp och själ” står utanför tid och rum och möter 

människan där hon är, utifrån hennes förutsättningar.122  

 
116 Dalman, Johan, aa, s 12 f. 
117 Dalman, Johan, aa, s 49. 
118 Dalman, Johan, aa, s 53 f. 
119 Dalman, Johan, aa, s 57. 
120 Dalman, Johan, aa, s 68. 
121 Dalman, Johan, aa, s 44 f. 
122 Dalman, Johan, aa, s 85. 
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5.1.5 Per Eckerdal Skakad, inte rörd 

Per Eckerdals herdabrev utlovar redan i titeln en berörande upplevelse och det visar sig i texten 

att det tydligt handlar om erfarenhetsmötet med Jesus Kristus. Kristusbilden vännen Jesus som 

människan kan ha en personlig relation med (och därigenom en relation till Gud) genomsyrar 

hans herdabrev. Tron på Jesus har aldrig handlat om dogmer och trosläror, utan det handlar om 

den personliga relationen till Jesus Kristus. Denna relation är livsgrundande och ger ett 

helhetssammanhang för individen. Hela tillvaron får en mening i relationen med Jesus Kristus 

och i den relationen återfinner man Jesus som vän.123 

Jesus är grunden för livet och tron på honom förändrar det mänskliga livet. Men det innebär 

inte ett steg bort från det världsliga och jordiska. Istället innebär det att leva för Gud och för 

medmänniskan, i generositet och öppenhet. Jesus framställs som ständigt närvarande, speciellt 

i kampen mot det onda där tron på Guds kärleks kraft är medlet människan kan använda sig 

av.124 Jesus är närvarande i nattvarden, i det konkreta mottagandet av bröd och vin. Kyrkans 

gemenskap består av människor som alla delar sin otillräcklighet och det är i det som Kristus 

välkomnar, möter och omsluter dem med kärlek.125 Kristus är närvarande i samhället och 

kyrkan gestaltar denna närvaro.126 Världen (samhället) är inte övergiven av Gud; Han sände sin 

enfödde Son. ”Mitt i samhällsvimlet finns redan Kristus”, skriver Eckerdal. I samhället är 

människor kallade att följa honom och att låta Kristi kärlek ”flöda ut genom våra liv och vår 

livsgärning”. Kristus är närvarande i gudstjänstens gemenskap och där får människor kraft att 

verka i livets alla sammanhang.127 Det är också Guds ärende med människan, att finnas i hela 

livet, livet som ”uppgift och gåva”. Livet människan lever med nära och kära men också med 

andra medmänniskor. ”Mötet med Gud skakar om och berör”. Gud synliggör sig för människan 

genom Kristus.128 

Jesus är Gud personifierad och synliggjord. I Kristus sker gudsmötet.129 I korsdöden trädde 

den treenige guden in i människans historia och Guds kärlek till henne tydliggjordes genom 

Jesus liv och gärningar vilka manifesterar hur Gud älskar människan så mycket så han är redo 

att offra allt för denna kärlek. Genom Jesus Kristus blir Gud synlig eller förklarad. Kring detta 

 
123 Eckerdal, Per, aa, s 14 ff.  
124 Eckerdal, Per, aa, s 17 f.  
125 Eckerdal, Per, aa, s 25 f.  
126 Eckerdal, Per, aa, s 39. 
127 Eckerdal, Per, aa, s 60 f. 
128 Eckerdal, Per, aa, s 131. 
129 Eckerdal, Per, aa, s 42. 
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skriver Eckerdal hur ”ikonen” Jesus Kristus ger ansikte åt Gud, men inte för att människan ska 

betrakta honom utan för att hon ska bli sedd av Gud. Detta tack vare det omvända perspektivet 

i ikonbilden, det är Gud som möter människor i Kristus och betraktar dem: ”Att Gud i Kristus 

vänder sitt ansikte till oss, det som beskrivs i välsignelsens ord.”130 Gud som drar in människan 

i sin överflödande kärlek, i sin treenighet. ”Det skakar om och uppfordrar till 

ställningstagande”, skriver Eckerdal.131 Den osynlige guden synliggör sig genom Jesus Kristus. 

Synliggörandet sker i erfarenheten människor får av den levande relationen med den treenige 

guden; Fadern, Sonen och Anden. Människor samlade i tron på Jesus Kristus, synliggör Gud, 

och det är Jesus Kristus som ”låter oss se och ana vem Gud är och hur Gud är.”132 Gud möter 

människor i det triviala, i vardagen, trots att han har större problem att brottas med. Jesus som 

en del av treenigheten betonas starkt: ”…det är Kristus vi bekänner och den treenige som är i 

vår mitt.” Det är Kristus och tillhörigheten till honom som är vårt centrum och den väg som 

kyrkans ska gå.133 

Kristusbilden av Jesus som frälsaren är tydlig hos Eckerdal. Kristi seger på korset ger 

människan ett sammanhang och berör det samhälle som finns idag. Kristus frälsaren är tillstädes 

närvarande för dagens människor. Människan ska tro på Gud som både skapare och frälsare. 

Det ger den kristna tron ett sammanhang och en grund att stå på i det samhälle människor lever. 

Det blir en levande tro på Kristus.134 Jesus som medmänniska lyfts också fram. I denna bild av 

Kristus kan människor helt enkelt förstå hur de själva ska vara medmänniskor. Att vara genuin, 

rakryggad och kravlös i sin medmänsklighet, är att leva i en kärleksfull relation med Jesus.135 

Eckerdal ger en intressant kristusbild av Jesus Kristus som Ordet. I Johannesevangeliet och i 

vidare kristen tradition markerar Ordet att Jesus själv är det ultimata tilltalet till människor. 

Ordet är det som för vidare de första erfarenhetsmötena med Jesus Kristus, de som lärjungarna 

hade. Alla ord som sedan är skrivna i evangelierna och resten av Nya testamentet är reflektioner 

kring dessa erfarenhetsmöten. Förståelsen av Ordet och Bibelns ord är att levandegöra ordet 

som är Kristus: ”Kristus lever och är de ord vi kan vittna om rent och klart”.136 

 

 
130 Eckerdal, Per, aa, s 56. 
131 Eckerdal, Per, aa, s 55 f.  
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136 Eckerdal, Per, aa, s 37. 



29 
 

5.1.6 Martin Modéus Levande tillsammans med Kristus- om en kyrka i rörelse 

Martin Modéus anger ett tydligt syfte med sitt herdabrev. Han vill arbeta för en levande 

församling och hans herdabrev grundar sig på ett redan pågående arbete i Linköpings stift kring 

”frågan om vilken kyrka vi vill vara i vårt stift i vår tid”.137 Texten innehåller därför slutsatser 

av det material som redan tagits fram och den mynnar ut i De sju rörelserna, vilka anger en 

strategi för det fortsatta arbetet i stiftet. 138  

I Modéus herdabrev framstår Jesus tydligt som en förmedlare av gudsriket, både det som 

komma skall, men också det som finns tillgängligt för människan redan nu. Jesus undervisning 

har fokus på gudsriket. Det är Jesus yttersta mål med alla hans ord och handlingar.139 

Etablerandet av gudsriket sker inte utan kamp. Modéus refererar till Jesus bön och fasta i öknen, 

där djävulen frestar honom. ”Redan här dras stridslinjerna upp. I Jesus kamp får vi en utmaning 

att utforska kombinationen av lyssnande bön och radikalt handlande i världen”, skriver han.140 

Denna kristusbild av Jesus är en bild av en handlingens man med styrka, någon att finna kraft 

hos. I upprättande av Guds rike på jorden ingår handling. Jesus är bekräftelsen på Guds heliga 

kärlek till människan och det är enligt Modéus främst två saker Jesus ägnar sig åt: han förkunnar 

om Guds rike och han helar.141 Modéus ger den väldigt konkreta kristusbilden Jesus som 

kompass, som pekar mot djupet av Guds gränslösa kärlek. I denna kärlek upprättas det 

trasiga.142  

Jesus medmänniskan är en annan kristusbild hos Modéus. Det dubbla kärleksbudet handlar om 

relationerna mellan Gud och människa, och människor emellan, men även relationen till 

individen själv: ”Budet pekar mot de livets tre grundrelationer som vi alla står i: relationen till 

Gud, relationen till medmänniskan och relationen till sig själv”.143 Det handlar om att tänka i 

ett vidare och nytt perspektiv kring Jesus. Jesus talar till människan idag på samma sätt som 

han gjorde under sin tid på jorden. Han talar genom de utsattas röst, genom den sårade miljön, 

eller genom människor i krig och på flykt. Människan behöver se att det är Jesus som talar till 

henne genom detta.144 Människor möter Jesus ”…i periferin, i den utsattes blick och i nöden”.145 

 
137 Modéus, Martin, aa, s 8. 
138 Modéus, Martin, aa, s 10. 
139 Modéus, Martin, aa, s 19.  
140 Modéus, Martin, aa, s 44. 
141 Modéus, Martin, aa, s 55. 
142 Modéus, Martin, aa, s 23. 
143 Modéus, Martin, aa, s 33. 
144 Modéus, Martin, aa, s 51. 
145 Modéus, Martin, aa, s 59. 
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Modéus menar att Jesus pekar på tre grundrelationer för människan: till Gud, till medmänniskor 

och skapelsen, till sig själv Dessa tre grundrelationer som människan står i, kan Jesus hjälpa till 

att etablera. Jesus är en förmedlare av relationer och gudsrelationen i synnerhet. ”Alla har på 

något sätt relationer till skapelsen och till andra människor. Alla har ett förhållande till sitt eget 

inre, och om vi tror att alla människor är skapade av Gud, innebär det att alla har en relation till 

Gud.”146 Relationer är det viktigaste i livet för människor och svaret på hur goda relationer kan 

upprättas finns i Jesus.147 

Jesus är vägledaren för människor i livets många svåra frågor. Jesus visar på ”vägen till frihet 

från kyrklig och religiös makt när han talar om befrielse och nåd.”148 och i Jesus har människan 

en vän och förebild. I Jesus ord finns vägledning och förklaring. Imitatio Christi, eller att göra 

som Jesus gör, är att bredda det egna perspektivet både till att ”se på Jesus” och att ”se med 

Jesus” och att handla utifrån både perspektiven är att ingå i lärjungaskapet hos honom.149 

Jesus som tecknet är en annan konkret kristusbild. I Jesus ligger fokus för kyrkan och han är 

tecknet på befrielsen i Guds kärlek. Guds tecken är Jesus, han som blir människa för att 

befrielsen ska ske. I kristen tro uttrycks det genom att bekänna Jesus som sann Gud och sann 

människa. ”Han är tecknet på vem Gud är och han är tecknet på vem människan är.” I Jesus 

förenas allt; ”tecken och verklighet, ord och handling.” Jesus är också korsets tecken och dess 

perspektiv är grunden för kristen tro.150 Befrielsen sker genom gudsriket och korsets seger. I 

detta finns försoningen. Jesus som försonare och upprättare lyfter människors bördor och 

stärker dem. Jesus förmedlar medkänsla och helande.151 Gud uppenbarar sig i människans 

svaghet: ”Det är Kristi sårade händer som önskar frid”, skriver Modéus och påpekar att det sker 

efter uppståndelsen. Det är den mänskliga, sårbara Jesus som uppstått.152 Kristusbilden 

sammanfaller med den uppståndne Jesus. Försoningen ger människor möjlighet att trots sina 

brister och ofullkomlighet leva i världen. Människor behöver inte vara ”hela för att duga”. 

Människan behöver inte vara perfekt och fullkomlig. Människan är märkt av korset. Livet lever 

man under korset. ”Kanske är det viktigaste tecknet idag att acceptera vår otillräcklighet och se 

den innesluten i försoningen”, skriver Modéus och menar att i försoningen finner man kraften 

 
146 Modéus, Martin, aa, s 33 f.  
147 Modéus, Martin, aa, s 35. 
148 Modéus, Martin, aa, s 53. 
149 Modéus, Martin, aa, s 55 och 58 f.  
150 Modéus, Martin, aa, s 77. 
151 Modéus, Martin, aa, s 61. 
152 Modéus, Martin, aa, s 79. 
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att handla, eftersom den kraften inte hör ihop med fysisk styrka utan med nåden från Gud.153 I 

Jesus handlingar, till exempel evangelieberättelsen om äktenskapsbryterskan, ser man att han 

valde försoning och upprättelse i alla livets perspektiv.154 

Jesus är närvarande i människors liv och förmedlare av gemenskap. Modéus kallar det för 

Jesus ”pastorala program”.155 I den kristna gemenskapen är det inte antalet besökare, eller 

storleken på gruppen som vittnar om Jesus närvaro, eller hur framgångsrik församlingen är. Det 

handlar om församlingen är levande eller inte.156 Att vara levande tillsammans med Kristus, 

vilket också är herdabrevets titel, är att utgöra en gemenskap. I det rent mänskliga ligger ett 

behov och önskan att vara tillsammans. I gemenskapen finns relationen, med varandra och med 

Gud. Att hålla sig kvar i det levande livet tillsammans med Kristus är räddningen för kyrkan.157 

5.1.7 Eva Nordung Byström Nu är Guds tid 

Jesus är kristen tros stjärna och kärna. Uttrycket som Eva Nordung Byström i omvänd ordning 

använder är en adaption av Martin Luthers benämning av Kristus som Bibelns kärna och 

stjärna.158 Det är kraftfullt och tydligt. Kristus är trons centrum och i detta centrum förstår 

människan Gud, eftersom han möter människan med en begriplig och förståbar bild av sig själv; 

Jesus.159 Överlag är herdabrevet starkt kristocentriskt.  

I evangelierna ger Jesus tecken på att han är den aktiva hjälpande närvaron, Gud själv. Jesus 

är Gud som intagit mänsklig gestalt.160 I Jesus Kristus, trons centrum, blir det uppenbart att 

Gud finns där för människan under alla omständigheter. I det ljusa och i det mörka. Genom 

uppståndelsen har människan fått Guds kärlek och nåd. Här ger Nordung Byström kristusbilden 

den uppståndne Jesus. Genom Jesus Kristus förklarar Gud sig själv: ”Jesus Kristus är Guds sätt 

att både ge oss sin gudsbild och att på ett mänskligt och nära sätt visa vad det innebär att Gud 

är ”Den aktiva hjälpande närvaron” för oss”.161 Genom Jesus får också människan möjlighet 

till perspektivbyte. Ur människans perspektiv handlar tron om prestationer och duglighet, men 

 
153 Modéus, Martin, aa, s 80 ff.  
154 Modéus, Martin, aa, s 125. 
155 Modéus, Martin, aa, s 167. 
156 Modéus, Martin, aa, s 171. 
157 Modéus, Martin, aa, s 183 f. 
158 Ett luthercitat som kan sägas skildra Luthers bibelsyn kopplat till en av reformationens grundprinciper om 
Skriften allena, Sola scriptura.  
159 Nordung Byström, Eva, aa, s 26.   

160 Nordung Byström, Eva, aa, s 26 f. 
161 Nordung Byström, Eva, aa, s 28. 



32 
 

ur Guds perspektiv kopplas det mänskliga till vad han gjort för och gör för människan genom 

Jesus Kristus.162 Nordung Byström betonar att Jesus Kristus är trons centrum, att det finns ”ett 

centrum i Svenska kyrkans tro och bekännelse som vi varken kan eller får bortse ifrån: Jesus 

Kristus”.163 Jesus är även Bibelns centrum, dess kärna och stjärna. Jesus budskap handlar om 

Guds kärlek till människan och kärleken visas genom Jesus. Det centrala är det dubbla 

kärleksbudskapet.164 

Jesus är medmänniskan. Den kristusbilden är tydlig hos Nordung Byström. När hon skriver om 

diakoni betonar hon det medmänskliga och rättvisetanken hos Jesus. I Jesus kärleksbudskap 

ingår att stå upp för de svaga, kampen för människors lika värde och att inte göra skillnad på 

människor. Detta kärleksbudskap genomsyrar även missionen, det är den pilgrimsväg ”som är 

vår väg och vår tros kärna och stjärna: Jesus Kristus.”165 Jesus är normgivande för livet och 

samhället genom sitt kärleksbudskap. ”Kärleksbudet, om allas lika värde och om att inte göra 

skillnad på människor, som utgör grunden för vårt samhällets normsystem och värdegrund”, 

skriver Nordung Byström.166 Jesus Kristus finns i varje människa, eftersom alla människor är 

en del av Guds skapelse. Därigenom får man inte göra skillnad på människor eller marginalisera 

någon. Jesus finns i de människor man möter, han finns i de som är i behov av stöd och hjälp.167 

  

 
162 Nordung Byström, Eva, aa, s 48. 
163 Nordung Byström, Eva, aa, s 58 f.  
164 Nordung Byström, Eva, aa, s 112. 
165 Nordung Byström, Eva, aa, s 124. 
166 Nordung Byström, Eva, aa, s 135. 
167 Nordung Byström, Eva, aa, s 137 f.   
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5.2 Normativ analys 

I denna fördjupande analys och diskussion används en komparativ metod för att undersöka hur 

och om kristusbilderna i de valda herdabreven har gemensamma beröringspunkter och vad som 

eventuellt skiljer dem åt. Utifrån de två valda huvudteologerna Pannenberg och Sigurdson 

kopplas de kristusbilder som framträtt i herdabreven samman, dels med det ontologiska 

respektive funktionella perspektivet på Jesus Kristus, dels med hur den mänskliga och den 

gudomliga dimensionen relaterar till varandra. Här föreslås även en konstruktiv 

sammanfattning av de kristusbilder som framträder i den analyserade herdabreven.  För att 

kunna göra så sammanförs kristusbilderna utifrån relevans och likheter. Ordningen som 

kristusbilderna presenteras är med tanke på det relationella. Lite filosofiskt skulle det kunna 

uttryckas som att de får sin utgångspunkt i individens omedelbara närhet, för att sedan svälla ut 

och omfatta hela livet med alla dess relationer och situationer, för att slutligen landa tillbaka i 

centrum.    

5.2.1 Den personlige Jesus: vännen, brodern, den utsträckta handen 

Jesus som någon som man kan ha en personlig relation till, framkommer i flera av herdabreven. 

Carl Axel Aurelius inställning till den personliga relationen är att den är kontextuellt bunden. 

Det finns alltså en individuell aspekt i bilden av en personlig Kristus och den avgörs från individ 

till individ. Min egen reflektion är att det blir lite grann upp till individen att skapa relationen 

och att risken med det kan vara att man plockar godbitar från smörgåsbordet. Carl Axel Aurelius 

påpekar också att det är viktigt att diskutera kring bilden av Jesus Kristus i den kristna 

gemenskapen. Min tolkning är att han anser det finns en nödvändighet i att skapa insyn men 

inte samsyn. En mångfald och rikedom av kristusbilder är en styrka i kristen tro.  

Även Erik Aurelius ger en kristusbild av en mycket personlig Jesus. Hans fokus är dock 

betydligt mer inriktat mot teologiska dogmatiska frågor, till exempel försoningsdöden, 

rättfärdigheten och hur inkarnationen blir tydliggjord vid nattvarden. Men att han står för en 

personlig relation går inte att ta miste på; det är Jesus som har kallat till sig individen.  

När Bonnier skildrar hur hans syn på Jesus respektive Kristus förändrades, framträder även där 

en kristusbild av den personlige Jesus. Bonnier kunde med tiden relatera till personen och 

människan Jesus, snarare än Kristus och på så vis blev också Jesus någon som han kunde se 

som broder och vän. Jesus blev för honom någon som man kunde ha en personlig livslång 

relation till. Genom denna relation med Jesus, i vilken Gud förkroppsligats och blivit människa, 

finner Gud människan. Pannenberg talar om hur Gud låter Jesus uppstå från de döda och därmed 
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grundar sitt förhållande till Jesus som sin son. Här finns det en spänning till den ontologiska 

förklaring som Pannenberg ger; att Kristus är gudomlig därför att han uppstod från de döda och 

att uppståndelsen i sig visar att han alltid varit gudomlig.168 

Dalman liknar Jesus vid en utsträckt hand. Det är väldigt personligt att fatta någons hand; det 

sker ett fysiskt och uppenbart möte. Genom denna kristusbild vill han visa på hur den utsträckta 

handen från Jesus fanns fysiskt för lärjungarna och även finns än i dag tillgänglig för människor. 

Det fysiska mötet sker genom bönen. I bönen kan människan sträcka ut en hand mot Gud och 

få tillbaka en hand.  

Eckerdal talar om kristusbilden vännen Jesus. Denna vän är det som människan kan skapa en 

personlig relation till. Hela denna relation är grunden för livet och ger helhet och mening i 

tillvaron. I specifikt kristusbilden Jesus som vän och i erfarenhetsmötet med Jesus Kristus, 

etableras den personliga relationen.  

Aspekterna av en personlig Jesus, men också en personlig relation till Jesus som är kontextuellt 

bunden, faller båda in under Sigurdsons diskussion om kristologi som både en partikulär och 

en generell fråga: Jesus som en konkret person som människor kan på olika sätt förhålla sig till, 

men också Jesus som en del av gudsrelationen.169 Pannenberg betonar den ontologiska 

betydelsen av vem Kristus verkligen är och vem Jesus är som person, men att den går hand i 

hand med en funktionell betydelse, eftersom det är denna spänning som människan finner sin 

frälsning.170 Frälsningen kan inte vara annat än funktionell. Det som genomsyrar herdabrevens 

framställning av kristusbilden av den personlige Jesus, är hur den vanliga tillvaron och vardagen 

kan bli förvandlad och upplyst genom relationen med Jesus.  

Sammanfattning av kristusbilden den personlige Jesus: den skapas av individen på det 

personliga planet där Jesus ses som en vän, broder eller mer konkret som en utsträckt hand. 

Kristusbilden är kontextuellt bunden och anpassad till individens behov. I kristusbilden ingår 

en relation som utgör grunden för en människas liv. 

5.2.2 Jesus som Gud personifierad och den som skapar gudsrelationen 

I anslutning till den personliga Jesus är det relevant att tala om kristusbilden Jesus som Gud 

personifierad och den som skapar gudsrelationen. Dessa båda kristusbilder hör samman på ett 

delikat sätt; Jesus i sin gudomlighet personifierar vem Gud är i sin mänsklighet och erbjuder 

 
168 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 136 f.  
169 Sigurdson, Ola, aa, s 167. 
170 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 47 f.  
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människan en gudsrelation och möjlighet till att något på något vis förstå vem Gud är och vad 

han vill för människor. Denna kristusbild återfinns i de flesta av herdabreven. I det som 

framställs förstår man att det är endast genom Jesus Sonen, som den äkta kunskapen om Gud 

kan nås. Sonen och Fadern är ett och känner därför varandra fullkomligt och uppenbarar 

varandra. Pannenberg pekar på hur Jesus är den som möjliggör en gudsrelation. Det är bara 

genom Jesus och uppståndelsen som Gud, i egenskap av Sonen, för alltid är närvarande hos 

människor. Det är också endast genom Jesus, Guds son, som skapelsen får en relation till 

Gud.171 Bonnier instämmer nästan ordagrant i Pannenbergs förhållningssätt. Endast genom 

Jesus kan en människa få en relation till Gud. Jesus är inte bara Gud själv, utan också en modell 

för Gud. I förståelsen av Jesus förstår man också att sådan som Jesus är, sådan är Gud och man 

kommer nära Gud genom denna förståelse.  

Även Dalman ta fasta på hur Jesus personifierar Gud. Han benämner det som att Jesus är Gud, 

Jesus är Fadern personifierad och Jesus är Skaparen av allting. Jesus blir till Gud som en 

människa verkligen kan möta. Jesus ger Gud ett ansikte.  Det är endast genom Jesus vi kan möta 

Gud, enligt Dalman. Intressant är i detta sammanhang att detta handlar om inkarnation, men att 

själva termen inkarnation sällan används herdabreven. 

Eckerdal går ett steg till och pratar om hur Gud blir synliggjord genom Jesus Kristus. När man 

möter Jesus Kristus sker ett gudsmöte och Eckerdal talar i anknytning till detta om treenigheten. 

Korsdöden tydliggör Guds kärlek och Gud som är treenig, träder in i människohistorien. Guds 

historia blir människans historia. Eckerdal lyfter fram ikoner och det ger en intressant vinkling 

i sammanhanget. I ikonbilden betraktar Gud människan genom bilden av Kristus. Genom Jesus 

är det också, menar han, det enda sättet som människan kan se, förstå eller ana vem Gud är och 

hur Gud är. Eckerdal är den av författarna som betonar treenigheten mest. Pannenberg menar 

att Fadern, Sonen och Anden är tydligt åtskilda, men koordinerade delar av genomförandet av 

Guds uppenbarelse och därigenom är de också det genom Guds eviga väsen.172 

Nordung Byström tar också fasta på att Jesus Kristus blir Guds sätt att förklara sig för 

människan. Hon pekar på det faktum att Jesus Kristus blir mänsklig är Guds sätt att vara 

närvarande, något hon kallar för den aktiva hjälpande närvaron. Kristus är centrum för tron och 

genom detta centrum kan människor förstå Gud, eftersom Gud genom sin son Jesus Kristus har 

skapat en bild som kan begripas och förstås.  

 
171 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 396. 
172 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 180. 
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Modéus skriver likaså om Jesus som förmedlare av relationer och även av relationen till Gud. 

Jesus förmedlar relationer mellan människor och mellan Gud och människa. Modéus lyfter fram 

hur viktiga relationer är för människor.  

Sammanfattning av kristusbilden Jesus som Gud personifierad och den som skapar 

gudsrelationen: genom Jesus erbjuds en möjlighet till gudsrelation och till att förstå Gud, vem 

han är och vad han vill för människan. Jesus personifierar Gud och visar alltså genom sig själv 

hur Gud är.  

5.2.3 Den historiske Jesus 

Min analys visar att i endast två av herdabreven återfinns en tydlig kristusbild av den historiske 

Jesus. Erik Aurelius låter gärna den historiske Jesus träda fram. Han rentav ser människan Jesus 

från Nasaret som huvudpersonen och som allting utgår ifrån. Bakom evangeliets texter kan man 

se den verklige Jesus. För Erik Aurelius är den historiske Jesus verklig och han anser att 

evangelierna tillhandahåller tillräckligt god information för att människor idag ska kunna ha en 

förståelse av vem Jesus från Nasaret var eller hur de ska förstå Jesus liv och gärningar. Erik 

Aurelius ser inte någon konflikt i att bejaka den historiske Jesus samtidigt som man tror på den 

uppståndne Jesus Kristus. Även Bonnier belyser den historiske Jesus, men kopplar den tydligt 

till den judiska kontexten och menar att människor förstår Jesus genom hans jordiska liv, vilket 

är hans historiska realitet. För Pannenberg är den historiske Jesus det som all kristologi ska 

grundas på. Det är rentav så att det är endast genom en kritisk forskning kring Jesus historia 

som människor kan får reda på någonting om den verklige Jesus.173 

Sammanfattning av kristusbilden den historiske Jesus: Jesus är en människa som kan placeras 

historiskt utifrån källor och kontext. Den historiske Jesus står inte i konflikt med Jesus 

gudomlighet. 

5.2.4 Jesus som sann Gud och sann människa 

Även om ingen av biskoparna direkt använder sig av termen inkarnation i sina herdabrev, så 

genomsyrar ändå denna tanke texterna. Inkarnationstanken träder fram i olika aspekter; 

nattvarden, människoblivandet eller förkroppsligandet. Carl Axel Aurelius uttrycker det som 

att Jesus, Sonen, blir till Guds verktyg. Sonen måste därmed ha genomgått inkarnationen för att 

kunna vara detta verktyg. En liknande tankegång finner man hos Nordung Byström som kopplar 

 
173 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 23 och 25. 
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sitt uttryck om den aktiva hjälpande närvaron till att Jesus i själva verket är Gud i mänsklig 

gestalt.  

Erik Aurelius beskriver nattvarden som det tillfälle där människan Jesus möter andra människor 

och där människan ges av Jesus själv och Jesus kropp. Det ger en konkret bild av 

inkarnationstanken. Erik Aurelius ger också talar också om hur evangelierna ger en bild av 

Jesus som sann människa. För honom råder ingen motsägelse mellan uppståndelsen, den som 

Jesus är för människor i dag och den människa Jesus som verkade och levde innan 

påskhändelserna.  

En konkret bild av Guds människoblivande eller förkroppsligande, finner man också hos 

Bonnier, som rentav pekar på hur Jesus föds som människa och därmed ingår i det mänskliga 

sammanhanget och blir en människa av kött och blod. Det är detta i sig som Bonnier anser är 

det som man som människa kan relatera till och identifiera sig med. Han menar också att själva 

bekännelsen från kyrkans sida att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, i sig är grundad 

i uppståndelsen, men att det också är själva tron på uppståndelsen som gör Herren levande i 

människors liv. Inte heller Bonnier verkar se någon motsägelse i Jesus dubbla natur som sann 

Gud och sann människa. 

Modéus tar fasta på hur inkarnationen, Guds människoblivande genom Jesus Kristus, är det 

första steget i befrielsen för människorna. Då man i kristen tro bekänner Jesus som sann Gud 

och sann människa visar man på en förståelse av vem Jesus är och tillika vem Gud är.  

En mer affektiv kristusbild ger Dalman när han skriver att det faktum att Gud blir människa 

genom sin son Jesus Kristus, är Guds omtanke och kärlek för människan.  

För Pannenberg handlar inkarnationen om Guds uppenbarelse som fullbordas när Gud och Jesus 

förenas. Han ser det dock inte som att det är två individer som går ihop till ett, utan det är 

människan Jesus som är Gud.174 Vidare måste inkarnationen beskrivas utifrån att Gud blivit 

människa genom sin son Jesus Kristus. Det är utifrån Jesus mänskliga historia som 

inkarnationen kan beskrivas och förklaras. I inkarnationen finns människans förståelse av Gud. 

Gud förändras inte för att han blir Jesus människosonen. Därför är Jesus sann Gud och sann 

människa. Pannenberg menar vidare att förståelsen av Jesus förening med Gud måste sökas i 

människan Jesus historiska egenart, i Jesus budskap och i hans öde. Människor måste se denna 

förening (inkarnationen) från perspektivet av Jesus historiska verklighet. Jesus är ingen syntes 

 
174 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 283. 
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av mänskligt och gudomligt, i vilken man bara kan se den mänskliga sida i den historiske Jesus, 

utan Jesus är som människa även Gud. Jesus partikularitet, som just den människa han var, i 

den unika situation det handlar om, den specifika historia det rör sig om och det särskilda öde 

som rör just honom, just allt detta gör att Jesus inte bara är människa, utan i ljuset av hans 

uppståndelse är han ett med Gud och därför i sig själv Gud.175 

Sammanfattning av kristusbilden Jesus som sann Gud och sann människa: genom 

inkarnationen har Gud blivit människan Jesus Kristus. Guds människoblivande är ett bevis för 

hans kärlek till människan. Uppståndelsen är en bekräftelse på relationen mellan Jesus 

gudomlighet och mänsklighet. 

5.2.5 Den uppståndne Jesus 

Om den historiske Jesus inte lyfts så mycket i herdabreven, så är den uppståndne Jesus mer 

framträdande. Denna kristusbild skiljer sig åt i de olika herdabreven ifråga om vilken aspekt 

eller del av uppståndelsen som betonas. Den betoning på uppenbarelse som Pannenberg menar 

är det centrala i uppståndelsen är inte lika tydlig i herdabreven. Carl Axel Aurelius ger en 

känslosam bild av den uppståndne Jesus, då han talar om att uppståndelsen är ”en 

passionshistoria, ett drama om en lidande kärlek som övervinner ondskan och döden.”176 Erik 

Aurelius kopplar kristusbilden av den uppståndne Jesus med Jesus unicitet och menar att just 

det faktum att han är uppstånden är det som skiljer honom från andra människor. Bonnier 

placerar uppståndelsen som ett epicentrum för tron och pekar även han på det unika hos Jesus; 

att han är Messias och Kristus. Liksom Pannenberg menar han att den tomma graven är ett bevis 

för uppståndelsen och att det är ett historiskt faktum. När Nordung Byström skriver om 

uppståndelsen, betonar hon att det är genom uppståndelsen som människan har fått Guds kärlek 

och nåd. Modéus slutligen, beskriver vilket resultat uppståndelsen får för människor; den leder 

till försoning. Han beskriver också själva kristusbilden av den uppståndne Jesus väldigt bildlikt 

och pekar på människan Jesus, den sårbara och att det är han som möter lärjungarna efter 

påskdagen. 

Sammanfattning av kristusbilden den uppståndne Jesus: att Jesus uppstår gör honom unik bland 

andra människor. Jesus uppståndelse är ett tecken på Guds kärlek för människan och något som 

leder till förändring.  

  

 
175 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 320 ff.  
176 Aurelius, Carl Axel, aa, s 73. 
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5.2.6 Jesus Frälsaren 

Kristusbilden Jesus frälsaren, återfinns i alla herdabreven. Denna kristusbild är mångfasetterad 

och handlar om Jesus som räddare, försonare, upprättare och en aktiv hjälpande närvaro. I Carl 

Axel Aurelius kristusbild av frälsaren finns ett mycket tydligt mänskligt drag som har koppling 

till frälsningshistorien i Bibelns berättelser. Frälsningen finns i varje situation, inte minst i 

svagheten hos människor. Bibeln är fylld av berättelser om människors svaghet, även Jesus 

visar svagheter, men i dessa stunder finns räddningen från Gud.  

Erik Aurelius talar om Kristus som genom försoningsdöden gjort människan fri från synden. 

När han talar om försoning, så betonar han hur en människas handlingar aldrig kan leda till 

rättfärdighet. Erik Aurelius använder också kristusbilden frälsaren. I den bilden ingår att 

frälsningen finns för alla och att den har grunden i Guds kärlek, vilken har getts till människan 

genom Jesus Kristus. Jesus i egenskap av Guds son, används som frälsare. Frälsningen genom 

Jesus Kristus kan till och med ske utan människans insikt, för Jesus drar människor till sig. Gud 

använder Jesus som ett redskap som förmedlar tro och genom sina ord öppnar upp för räddning. 

Bonnier beskriver kristusbilden av Jesus som räddaren. Hur svårt livet än ter sig för en människa 

så finns räddningen i form av Guds kärlek och i försoningsdöden på korset. Dalman uttrycker 

en liknande kristusbild, då han skriver att även om människan inte ser en lösning på problemen 

så finns löftet om att Jesus alltid är med människan. Ingen lämnas åt sitt öde, Gud bär.  

I Eckerdals kristusbild av Jesus frälsaren talar han om segern på korset och hur det kan kopplas 

till människors liv i dag och dagens samhälle. Jesus frälsaren finns närvarande i dag och ger 

sammanhang och grund för människan och en levande tro på Kristus. Nordung Byström 

beskriver kristusbilden Jesus frälsaren som en aktiv hjälpande närvaro för människan. Jesus 

hjälper människan att förstå vad som egentligen är viktigt och vilket perspektiv människan ska 

ha.  

Modéus använder sig av kristusbilderna Jesus försonaren och upprättaren. Försoningen är viktig 

hos Modéus. I försoningen finns Jesus kraft att för människor att leva i världen trots att de är 

fulla av brister och ofullkomlighet och människan behöver inte prestera eller vara perfekt för 

att finnas i livet med Jesus.  

Pannenberg menar att den historisk kritiska forskningen kring evangeliernas historiske Jesus 

ger en ontologisk förklaring av vem Jesus frälsaren är. För Pannenberg går soteriologin hand i 



40 
 

hand med kristologin.177 Frälsningen får både en ontologisk förklaring, då den i sig förklarar 

för människor vem Jesus är, men också en funktionell betydelse i hur den landar i Jesus budskap 

och handlingar och är det som människor kan förhålla sig till.178 Hos Pannenberg finns ett 

tydligt universellt drag i soteriologin,179 vilket delvis återfinns i kristusbilderna. Erik Aurelius 

är den som tydligast pekar på frälsningen som universell.  

Sammanfattning av kristusbilden Jesus Frälsaren: Jesus träder in i människors liv när de 

behöver honom. Jesus blir en räddare, hjälpare och problemlösare. Jesus i egenskap av frälsare 

är universell.  

5.2.7 Den övergivne Jesus  

Bonnier ger kristusbilden den övergivne Jesus. Det här är mycket intressant kristusbild som 

sticker ut bland andra kristusbilder. Bonnier kopplar den övergivenhet som Jesus måste ha känt, 

med övergivenheten som människor känner i livets svåraste stunder. Men kristusbilden den 

övergivna Jesus handlar också om hoppet om frälsning. Då Jesus hänger på korset ropar han till 

Gud i sin övergivenhet och det är ropet till Gud som kopplas till frälsningen. Det blir till ett 

kärleksrop, där beredskapen att ge sitt liv för någon annan visar på den största kärlek som finns; 

en kärlek som inte ens stoppas av döden. Den här kristusbilden vill visa på att människor aldrig 

står ensamma i sin övergivenhet. I tilliten, genom bönen, till Jesus och Gud finner man styrkan 

att komma framåt och att förändra. Jesus är en bönhörare och bönen är den väg man tar sig ur 

övergivenheten. Bönesvaret man får när man ber till Gud kan liknas vi den utsträckta handen 

som tidigare har belysts. Jesus må vara övergiven, men överger inte andra. 

Dalman tar även han upp Jesus som bönhöraren, någon som finns nära människan. I denna 

kristusbild finns ett starkt funktionellt drag, då Jesus verkar i den bön som människan uttrycker 

och kan råda bot på hennes oro och rädsla. Dalman tar också upp kristusbilden Jesus som 

medvandrare. Han beskriver det som att människan går en vandring. Tillsammans med Jesus 

kan hon vandra sträckan ut och det sker bland annat genom att Jesus hör bönen från människan. 

Intressant är att Dalman benämner att det mötet inte är kopplat till en speciell tidpunkt eller till 

ett speciellt rum, istället är det ett erfarenhetsmöte med Jesus som pågår hela tiden. Jesus möter 

människan precis där hon är på hennes vandring.  

 
177 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 47 f.  
178 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 60. 
179 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 78. 
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Bonniers och Dalmans tankar om bönen stämmer in med Pannenbergs som sätter bönen i 

relation till vad kyrkan och gemenskapen med Jesus består av. Bönen blir tillsammans med 

andra viktiga inslag i kyrkan, såsom dop och nattvard, en del av Kristi gemenskap och är en 

viktig del av den individuella relationen till fadern.180 

Sammanfattning av kristusbilden den övergivne Jesus: Jesus övergivenhet är något människan 

kan identifiera sig med. I bönen söker människan svar och en relation med Gud. Människan 

står inte ensam i sin övergivenhet; Jesus hör bön och vandrar bredvid henne. 

5.2.8 Jesus som förebild.  

I kristusbilden den övergivne Jesus vandrar Jesus bredvid människan. I kommande kristusbild 

går han framför. Jag väljer att sammanfatta den som Jesus som förebild, men i den ryms flera 

olika bilder. Att Jesus kan ses både som en vägledare och en etisk förebild är inte särskilt 

förvånande att finna i herdabreven. Kristusbilden av Jesus som vägledare och etisk kompass i 

svåra frågor är nog en vanlig och allmänt populär bild. Det är en kristusbild som är enkel att ta 

till sig, då den blir konkret och lättplacerad i vardagens tillvaro. What Would Jesus do? står som 

slogan på moderiktiga klädesplagg och smycken och bärs av många olika människor, utan att 

de nödvändigtvis reflekterar över att orden i sig syftar på spridande av evangelium. Carl Axel 

Aurelius betonar hur evangelium genomsyrar vardagen. Det budskap evangeliet ger mynnar ut 

i handlingar som skapar ett gott liv för människor. I hans tankar kring detta framträder en 

kristusbild av Jesus som vägledande, normgivande och en handlingens man. Likaså Erik 

Aurelius beskriver Jesus som handlingens man, inte minst genom helandet och 

mirakelhandlingarna. Det mänskliga hos Jesus, i hans ord och hans handlingar, gör att 

människor kan identifiera sig med honom och finna riktlinjer för sina liv.  Erik Aurelius ger 

också bilden av Jesus som förmedlare av etik och även om flera av biskoparna tar upp det 

dubbla kärleksbudskapet, så är Erik Aurelius den som väljer att ge en förklaring till vad det 

innebär och att det leder till aktiv handling.  

Dalman ger kristusbilden Jesus som vägledare. Med sin liknelse kring livet som en vanskött 

trädgård där Jesus vägledning är lösningen, blir kristusbilden Jesus som en etisk förebild tydlig. 

Förebilden finns i kärleken Jesus visar för människan. I den förstår människan vad hon ska 

sträva efter, vilket är samma fullkomlighet som hos Jesus  

 
180 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 372. 
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Kristusbilden Jesus som handlingens man, återfinner man även hos Modéus. Liksom Dalman 

betonar han hur det är den oändliga kärleken från Gud som finns i dessa handlingar, men betonar 

även att Jesus står för en styrka och någon som ger kraft. Modéus kopplar Jesus handlingar till 

upprättandet av gudsriket. I detta sammanhang använder han kristusbilden kompass. Det är en 

mycket konkret och lättförståelig bild. En kompass pekar alltid mot samma håll (mot norr) och 

Jesus som kompass pekar mot djupet av den kristna tron där Guds oändliga kärlek och 

upprättelse för den brutna människan väntar. För Modéus är också kristusbilden Jesus som 

vägledaren självklar, vilken han menar är Guds sätt att ge svar på de svåra livsfrågorna. Modéus 

använder sig av det populära uttrycket att göra som Jesus skulle ha gjort181 och menar att det 

vägleder människan till att inta ett nytt perspektiv. Modéus kallar det för att både se på Jesus 

och att se med Jesus.   

För Nordung Byström är Jesus normgivare. Genom hans kärleksbudskap finner människor och 

samhället en grund för normsystem och värderingar. Nordung Byström tar fasta på hur 

människan är skapad till Guds avbild och att Jesus finns i varje människa. Därför kan man inte 

göra skillnad på människor. ”Gör inte skillnad på människor” är biskop Eva Brunnes valspråk 

och hämtat ifrån Jakobsbrevet.182 Det har blivit ett populärt uttryck och används i kampen mot 

rasism. 

Om man ser på vad Pannenberg skriver kring Jesus som vägledare, förebild och kring Jesus 

handlingar, så menar han att människor måste förstå att den universella bekräftelsen av Jesus 

handlingar visserligen gäller även i dag, men man måste beakta de kontextuella skillnaderna; 

den situation som råder idag är inte den samma som på Jesus tid. Pannenberg menar därför att 

följa i Jesus fotspår måste handla om att tillämpa det i den kontextuella verklighet människan 

befinner sig i. Att bokstavligt försöka återskapa budskap och exempel från Jesus tid är dömt att 

misslyckas och är inte ens vad Jesus ville för människan.183 Vid analys av vad biskoparna 

skriver kring kristusbilden Jesus som vägledande, förebild och handlingarnas man så ser man 

att de instämmer i beaktandet av den kontextuella bundenheten. 

Sammanfattning av kristusbilden Jesus som förebild: i Jesus ord och handlingar kan människan 

finna riktlinjer för livet, det som hen lever här och nu. 

  

 
181 Hämtat från What Would Jesus do?  
182 Bibel 2000, aa, Jak. 2:1. 
183 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 239–240. 
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5.2.9 Jesus medmänniskan 

Kristusbilden av Jesus som medmänniska innefattar även Jesus den medlidande, den solidariske 

och medkännande med den svaga. Dessa kristusbilder möter kyrkobesökare ofta i predikningar. 

Det är en ytterst funktionell kristusbild, som både är lätt att identifiera sig med, men också högst 

nödvändig och tillämpbar i en tid av prestationer och absoluta vinnare och absoluta förlorare. I 

alla de analyserade herdabreven finns kristusbilden av Jesus medmänniskan med på ett eller 

annat sätt. Carl Axel Aurelius ger kristusbilden av Kristus som solidarisk och samhörig med 

den svaga och lidande människan. Han placerar denna kristusbild som den egentliga kärnan i 

den innersta tron och det är den främsta bilden av Kristus. Erik Aurelius ger likaså en kristusbild 

av Jesus som är till för de marginaliserade, för de utstötta, för kvinnor och för fattiga. Här 

återfinns starka drag av befrielseteologi. Sådana drag finns även hos Nordung Byström. För 

henne ligger fokus på Jesus medmänsklighet, men också på rättvisetanken som finns hos Jesus. 

Där finns en betoning på att stå upp för den svaga och marginaliserade, stå upp för 

människovärdet, inte göra skillnad på människor och hjälpa dem som är i nöd. Allt detta föll 

sig naturligt för Jesus och är en del av hans kärleksbudskap.  

När Bonnier beskriver kristusbilden Jesus medmänniskan kopplar han den till Jesus den 

medlidande. I relationen mellan människor finns Jesus kärlek och i att vara medmänniska ingår 

att känna medlidande. Samma grundton finns hos Modéus. I hans kristusbild ligger fokus på 

det dubbla kärleksbudskapet vilket innefattar relationen mellan Gud och människa och 

relationen människor emellan. Modéus menar att Jesus talar till människor genom de svaga och 

utsatta, genom människor i marginalen.  

Dalman benämner även han kristusbilden medmänniskan och skapar en parabel i sitt uttryck: 

”inte kan jag väl lämna slitgörat åt andra och samtidigt tillbe en Gud som tvättar andras 

fötter”.184 Han refererar till Johannesevangeliet kapitel 13, där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. 

I och med detta visar Jesus ett exempel på hur man är medmänniska. Eftersom han tvättat deras 

fötter kan han förvänta sig att de tvättar andras fötter. Det handlar både om att Jesus är 

medmänniska, men också att människor ska förstå hur man själv ska vara en medmänniska och 

att det handlar om att ibland göra saker man helst hade sluppit. Det är ett tjänande av kärlek 

efter Jesus förebild. Eckerdal lyfter också fram att då man agerar som en god medmänniska, så 

agerar man som Kristus själv. Det ligger i själva bekännelsen av Jesus Kristus att visa 

medmänsklighet på samma vis som han visar det.  

 
184 Dalman, Johan, aa, s 54. 
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Sammanfattning av kristusbilden Jesus medmänniskan: Jesus är i sig en medmänniska då han 

visar medlidande, medkänsla och solidaritet. Med detta som förebild förstår människor hur de 

själva ska vara goda medmänniskor och denna medmänsklighet är en del av vägen till frälsning. 

5.2.10 Jesus som grunden för livet, närvarande och förmedlare av gemenskap 

I kristusbilden Jesus som grunden för livet, närvarande och förmedlare av gemenskap ges en 

holistisk syn på hur tron på Jesus i allt genomsyrar livet. Eckerdal talar om Jesus som själva 

grunden för livet och att tron på Jesus Kristus förändrar mänskligt liv. Det jordiska livet handlar 

om att leva i närvaro av Gud och där framställs också Kristus som ständigt närvarande. Livet 

med Gud blir att leva ett liv i generositet och öppenhet för medmänniskan. Eckerdal talar också 

om Jesus närvaro i nattvarden. Hur den mänskliga Jesus blir konkret i mottagandet av bröd och 

vin. Gemenskapen i kyrkan blir de som närvaron gestaltas av. Den närvarande Jesus Kristus 

förmedlar gemenskap och är alltså närvarande i flera aspekter; i gemenskapen med 

medmänniskor, i nattvarden, i gudstjänsten, i kyrkan.  

Dalman beskriver kristusbilden Jesus som ständigt närvarande. Jesus finns i allt. Jesus finns 

utanför tid och rum och möter människan där hon är, utifrån hennes förutsättningar. I nattvarden 

sker det fysiska mötet med Jesus. Min reflektion kring detta är att även om kristusbilden Jesus 

som närvarande är väldigt konkret, så får den ändå ett transcendent drag av att nattvarden 

gestaltar Jesus kropp och blod. I nattvardens gemenskap delas bröd och vin. Nattvardens 

element, det konkreta och påtagliga, är en del av en transcendent verklighet. Det ändliga 

rymmer det oändliga.   

Modéus talar också om Jesus som närvarande och som en förmedlare av gemenskap. Hans 

betoning ligger snarare på den kristna gemenskapen, som handlar om att göra församlingen 

levande.  

Sammanfattning av kristusbilden Jesus som grunden för livet, närvarande och förmedlare av 

gemenskap: livet som är värt att levas, är i gemenskapen tillsammans med Jesus, vilken är 

närvarande i alla sammanhang.  

5.2.11 Jesus som förmedlare av gudsriket 

Med tanke på att ett av de främsta uppdragen för Jesus var att förmedla och etablera gudsriket 

på jorden, så är det värt att notera, att kristusbilden av Jesus som förmedlare av gudsriket endast 

tydliggörs i två av herdabreven. Modéus betonar starkt hur Jesus är en förmedlare av gudsriket. 

Han tar fasta på någonting som redan finns, men som också komma skall; ett redan nu, men 

ännu icke, som återfinns hos Pannenberg. Modéus pekar på hur Jesus undervisning har fokus 
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på själva gudsriket och på hur det ska etableras och att det är själva målet med allting som sker 

innan påskhändelserna. Avsaknaden av apokalyptiska kristusbilder i herdabreven är intressant 

i sig. Pannenberg menar att gudsriket har trätt in på jorden, genom Jesus uppståndelse var det 

början på slutet för världen.185 Flera av biskoparna skriver om hur Jesus är närvarande, alltså 

redan nu finns ibland människorna och kanske är det det synsättet som gör att de mer 

apokalyptiska reflektionerna lämnas därhän. 

Bonnier betonar att Jesus viktigaste uppdrag var etablerandet av gudsriket. Eftersom Jesus är 

Gud inkarnerad, så gestaltar Jesus relationen mellan Gud och människan och det är dessa 

relationer som Guds rike handlar om. Jesus är Guds rike i egen person. Min reflektion är att 

Bonnier inte så mycket talar om ett ”redan nu, men ännu icke” med koppling till uppståndelsen 

(på samma sätt som Modéus och Pannenberg), utan snarare menar att det handlar om att odla 

en relation med Gud som kan gälla här och nu och vara bestående.   

Sammanfattning av kristusbilden Jesus som förmedlare av gudsriket: Jesus verk och ord handlar 

om att etablera gudsriket. Det är delvis redan här, genom Jesus uppståndelse, men mer är att 

vänta. 

5.2.12 Jesus som Ordet och tecknet 

Två metaforiska kristusbilder återfinns i Eckerdals och Modéus herdabrev. Kristusbilden av 

Jesus som Ordet finner Eckerdal i Johannesevangeliet. Inom denna kristusbild finns Logos 

kristologin där Jesus förkroppsligar det förnuftiga i tillvaron. Verkligheten är logisk, Logos och 

Kristus är uttrycket för detta. Min egen reflektion är att det är lite svårt att läsa av exakt hur 

kristusbilden Ordet skulle vara funktionellt. Ontologiskt så är Jesus själva tilltalet till 

människor; Jesus är Ordet. Funktionellt skulle Ordet kunna vara de reflektioner som uppstår 

när människor möter Jesus Kristus i form av Ordet. Det funktionella skulle då handla om 

erfarenhetsmötet med Jesus Kristus. Hos Modéus benämns kristusbilden tecknet. Det här är en 

stark ontologisk bild då Jesus är tecknet på befrielsen som finns i Guds kärlek. Tecknet är också 

det som gör att man uttrycker och bekänner Jesus som sann Gud och sann människa. Modéus 

menar att Jesus själv är tecknet som visar på vem Gud är och också tecknet på vem människan 

är och att Jesus tecknet förenar allting.  

Pannenberg är det inte särskilt förtjust i att använda förståelse av det gudomliga Ordet inom 

kristologin. Han menar rentav att det inte har något annat värde än som metafor.186 Min tanke 

 
185 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 67 och 58. 
186 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 167 f.  
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är att det ändå kan finnas ett värde i en metaforisk kristusbild, då själva tanken med en metafor 

är att skapa inre bilder hos mottagaren. 

Sammanfattning av kristusbilden Jesus som Ordet och tecknet: kristusbilderna är exempel på 

metaforiska uttryck för Jesus och har båda en stark ontologisk betydelse.   

5.2.13 Kristens tro stjärna och kärna 

Uttrycket Jesus som kristen tros stjärna och kärna är hämtat ifrån Nordung Byströms herdabrev. 

Det tycks vara en adaption av Luthers benämning av Kristus som Bibelns stjärna och kärna. I 

själva uttrycket att Jesus är stjärnan i tron och han är kärnan i tron handlar om att han är trons 

centrum där människan kan förstå Gud. Kristusbilden blir därmed en väldigt funktionell. Men 

den går hand i hand med en ontologisk aspekt, eftersom Jesus själv kan förstås som Guds kärlek 

till människan.  

För Erik Aurelius är Jesus det avgörande. Han är det viktigaste i kristen tro och allting utgår 

från honom. Han placerar Kristus som centrum. Samma tankegångar finner man hos Eckerdal 

som även han beskriver Jesus som centrum för tron i samband med att han skriver om 

treenigheten. Han ser tillhörigheten till Kristus som människors centrum och den väg som 

kyrkan ska gå. Detta är både en ontologisk och en funktionell beskrivning. Jesus är 

verklighetens själva centrum och en måttstock för alla människors handlingar. Flera av 

biskoparna skriver visserligen om hur fokus i kristen tro är på Jesus Kristus, men de skriver inte 

uttryckligen om Jesus som tron centrum eller som trons kärna och stjärna på det vis som 

ovannämnda biskopar gör. 

Sammanfattning av kristusbilden Jesus som trons stjärna och kärna och centrum: kristusbilden 

är ett uttryck för kristocentrism, då den sätter Jesus Kristus i centrum för allt. 
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5.3 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att analysera kristusbilder som framträder i ett urval av herdabrev 

från 2000-talet. Det är nu dags att se närmare på vilka slutsatser som kan dras kring de 

framskrivna kristusbilderna och bedöma vilka rimliga svar som finns på frågeställningarna och 

varför. I uppsatsens normativa del formuleras en konstruktiv sammanfattning av de 

kristusbilder som framträtt i herdabreven. En reflektion som dyker upp i samband med detta är 

att kristusbilden ibland består av en konkret mer påtaglig bild, som i Jesus som kompass, 

medmänniska eller utsträckt hand, ibland är den symbolisk såsom Jesus som ordet, tecknet eller 

stjärna och kärna och ibland består den av en uppmålad beskrivning av Jesus som vägledare, 

vän, broder. Vissa kristusbilder har även en mer traditionell dogmliknande karaktär såsom 

Jesus som frälsare, historisk, förmedlare av gudsriket eller uppstånden. Gemensamt för 

samtliga kristusbilder är att de har en ontologisk aspekt, då de talar om vem och vad Jesus är 

och att den går hand i hand med en funktionell aspekt, som talar om vad Jesus gör för 

människor. I enlighet med Sigurdson, så kan konstateras att dessa båda inte kan skiljas åt, 

eftersom Jesus handlingar beskriver vad och vem han är. I de framskrivna kristusbilderna råder 

emellertid ingen större spänning mellan dessa båda aspekter.  

En spänning som däremot råder i flera av kristusbilderna är den mellan Jesus gudomlighet och 

mänsklighet. Ett särskilt fokus i analysen har också varit kring hur den gudomliga respektive 

den mänskliga dimensionen av Jesus framställs i texterna. Förståelsen av den dubbla naturen 

hos Jesus, den gudomliga och den mänskliga, har varit föremål för diskussioner i alla tider sen 

Jesus tid på jorden. Ett gemensamt drag i kristusbilderna är att Guds människoblivande, det 

faktum att han blir människa, är ett verktyg för människor för att förstå Gud och för honom 

själv att göra sig synlig för människor. Gud blir till en konkret verklighet genom Jesus 

mänsklighet. En sådan kristusbild är Jesus som Gud personifierad. Inom denna kristusbild blir 

det intressant att fråga vad man egentligen vill belysa; är det Jesus sanna väsen? Hur märker 

man spänningen mellan det gudomliga och det mänskliga? Det är en sak att betona Jesus 

fullständiga samhörighet med Gud. Det är en annan sak att betona att Jesus har blivit utrustad 

och fått full makt från Gud och att han på så vis är totalt enig med Gud i sina ord och gärningar. 

Både det förstnämnda och det sistnämnda förklarar Jesus gudomlighet, men även det mänskliga 

hos Jesus. En tolkning av biskoparnas kristusbilder i detta avseende är att alla Guds avsikter för 

människan, fullföljs i och med hans eget förmänskligande. Genom att Gud uppenbarar sig i kött 

och blod genom Jesus Kristus, sker den slutliga gudsuppenbarelsen och rentav Guds 

självuppenbarelse. Jesus är Gud till sitt väsen, men det som gör honom så speciell är att han är 
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Gud i mänsklig gestalt. För Pannenberg är uppståndelsen Guds självuppenbarelse och det som 

visar på att Jesus alltid varit gudomlig.187  

Biskoparnas kristusbild av Jesus som sann Gud och sann människa är tämligen bekymmersfri. 

Jesus är människa, fast ändå Gud. Hans mänsklighet reducerar inte hans gudomlighet och hans 

gudomlighet tar inte över hans mänsklighet. För Pannenberg uppenbarar Jesus Guds 

gudomlighet och kan inte åtskiljas från Guds väsen,188 en tanke som stämmer väl in med 

herdabrevens kristusbild. 

För Pannenberg är som bekant, uppståndelsen i fokus. Jesus gudomlighet bekräftas och Guds 

självuppenbarelse sker i Jesus Kristus. Bonniers och Erik Aurelius kristusbild faller in under 

det förstnämnda (Jesus gudomlighet bekräftas), men ingen av dem talar om Guds 

självuppenbarelse. Det sker en spänning till Jesus gudomlighet här, enligt mig. Man vill betona 

att uppståndelsen är verklig och viktig och central, men samtidigt tonas det transcendenta ner. 

Pannenberg räds inte att tala om den transcendenta aspekten i uppståndelsen. Ligger det i tiden 

att tona ner det? Är tanken om den radikala förändring som uppståndelsen innebär alltför svår 

att greppa för människor idag? Modéus kristusbild av den uppståndne Jesus beskriver detta: det 

är fortfarande Jesus kropp, men han är radikalt förändrad. Även om bekräftelsen av 

uppståndelsen, exempelvis den tomma graven, diskuteras mycket lite i samband med 

kristusbilden av Jesus som uppstånden,189 så finns det en rörelse framåt i biskoparnas synsätt 

på uppståndelsen. Den leder till något, men är inte lika mycket en bekräftelse av Jesus 

gudomlighet som en förklaring till hur Jesus kan vara närvarande i livet här och nu. 

Uppståndelsen ses dessutom som en förklaring av Jesus unicitet. Jesus är rent igenom människa, 

men genom uppståndelsen är han olik alla andra människor. Denna olikhet hos Jesus, detta 

unikum, utvecklas inte närmare i herdabreven och det kan heller inte förväntas att göra så, men 

där finns en kvarvarande spänning mellan det gudomliga och det mänskliga hos Jesus. Det finns 

en önskan om att bejaka det mänskliga hos Jesus, även om jag inte vill gå så långt som att påstå 

att biskoparna har synsättet att den mänskliga delen är viktigare än den gudomliga. Men man 

kan möjligtvis läsa in att det är i människan Jesus som det kan ske ett igenkännande för 

människor och en möjlighet till identifiering. Det öppnar också upp för inklusivism då Gud görs 

 
187 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 136 f.  
188 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 336. 
189 Det är endast Åke Bonnier som går närmare in på detta.  
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synlig i Jesus. Pannenberg betonar hur det mänskliga hos Jesus måste beaktas för att det som 

särskiljer Jesus från andra människor inte ska förloras.190 

En annan kristusbild, där spänningen mellan det gudomliga och det mänskliga blir uppenbar, 

är den övergivne Jesus. En reflektion kring den övergivne Jesus, som jag gör, är att när Jesus 

utropar orden: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” så är inte dessa ord uttryck 

för hopplöshet, osäkerhet eller tvivel. Orden är hämtade från Psaltaren 22 och är enligt mig en 

vädjan om barmhärtighet, samtidigt som de är en förtröstan. I psaltarpsalmen ropas i förtvivlan, 

men inget svar kommer. Ändå uttrycks tillit och förtröstan:  

På dig förtröstade våra fäder, de litade på dig, och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade, de 

litade på dig, och du svek dem aldrig.191 

I Jesus rop finns en spänning mellan det högst mänskliga och det gudomliga i honom. I sin 

mänsklighet lider han på korset, men han är Gud som lider i människornas ställe. Bortom döden 

väntar upprättelse och i det återfinns hoppet om frälsning. Detta känns igen från Bonniers 

kristusbild. I det verkligt mänskliga, i den lidande kroppen, finns hoppet om frälsning. I lidandet 

utropas bönen om hjälp. Jesus är bönhöraren, en kristusbild som finns hos Bonnier och Dalman 

och i bönesvaret ryms möjligheten att vandra livet med Jesus (kristusbilden Jesus 

medvandraren). 

Vad gäller de två kristusbilderna Ordet och tecknet, så kan man reflektera kring vad det 

metaforiska uttrycket vill säga. Jag tänker att dessa två vill säga att om vi förstår Jesus som 

Guds son och som himmelsk och gudomlig, så förstår vi också att Jesus är Ordet och han är 

Tecknet.  

Kristusbilden Jesus som förmedlare av gudsrelationen är en klassisk roll för Jesus. Den 

stämmer väl in på västlig kristendom och svensk folkkyrkotanke om öppenhet med ”låga 

trösklar”, men även som traditionsbärande. Till denna kristusbild kan kopplas synen på den 

personlige Jesus. Jesus är en konkret människa som man kan ha en relation till och han är 

samtidigt en del av den relation man har till Gud. Det faller in under det som Sigurdson menar 

om att kristologin handlar både om en partikulär och en generell fråga.   

Vid analys av vad biskoparna skriver kring kristusbilden Jesus som vägledande, etisk förebild 

och handlingarnas man, så ser man att de instämmer i beaktandet av den kontextuella 

 
190 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 34 f.  
191 Bibel 2000, aa, Psalt. 22: 5–6. 
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bundenheten. Men det finns ändå fog för ifrågasättande hos biskoparna och hos andra författare 

av teologiska verk, av en alltför handlingskraftig och konkret bild av Jesus, av att reducera 

honom till en handbok för handlingar eller läromästare och som etisk kod. Många människor 

högaktar de ideal och den etiska undervisning som Jesus står för, men kanske ändå ryggar 

tillbaka lite inför dem och känner att det är alltför orealistiskt. Min egen reflektion är att den 

ena sidan av Jesus gärning och verksamhet till viss del förbises. Jesus gärning och verksamhet 

handlade om två saker; dels om botande och helande av sjukdomar, men framförallt om 

undervisning och förkunnelse om det kommande gudsriket. Det här är själva grundprincipen 

för Jesus och hans gärningar; att först söka Guds rike och hans rättfärdighet, men också att tjäna 

människorna. 

Ett av det starkaste gemensamma draget i herdabrevens kristusbilder handlar just om Jesus 

gärning; om att vara en god medmänniska i enlighet med Jesus som medmänniska, om att Jesus 

är vägledaren, kompassen, normgivaren och den etiska förebilden. Biskoparna lyfter fram flera 

ideal som Jesus står för som är konkreta och överkomliga. De handlar om att känna solidaritet 

och medkänsla med de fattiga, de svaga och de marginaliserade. Det handlar om att försvara 

dem som inte kan försvara sig själva och vara förlåtande. Det skapar en funktionell kristusbild, 

men i den finns även en ontologisk aspekt. Jesus är själv föredömet för medmänniskan och 

genom att vara tjänande för andra människor styrker han sin gudomlighet. Han visar 

barmhärtighet genom kärleken till medmänniskan. Allt detta återfinns i hans handlingar som 

utgör goda exempel för människans etiska riktlinjer och livshållning. 

Kristusbilden Jesus som frälsaren återfinns i alla de analyserade herdabreven. Inom denna ryms 

även kristusbilderna av Jesus som försonare, upprättare och räddare. Intressant är också Jesus 

som den aktiva hjälpande närvaron, vilket tydligast framträder i Nordung Byströms herdabrev. 

Allt detta ger en ontologisk aspekt på frälsningen; Jesus i egenskap av Gud är den som står för 

frälsningen. Men den ger också en funktionell aspekt; genom tron på Jesus Kristus når 

människan frälsning. Dessa står inte i motsägelse till varandra i biskoparnas kristusbilder och 

på så vis ”smälter” den gudomliga och den mänskliga dimensionen samman i denna kristusbild.  

Frälsningen framstår som universell och den inställningen hos biskoparna stämmer väl in med 

den folkkyrkliga kontext de befinner sig i. Den stämmer även in på Pannenbergs tankar om hur 

mänskligheten ska nå sin fullkomlighet genom Jesus Kristus frälsaren.192 Frälsningen framstår 

som ett generöst erbjudande om gemenskap, livsmening, kraft och mod i svåra stunder. Det 

 
192 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 49. 



51 
 

universella draget i frälsningen kan te sig enkelt; frälsningen är avsedd för alla människor och 

Jesus är vägen till frälsningen. I sig är det en inkluderande syn, men det går att fråga sig om det 

inte blir exkluderande för vissa människor. Det är ett starkt anspråk som görs, att Jesus är enda 

vägen till frälsning och den enda källan till förlåtelse. Människor i dag kan nog anse att där 

finns flera vägar att gå.   

I anslutning till frälsningen blir det relevant att diskutera kristusbilden av Jesus som förmedlare 

av gudsriket. Pannenbergs formulering om ett redan nu, men ännu icke syftar till tiden mellan 

Jesus första ankomst och Jesus andra ankomst och Pannenberg påpekar att Jesus talade i 

apokalyptiska förväntningar om det kommande gudsriket.193 Sådana apokalyptiska tankar 

uttrycks inte nämnvärt i herdabreven. Snarare framställs Jesus som förmedlare av ett gudsrike 

som råder här och nu. Jesus i sig själv är gudsriket och i relationen med Jesus kan människan 

leva i detta gudsrike.  

Ett tydligt gemensamt drag i herdabrevens kristusbilder är tankarna kring efterföljelsen av 

Jesus. Det handlar främst om funktionella kristusbilder; att som människa utföra goda 

handlingar är att leva i Jesus efterföljelse. Detta blir synligt inte minst i kristusbilden Jesus 

medmänniskan, men även i Jesus frälsaren och den aktiva hjälpande närvaron där det 

funktionella draget av möjligheten till frälsning träder fram. Ännu tydligare finns det 

funktionella draget i kristusbilderna Jesus som vägledare, kompass, normgivare och etisk 

förebild, samt Jesus som en handlingarnas man. Överlag kan sägas att kristusbilderna uttrycker 

att Jesus livshållning är mönsterbildande för människor idag och denna förebild i Jesus är 

gällande för alla människor och en del av frälsningsvägen.  

Ett möjligt problem som framträder vid analysen av kristusbilderna är hur de blir väldigt 

kontextuellt bundna och personliga. Carl Axel Aurelius lyfter fram behovet av att föra en 

diskussion i församlingen kring vem Jesus är och hur bilden/bilderna av honom ser ut. Min 

ståndpunkt är att det här är viktigt ur flera synpunkter; dels finns självfallet ett behov av 

kristusbilder som är rejält förankrade i den kristna tron. Jesus får varken reduceras eller förhöjas 

till något han inte är. Å andra sidan finns det en kraft i kristusbilder som kan slå hål på rådande 

hierarkier som verkar exkluderande och marginaliserande. I dagens samhälle råder även 

pluralism kring trosuppfattningar, både interreligiöst och intrareligiöst. Den rådande 

individualism passar väl ihop med den personliga relationen med Jesus.  

 
193 Pannenberg, Wolfhart, aa, s 58. 
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En observation som kan göras under analysen är kristusbilden av Jesus som uppstånden. Man 

skulle kunna förvänta sig mer betoning av kraften i uppståndelsen, att den handlar om 

möjligheten till syndernas förlåtelse och evigt liv. Visserligen visar kristusbilden på 

uppståndelsen som ett uttryck för Guds kärlek till människan och som något som leder till 

förändring, men ett stort fokus finns kring Jesus unicitet både från de skrivande biskoparna som 

från Pannenberg.  

Öppenheten i kristusbilderna, att de inbjuder till så många fria tolkningar och utifrån varje 

individs egen kontext och behov, kan vara både något positivt och negativt. Positivt i den 

bemärkelsen att människor kan relatera till en personlig Jesus Kristus och att bilden av honom 

kan falla in som en naturlig del eller förebild i deras liv. En negativ faktor i sammanhanget kan 

dock vara mångfalden av kristusbilder och tolkningarna och förhållningssätten till dessa skiljer 

sig åt. Hur påverkar det gemenskapen i kyrkan? I Kristi gemenskap? Har församlingen samma 

kristusbilder? Tolkar de kristusbilderna lika? Och om det inte finns någon samsyn kring 

kristusbilderna, hur talar man då tillsammans om Gud? 

En annan fråga är hur öppenheten i synen på Jesus Kristus också påverkar synen på kyrkan. 

Kyrkan är Kristi gemenskap och i denna gemenskap ska människor finna medel för att leva 

kristna i alla aspekter av livet.  I den kristna kallelsen ingår också att tala om Jesus med andra. 

Hur viktigt är det att samma kristusbilder förmedlas? Eller bidrar variationen i kristusbilderna 

till en större igenkänning för människor och att de i större utsträckning kan relatera till vem 

Jesus är? 

Även om frågorna hopar sig i reflektionen kring de analyserade herdabreven och hur mycket 

dessa olika kristusbilder påverkar kristen tro, så anser jag det ändå värt att återkoppla till vad 

Sigurdson skriver om att det inte handlar så mycket om vem Jesus är, utan snarare om relationen 

till honom.194 Även om den immanenta bilden av Jesus tagit överhanden och kristen tro alltmer 

handlar om personlig relation till Jesus, så är det viktiga att se kristologin i relation till 

förståelsen av Gud, hur Gud är närvarande bland människor och hur gudsrelationen kan se ut. 

I Jesus gudomlighet finns Gud och för att Gud blev människa finns Gud i Jesus mänsklighet. 

Det är väl i sig ett gott nog försök till svar på frågan Jesus ställer om vem han är. 

  

 
194 Sigurdson, Ola, aa, s 185. 
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6. Sammanfattning och framåtblickar 

I denna uppsats ville jag undersöka vilka kristusbilder man kan finna i ett urval av herdabrev 

från 2000-talet och i samband med detta se närmare på gemensamma drag eller skillnader som 

kan fastställas med utgångspunkt i dessa bilder. Jag har försökt närma mig herdabrevens 

innehåll med en textnära tolkning av texterna, men den kontextuella kopplingen har varit svår 

att bortse helt ifrån. I försöket att analysera vilka kristusbilder som kan skrivas fram har tagits 

fasta på metaforiska benämningar av kristusbilder, såsom Ordet, vägledaren och kompass, men 

även på kristusbilder som träder fram bakom beskrivningarna av Jesus. Kristusbilderna har 

sedan förts samman utifrån relevans och likhet och inom dessa har en sammanfattning getts av 

vad kristusbilden kan innebära. I resultatdiskussionen har sedan diskuterats kring delfrågorna 

som inledningsvis ställts, dels kring ontologisk och funktionell aspekt på kristusbilderna, dels 

kring spänningen mellan gudomligt och mänskligt hos Jesus. 

De kristusbilder som skrivits fram i urvalet av herdabrev kan sammanfattningsvis sägas spänna 

över stora delar av kristen tro. De sträcker sig från det personliga planet till ett mer 

allomfattande perspektiv. Det belyser relationer på olika nivåer, både mellan Gud och människa 

och människor emellan. Där finns vägledning och förebilder, frälsning och försoning och en 

allmän riktlinje om att grunden för livet är Jesus.  

Kristusbilderna består ibland av konkreta påtagliga bilder, ibland är de mer symboliska och 

ibland är de beskrivningar. En del av kristusbilderna har också en mer traditionell utformning. 

Den ontologiska och den funktionella aspekten i kristusbilderna går hand i hand.  

I flera av kristusbilderna råder en spänning mellan Jesus gudomlighet och Jesus mänsklighet. 

Inkarnationen är det faktum som gör att Gud finns bland människorna och genom Jesus kan 

människor lättare förstå Gud. Kristusbilden Jesus som sann Gud och sann människa vittnar om 

en relativt bekymmersfri inställning till en eventuell problematik kring Jesus gudomlighet och 

mänsklighet.  

Kristusbilderna ger svar på olika saker till exempel att uppståndelsen förklarar det unika med 

Jesus och att Jesus mänsklighet öppnar upp för identifiering hos människor. När människor 

behöver Gud träder Jesus in (kristusbilden av Jesus som frälsare, räddare, försonare och 

upprättare samt aktiv hjälpande närvaro). Frälsningen är genom Jesus möjlig för alla människor. 

I Jesus gärning lyfts fram hans medmänsklighet och hur hans gärningar står som en förbild för 

människors eget leverne och etiska förhållningssätt.  
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De tydligaste gemensamma dragen i kristusbilderna är Jesus som någon som människor kan ha 

en personlig relation till och som närvarande här och nu. Ett gemensamt drag är även starkare 

betoning på Jesus mänsklighet än gudomlighet. Ett annat drag är Jesus som den som möjliggör 

människors gudsrelation, eftersom han är Gud i mänsklig form. Svaret på frågan om det finns 

markanta olikheter i kristusbilderna måste bli ett nej. Det handlar snarare om att vissa 

kristusbilder endast belyses i några få av herdabreven, exempelvis den historiske Jesus eller 

Jesus som Ordet och tecknet. Men dessa aspekter av kristen tro, till exempel den historiska 

kopplingen, finns med på annat vis i flera av herdabreven, men inte nödvändigt vis som en 

tydlig kristusbild.  

En intressant framtida forskningsuppgift skulle vara att djupare gå in på biskoparnas 

kristusbilder för att kartlägga vilka kristologiska föreställningar de har. Ett sätt att göra det är 

genom kvalitativa intervjuer med biskoparna med förståelsefördjupande frågor. I anslutning till 

detta vore det även intressant att låta ett urval av informanter ta del av kristusbilderna och 

respondera en egen tolkning. På så vis skulle en analys av både givande och mottagande av 

kristusbilderna göras.   

En implikation utanför vetenskapssamhället är bristen på diskussioner på församlingsnivå kring 

kristologi och kristusbilder. Det går i samband med detta att ställa sig flera frågor: Vilka 

kristusbilder är rådande i församlingen? Skiljer de sig åt eller finns en samsyn? Hur påverkar 

kristusbilderna förståelsen av exempelvis evangelium?  Faller de in inom ramen för kristen 

teologi, eller är de egenhändiga konstruktioner som passar individens behov? Vad får det för 

följder i så fall?  

Begräsningar och osäkerheter som kvarstår kan gälla den öppenhet som finns i kristusbilder 

som förmedlas i såväl herdabrev som andra svenskkyrkliga publikationer. Någon helhetsbild 

av kristusbilderna erbjuds inte här, det går säkerligen att finna ännu fler kristusbilder i den 

analyserade herdabreven. Istället har ambitionen varit att ge en översikt över vilka möjliga 

kristusbilder som kan skrivas fram och deras betydelse och vilka svar de ger. Avslutningsvis 

kan sägas att analysen är begränsad i flera avseenden. Dels sker analysen utifrån ett givet 

tolkningsraster och med andra kristologiska framställningar kanske andra slutsatser kommit 

fram. Dels får inte författarna till herdabreven komma till tals annat än genom sina texter. Min 

förståelse av kristusbilderna är också kontextuellt färgad av en livslång relation till Svenska 

kyrkan, min egen trosuppfattning och mitt särskilda intresse för kristologi.  
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Min förhoppning är att den här uppsatsen kan läsas och tillgodogöras utanför 

vetenskapssamhället och skapa reflektion hos läsaren kring kristusbilder och inspirera och 

stimulera till goda samtal kring frågan om vem och vad Jesus är och kan vara för människor.  
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