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Abstract 

This essay explores how spirituality and the climate issue can relate to each other. This is done 

by analyzing pneumatology in two Christian traditions, feministic and Eastern. These are broad 

and extensive areas therefore a restriction has been necessary. The demarcation resulted in two 

theologians, one from each tradition. From the feministic tradition, the choice fell on Anne 

Claar Thomasson-Rosingh and her work Searching for the Holy Spirit: Feminist Theology and 
Traditional Doctrine. From the Eastern Church tradition, John D. Zizioulas and his work 

Communion & Otherness were chosen. Further Studies in Personhood and the Church. 

The question for the essay is: 

-What impact can the view of the Spirit and creation have on the role of human beings in 

responsibility for creation? 

The answer to the question is that there is a connection between how views on the Holy Spirit 

and creation can affect the role of human responsibility.  

When human beings become trapped in selfishness by asserting their own right before 

communion and turning away from both the self and creation, an avertedness arises. This is 

something both Thomasson-Rosingh and Zizioulas pay attention to. 
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Inledning 
Karin Johannesson biskop i Uppsala Stift har skrivit boken Helgelsens filosofi. Om andlig 

träning i Luthersk tradition. Boken utkom 2014 men jag anser den vara lika aktuellt nu 2020. 

Anledningen till det är att i de inledande meningarna beskriver Johannesson om en andlig 

träningstrend som sveper över Sverige. I veckopress, dagstidningar och på arbetsplatser erbjuds 

olika aktiviteter vilka kan liknas vid övning i andlighet, aktiviteter som Yoga, meditation och 

olika varianter av mindfulnessträning. Svenska kyrkan, Sveriges hitintills största trossamfund, 

erbjuder också många möjligheter att delta i aktiviteter som kan liknas vid andlig träning. Det 

kan vara pilgrimsvandringar, retreater eller praktiserandet av någon sorts kristen 

djupmeditation.1 

I Johannesevangeliet i Bibeln beskrivs den som är född av Anden så här: 

Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer, eller vart den far. 

Så är det med var och en som har fötts av anden (Joh 3:8).2 

”Så är det med var och en som är född av Anden”. Jag anser att vi alla är födda av Anden 

men i olika traditioner och kontexter, det kan göra att vi ser på Anden på olika sätt, ”den 

blåser dit den vill”.   

En annan fråga som är aktuell i dag är den om klimatet. Frågan om klimatet, eller klimatkrisen 

florerar i olika media på varierade sätt, men det som ändå kan sägas vara en kärnpunkt i den 

frågan är hur och vilka konsekvenser vårt leverne har eller inte har på naturen. Svenska kyrkan 

är engagerad i frågan och med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen gavs 2019 ut ett reviderat 

biskopsbrev om klimatet. Det första biskopsbrevet om klimatet utkom 2014. I det senare brevet 

från 2019 beskrivs klimatkrisen så här: 

 Idag framstår klimatkrisens andliga och existentiella karaktär kristallklart. Hotet är verkligt. 

Klimatförändringens följder är påtagliga. Oro och ångest, men också skuld och skam i relation till klimatet 

är allmänna samtalsämnen.3 

Citatet beskriver klimatet som allmänna samtalsämnen och kopplas till människans känsla av 

skuld och skam men även oro och ångest. Det väcker min nyfikenhet särskilt klimatkrisens 

andliga karaktär. Kan klimatkrisens andliga karaktär kopplas ihop med människans sökande 

efter andlighet? Brevet inleds i förordet med en beskrivning av hur en 37-årig it-tekniker berörts 

 
1 Johannesson, Karin, Helgelsens filosofi. Om andlig träning i Luthersk tradition, Verbum, Stockholm, 2014, s. 9.  
2 Bibeln, Joh 3:8, Svenska Bibelsällskapet 2000, Argument Förlag, Varberg, 2008.  
3 Ett biskopsbrev om klimatet. Svenska kyrkans biskopar 2019, biskopsmötet Uppsala 2019, Åtta.45 Tryckeri, s. 
6. 
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av innehållet, trots att han ser sig själv som icketroende och innehållet har en tydlig teologisk 

inriktning.4 Jag har själv stött på liknande reflektioner i samtal med människor om religiositet 

och andlighet, i synnerhet när mina präststudier kommer på tal. Oftast responderas det med en 

förundran över att jag blivit religiös och det är något de inte är, men efter vidare samtal 

framkommer att en tro på något finns. En tro på en kraft som oftast upplevs med vistelse ute i 

naturen eller via stillhet, musik och liknande. Intrycket jag många gånger får är också en något 

förutfattad mening om religiositet med innefattande av bestämda regler om livsstil, mat och 

gudstjänstliv. Men ändå finns ett sökande efter något som bidrar till en dragningskraft till 

pilgrimsvandringar och meditation till exempel. Gud skapar med Andens kraft och hela 

skapelsen är helig, så även människan. Allt är skapat av Gud som Åke Bonnier återger det i sitt 

brev om den heliga Anden.5 Karin Johannesson fick inleda denna uppsats med beskrivning om 

hur en andlig träningstrend sveper över Sverige, biskopsbrevet uttrycker klimatkristens andliga 

karaktär och Bonnier hur människan samt skapelsen är skapade av Gud.  Jag frågar mig: Hur 

kan sökande efter andlighet kopplas samman med frågor om klimatet?   

Syfte och frågeställning. 
Syftet med denna uppsats är att undersöka synsätt på den heliga Anden och skapelsen. Vad kan 

sedan dessa synsätt leda till? Kan de relatera till en bortvändhet från skapelsen och vad blir 

konsekvensen? Jag kommer söka efter svar genom att först analysera pneumatologi inom två 

kristna traditioner; feministisk och östkyrklig. Med pneumatologi i den här analysen menas dels 

den inbördes relationen mellan Anden och de två andra gudomspersonerna dels synen på Anden 

med fokus på människans identifikation med den. Identifikation avser människans personliga   

identifikation, inte att människan är identisk med Anden.  Vidare kommer synen på skapelsen 

analyseras. Med syn på skapelsen avses inte den till Fadern som relateras till mänsklig skapelse 

utan den icke-mänskliga som kan förknippas med klimatet och i förlängningen naturen med 

luft, jord, växter samt djur. Relation mellan dessa synsätt är för den här analysen av intresse. 

Intressant främst genom vilken inverkan synsätten på Anden versa skapelsen kan påverka 

människans uppfattning om sin egen ansvarsroll till naturen.  

Varför jag väljer ett feministiskt teologiskt perspektiv i synen på Anden är att feministisk 

teologi uppmanar till att bryta invanda patriarkaliska strukturer och maktaspekter inom 

traditionell teologi. Traditionella tolkningar av treenigheten med hur se på Gud, Fader och den 

 
4 Ett biskopsbrev om klimatet. Svenska kyrkans biskopar 2019, Svenska kyrkan, s. 5.  
5 Vinden blåser vart den vill - och jag visste det inte. Ett brev från biskop Åke Bonnier om den heliga Anden, 
Svenska kyrkan Skara stift, 2016-11-24, https://www.svenskakyrkan.se/filer/Biskopens_brev_anden.pdf, 
(hämtad 2020-05-27).  

https://www.svenskakyrkan.se/filer/Biskopens_brev_anden.pdf
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heliga Ande utmanas. Det kan liknas vid hur det inom religionsfilosofin är viktigt att inte enbart 

pröva religiösa föreställningar genom att diskutera huruvida de korresponderar med 

verkligheten eller om de är koherenta med andra föreställningar som vi tar för givna. Vi behöver 

dessutom undersöka hur religiösa tankekomplex kan påverka våra liv.6  

En östkyrklig tradition med synen på Anden kommer dels undersökas därför att de metoder 

som Johannesson beskriver; yoga, meditation och pilgrimsvandring är traditionella metoder att 

öva upp sin förmåga att närma sig Gud och en andlig dimension. En tradition som kan härröras 

från urkyrkan samt östkyrkan. Dels även för att den kristna östkyrkan samt västkyrkan har en 

gemensam syn att Anden är av samma väsen som Fadern och Sonen och hör samman i en 

treenighet. Den tidiga kristna uppfattningen var att skapelsens och människans yttersta öde är 

oskiljaktiga ifrån pneumatologi. Men synen på Anden har dock varit en stor diskussionsfråga 

igenom kristendomens hela historia. Varierade åsikter om Anden och särskilt filioque-frågans 

betydelse har bidragit till splittring mellan öst och väst. Filioque, frågan handlar om huruvida 

Anden utgår både från Fadern och (av) Sonen och var kanske mer en debatt om Guds väsen än 

om Anden direkt. Det förkom liten begreppsbildning om Anden under den bysantinska 

medeltiden. Läran om den helige Ande i texter och hos de tidiga kyrkofäderna är dock inte 

heller helt lätt att reducera till ett system av begrepp enligt John Meyendorff, östkyrklig teolog. 

Upplevelser av Anden är emellertid viktigare än begrepp.  Alla Guds verk sker inom 

treenighetens alla delar men det är Andens särskilda uppgift att upprätta kontakten.7 

För att få svar på mina frågor kommer följande frågeställningar i analysen användas: 

- Vilken syn på Anden och skapelsen finns inom feministisk och östkyrklig tradition? 

- Hur ser synen på människan ut? 

Efter analysen av de två traditionerna kommer följande fråga ställas. Detta för att få svar på 

om andlighet kan kopplas samman med klimatet. 

- Vilken inverkan på människans ansvarsroll till skapelsen kan synen på Anden 

respektive skapelsen ge?   

 
6 Johannesson, Karin, ”Konsekvensprövning”, i: Stenmark, Martin, m. fl. (red.)., Filosofiska metoder i praktiken, 
Uppsala 2018. Open access: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1183193/FULLTEXT01.pdf , s. 72f 
(hämtad 2020-04-05). 
7 Meyendorff, John, Bysantinks teologi. Historik och Lära, i översättning av Sven Heilo, 3.e upplagan, Artos, 
Skellefteå, 2008, s. 139-147;251f.  

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1183193/FULLTEXT01.pdf
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Metod och teori 
Den metod som kommer användas är en komparativ metod. En jämförande studie i två steg. 

Första steget i analysen är undersökning av synen på Anden, skapelsen och människan inom 

två kristna teologiska traditioner, feministisk och östkyrklig. Detta är breda och omfattande 

områden därför är en begränsning nödvändig. Jag väljer följaktligen att avgränsa analysen till 

två teologer, en ifrån vardera traditionen. Vilka teologer som kommer analyseras presenteras 

närmare under rubriken Material.  

Efter varje analysdel kommer en kritisk diskussion med fokus på uppsatsens två första 

analysfrågor. Vilka synsätt på Anden, skapelsen och människan inom traditionerna har framträtt 

tydligast.  

I andra steget av analysen kommer diskuteras vilken konsekvens synsätten på Anden i relation 

till skapelsen kan ge med utgångspunkt ifrån människan.  Kan synsätten inverka på människans 

ansvarsroll till skapelsen, naturen? 

Huruvida en feministisk teologi kan benämnas som just tradition kan eventuellt diskuteras men 

jag hävdar ändå att det finns en tradition inom området.  En tradition av specifika feministiska 

perspektiv av patriarkaliska tolkningar och synsätt av teologi framträdde starkt under tidigt 

1960-tal med en strävan efter mer inkluderande av kvinnor, både inom kyrkan samt utbildning. 

Men detta är något som kan härledas långt tillbaka i tiden. Exempel på några medeltida 

kvinnliga röster är Hildegard av Bingen och Julian av Norwich.8 Inom den ortodoxa traditionen 

är patriarkatet starkt och de feministiska rösterna inte direkt framträdande upplever jag det som 

Inom ortodoxa traditionen verkar emellertid Anden ha en framträdande roll. Den heliga Ande 

är också starkt kopplad till kyrkan genom att kyrkan uppfattas som centrum för universum. 

Kyrkan förnyas och föryngras genom Helige Ande och är källan till hennes liv. I den kyrkliga 

hierarkin ska biskopen styras av den helige Andes upplysta förstånd, inte av mänskliga 

bevekelsegrunder för då gör han ett misstag, samtidigt som denne inte får handla i strid med de 

kanoniska reglerna och kyrkans gemensamma vilja. Då gör sig biskopen skyldig till schism och 

ställer sig utanför kyrkans gemenskap, han har brustit i den gudomliga myndighet han fått. Det 

är således två viljor som samverkar.9 Här uppfattar jag en tydlig åtskillnad, i heligt och oheligt 

samt innefattande kyrkan eller inte. Trots att kyrkan ska förnyas och föryngras måste traditioner 

 
8 Reuther Radford, Rosemary, ”The emergence of Christian feminist theology”, i: Parsons Frank, Susan, (red), 
The Cambridge Companion to Feminist Theology, University Press, Cambridge, 2002, s. 3-5. 
9 Lossky, Vladimir, Östkyrkans mystika teologi, i översättning av Catharina Bromé, Artos, Skellefteå, 1997, s. 
160-166. 
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hållas. Feministisk teologis strävan efter inkluderande och jämställdhet verkar arbeta i motvind 

vilket till exempel kan ses i motstånd till kvinnors innehavande av prästämbete. Om nu alla 

människor enligt ortodoxa traditionen är kallade att få kunskap om trons sanningar, bevara och 

försvara dem som Lossky återger det, gäller det verkligen alla? 

Material 
I val av primärmaterial har jag således som första bok valt Searching for the Holy Spirit. 

Feminist Theology and Traditional Doctrine av Anne Claar Thomasson-Rosingh.10 I sitt 

sökande efter material om feministisk pneumatologi till sin master upptäckte Thomasson-

Rosingh att det saknades forskning i ämnet, vilket bidrog till att hon skrev Searching for the 

Holy Spirit. Feminist Theology and Traditional Doctrine.  Anledningen till att jag väljer denna 

bok är av tre orsaker. Den första är att boken tar upp hur det inom feministisk teologi 

traditionellt varit stort fokus på Gud Fader och Sonen och om dessa ska benämnas maskulint, 

feminint eller neutralt men Anden har inte fått samma uppmärksamhet, särskilt inte inom 

systematisk teologi. Att se på Anden utifrån systematisk teologi har inte prioriterats inom 

feministisk teologi menar Thomasson-Rosingh. Visserligen har engagemanget att tolka Anden 

feministiskt varit stort och hjälpt till i arbetet med genusfrågor men det som missats är 

pneumatologin. Det saknas systematisk teologi i ämnet, ett jämförande med hur traditionell 

pneumatologi i olika traditioner kan bidra med viktig information om vad läran om Anden är, 

mer än genus och metaforer. Den andra anledningen är att den tar upp några av de tongivande 

teologerna inom feministisk teologi och deras relation till den Heliga Anden. Den tredje orsaken 

är att i sin analys tar Thomasson-Rosingh upp en traditionell östkyrklig teolog och kyrkofadern 

Basileios den store. Det är av vikt när min analys riktar in sig på östkyrkan. Basileios den Store 

skrev De spirito Sancto och den innefattas i Thomasson-Rosinghs arbete.11 

 Den andra boken är Communion & Otherness, skriven av den ortodoxa teologen och 

metropoliten John D. Zizioulas.12  

Zizioulas beskriver hur rädsla för andra är patologiskt inneboende i vår existens och den 

resulterar i att vi även har en inneboende rädsla för annanhet som Zizioulas uttrycker det. Vi 

accepterar andra så länge som de inte utgör något hot för vårt privatliv eller om de kan vara 

användbara för vår individuella lycka. Vi accepterar även den andra genom att projicera det vi 

 
10 Thomasson-Rosing, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit. Feminist Theology and Traditional Doctrine, 
Routledge, New York, 2015. 
11 Thomasson-Rosing, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 1-4;59. 
12  Zizioulas, John D., Communion & Otherness, edited by Paul McPartlan, foreword by Archbishop Rowan 
Williams, T&T Clark, London, 2009. 
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känner igen hos oss själva. När rädslan för andra visar sig som rädsla för annanhet, då kommer 

rädslan till en punkt där identifiering av skillnader resulterar i uppdelning. Denna uppdelning 

är riskabel och kan leda till allvarliga konsekvenser. Samtidigt har vi människor alltid delat upp 

saker i olikheter, även kyrkor. Zizioulas betonar vikten av ecklesiologi gällande gemenskap och 

andra men denna uppsats kommer inte att behandla ecklesiologi utan synen på Anden och 

relation mellan synsätt på Anden och skapelsen. Just relationen mellan den treeniga Guden som 

en och tre på samma gång ser Zizioulas som ett svar på hur människan kan se på gemenskap, 

andra och annanhet.  När Anden blåser sin vind skapar han inte goda individuella kristna, 

individuella helgon utan en händelse av gemenskapsskapande, allt som Anden berör hör ihop.13 

I analysen använder jag även material som bidrar till fler röster och ger en mer omfattande 

bakgrundsbild av Anden och skapelse. Materialet är följande; The Cambride Companion to 

Feminist Theology vilken Susan Frank Parsons är redaktör för.14 Det är en antologi som gör att 

jag kan ta del av just feministisk teologi med inriktning pneumatologi på bredare front.  När det 

gäller material om östkyrklig teologisk tradition har jag riktat in mig mer på ortodoxa teologiska 

trostraditionen som sådan. Den litteraturen är Bysantinsk teologi. Historik och lära av John 

Meyendorff15 och Östkyrkans mystika teologi av Vladimir Lossky.16 Vidare används också en 

antologi som gör att jag kan ta del av östkyrklig teologisk tradition av synen Anden och skapelse 

mer omfattande. Boken Toward an Ecology of Transfiguration. Orthodox Christian 

Perspectives on Enviroment, Nature and Creation med John Chryssavgis och Bruce V. Foltz 

som redaktörer tar upp aktuella röster gällande teologi och ekologi i ortodox tradition.17 

Forskningsläge 
I sökning om forskning om den Heliga Anden och skapelse har mycket material kommit upp. 

För att begränsa har jag därför valt att här presentera det som liknas vid min analys samt 

tongivande alster av tidigare forskning. Forskningsläget visar dock på att ingen svensk, 

akademisk litteratur kring feministisk teologi som riktar in sig helt på den heliga Anden finns. 

Det som jag hittat är korta stycken i antologier eller artiklar men inget helhets verk i ämnet. De 

antologier som varit av intresse har jag valt att använda i analysen. Ett intressant svenskt alster 

 
13 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 1-6.  
14 Parsons Frank, Susan, (red), The Cambridge Companion to Feminist Theology, University Press, Cambridge, 
2002. 
15 Meyendorff, John, Bysantinks teologi. Historik och Lära, i översättning av Sven Heilo, 3.e upplagan, Artos, 
Skellefteå, 2008. 
16 Lossky, Vladimir, Östkyrkans mystika teologi, i översättning av Catharina Bromé, Artos, Skellefteå, 1997. 
17 Chryssavgis, John and Foltz, Bruce V., Toward an Ecology of Transfiguration. Orthodox Christian 
Perspectives on Environment, Nature and Creation, first edition, Fordham University Press, New York, 2013. 



   
 

sida 10 
 

som är värt att nämna dock är teologen och professorn Ninna Edgardh Beckmans Sofia: den 

vishet vi förkunnar. Boken behandlar traditionen av Sofia, Guds vishet inom kristendomen. En 

annan teolog som också ägnat sig åt forskning om Sofia är katolska teologen Elizabeth A. 

Johnson. När jag här väljer att fokusera på tongivande alster av tidigare forskning väljer jag här 

ta upp Johnsons bok She Who Is. The Mystery of God in feminist Theological Discourse. Ett 

alster som det referats och refereras flitigt till. 

Boken tar upp språkets vikt ifråga om både förståelse och insikt gällande trons mysterium och 

Gud. Språket om Gud skapar inte bara en livsorientering för kyrkliga gemenskaper utan även 

för den enskilda människan. Symbolen för Gud fungerar på många plan vilket är av stor vikt 

när det kommer till hur kvinnor historiskt exkluderats inom både det civila samhället och 

kyrkan. Just hur Gud framställts som manlig har satt sina spår utifrån patriarkaliska 

bedömningar, trots att identifikationen om vad Gud egentligen är bortom identifikation av detta 

slag. Ett mer inkluderat språk där den kvinnliga aspekten tas i beaktning är emellertid viktigt 

med hänsyn till jämställdhet och inkluderande. Speciellt språket om den heliga Anden med 

hänvisning till inkluderande är betydelsefullt enligt Johnsons resonemang. För enligt Johnson 

är i synnerhet den kvinnliga aspekten av Guds vishet i form av Sofia väl att beakta. Sofia som 

Jesus, Moder och Gud är en väg att öppna upp traditionellt tal om Anden och en möjlighet för 

feministisk teologi att vidareutveckla en mer amorf förståelse med resultat av ett förenande 

istället för splittrande. Johnson stöder sig bland annat på Sallie McFague och Elisabeth 

Schüssler Fiorenzas tidigare arbeten av feministisk tolkning av Gud och den heliga Anden.18 

När det gäller ifrågasättandet av traditionell pneumatologi med en mer vidsträckt syn på Anden 

bearbetar den reformerte teologen Jürgen Moltmann frågan i The Spirit of Life. A Universal 

Affirmation. Redan i de inledande raderna av boken beskriver Moltmann hur traditionell 

pneumatologi formats av kyrkan dels som motreaktion på pentekostala rörelser och dels på 

frigörelserörelser som uppkommit. Som exempel, rörelser som förespråkade tros - och 

religionsfrihet och fria kyrkor.  Motreaktionen enligt Moltmann berodde på en rädsla för det 

nya och då statuerade kyrkan fram att den enda sanna heliga Anden bara kunde ernås genom 

ecklesiala institutioner för erhållen nåd och igenom predikningar av officiella ”spirituella 

pastorer och lärare”.19  

 
18 Johnson, Elizabeth. A., She Who Is. The Mystery of God in Feminist Theological Discourse, The Crossroad 
Publishing Company, New York, 1999, s. 3-5;86-88 ;132-134. 
19 Moltmann, Jürgen, The Spirit of Life. A Universal Affirmation, Fortress Press, Minneapolis, 2001, s. 2. 
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Att fritt få tolka erfarenhet av Anden igenom upplevelser och intryck kunde uppfattas som 

oheligt och för entusiastiskt. Men å andra sidan skulle det inte heller finnas någon kyrka om 

inte berättelser och upplevelser av Gud genom Anden fått eller får komma fram. Anden måsten 

nu återigen få komma till tals och de individuella erfarenheterna uppmärksammas och bekräftas 

som riktiga som Moltmann uttrycker det.20 För att uppnå detta är Ordet av det uttryckta viktigt 

i samband med upplevelser, Moltmann beskriver ordet med versal. Upplevelser av Anden är en 

källa till livet självt. Boken The Spirit of Life. A Universal Affirmation fokuserar på hur livet 

kan manifesteras med hjälp av Anden och hur dens personlighet kan uttryckas enskilt i 

gemenskap med Fadern och Sonen. När dessa uttryck kommer till tals är det via metaforer av 

olika slag, vilket framhålls tydligt och kan jämföras med feministisk teologi.21  

Inom östkyrkliga traditionen väljer jag lyfta fram några teologer vars verk varit tongivande och 

den första är; Kallistos Wares Den Helige Ande i den kristnes personliga liv. 

Metropoliten Kallistos Ware har varit och är en stor förmedlare av ortodox spiritualitet och 

teologi i den engelskspråkiga världen. I förordet skriver Stig Hellsten, då biskop i Luleå stift, 

att ändamålet med skriften Den Helige Ande i den kristnes personliga liv är att fördjupa bönen 

om Andens närvaro i kyrkan och den kristnas personliga liv.  

Boken har några år på nacken men den tar upp några väsentliga punkter som är värda att beakta 

i frågan om enhet och mångfald utifrån syn på Anden och bygger på det tal som Ware höll 1979 

på Kreta under Europeiska Kyrkokonferensen. Ware hänvisar till Apostlagärningarna och 

pingsthändelsen när Guds ande kom över apostlarna. Här framhåller han tre sidor av Andens 

gåva där den första sidan är universell. Universell ska betraktas som att det inte bara är ledare 

eller vissa utvalda som får ta del av Anden, enligt det gamla förbundet utan nu alla. Andens 

gåva, eller karisma, är inte begränsad utan utgjutes över hela Guds folk. Alla är karismatiker, 

utrustade med nådegåvor och bärare av Anden. Den andra sidan är mångfald. Anden är inte 

bara egenskap eller kraft i gudomen utan även personlighet. Pingstens Ande berörde med sina 

tungor av eld var och en personligen. Anden är även den tredje personen i treenigheten vilken 

vi kan relatera till med en jag-du relation. På så vis bejakas var och ens personliga, unika jag 

till just en enhet, inte splittring. Friheten att få vara sig själv gör att Anden inte kväver olika 

personligheter utan välsignar dem. En frihet som ska stärka och hjälpa till att frigöra från slaveri 

under olika slags totalitär kollektivism. Den tredje sidan är enhet. Denna enhet ska liknas vid 

 
20 Moltmann, Jürgen, The Spirit of Life. A Universal Affirmation, 2001, s. 3. 
21 Moltmann, Jürgen, The Spirit of Life. A Universal Affirmation, 2001, s. xii; 1-3;268. 
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en sann personlig frihet som inte utövar godtyckligt självsvåld utan tar hänsyn till andra. 

Nådegåvorna är olika men Anden den samme, vi människor är olika men vi kan enas i andligt 

samförstånd. Andens uppgift är uppmaning till att dela med sig, i och med gemenskap och 

ömsesidig förståelse, gör alla till en.22 

Det är just genom att göra oss alla till ett som den helige Ande gör oss olika. Ju mer förenade vi är med 

andra i gemenskap dess bättre kan vi verkligen vara oss själva, sanna avbilder av den treenige Guden. 

Genom att göra oss till ett förvandlar Anden oss från individer till personer. Det genuint personliga är inte 

alls detsamma som det som är det individuella, lika lite som det sant universella är detsamma som det som 

bara är allmänt eller generaliserat /…./ Ingen är i sann mening personlig om han inte vänder sitt ansikte mot 

andra.23 

Två andra kända verk av Ware är Den ortodoxa kyrkan och Den ortodoxa kyrkans väg. 

För det andra inom östkyrkliga traditionen väljer jag lyfta fram en artikel skriven av teologen 

Brenda Meehan,”Wisdom/Sophia, Russian Identity, and Western feminist theology” publicerad 

i tidningen Cross Currents. Artikeln sammanfattar tongivande alster inom både feministisk och 

ortodox teologi, vilket är relevant för forskningsläget för den här uppsatsen när den behandlar 

samma ämnen som min analys, pneumatologi inom feministisk och östkyrklig tradition. 

Artikeln har stort fokus på sofiologi men jag anser det nära sammanlänkat med pneumatologi 

när Anden kan benämnas Sofia. Artikeln behandlar även synsätt på Anden och skapelsen samt 

skildrandet av Anden som Sofia Guds vishet. Ett ämne vilket inte bara kan härledas till 

feministisk teologi utan även östkyrkan. Vilken konsekvens synsätten kan ge på människans 

ansvarsroll till skapelsen berörs emellertid inte, bara hur uppdelningen mellan manligt/kvinnligt 

kan ge olika effekter utifrån gudsförståelse, befrielseteologi och kvinnors roll inom både kyrkan 

och samhället. De teologer som undersöks är två ryska teologer Vladimir Solovyov och Sergei 

Bulgakov. De feministiska teologerna i analysen utgörs av Elizabeth A. Johnson, Elisabeth 

Süssler Fiorensa och Rosemary Radford Reuther.  

Både Solovyov och Bulgakov har en tydlig uppdelning av Gud som maskulin och Sofia som 

feminin. Uppdelningen kan även ses som en analogi mellan aktiv och passiv agent. En analogi 

som kan liknas med Guds relation till skapelsen, Kristus relation till kyrkan och mannens 

relation till kvinnan. På samma vis som Gud byggde universum och Kristus byggde kyrkan 

borde mannen skapa och bygga sin feminina sida. Mannen är den aktiva principen medan 

 
22 Ware, Kallistos, Den helige Ande i den kristnes personliga liv, femte reviderade uppl., Artos & Norma, 
Skellefteå, 2018, s. 15-20.  
23 Ware, Kallistos, Den helige Ande i den kristnes personliga liv, 2018, s. 19f. 



   
 

sida 13 
 

kvinnan är den passiva. Den aktiva bör utöva ett pedagogiskt inflytande över karaktären och 

sinnet av den passiva, det är elementärt. Men samtidigt är dessa förenade i en enhet i form av 

man-kvinna-samhälle med hjälp av Sofia. Sofia är världs-själen som enar allt. Johnson och 

Fiorenza med flera feministiska teologer åberopar hur ett sådant synsätt marginaliserat kvinnors 

position gentemot mannens. Samtidigt framhåller de vikten av synen på gemenskap och enhet. 

Enhet är av största vikt därför behövs alla aspekter tas med, annars finns risk för exkluderande.24 

De uppsatser som kommit upp och som använt sig av samma eller liknande material som jag 

använder i min uppsats är två. Båda har gjort komparativa studier av och om pneumatologi men 

har annan problemformulering samt inriktning än den jag ämnar göra.  

Den första är; ”Anden, Luther och feminism. En studie i pneumatologi utifrån Svenska kyrkans 

bekännelse och en feministisk kritik” av Theresia Båvenby, Lund Universitet. Theresia 

Båvenbys problemformulering i sin analys riktar in sig på att ge ett bidrag till diskussionen ”om 

hur en kritisk och konstruktiv pneumatologi skulle kunna se ut i en svenskkyrklig kontext 

idag”.25 

Båvenby använder i sin analys sig av luthersk syn på den heliga Anden utifrån delar av Svenska 

kyrkans bekännelseskrifter samt pneumatologi grundad i nutida feministisk kritik. Det som 

skiljer till min analys är att en östkyrklig teologisk tradition inte berörs alls. Användandet av 

material om feministisk pneumatologi, det är delvis samma som jag kommer använda mig av, 

nämligen Searching for the Holy Spirit. Feminist Theology and Traditional Doctrine av Anne 

Claar Thomasson-Rosingh. Båvenby belyser en marginalisering av Anden i feministisk teologi 

och särskilt marginalisering av analyser om Anden med systematisk teologi.   

Den andra uppsatsen är ”Anden nu och då: ”En jämförande studie av pneumatologin i Kyrkans 

Tidnings Eftertanke och pneumatologin i Luthers lilla katekes och Luthers stora katekes” av 

Emelie Wettermark Linköpings Universitet. Wettermarks syfte med sin uppsats är; 

 
24 Meehan, Brenda, ”Wisdom/Sophia, Russian identity and Western feminist theology”, i: Cross current, vol46, 

nr2, New York  2016, s. 149-153;156-159. https://search-proquest 
com.ezproxy.its.uu.se/docview/214953001/fulltext/254F9A552FA04959PQ/1?accountid=14715, 

(hämtad 2020-06-20). 

25 Båvenby, Theresia, ”Anden, Luther och feminism. En studie i pneumatologi utifrån Svenska kyrkans 
bekännelse och en 

feminiskritik”,http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8996809&fileOId=8996810, 
(hämtad 2020-04-20).  

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8996809&fileOId=8996810
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att se hur pneumatologi kommer till uttryck tar sig uttryck hos skribenter av Eftertanke – en betraktelse 

av kyrkoåret i Kyrkans Tidning (KT) för perioden december 2009 – november 2012, samt att analysera 

och kontrastera dessa beskrivningar med hjälp av pneumatologin i Luthers lilla katekes och Luthers stora 

katekes (katekeserna) för att därmed se vilka likheter respektive olikheter som finns dessa texter emellan 

vad gäller synen på Andens egenskaper och funktioner.
26 

Uppsatsen är inriktad på Svenska kyrkan, Luthers katekeser samt synen på Andens egenskaper 

och funktion. Frågeställningen är lite av samma art som jag kommer använda i min analys, 

nämligen synen på Anden. Wettermark använder även feministisk teologi i sina jämförelser av 

egenskaper och funktion utifrån de skribenter som skriver i tidningen men det som skiljer våra 

analyser är hur egenskaperna och funktionen används. Jag söker undersöka hur synen på Anden 

kan påverka människans identifikation med den samma medan Wettermark fokuserar mer på 

relationen mellan människan och Anden utifrån vems initiativ relationen tas. Material angående 

Svenska kyrkan skiljer helt från min analys.27 

Forskningsläget inklusive uppsatserna hänvisar till att pneumatologi är ett område inom teologi 

med utvecklingsmöjligheter. Utvecklingsmöjligheter i form av utökad systematisk teologi i 

ämnet och särskilt inom feministisk teologi. Min analys bidrar till ett steg i den utvecklingen. 

Bidrar genom att visa på hur Anden och skapelsen, i form av klimatet, kan ses utifrån olika 

synsätt och vilka konsekvenser det kan ge. Konsekvensen av synsätt gentemot naturen är något 

som inte tidigare fokuserats på.  

Vems tolkning och förståelse av Anden är den sanna eller rätta?  Dessa frågor innefattar en rik 

dynamik vilken kan härledas bakåt i tiden från urkyrkans tid. Jag börjar analysen med en liten 

bakgrundsblick. 

Bakgrund. 
Jayne Svenungsson återger hur Anden i Gamla testamentet nästan alltid beskrivs med det 

hebreiska ordet rûach. Ordet har en bred betydelse men oftast liknas det vid vind, storm, 

andetag eller livskraft. När ordet tolkas bör en försiktighet iakttas med vad som menas 

uppmanar Svenungsson, det finns flera betydelser och användningsområden. I de äldsta 

texterna är dock liknelsen vid någon sorts naturkraft men det betecknar även en kraft i generell 

mening. En kraft som kan kopplas samman till den enskilda människan som en slags livsande 

eller livskraft. I det moderna västerländska tänkandet, som förknippas med antik grekisk filosofi 

 
26 Wettermark, Emelie, ”En jämförande studie av pneumatologin i Kyrkans Tidnings Eftertanke och 
pneumatologin i Luthers lilla katekes och Luthers stora katekes” http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:612082/FULLTEXT01.pdf, (hämtad 2020-04-20). 
27 Wettermark, Emelie, s. 29-31. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:612082/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:612082/FULLTEXT01.pdf
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är rûach förenat med en dualism mellan det materiella och immateriella. En dualism som 

återspeglas i språkbetydelser som har starkare dragning åt det immateriella med kontrast till det 

materia och kropp. Men i det äldre, hebreiska tänkandet, är ordet intimt förknippat med det 

materiella, den livgivande verkande faktorn i naturen och fysiska kroppar. Naturen och fysiska 

kroppar är starkt sammanlänkade med Andens kraft.  

Enligt Jayne Svenungsson går de betydelserna förlorade inom delar av den kristna teologin där 

andra aspekter tas i beaktning.  Anden finns mer som en bakomliggande premiss för andra 

dogmer än att tematiseras som en egen lära enligt Svenungsson. Det sker en institutionalisering 

av Anden under de första århundradena. Institutionaliseringen kan kopplas ihop med 

apostoliska vittnesbörden och apostolisk succession samt med de utmaningar montanismen och 

gnosticismen utgjorde för den tidiga kyrkan.28 

En annan teolog som har samma tankar och idéer är Nicola Slee. Slee efterlyser en utveckling 

av den heliga Anden inom konventionell kristendom och speciellt feministisk teologi med 

systematisk teologi. Det har skett en västerländsk försummelse av pneumatologi. En 

försummelse som kan härledas till flera orsaker; en brist på jämförelse mellan skriftlig 

reflektion om Anden med den mystika natur och bild av Anden som finns i texter och 

berättelser, klassisk teologis tolkningsmodell av treenigheten med Anden i sista ledet vilket 

bidragit till Andens undanskymdhet och slutligen en sorts privatisering av Andens verksamhet 

för att helga individen i post-reformationsprotestantism. Även en förskjutning av Andens 

funktioner till påven, sakramenten eller jungfru Maria har skett inom post-tridentinsk 

katolicism. Hur Bibeln historiskt beskrivit och hanterat feministiska bilder, tolkningar och 

erfarenheter av Anden är intressant. Paralleller kan dras av hur Anden marginaliserats till 

kvinnors marginalisering och förtyck menar Slee.29 

Det finns några till aspekter av Anden i Nya testamentet. Den första aspekten är med helgelse, 

hur en kristen människa med Andens hjälp ska kunna leva ett heligt liv. Hjälpen finns i eller 

genom att utveckla andens frukter, vilka är; kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 

trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Här ska emellertid betonas att dessa frukter inte 

enbart var till för individen enligt Paulus utan för att tjäna de troendes gemenskap (1 Kor 12). 

En andra aspekt av Anden är hjälpare eller sanningens ande vilket betonas i Johannesevangeliet. 

 
28 Svenungsson, Jayne, ”Den heliga Anden”, i: Martinsson, Mattias (red.), Sigurdson, Ola och Svenungsson, 
Jayne, Systematisk teologi, en introduktion, Verbum, Stockholm 2007, s. 240-250. 
29 Slee, Nicola, ”The Holy Spirit and Spirituality”, i: Parsons Frank, Susan, (red), The Cambridge Companion to 
Feminist Theology, University Press, Cambridge, 2002, s. 171f.  
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I evangeliet kan en triadisk struktur skönjas vilket senare bidrar till en grund för treenighetsläran 

med synen på Anden som den tredje gudomspersonen. En tredje aspekt som Svenungsson 

benämner helt kort i samband med Irenaeus av Lyon (d. ca 202) är Anden såsom Guds vishet.30 

Guds vishet eller Sofia som den också kallas kan kopplas ihop både med Gud och Anden. I 

Bibeln omtalas Guds transcendenta, kreativa närvaro och kraft i världen med formuleringar som 

ande, ängel, vishet eller ord. Anden som Sofia i form av vishet är något som Elizabeth A. 

Johnson utgår ifrån speciellt med feministiskt perspektiv. Sofia, hokmah på hebreiska, sofia på 

grekiska och sapientia på latin är grammatiskt feminint. Det är genom Andens kraft som Gud 

verkar i världen men också genom vishet. När människan genomsyras av denna transcendenta 

kraft ger den henne upplysning. Upplysning vilken behövs för att hon ska kunna ledas in på 

livets rätta väg. Kraften ger också meddelande till världen i form av livgivare, rättviseagent, 

skapandeagent samt Guds älskling.31 

Brenda Meehan skriver i sin artikel ”Wisdom/Sophia, Russian Identity, and Western feminist 

theology” hur teologen och filosofen Vladimir Solovyov utvecklade en sofiologi baserad på 

kärlek och omhändertagande. Han framställde Sofia som vishet utifrån två sorters intellekt, det 

rationella deduktiva hellenistiska samt det mystika med vision och uppenbarelse. Inom den 

östkyrkliga traditionen står den feminina Sofia för sökande av sanning, insikt och styrka.  Hon 

fanns redan innan Gud skapade världen och deltog i Guds arbete med skapandet. Sofia finns 

med i Guds närvarande i världen och människan både då och nu. Hon är livets källa och vägen 

till lycka. Likt Gud är hon närvarande överallt, allestädes närvarande. Som nioåring hade 

Solovyov en uppenbarelse av Sofia och två uppenbarelser till senare i livet. Han tolkade efter 

detta Sofia som världssjälen. En symbol för perfekt, naturlig mänsklighet med enighet. Enighet 

i form av man-kvinna-samhälle.32 

Meehan beskriver hur teologen Sergei Bulgakov inspirerades av Solovyovs sofiologi och 

utvecklade den med principer om det maskulina som företrädande för förnuft och tanke samt 

det feminina som hjärta och känsla. Men båda principerna finns representerade hos människan 

fast i olika grader. Precis som det finns representerade i prototypen av den gudomliga 

mänskligheten, Sofia. Bulgakovs bidrag till sofiologin var hans förståelse av Sofia som hela 

treenighetens essens. Enligt Sergej Bulgakov är det genom Sofia som Guds självuppenbarelse 

 
30 Svenungsson, Jayne, ”Den heliga Anden”, 2007, s. 240-252. 
31 Johnson, Elizabeth A., She Who Is, 1999, s. 82-88;90f. 
32 Meehan, Brenda, ”Wisdom/Sophia, Russian identity and Western feminist theology”, 2016, s.151;153-157. 
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visar sig i både människan och naturen.  Det är genom Sofia som treenigheten kan existera i 

gemenskap med olika egenskaper.33 

Efter denna bakgrundsblick kommer nu själva analysen. Jag börjar med feministisk 

pneumatologi och Anne Claar Thomasson-Rosingh. 

  

 
33 Meehan, Brenda,”Wisdom/Sophia, Russian identity and Western feminist theology”, 2016, s. 159-162. 
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Anne Claar Thomasson-Rosingh 
Enligt Anne Claar Thomasson-Rosingh, har Anden allt sedan pingsthändelsen blivit instängd 

innanför både kyrkors väggar och olika tolkningsområden. Att se på Anden med mångfald, 

kreativitet och med kritiska ögon inför traditionella invanda tankemönster, är idag ett måste. 

Annars fastnar eller faller feministiskt kristna teologer in i gamla mönster och då finns en risk 

att patriarkaliskt tänkande återkommer igen genom bakdörren. Istället för att dela upp i manligt 

och kvinnligt eller med dualism behövs istället ett jämlikhetstänk. Det jämlikhetstänket som 

Thomasson-Rosingh menar uppfattar jag som en uppmaning och en strävan efter att inte fastna 

i olika tolkningsmönster eller att enbart tolka Anden utifrån ett enda perspektiv. Feministisk 

teologi behöver möta traditionell pneumatologi oavsett vilken inriktning i kreativt samspel 

istället för att löpa parallellt med den. Med systematisk teologi kan då istället för olikheter 

jämlikhet skönjas, speciellt i de tomrum som finns i etablerade texter och monografier. Ställa 

frågor som kanske inte förut varit aktuella; Vad är det som inte framhålls?  Var är Anden? Vad 

är det som inte sägs? Det behövs brytas ner murar som olika uppfattningar eller tolkningar gett 

upphov till och bygga broar istället.34 

Feministiska teologer som refererar till eller som behandlar pneumatologi i sin forskning kan 

enligt Thomasson-Rosingh delas upp i tre kategorier; marginaliserad, treenighet och feministisk 

teologi. Alla tre kategorierna innefattar feministisk teologi men behandlar pneumatologi av 

varierad omfattning. Feministisk teologi är den kategori som Thomason-Rosingh anser vara 

den som behandlar läran om Anden på bästa sätt, som feministisk teologi bör göra. Jag väljer 

lyfta dessa kategorier med beaktande av mina forskningsfrågor. Kategorierna visar vilken syn 

på Anden och skapelsen samt vilken syn på människan som innefattas inom feministisk 

tradition. Efter analysen i diskussionen kommer forskningsfrågorna om syn på Anden, skapelse 

och människa behandlas. 

Den första kategorin är den kategori som behandlar läran om Anden mer marginaliserat och 

kan klassas som störst. I denna kategori hänvisas till Daphne Hampson och två av hennes 

böcker, Theology and Feminism och After Christianity. Hampson tar mer fasta på Treenigheten 

som central del av kristendom med betoning Fadern och Sonen mer än Anden. Anden får inte 

samma fokus utan ses bara som en del av treenigheten. Hampson uppmanar om behovet av en 

ny spirituell kristendom vilket attraherar Thomasson-Rosingh. En kristendom som mer liknar 

en ny teism, en sorts ande-teologi. För även om Anden inte kommer till tals genomsyras 

 
34 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 13;3-9. 
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böckerna av en stark spiritualitet genom hur bland annat Hampson beskriver Gud. Hampsons 

Gud är kärlek, en kraft för gott och en källa som berör både psyke, sinne samt andlighet. Jag 

uppfattar Thomasson-Rosingh vilja betona hur källan till andlighet skiljer sig mot hur den 

kristna Guden uppfattas. Vilket enligt henne är evig, helt igenom god, lämpligt föremål för 

dyrkan och tillbedjan eller som en aktiv personlig agent.35  

 En aktiv personlig agent är något som Thomasson-Rosingh vill betona på flera plan. När Anden 

återges av Hampson med beskrivningar utifrån kopplingen mellan sexualitet och teologi 

kommer det fram tydligt hur aktiv agent kan ses utifrån man-kvinna-Gud perspektiv. 

Kopplingen mellan sexualitet och teologi beskrivs med hur män och kvinnor upplever extas i 

själva sexakten. Det kan jämföras med hur upplevelser av Gud ter sig och här vill Hampson 

framhålla att kvinnans upplevelser inte får samma fokus som männens. Detta kan diskuteras 

men samtidigt öppnar det upp för samtal om kvinnors upplevelser av både andlighet, Gud samt 

jämlikhet menar Thomasson-Rosingh. Hampson betonar också att det inte är till någon hjälp 

för feminister att bara ha kvinnliga bilder av Anden. Det ger kvinnor en underordnad förebild 

för en manlig Kristus genom att Anden redan är underordnad i treenigheten.36  

Treenighet 

Den andra kategorin av feministiska teologer som berör pneumatologi kallar Thomasson-

Rosingh treenighet med Anden som egen agent. Med egen agent menas att Anden diskuteras 

mer ingående samt får ta plats som egen, inte bara en del av treenigheten. I denna kategori 

hänvisar hon till bland annat Elizabeth A. Johnsons She Who Is och Catherine Mowry LaCugnas 

God for Us. I sin utvärdering av Johnsons pneumatologi kritiserar ändå Thomasson-Rosingh 

Johnson. 

Trots explicit diskussion om Anden anser Thomasson-Rosingh flera viktiga aspekter missas. 

Hon hänvisar här till Conflicts about the Holy Spirit av Küng, Moltmann och Schweizer där 

den heliga Anden kategoriseras i tre strömningar; den romerska, den reformerta och den 

karismatiska. Thomasson-Rosingh uppfattar Johnson att hon i sitt arbete med att återfå klassiskt 

språk om Anden ignorerar sin egen tradition och bara sätter feministisk vinkling på klassisk 

pneumatologi. Johnson vilken är katolsk teolog, omnämner tendensen att binda Andens 

aktivitet till kyrkliga ämbetsverk och prästämbetet som en orsak till negligering av Anden men 

går sedan inte in i någon kritisk diskussion med ämnet. Det saknas en kritisk dialog om varför 

 
35 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 13;16. 
36 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 16-20. 
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Anden har denna teologiska riktning till kyrkan samt varför den krockar med feministisk 

agenda. Den protestantiska agendan missas och den karismatiska strömningen uteblir helt.  

En annan synvinkel av andlighet Thomasson-Rosingh anser viktig är inkludering av den 

erotiska och sexuella aspekten. Genom att bara fokusera på det feminina med namngivning av 

Gud som Ande införs i smyg en dikotomi mellan ande och materia. Hon uppfattar även 

Johnsons pneumatologi som ren sofiologi i och med stor tyngdpunkt på det feminina begreppet 

Sofia.37 

Hur Thomasson-Rosingh menar att en dikotomi smyger sig in med feministiska aspekter 

kommer tydligare fram när hon beskriver LaCugnas pneumatologi. LaCugna baserar sin 

pneumatologi på kapadosisk teologi och Basileios den store med fokus på termerna hypostatis 

och ousia. Ousia kan beskrivas som enhet, en natur i Gud, och hypostatis som trefaldighet, tre 

personer i Gud. Det väsentliga är hur relationen mellan termerna ter sig.  

Relationen bygger i sin tur på hur personlighet är förenligt med enhet. Likt hur relationen mellan 

Gud, Kristus och den heliga Anden är sammanlänkade. De är olika personer med olika 

personligheter men enade i en enhet, enheten hos Gud som den högste i ordningen. Anden är 

den som sammanlänkar personligheterna.  

Människan är en person vilken har en personlighet. Denna personlighet kan kopplas till 

gemenskap genom extas. Med extas kan även människan förenas med Gud och skapelsen. 

A person is thus not an individual but an open and ecstatic reality. The Holy Spirit is in a unique way the 

ecstacy of God.38 

Anden är således den kraft eller extas som enar både treenigheten samt människa med Gud.  

Personlighet, gudsidentifikation och sexualitet är fruktbara grunder för feministiska tankar 

genom hur identifikation sker. Identifikationen är viktig i form av att den tillåter Anden bli 

kroppslig och förenar på så vis människor med Gud samt varandra. Thomasson-Rosingh är 

kritisk till att LaCugna inte tycks se faran i underordnande av Anden med monarkiskt tänk. Ett 

tänk med Gud som Fadern och den högste i treenigheten och de andra gudomspersonerna i 

fallande skala efter. Genom Anden blir människan helig och även gudomlig vilket för LaCugna 

är avgörande när Andens aktivitet inverkar på hur vi identifierar oss med Gud. Är denna 

identifikation vinklad som bara manlig eller kvinnlig natur kan det ge en subordination eller en 

 
37 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 31-33. 
38 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 40. 
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bortvändhet från ekonomin i treenigheten och då faller enheten mellan termerna. Även hur vi 

människor ser vår relation till skapelsen kan falla. Den heliga Ande är Guds utsträckta hand till 

skapelsen och också vägen tillbaka till Gud. Som Guds extas är Anden nästintill identifierad 

eller symboliserad med sexualitet. En sexualitet som kan tydas med hänvisning till både språk 

och upplevelser.39 

Feministisk pneumatologi 

Den tredje kategorin kallar Thomasson-Rosingh feministisk pneumatologi. Det är en kategori 

som de facto tar sig an läran om Anden och ser den som sitt huvudämne. I kategorin hänvisas 

till flera teologer men det är en som får mest uppmärksamhet, Nancy M Victorin-Vangerud 

med böckerna The Raging Heart och Bodies of the Spirit. Victorin-Vangerud för samman och 

redogör för både feministisk pneumatologi samt traditionell, därför anser Thomasson-Rosingh 

att den är betydelsefull. The Raging Heart tar upp teman som feminisering av Anden, språk, 

auktoritet och härkomst. Victorin-Vangeruds pneumatologi bygger på utvecklingen av teologin 

om Anden. En utveckling vilken började i den tidiga kristna kyrkan med att framställa ett språk 

om Anden som möjliggjorde grund till gemenskap för att sen anpassas mer och mer till 

omgivningen än gruppen. Anpassningen skedde succesivt efter yttre påtryckningar, förföljelser 

och inre oenigheter. Victorin-Vangerud beskriver att språket om Anden vände från att vara en 

frigörande, enande funktion till att följa en särskild ordning.40 

 Ett annat steg av utveckling är identifikation samt synsätt på Anden med feministisk 

pneumatologi. Jag uppfattar Victorin-Vangerud med att utveckling skett ifrån fokus på 

kristologi till mer pneumatologi. Andra begrepp och metaforer infördes. Startpunkten anses 

vara Sallie McFagues metaforteologi där Anden ses som vän och jorden Guds kropp, med 

Jürgen Moltmanns sociala treenighet samt Elizabeth Johnsons omordning av treenighetens 

hierarkiska indelning med betoning på feministisk diskurs och jämställdhet. Victorin-Vangerud 

drar paralleller mellan feministisk moderlig Ande och enighet. I relationer i familjelivet eller 

kyrkolivet finns både enighet och oenighet. Enighet kan inte byggas på bara samstämmighet. 

Det måste finnas tvister, ilska, konfrontationer och konflikter likt de i ett hushåll eller en familj.  

Annars utvecklas inte relationerna. Utvecklingen fås av Guds Ande, en andlig kraft som en 

styrka till förändring men med respekt och omsorg för den andre. Det kan liknas vid en moderlig 

omsorg. Först då kan självinsikt, gränser samt även frihet upptäckas och utvecklas. 41 

 
39 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 33-42. 
40 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 45-47. 
41 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 47-51. 
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Thomasson-Rosingh ser positivt på Victorin-Vangeruds feministiska pneumatologis koppling 

till traditionell pneumatologi.  I Bodies of the Spirit söker Victorin-Vangerud återvinna ett 

tematiskt relationsskap mellan treenighetens delar utifrån feministisk moderlig Ande och 

ömsesidigt erkännande istället för hierarkisk ordning. Återvinna värdigheten och delaktigheten 

av enskilda delars gemenskap i helheten med den heliga Ande. Det är Guds Andes närvaro som 

fullbordar mångheten, genom solidaritet med Gud, andra och varandra. Thomasson-Rosingh 

återger Victorin-Vangerud på följnde sätt: 

..by recovering the Spirit´s connection with the ”household of freedom” and the ecstatic mutli-gifted 

”discipleship of equals” a feminist maternal pneumatology of mutual recognition de-centres the patriachal 

family model and inspires alternative pneumatological orientations based on democratic, egalitarian 

ideals.42 

Det som kan härledas till traditionell teologi och i det här fallet östkyrkan med Basileios den 

stores uppfattning är den heliga Anden som medlare. Medlare mellan treenighetens delar 

men även människa och Gud. Anden har en kosmologisk funktionalitet med att kunna fylla 

allt. Genom att Andens väsen innebor i Gud, Fadern och Sonen verkar Anden i dem alla. 

Anden är vad Anden gör och Andens väsen och verk är oskiljaktiga. Anden är fri att vandra 

mellan delarna i treenigheten, det finns ingen hierarki och dess gåvor fås genom visioner 

eller uppenbarelser. Basileios beskrev också hur man genom visioner och uppenbarelser 

förvärvas kunskap om framtiden, förståelse av mysterier, en plats i änglakören och ändlös 

glädje av Guds närvaro i önskan att bli som Gud. Det finns emellertid en hierarkisk ordning 

bestående av vilka som är värdiga att ta emot den heliga Anden, ju värdigare desto bättre 

lämpade att kunna ta emot.43  

Diskussion  

I första kategori benämnd marginaliserad är frågan om synen på Anden riktad till hur Anden 

inte får den uppmärksamhet som den borde. Den ses som en del av treenigheten där Fadern och 

Sonen uppmärksammas mer. Anden får emellertid agera agent genom spiritualitet och kontakt 

med Gud vilken verkar genom extas. En extas som framträder genom sexualitet och teologi. 

Jag uppfattar här ett fokus på kön. Manligt har fått dominera samt uppmaning om att både 

Anden och kvinnor borde agera och framträda mer som egna agenter. De båda kan ses 

 
42 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 50. 
43 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 84-94. 
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underordnade en manlig Kristus.  Kvinnliga bilder av Anden avhjälper inte ett underordnande, 

att agera är bättre.44 I frågan om synen på skapelsen framgår inget speciellt i denna kategori. 

Jag ser ändå kritiskt på några påståenden och noterar att jämlikhetstänket Thomasson-Rosingh 

uppmanar till inte alltid kommer till sin rätt. Hon tycks fastna i sina egna tolkningar trots 

uppmaning om motsatsen. I påståendet gällande tolkningar om hur en kristen Gud ska eller bör 

uppfattas utifrån Hampson, håller jag inte med Thomasson-Rosingh. Enligt min mening kan 

mycket väl en kristen Gud uppfattas som Hampson beskriver det. När det kommer till 

uppfattning om Gud eller Ande kan det vara både individuellt samt färgat utifrån trosinriktning 

eller vilket kristet samfund en människa tillhör. Som exempel kan nämnas Janet Martin Soskice, 

vilken redogör för hur Gud, Fadern, Sonen och den heliga Ande kan innefatta samma metaforer 

var och en för sig, både manliga, kvinnliga eller neutrala. Det som avgör är var och när tolkning 

sker. Historiskt sett har treenighetens gudomspersoner tolkats efter kontext samt tidsepok. Att 

kalla såväl Gud, Fader och Kristus för moder eller kärlek till exempel, är inget nytt. Under 

medeltiden framställde Julian av Norwich, både Gud och Kristus som moder och kärlek.45 

I andra kategorin treenighet där Thomasson-Rosing återger Johnson och LaCugna är det stort 

fokus på relationer och gemenskap. Relationer som grundas på extas, sexualitet och 

personlighet vilket också Hampson belyser men enligt min tolkning är identifikation av större 

betydelse för LaCugna. Jag uppfattar ett större fokus på kopplingen mellan Ande/kropp samt 

människa/skapelse. Genom människans identifikation blir Anden kroppslig, människa och 

Anden hör samman med extas och sexualitet. I frågan om syn på Anden blir den mer 

framträdanden som medlare, kraft och vishet i denna kategori. Det är den heliga Andens kraft 

som enar Gud, människa och skapelse. Skapelsen kommer mer fram i denna kategori. 

Identifikation av både Anden och skapelsen spelar roll hur hierarki och gemenskap mellan 

parterna ter sig. Med bara manliga eller kvinnliga namn splittras gemenskapen.46 Jag uppfattar 

både Anden och människan mer som egna agenter i upprättandet av gemenskap både till Gud 

och skapelsen.  

När det kommer till LaCugnas uppfattning av hur den heliga Anden är kopplat till människans 

religiösa upplevelser och gudsidentifikation håller till viss del inte Thomasson-Rosingh riktigt 

med. Hon menar att om Gud är villig att bli människa och att människan på så vis bli Gud 

 
44 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 17;19f. 
45 Soskice Martin, Janet, ”Trinity and feminism”, i: Parsons Frank, Susan, (red), The Cambridge Companion to 
Feminist Theology, University Press, Cambridge, 2002, s.139-146.  
46 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s, 41. 
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förefaller subordination som en blasfemisk term i och med LaCugnas icke problematiska 

uppfattning om Gud som störst. Med uppfattningen Gud är störst uppstår en hierarkisk ordning. 

Uppfattas även Gud som manlig står mannen över kvinnan i relationen. Relationen blir inte 

jämställd.47  

Jag förstår kritiken men missar inte Thomasson-Rosingh poängen med vikten av religiösa 

upplevelser och jämlikhetstänk med denna tolkning? Genom att se på hur identifikationen ter 

sig till Gud och hur den brukas utifrån maktaspekt är enligt min mening avgörande i denna 

fråga, inte att Gud är större än människan. Gud är större än människan men människan är också 

gudomlig i och med att Gud visade sin mänsklighet i människan Jesus Kristus. Gudomlighet 

anser jag innebär makt och ansvar för hur den brukas. Johnson vill söka bryta den patriarkala 

makt som historiskt fått råda angående språk om Gud inom kristendomen med feministisk 

vinkling och särskilt med Sofia-begreppet. Sofia kan härröras både till Gud och den heliga 

Anden med interpretation som vishet. Olika tolkningar förekommer men Anden har ofta 

karaktären av en inre kraft och energi som ger styrka att förändra. I detta avseende anmärker 

Thomasson-Rosingh på hur Johnson använder Sofia-begreppet i relation med Anden som 

vishet. Anmärker med att vishet inte kan ha den förmågan inom pneumatologi, det tillhör 

kristologi.48 

 Men kan inte vishet ses som en sådan kraft? Vishet kopplar jag samman med kunskap och 

genom kunskap anser jag människan kan få både makt samt kraft att förändra. Likaså kopplar 

jag samman religiösa upplevelser med extas, att bli exalterad vilket Thomasson-Rosingh anser 

viktigt i jämlikhetstänket. Med extas kan Anden utskiljas och närvara enligt min mening.  

En återkoppling till östkyrkan kan ge en tydligare bild. Lossky beskriver hur gudomspersonerna 

inte bekräftar sig själva var och en utan den ena vittnar om den andra med Anden som medlare 

och Guds vishet. Guds vishet sändes till världen, steg in i historien som gudomlig människa, 

skapar och bevarar universum enligt Guds vilja som egen person men gemensamt med hela 

treenigheten.49 Med uttryck som ”steg in i historien som människa” kan vishet helt klart kopplas 

till sonen, Jesus Kristus men visheten fanns då bevisligen före kristologin enligt min tolkning. 

I frågan om synen på Anden i denna kategori är den mer en egen agent, en medlare.  Men hur 

 
47 Jag vill understryka att det är helt och hållet författarens egen tolkning av LaCugna i 
Thomasson-Rosingh, Anne Claar, 2015, s. 42. 
48 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 30. 
49 Lossky, Vladimir, Östkyrkans mystika teologi, 1997, s. 144-146. 
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människan identifierar sig personligt med och upplever Anden är avgörande för om en dikotomi 

smyger in mellan Anden och materia eller inte.  

I tredje kategorin, feministisk pneumatologi, återges Victorin-Vangeruds pneumatologi och här 

kommer jämlikhetstänket mer till sin rätt enligt Thomasson-Rosingh. Den heliga Anden frigörs 

från tidigare särskilda ordningar med anpassning till samhälle, kön samt kyrka. Synen på Anden 

utvecklas med metaforer, solidaritet, ömsesidigt erkännande och jämställdhet. Jag håller med i 

påståendet. Vilket även styrks genom frågan om synen på Anden. Svaret blir att den interagerar 

mer fritt mellan treenighetens gudomspersoner samt mellan människa och skapelse. En kraft 

som inger styrka till förändring med respekt och omsorg för den andre. Detta genom metaforer 

som har en mer neutral framtoning samt fokus på samstämmighet med ömsesidigt erkännande 

istället för hierarkisk ordning. Synen på skapelsen kan ses som att den är en del av enigheten 

människa-skapelse-Ande-Gud. Likt enheten som finns i ett hushåll eller en familj bestående av 

flera delar.50 

Det sker en interaktion mellan traditionell och feministisk pneumatologi. Traditionell 

pneumatologi kan i mångt och mycket öppna vägen för nya tolkningar av den heliga Anden 

med nya gåvor. Dessa gåvor kan till exempel vara ilska eller egensinnighet. Genom att se på 

Anden i relation till hur banden i en familj ter sig ses en öppning av hur framtida feministisk 

pneumatologi kan utvecklas. En mer kontextuell än dogmatisk syn på Anden menar 

Thomasson-Rosingh.51 Jag är dock tveksam till om påståendet är något nytt. Kontext, historik 

eller influenser av politiska strömningar har och kommer enligt min mening alltid influera 

interpretationer av texter och tolkningar. Något som även Thomasson-Rosingh tar upp med hur 

Anden tar plats i tid och rum som evig och allestädes närvarande men med varierat blickfång.52   

Nästa steg i analysen är östkyrklig tradition vilket innebär studie av John D Zizioulas syn på 

Anden, skapelsen och människa. Litteraturen skiljer sig från Thomasson-Rosinghs vilket 

innebär ett annat upplägg. Zizioulas har inte alls samma inriktning på kön som feministisk 

teologi utan mer på mänsklighet till exempel. Jämlikhetstänket som efterlyses i frågan om 

Anden i feministisk teologi finns representerad hos Zizioulas från början. Inledningen blir här 

då inte lika ingående som i analysen om feministisk tradition.  

  

 
50 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 89-94. 
51 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 49. 
52 Thomasson-Rosingh, Anne Claar, Seraching for the Holy Spirit, 2015, s. 136f. 
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John D. Zizioulas 
Den röda tråden i John D Zizioulas Communion and otherness är relationer, gemenskap och 

olikhet. Olikhet benämns även som annanhet. Frihet är också något som Zizioulas 

uppmärksammar. Zizioulas tar stor hänsyn till historia samt traditioner när han analyserar 

relationer, gemenskap och annanhet. Traditioner betyder mycket likaså att människan är en 

historisk person som genom sin personlighet skapar historia i den värld hon lever i. Dåtid och 

framtid hänger samman genom människans personlighet, frihet att skapa samt genom extatisk 

rörelse framåt med fokus på nuet. Nuet i vilken hon formar världen. Samtidigt som det finns 

något bortom mänskligt att beakta. En bortom mänsklig aspekt vilket innebär att Gud styr 

oavsett vad människan gör.53 

För att få inriktning mot mina forskningsfrågor väljer jag dela upp analysen i tre områden; 

relationer, frihet samt Anden, skapelsen och människan. Efter analysen i diskussionen 

behandlas forskningsfrågorna. 

Relationer 

Zizioulas diskuterar hur gemenskap och olikhet är beroende av varandra för att kunna existera 

i samverkan samt hur just samverkan kan ske. Samverkan grundas på hur olika delar i 

gemenskapen ser på varandra.  Zizioulas utgår ifrån kyrkogemenskap men gemenskap utifrån 

perspektivet ”se på den andra” kan relateras till mer än kyrkan. Den kan även relateras till hur 

människan tolkar treenigheten utifrån sin relation till Gud samt sin gudomlighet. Synsätt och 

tolkning inverkar på människans hela tillvaro och relation till skapelsen i stort. Gud är modellen 

för både ecklesiologi och antropologi.  Utan en relation till Gud tappar människan förmågan att 

leva ett rikt liv enligt Zizioulas. Självinsikt eller ontologisk identitet, som Zizioulas kallar det, 

bygger på ett varande som är fritt från självets gränser.54 

En relation kan inte uppstå förrän två saker kan relatera till varandra men det krävs en olikhet 

för att just relation ska uppstå. Zizioulas menar att olikhet är ett måste för gemenskap. Bara för 

att den andre har en olikhet, en annanhet, betyder det inte att en relation inte kan förekomma. 

Olikheten delar han in i två kategorier: substantiell och relationell. Den substantiella olikheten 

beskriver vad något är så som egenskaper eller naturliga kvalitéer. Det kan även vara social 

identitet, fördomar eller generella normer. Den relationella olikheten bygger på hur varje 

människa relaterar till både omvärlden och andra människor. Det kan skilja från person till 

 
53 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 222-225. 
54 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 4-5;8-9;209-215.  
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person hur vi relaterar till varandra men det gör oss även unika liksom Gud är unik. Gud kan 

också ses som substantiell med olika egenskaper och Zizioulas understryker detta men Guds 

substans utgörs av tre personer; Fader, Son och helig Ande. Zizioulas är kritisk till hur 

västerländsk teologi fokuserat på Guds substantiella aspekter enskilt istället för det relationella. 

För substans kan även ses som en helhet, precis som människor tillsammans utgör en substans, 

mänskligheten.55  

Genom att studera läran om treenigheten kan man också se hur annanhet eller unikhet utgör en 

konstituerande enhet, en sorts substans. Gud är inte först en och sen tre utan både en tillika tre 

på samma gång. Treenigheten bygger på en stark koinonia, en gemenskap som inte hindar 

olikhet utan är grunden till den. Annanheten eller olikheten är inte moraliska eller psykologiska 

utan ontologiska. Vi bör inte säga vad en person är utan vem. Genom närvaro av den andra kan 

man urskilja sig själv. Varje person i treenigheten skiljer sig från den andre med att vara den 

den är. Naturliga kvalitéer splittrar inte, de stärker hela gemenskapen. Det är genom den andres 

närvaro det möjliggöras för vilken man är själv.56 

 

Frihet 
Den heliga Andens del i treenighetens gemenskap är av eskatologisk karaktär samt en kraft 

genom vilken perspektiv på både nutid, framtid och historia kan sättas. Andens verksamhet 

påverkar även starkt identifikationen av den andre. Det är inte utifrån den andres förflutna eller 

nuvarande vi ska identifiera och acceptera honom eller henne utan med tanke på framtiden. 

Varje människa är i Anden ett potentiellt helgon, detta genom att framtiden bara ligger i Guds 

händer. Om en människa har varit eller fortsätter vara en syndare ligger det inte i vår sak att 

döma. Därför måste vår bedömning av den andre vara utan dom menar Zizioulas.57  

Anden spelar en viktig roll i människans frihet. Frihet att välja ta kontakt med Gud, med 

skapelsen samt med andra människor. Kontakten ska dock grundas i kärlek, eros. Denna kärlek 

ska inte blandas samman med erotik utifrån det kroppsligt sexuella. Eros är en spirituell kärlek 

som genomsyrar människan i osjälvisk kärlek till sin omgivning, naturen och Gud. Tyvärr kan 

i puritansk kristendom observeras en inställning av rädsla och avvisande för allt sexuellt och 

kroppsligt. Samtidigt som erotik är fundamentalt för vår överlevnad enligt Zizioulas. 

 
55 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 212f;19f;249. 
56 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 4-5;45. 
57 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 6. 
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Osjälviskheten i eros är det viktiga, en kärlek som uppstår med hjälp av Anden i extas liknande 

erotik men utan moraliska aspekter, själviskhet, kärlek för kärleks skull eller dömande.58 

En människa har emellertid frihet att välja vilket hon ska döma den andre eller inte, det står 

henne fritt. Lika fri är hon att vara den hon är. I patristiska tankesättet är det djupt rotat med 

evighetens bekräftelse och överlevnad av det specifika. Men om det specifika bara baseras på 

frihet och identiteten blir absolut, då blir olikheten förbrukad. För vad är egentligen en människa 

om hon bara formar sig efter den andres vilja eller bara bejakar jaget? Då tappat hon kontakten 

med reflektionen till den andre och i förlängningen sig själv. Om hon sen tappar kontakten med 

Gud, den viktigaste av andra, finns varken Gud eller människa. För finns inte Gud i hennes liv 

skiljer hon sig inte från ett djur tolkar Zizioulas.  

Genom kontakten med Gud kan en människa uppfatta kallelsen från den andre, i det här fallet 

Gud. Genom respons på kallet att upprätta skapelsens gemenskap med Gud så kan skapelsen 

överleva och ta del av livet i den heliga treenigheten. Utanför relationen med Gud kan varken 

skapelsen eller människan upprätthålla ett unikt och bestående liv. Skapelsen erbjuder en 

människa en tillfällig tillvaro innan hon dör. Skapelsen skapades tillfälligt, ex nihilio, av Guds 

fria vilja och är därför beroende av Gud. Därför är upprättande av skapelsen människans 

historiska mål och kall, vilket Irenaeus och Maximus två av de grekiska fäderna framhöll. Här 

har även människa en frihet att säga ja eller nej vilket definierar mänskligheten och gör henne 

till en historisk varelse. Människan har också frihet att skapa en annan värld än den hon lever i 

men då krävs att hon inte fastnar i själviskhet. Prioritet av jaget över den andra har dominerat i 

västerländsk filosofi och Zizioulas ser en fara med det. En fara i och med att uppkomsten av 

medvetenhet och subjektivitet som grundläggande antropologiska kategorier lett till en 

förvirring mellan ontologi och psykologi. Den moderna människans fokusering på jaget ger 

upphov till en bortvändhet från både religion och natur. När nyfikenheten att upptäcka det 

okända som religionen erbjuder går förlorad tappas även relationen mellan människa och natur. 

Natur så som både mänsklig natur och skapelse. Zizioulas återger det som att syndafallet är 

människans bortvändhet både från sig själv och naturen.59    

 

 

 
58 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 77-79. 
59 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 40-50;222-257;53-57. 
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Ande, skapelse och människa 

Zizioulas diskuterar ingående vilken pneumatologi första konciliet i Konstantinopel 

behandlade. Konciliet vilket var det första på den platsen men det andra ekumeniska. Besluten 

som togs då har effekter än i dag både inom väst och östkyrkan. De stora frågorna var 

antagandet av Nicenska trosbekännelsen och hotet från arianismen. Pneumatologins stora 

frågor var; Andens utgående både från Fadern och (av) Sonen eller inte det så kallade Filioque 

problemet, Andens relation i treenigheten som ekonomisk eller immanent samt Anden som 

skapad eller icke-skapad. Oavsett tvister och tolkningar fastställdes Anden som livgivare och 

Gud på samma gång, fast i dag omnämns det med mer soteriologiska termer. Kyrkofäderna 

Athanasius och Basileios argumenterade utifrån sina texter om den Heliga Anden att tro på 

Andens helighet involverar stor del av människans frälsning samt livet i världen. En mycket 

stor del vilket gör att människan inte har råd att överge eller förlora den.60 

Den heliga Anden har en viktig roll i hur människan identifierar sig med Gud, sig själv och 

skapelsen. Framträdandet av doxologisk teologi och skillnaden mellan teologi och oikonomia 

spelar stor roll hur vi ser på Gud. Är det genom vad Gud är eller är det genom hur Gud 

uppenbarar sig för oss, vilket har en viss skillnad. Det är dock oikonomia, ekonomin som är 

viktigast. Tolkningar av de grekiska orden dia och meta samt en och syn ligger till grund för 

tolkningen enligt Zizioulas. Kommer äran till Fadern genom Sonen eller med? I helig Ande 

eller med?  Basileos tolkade det som ekonomin, oikonomia, är viktigast och då kommer Anden 

först som en förelöpare för Kristus. Det är genom Anden som Gud uppenbaras. Zizioulas tar 

upp hur öst- och västkyrkan tvistat om dessa tolkningar angående förståelsen om 

pneumatologin. Pneumatologin har blivit starkt sammankopplad med kristologin genom att 

Kristus sammanlänkar Gud och världen ontologiskt. Vilket i sin tur innebär ontologiska 

prioriteringar för människorna. Prioriteringar vilka ger konsekvenser för hela livet. Slutsatsen 

han framhåller är att läran om Anden är konstruerad för kyrkan, oavsett öst eller väst. 

Tolkningar har anpassats för att passa in i kyrkokontexten. Om båda sidor kan acceptera det 

och istället fokusera på den ekumenik, gemenskap och livskraft vilket den heliga Anden ger 

kommer pneumatologin till sin rätt.61 

Zizioulas tar stort fasta på hur gemenskap med skapelsen är vägen till frälsning. I Toward an 

Ecology of Transfiguration går Zizioulas mer in på hur människan istället för att styra naturen 

 
60 Zizioulas, John D., 2009, Communion & Otherness, s. 179f;196;201-204. 
61 Zizioulas, John D., 2009, Communion & Otherness, s.187f; 204f. 
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istället borde omfamna den. Styrande av naturen hänvisar Zizioulas komma från 

upplysningstiden och protestantisk teologi, särskilt den calvinistiska och bibelversen: 

Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under 

er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. (1 Mos. 1:28).62 

Enligt ortodox och patristisk teologi samt liturgi är människan skapelsens präst, likt en gudalik 

efterföljare. Istället för styrande uppfattas istället människan som representant. Zizioulas menar 

att det kan liknas vid hur en präst är representant för kyrkan. Prästen tar villigt världen i sin 

hand med förkunnandet av Gud. En Gud vilken i sin tur ger tillbaka sin välsignelse. På samma 

sätt borde människan också se sig själv som representant för skapelsen anser Zizioulas. 

Prästskap istället för styrande. Det är en absolut nödvändighet för skapelsens överlevnad. För 

genom ansvar och förkunnelse om naturens överlevnad ger naturen tillbaka sin välsignelse till 

människan. Människan och naturen är organiskt sammanlänkade, dör skapelsen dör också 

människan. Istället för att göra sig egensinnigt till Gud för egen vinning borde alltså människan 

göra sig till skapelsens präst. Anamma sin gudomlighet för alla människor är födda till präster.63 

Diskussion 

I relationer kommer en tydlig bild av människan i form av mänsklighet fram. Zizioulas tar 

tydligt fasta på hur treenighetens delar är som mänskligheten, en enhet av flera. Det 

framträdande är hur relationen mellan människa och Gud i form av mänsklighet samt skapelse 

ter sig. Jag uppfattar ingen uppdelning mellan kön utan mänskligheten ses som en enda 

gemenskap. Alla har lika stort ansvar för sin egen frälsning vilket sker genom relation till Gud 

och skapelsen, naturen. När det kommer till synen på Anden i relationer ses den som en del av 

Guds substans.64 Det som jag reflekterar över med Zizioulas resonemang är var finns kvinnans 

position i mänskligheten, i denna gemenskap?  

Enligt Zizioulas är det genom den andres närvaro det kan göras möjligt för vilken man är själv. 

Vilka möjligheter har då kvinnor att finna sin identitet i en miljö som definieras av 

könsstereotyper? Könsstereotyper som historiskt arbetats fram och som inte är lätta att ändra 

på. Tradition är stark inom ortodoxa traditionen och kvinnans roll inom kyrkan har inte samma 

ställning som mannens. En kvinna kan inte bli vare sig präst eller biskop till exempel. En fråga 

 
62 Bibeln, 1 Mos 1:28. 

63 Zizioulas, John D., ”Proprietors or Priests of Creation?”, i: Chryssavgis, John and Foltz, Bruce V., Toward an 
Ecology of Transfiguration. Orthodox Christian Perspectives on Environment, Nature and Creation, first edition, 
Fordham University Press, New York, 2013, s. 169f;163-165;168-171. 
64 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 4-9;209-212. 
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vilken västkyrkan diskuterat sedan början på 1900-talet. Sedan 60 år tillbaka tillåts kvinnor 

prästvigas inom Svenska kyrkan.65 Har identiteten blivit absolut för östkyrkan? Zizioulas varnar 

för hur absolut identitet eller när jaget får en ontologisk prioritet över den andre kan leda till 

stagnation. Samtidigt som den andre genom ”vila i rörelse” framåt bekräftas. Genom vila i det 

gamla med att möta det nya bekräftas gemenskapen, en gemenskap i vilken varje specifik 

identitet beviljas. Kyrkan en gemenskap vilken förenar alla, ja hela välden, i en relationell 

gemenskap med att bekräfta och bejaka varje unik person menar Zizioulas.66 Kanske dags för 

förändring med att se alla som människor inom kyrkans styre också. Zizioulas uppmanar till att 

vi bör säga vem den andre är, inte vad. 67 

I mitt andra analysområde frihet kommer jag in på frågan om synen på människan med hur 

olika frihet män och kvinnor har. Samtidigt som Zizioulas framhåller att människan är ingen 

människa om hon bara formar sig efter den andres vilja.68 Kvinnors situation gällande 

gemenskap och frihet inom ortodoxa traditionen styrs mångt och mycket av tradition uppfattar 

jag det som, vilket förra analysområdet också bekräftar.  Kallistos Ware beskriver hur det inom 

den ortodoxa traditionen är vanligt med parakleter, hjälpare. Dessa hjälpare står till människors 

förfogande i form av klokhet, visdom och andlig vägledning. Grekerna benämner dessa geron 

och ryssarna starets, Ande-fyllda människor vilka kan karaktäriseras som äldste eller andliga 

fäder. Dessa behöver inte alltid vara munkar eller präster utan även lekmän. De behöver inte 

ens alltid vara män utan även kvinnor förekommer och har förekommit. Tyvärr finns inte 

mycket att läsa om kvinnors utövande i ämbetet för deras verksamhet har fått ske tillbakadraget 

och mer fördolt. Ware betonar att kyrkan gärna vill framhålla dessa kvinnor när kvinnors 

ställning i kyrkan diskuteras.69 Jag uppfattar kvinnors roller som betydelsefulla men enligt 

tradition ges de inte möjlighet till lika framträdande positioner som en man inom samhället och 

kyrkan. Hur det ser ut i samtidens kontext inom ortodoxa traditionen har jag inte undersökt 

vidare utan dessa antaganden är utifrån litteraturen som ingår i min analys. 

När det kommer till frågan om synen på den heliga Anden är den framträdande på fler sätt i 

Zizioulas resonemang. Mest tydligt är hur treenighetens olika gudomspersoner relaterar till 

varandra. Trots stort fokus på relationen i gemenskap framträder Andens roll som betydande.  

 
65 Prästämbete för kvinnor och män, Svenska kyrkan, 9 september 2019, 
https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-praster , (hämtad 2020-08-05). 
66 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 45;53f;92.  
67 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 5. 
68 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 44f.,  
69 Ware, Kallistos, Den helige Ande i den kristnes personliga liv, 2018, s. 61-63. 

https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-praster
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Det är genom dess kraft som perspektiv på nutid, framtid och historia kan sättas. Varje 

människa är i Anden även ett helgon därför ska vi inte döma andra människor enligt Zizioulas. 

Anden hjälper människans identifikation till Gud. Det är genom Anden Gud uppenbaras. I 

frågan om synen på skapelsen är människan fri att skapa en annan värld än den hon lever i vilket 

gör henne till en historisk person men hon får inte fastna i själviskhet eller tappa identifikationen 

med Gud. Själviskhet resulterar i en bortvändhet från både människans natur och naturen själv. 

Tappad identifikation med Gud innebär bortvändhet från skapelsen.70  

I mitt tredje område av analysen Ande, skapelse och människa berörs i stort sett alla 

forskningsfrågorna med påståendet -alla människor är födda till präster-. Här uppfattar jag 

Zizioulas mena alla i form av mänsklighet vilket berör synen på människan. Synen på Anden 

berörs av att alla är bärare av den heliga Ande samt synen på skapelsen med var och ens ansvar 

för skapelsen, naturen. Han går inte vidare in på uppfattningar eller tolkningar om det allmänna 

prästadömet vilket jag i den här analysen inte heller kommer göra. Däremot ansvar, frihet att ta 

ansvar som Zizioulas uttrycker det. Jag anser att så är inte fallet. Möjlighet och frihet till ansvar 

är sammankopplade men skiljer sig markant var på jorden människan bor, trots sin 

gudomlighet. Enligt biskopsbrevet om klimatet är det stora skillnader i fördelning av jordens 

resurser. Hela jordens befolkning har varken möjlighet eller kunskap att ta ansvar. Många av 

jordens befolkning lever i fattigdom samt är analfabeter. När det gäller klimatavtrycket som 

jordens länder sätter är industriländerna i topp. Vilket betyder att de fattiga länderna i 

förlängningen drabbas hårt. Både med resursfördelning och möjlighet till utveckling. De har 

inte möjlighet att kunna ta det ansvar som Zizioulas anser. Jämställdhet mellan män och kvinnor 

berör frågan om synen på människan. Kvinnor har i många länder inte möjlighet eller tillåtelse 

till utbildning till exempel. En nyckel till ett samhälles förändring kan många gånger vara 

kvinnors möjlighet till utbildning och delaktighet i samhällsfrågor.71 

I frågan om synen på Anden menar Zizioulas att läran om den heliga Anden formats för att 

passa in i olika kyrkliga kontexter samtidigt framhålls vikten av Anden roll. Utan Anden inget 

liv, varken för människan eller skapelsen vilket svarar på frågan om synen på skapelsen. 

Skapelsen och Anden hör samman. Livet dels genom människans frihet att söka Gud. 

Människan är fri att välja men kyrkan visar vägen till Guds kärlek. En kärlek som inte är erotisk 

utan en kärlek fri från dömande, biologisk identitet och individualism. Livet fås även dels 

genom sonens uppståndelse från död till liv när Gud inkarnerade i människan Jesus Kristus 

 
70 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 40-57;222. 
71 Ett biskopsbrev om klimatet. Svenska kyrkans biskopar 2019, s. 26-28. 
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vilken uppstod från de döda. Men utan Andens hjälp varken kunde, eller kan, inkarnation eller 

uppståndelse ske. Inte heller någon skapelse skulle existera när Gud med Andens hjälp skapade 

universum.72 

Det finns flera som är inne på samma linje som Zizioulas med människans sammankoppling av 

skapelse och tro. Enligt kulturhistorikern Jurretta Jordan Heckscher hänger historia, kontext, 

kyrkan, miljön och människans tro samman. En aspekt som kommit i skymundan men kan 

kopplas samman med miljökrisen. Kyrkornas miljötänk har uppstått mer eller mindre från ett 

sökande efter en själ, både kyrkans och människans själ utifrån hur tolka människans styrande 

av skapelsen tett sig. Ska kristna kyrkan överhuvudtaget lyckas lösa den ekologiska krisen 

måste kyrkan se över sitt eget liv och tankar. Det måste till någon sorts reform, både från väst 

och östkyrkans sida. Östkyrkan har alltid sett till skapelsens vikt för människan liv och frälsning 

men fastnat i traditioner. Västkyrkan kan lära av östkyrkan med synen på skapelsen som älskad 

och viktig länk i en människas liv. Västkyrkan behöver se över sekularisering av den kristna 

tron.73 Det behövs en nystart av religionen eller tänka om den gamla. Jordan Heckscher hänvisar 

till Paul Shepards påstående:  

det krävs att den heliga visdomen kan komma ihåg jordens människor. Återerövra en kristen andlighet som 

berör både natur och människor, rädda dem från mänsklig katastrof och ekologisk död.74  

Efter att ha analyserat två kristna traditioners pneumatologi samt syn på skapelsen och 

människan har uppsatsen kommit fram till frågan om vilken konsekvens synsätten på Anden, 

skapelsen och människan ge.  

  

 
72 Zizioulas, John D., Communion & Otherness, 2009, s. 205;265-269;262f. 
73 Heckscher Jordan, Jurretta, ”The Failure of Environmental History”, i:  Chryssavgis, John and Foltz, Bruce V., 
Toward an Ecology of Transfiguration. Orthodox Christian Perspectives on Environment, Nature and Creation, 
first edition, Fordham University Press, New York, 2013, s.136f;148. 
74 Heckscher Jordan, Jurretta, ”The Failure of Environmental History”, 2013, s. 149. 
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Människans ansvarsroll till skapelsen  

I analysen av Anne Claar Thomasson-Rosingh och John D. Zizioulas kan jag uppfatta en tydlig 

markering av hur gudsidentifiering samt hur tankesätt om Anden inverkar på människan. Inom 

feministisk teologi finns en tydlig markering att skapa metaforer som kvinnor kan identifiera 

sig med. Inom östkyrklig tradition en uppmaning att se gemenskap innehållande olikheter 

istället för uppdelning mellan kön. Men här tolkat jag att en stark hierarkisk tradition finns att 

ta hänsyn till. Anden framställs inom båda traditionerna vara den som får människor att agera, 

känna, skapa gemenskap och exalteras. Samtidigt har Anden genom historien formats och sökt 

anpassas till kontext.  

Men heliga Anden kan inte definieras på något enkelt sätt vilket historien visar med hur 

pneumatologi använts till olika syften i olika tidsepoker och kontexter. Min analys visar hur 

både feministisk och östkyrklig tradition uppmärksammar hur den heliga Anden 

kontextualiserats till kyrkan, en dragning till kristologi istället för pneumatologi. Detta trots att 

de olika gudomspersonerna i treenigheten inte kan benämnas utifrån kön.75 

Genom historien har teologer tvistat om frågan huruvida Anden ska framställas som den kärlek 

som binder samman Fadern och Sonen eller den kraft som binder samman den enskilda 

människan till Gud. Vilken del av dogmatiken eller trosläran ska Anden fogas in i? Är det 

kristologiskt eller ecklesiologiskt? Eller är Anden den universella kraft vilken uppfyller hela 

Guds skapelse? Vilket i sin tur innebär viktiga implikationer för människor både socialt och 

miljöetiskt. Under 1900-talet och framåt har den ekumeniska rörelsen och även miljörörelsen 

med klimatfrågor engagerat de kristna kyrkorna. Intresset för pneumatologi i egenskap av Guds 

immanenta och uppehållande närvaro i skapelsen har på senare tid blivit mer uppmärksammat 

än tidigare. Pneumatologi och ekologi har kopplats samman på flera plan, av såväl väst som 

östkyrkan.  Andra Vatikankonciliet 1962-1965 blev en milstolpe för kyrkornas sociala ansvar i 

världen. Med det ökade sociala medvetandet ökade även fokus på miljöfrågorna. När Kyrkornas 

världsråd höll generalförsamling i Canberra 1991 var både pneumatologi och ekologi högt på 

agendan. Temat för generalförsamlingen var Come Holy Spirit. 76 

I Ett biskopsbrev om klimatet finns ett kapitel om kunskap, vad vet vi om orsaker som påverkar 

klimatet och vad vi kan göra och gör åt det. Tydligt är att kunskapen finns men vi människor 

har inte riktigt tagit de avgörande stegen med att göra de betydande förändringarna som behövs. 

 
75 Soskice Martin, Janet, ”Trinity and feminism”, 2002, s. 142-144. 
76 Svenungsson, Jayne, ”Den heliga Anden”, 2007, s. 250-258. 
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Vad beror det på är en fråga jag ställer mig. Flera faktorer tas upp i brevet. Faktorer som 

världsekonomi, politiskt ansvar, ovilja och motstånd att förändra, kortsiktiga beslut samt 

intressekonflikter och fördelningseffekter. Just fördelningseffekter slår orättvist i världen. De 

som har minst påverkar klimatet minst och de som har mest påverkar klimatet mest. 77 

Gemensamt för både feministisk och östkyrklig tradition är att se den heliga Anden som Sofia. 

Sofia är Guds kvinnliga transcendenta, kreativa närvaro och kraft i välden. Sofia är både energi 

och visdom vilket Elizabeth A Johnson med flera feministiska teologer uppmärksammat.78  

Inom östkyrklig tradition finns en sofiologi utvecklad där kopplingen mellan den heliga Anden 

och Sofia är tydlig. Vladimir Solovyev utvecklade sin sofiologi i slutet av 1800-talet vilken 

skulle komma skilja något från feministisk teologis. Det gemensamma är Sofia som en kvinnlig 

gudomlig helighet men Solovyev såg den inte bara som kvinnlig. Den ryska sofiologin tar även 

fasta på vishet utifrån intellekt både manligt och kvinnligt samt Sofia som en själ vilken 

innefattar hela världen. Sofia är inte bara kopplad till Kristus och Gud utan till hela världsalltet. 

En energi som enar skapat och oskapat.79 

Enligt min uppfattning är enighet samt jämlikhet två områden som berör både feministisk och 

östkyrklig tradition. Men det är inte bara Anden som anpassats efter sin tid. 

Professor i patristisk historia Valerie A Karras understryker vikten av enighet och artikeln 

sammanfattar hur synsätt på Anden, skapelsen och människan utvecklats historiskt samt 

anpassats till sin tid. Olika metaforer av Gud har uppkommit genom historien. Olika metaforer 

eller liknelser kan både ena och splittra. I den tidiga östkyrkan fanns också feminina 

beskrivningar av alla treenighetens gudomspersoner, vilket återfinns i äldre grekiska och 

syrianska kristna texter. Det är inte ett modernt feministiskt tänk. En patriarkal tradition och 

tolkning har tyvärr bidragit till negativa konsekvenser för kvinnor. Feministisk teologi har tagit 

fasta på det genom att ersätta mansdominerade metaforer med kvinnliga. Det som olyckligtvis 

kommit i skymundan enligt Karras är enigheten, alla delar behövs, både manliga och kvinnliga. 

Det heliga är inte varken eller, det är både och. En personifiering, oavsett manligt eller 

kvinnligt, tenderar att ta fokus från relationen till Gud och skapelsen. Metaforerna bidrar till att 

se på det fysiska istället för vem Gud eller Anden egentligen är. Karras tar exemplet med hur 

 
77 Ett biskopsbrev om klimatet. Svenska kyrkans biskopar 2019, s. 17f; 40-50.  
78 Johnson, Elizabeth A., She Who Is, 1999, s. 82-88. 
79 Meehan, Brenda, ”Wisdom/Sophia, Russian identity and Western feminist theology”, 2016, s. 149-156. 
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en kvinna som är mor har en tendens att hamna i en moders - kategori. Men hon är även så 

mycket mer, som människa.80 

Kanske det måste till en reform av både öst och västkyrkan som Jurretta Jordan Heckscher 

uttrycker det. Ska kristna kyrka överhuvudtaget lyckas lösa den ekologiska krisen måste kyrkan 

se över sitt eget liv och tankar.81 Människor söker sig uppenbarligen mer och mer till 

upplevelser i form av andlig träning i form av pilgrimsvandringar eller meditation.82 Ett sökande 

efter naturen och Anden tolkar jag det som. 

Efter denna analys har jag studerat de teologer vilka ligger till grund för min uppsats samt 

analyserat människans ansvarsroll till skapelsen.  Nu följer resultatet i en sammanställning av 

mina forskningsfrågor i form av en slutsats.  

  

 
80 Karras, Valerie A., ”Eschatology”, i: Parsons Frank, Susan, (red), The Cambridge Companion to Feminist 
Theology, University Press, Cambridge, 2002, s.245-248. 
81 Heckscher Jordan, Jurretta, ”The Failure of Environmental History”, 2013, s. 148. 
82 Johannesson, Karin, Helgelsens filosofi, 2014, s. 9. 
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Slutsats  
-Vilken syn på Anden och skapelsen finns inom feministisk och östkyrklig tradition? 

I analysen av Anne Claar Thomasson-Rosingh, med innehållande flera av feministisk teologis 

röster om Anden, kan ett tydligt fokus på kön, kropp och extas urskiljas. Feministisk teologi 

har haft som mål att bryta en patriarkalisk dominans av manliga metaforer av både Gud och 

Anden som fått råda. Den heliga Anden har dock historiskt benämnts som feminin, det är inget 

nytt, det finns även maskulina och neutrala tolkningar. Det som är anmärkningsvärt enligt 

feministisk teologi är Andens tillbakadragna plats i treenigheten. Orsaken kan vara hur Anden 

under tid formats in i en ecklesiastisk kontext, den har blivit instängd i hierarkiska mönster. 

Anden behöver befrias från historisk inbundenhet, från dualism och från invanda tankemönster. 

Tankemönster som medfört en antagonistisk syn på kvinnan, sett både utifrån kön, kropp och 

religiösa upplevelser. Feministisk pneumatologi behöver nu utvecklas vidare genom möte med 

traditionell med systematisk teologi.  Inriktning på jämlikhet är i dagens samhälle av större vikt 

än feministiska metaforer, utan att låta patriarkaliskt tänkande återkomma igen genom 

bakdörren. 

I östkyrklig tradition är gemenskap, enighet och jämlikhet är dominerande, särskilt jämlikhet i 

treenigheten. Gudomspersonerna är olika, har olika egenskaper men alla är och har lika viktiga 

roller gemensamt. John D. Zizioulas betonar hur gemenskap bestående av olikheter skapar 

enighet. Olikheter behövs för det är genom den andra det möjliggörs vem man är själv. Den 

heliga Anden har en viktig roll i treenigheten med identifiering. Dels hur människan identifierar 

sig med Gud, dels sig själv samt skapelsen. Det är genom Anden människan berörs, får livskraft 

tillika gemenskap med Gud och skapelsen. 

Tolkningar av gamla texter och historia om de Heliga Anden har enligt Zizioulas inneburit ett 

konstruerande starkt kopplat till kyrkans kontext. Vilket dragit blickfånget från det Anden ger, 

nämligen livskraft, gemenskap, vägen till uppenbarelse och essentiell energi. Det är Anden som 

förenar treenigheten, förenar människa och skapelse i form av naturen. 

När det kommer till synen på skapelsen inom feministisk tradition fokuseras det till stor del på 

gudsidentifikation. Genom personlig identifikation identifieras gudomspersonernas 

personlighet. Är denna identifikation färgad av endast manligt eller kvinnligt ideal eller 

åtskillnad i hierarki av finns risk för förlorad gemenskap mellan människa, Gud och skapelse 

vilket Thomasson-Rosingh reflekterar men även Zizioulas. En bortvändhet från Gud resulterar 

i en bortvändhet från skapelsen. 
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I östkyrklig tradition är människan starkt kopplad till skapelsen, de är organiskt 

sammanlänkade. Om skapelsen dör, dör även människan. Enhet är därför av största vikt. 

Gemenskap med skapelsen, naturen ger människan frälsning genom kontakt med Gud och kraft 

av den helige Anden enligt Zizioulas.  

En annan aspekt som berörs av båda traditionernas synsätt är frihet. Inom feministisk tradition 

åberopas en frihet med ersättning av manliga metaforer med kvinnliga. En frihet grundad i 

frigörelse och befrielse för kvinnor. Med kvinnliga identifikation istället för manliga finns 

ambitionen att uppnå samma anseende och status som männens. Men är det frihet egentligen? 

Finns inte en risk att hamna i hierarkiskt tänk men åt andra hållet än det patriarkaliska? Att med 

bestämdhet hävda sin ståndpunkt som den rätta, vilket det än är, kan resulterar i förlorad 

kontroll både över jämlikhet och gemenskap.  

Zizioulas signalerar vilket av att kunna ha frihet att vara den man är samt frihet att kunna välja 

ta del av gemenskapen med Gud. Men risken är att om människan bara ser till jaget utan hänsyn 

till den andra eller formar sig helt efter någon annans vilja förloras kontakten med både jaget 

och skapelsen. Människan har även frihet att skapa en annan värld än den hon lever i men då 

krävs att hon inte fastnar i själviskhet. 

-Hur ser synen på människan ut? 

Synen på människan inom feministisk tradition har fokuserat till stor del på att bryta en 

patriarkalisk dominans av manliga metaforer till mer kvinnliga. Anledningen grundar sig i att 

kvinnor stått tillbaka för männen både inom kyrkan och samhället. Genom mer kvinnliga 

metaforer har feministisk teologi sökt ändra detta. Thomasson-Rosingh flaggar för en fara med 

att bara se det kvinnliga och ifrågasätter om det verkligen är rätt väg att gå. Det är bättre att 

fokusera på jämlikhet istället. Alla delar behövs både manligt och kvinnligt annars finns risk 

att hamna i det andra diket så att säga. 

I östkyrklig tradition är det mer fokus på mänskligheten som en helhet och parallellen dras till 

treenigheten. Likt treenigheten vilken består av olika personer med unika personligheter består 

även mänskligheten av personer med unika personligheter. Olikheten utgör grunden till att 

gemenskap kan bildas. Zizioulas betonar vikten av olikheter och gemenskap samt att det inte 

alltid behöver inriktas på kropp, kön eller sex. Jämlikhet betyder mer men samtidigt är hierarkin 

enligt tradition stark inom östkyrkan vilket ger kvinnor en tillbakadragen position. 
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Ett synsätt som enligt min uppfattning är intressant är hur både väst och östkyrklig tradition ser 

på Anden som en feminin del av Gud, Sofia. Sofia som världssjälen från vilken både visdom, 

livskraft och essentiell energi kommer ifrån. Utan denna livskraft existerar vare sig människa 

eller universum. En kraft som inger visdom uppfattar jag som maktfaktor i och med kopplingen 

mellan visdom samt kunskap. Utan kunskap finns risk för bortvändhet från verkligheten samt 

rädsla för annanhet som resulterar i uppdelning. Människan har inget att relatera till eller som 

Zizioulas betonar, det krävs en annanhet för att kunna bekräfta vem man är. Först då kan 

människan se sig själv för den hon är. Då kan gemenskap uppstå och rädslan för det okända 

försvinna. 

-Vilken inverkan på människans ansvarsroll till skapelsen kan synen på Anden respektive 

skapelsen ge?  

Kan sökande efter andlighet kopplas samman med klimatet? Frågan ställde jag i början på denna 

uppsats. Svaret blir att det kan skönjas en andlig karaktär av klimatfrågan, vilket analysen visar. 

Thomasson-Rosingh belyser hur en definiering av den heliga Anden måste frigöras från 

invanda tolkningssätt. Tolkningssätt som inarbetats historiskt både av kyrkan och feminism. 

Det behövs ett jämlikhetstänk som berör hela mänskligheten. Om tolkningar av både Anden 

och Gud inskränks till endast manligt eller kvinnligt finns risk för att en dikotomi samt att en 

hierarki smyger sig in och då uppstår en bortvändhet från både Gud och skapelsen. Skapelsen i 

form av naturen är viktig för människans överlevnad. Zizioulas betonar skapelsens betydelse 

för människa dels med att de är organiskt sammankopplad dels betydande för hennes frälsning. 

Syndafallet är människans bortvändhet från skapelsen.  

Biskopsbrevet samt Kyrkornas världsråd visar sammankoppling av pneumatologi och ekologi 

med socialt medvetande i form av Guds immanenta och uppehållande närvaro i skapelsen samt 

ökat fokus på miljöfrågor.  När det gäller människans ansvarsroll utifrån synsätt på Anden och 

skapelsen drar jag följande slutsats.  

Det finns en koppling mellan hur synsätt på den heliga Anden och skapelsen kan påverka 

människans ansvarsroll till skapelsen.  

Nyckeln ligger i frihet samt kunskap hur människan tolkar sina egna synsätt, synsätt vilka kan 

leda till bortvändhet från både mänsklig natur och naturen själv. Både Thomasson-Rosingh och 

Zizioulas illustrerar hur synen på Anden som en medlare och livskraft istället för en enskild del 

av en gemenskap utan koppling till enhetssyn till exempel kan påverka ansvarsrollen till 

skapelsen. Jurretta Jordan Heckscher menar att östkyrkan alltid beaktat hur skapelsen i form av 
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naturen är av vikt för människans liv och frälsning genom kontakten med Gud men fastnat i 

traditioner. Traditioner som innebär en stagnation av utveckling. Det västkyrkan kan lära av 

östkyrkan är synen på skapelsen som älskad och viktig länk i en människas liv. Västkyrkan 

behöver dock beakta sekularisering av den kristna tron. En bortvändhet från historia och 

tradition kan leda till bortvändhet både från jaget och skapelsen. Det behövs en nystart av 

religionen eller ”omtänk” av den redan befintliga.  

 Zizioulas belyser hur människan istället för att tolka sig själv som överhuvud och styrande av 

skapelsen istället borde omfamna den. Omfamna den med ett representantskap och 

omhändertagande istället, se sig själv som en del av en gemenskap. Människan har en frihet att 

skapa en annan värld än den hon lever i men den friheten kan många gånger vara begränsad. 

Begränsad av var i världen man bor, utbildning, traditioner eller om man är man eller kvinna. 

När det gäller utbildning begränsas kvinnor när kvinnor inte tillåts utbildning. 

Ett synsätt som enligt min uppfattning är intressant är hur både väst och östkyrklig tradition ser 

på Anden som en feminin del av Gud, Sofia. Sofia som världssjälen från vilken både visdom, 

livskraft och essentiell energi kommer ifrån. Utan denna livskraft existerar vare sig människa 

eller universum. En kraft som inger visdom uppfattar jag som maktfaktor i och med kopplingen 

mellan visdom samt kunskap. Utan kunskap finns risk för bortvändhet från verkligheten samt 

rädsla för annanhet som resulterar i uppdelning. Människan har inget att relatera till eller som 

Zizioulas betonar, det krävs en annanhet för att kunna bekräfta vem man är. Först då kan 

människan se sig själv för den hon är. Då kan gemenskap uppstå och rädslan för det okända 

försvinna. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att studera synsätt på den heliga Anden, skapelsen och 

människan inom två kristna traditioner. Synsätten har sedan utforskats för att mynna ut i frågan:  

-Vilken inverkan på människans ansvarsroll till skapelsen kan synen på Anden respektive 

skapelsen ge?   

För att få svar på frågan har uppsatsen med komparativ metod analyserat pneumatologi inom 

feministisk och östkyrklig tradition. Detta är breda och omfattande områden därför en 

begränsning varit nödvändig. Avgränsningen mynnade ut i två teologer, en ifrån vardera 

traditionen. Ifrån feministisk tradition föll valet på Anne Claar Thomasson-Rosingh och hennes 

verk Searching for the Holy Spirit: Feminist Theology and Traditional Doctrine. Boken 

behandlar flera feministiska rösters forskning om den heliga Anden samt skapelsen viket var 

avgörande för denna uppsats. Ifrån östkyrklig tradition valdes John D. Zizioulas och hans verk 

Communion & Otherness. Further Studies in Personhood and the Church.  

Grunden till sökande efter svar efter människans ansvarsroll till skapelsen uppkom utifrån det 

biskopsbrev om klimatet som utkom 2019. Däri benämns klimathotets andliga karaktär vilket 

väckte min nyfikenhet vad uttrycket kunde innebära. Uttrycket för tankarna till andlighet och 

Karin Johannesson beskriver i sin bok Helgelsens filosofi. Om andlig träning i Luthersk 

tradition hur en andlig träningstrend sveper över Sverige.  

Svaret på frågan blir att det går att skönja en koppling mellan hur synsätt på den heliga Anden 

och skapelsen kan påverka människans ansvarsroll. Olika synsätt på Anden och skapelsen kan 

leda till en bortvändhet. Anne Claar Thomasson-Rosingh visar hur synsätt som uppmuntrar till 

jämlikhetstänk är att föredra istället för inbundenhet i manligt eller kvinnligt. Båda kategorierna 

måste finnas representerade genom att uppdelning bidrar till en bortvändhet både från människa 

och skapelse. Människokroppen måste uppleva och erfara Andens extas för att kunna känna 

dess kraft. En mäktig kraft vilket innebär att en personlig identifiering som innebär förtryck av 

något slag eller hierarkisk ordning inte får förekommer. Sker en hierarkisk ordning blir en del 

av mänskligheten förtryckt likaså naturen. Feministisk pneumatologi behöver integreras med 

traditionell gällande gemenskap och enighet. 

John D. Zizioulas belyser hur gemenskap, enighet och jämlikhet är dominerande, särskilt 

jämlikhet i treenigheten. Gudomspersonerna är olika, har olika egenskaper men alla är och har 

lika viktiga roller gemensamt. Zizioulas betonar hur gemenskap bestående av olikheter skapar 
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enighet. Olikheter behövs för det är genom den andra det möjliggörs vem man är själv. Den 

heliga Anden har en viktig roll i treenigheten med identifiering. Dels hur människan personligt 

identifierar sig med Gud, dels sig själv samt skapelsen. Det är genom Anden människan berörs, 

får livskraft tillika gemenskap med Gud och skapelsen. Det Zizioulas inte berör är hur en stark 

tradition av partialkalt inflytande får en negativ effekt på kvinnors möjlighet att inneha samma 

ställning som män inom kyrkan och samhället. Den traditionen är rådande inom stora delar av 

östkyrkan. 

När människan fastnar i själviskhet med hävdande av sin egen rätt före gemenskap uppstår 

bortvändhet både från jaget och skapelsen vilket både Thomasson-Rosingh och Zizioulas 

uppmärksammar. 

Historiskt sett kan både Gud och den heliga Anden tolkas med kvinnliga, manliga och neutrala 

metaforer. Vilket innebär att alla perspektiv kan råda och inget av dem är mer sant än något 

annat.  

Rent religionsvetenskapligt sett utifrån den litteratur som uppsatsen analyserat finns denna 

koppling mellan människans ansvarsroll och skapelsen. Vilka konsekvenser människans 

bortvändhet från den heliga Anden och skapelsen egentligen i realiteten utanför 

vetenskapssamhället ger kan jag inte svara på.  Det krävs djupare kunskap i historia, förståelse 

för hur tolkning av texter använts i flera kontexter än de för denna uppsats samt bredare insikt 

i kyrkliga traditioner. Jag inser att det är en omöjlighet för alla människor att ha den kunskapen. 

Jag har den inte heller, bara kunskap ifrån det material som gett upphov till denna uppsas.  

En forskningsfråga som kan utvecklas vidare är hur bortvändhet från religion påverkar 

människan. Jag grundar detta på Jurretta Jordan Heckschners uppmaning att om den kristna 

kyrkan överhuvudtaget ska lyckas lösa den ekologiska krisen måste kyrkan se över sitt eget liv 

och tankar. Det måste till någon sorts reform, både från väst och östkyrkans sida. Östkyrkan har 

alltid sett till hur kontakt med Gud och skapelsen varit av vikt för människans liv och frälsning 

men fastnat i traditioner. Västkyrkan kan lära av östkyrkan med synen på skapelsen som älskad 

och viktig länk i en människas liv. Västkyrkan behöver dock se över sekulariseringen av den 

kristna tron.  

Det är kanske dags att låta världen ta del av Sofia, världssjälen som inger liv, kraft, visdom och 

upplysning. 

Sofia, var är du? 
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