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Abstract 

In this essay I argue that the christian doctrine of deification (theosis) is a valuable foundation for 

teaching the Roman Catholic faith. By examining the very rich dogmatic essays by german 

theologian Karl Rahner on the the assumption of the Virgin Mary as well as the Immaculate 

conception I explore, firstly, if the doctrine seem to be present in Rahners thought and, secondly, 

if it seem to be useful for explaining and bringing clarity to various beliefs of the Roman Catholic 

church.  

To be able to identify theosis in these text, I draw knowledge from- and compare the content 

to how the doctrine is presented in the swedish translation of ’Essai sur la theologie mystique de l'Eglise 

d'Orient’ by russian orthodox theologian Vladimir Lossky. The thesis of this essay stems from a 

belief that theosis was a central belief of the ancient christian church, and that theological 

construction and speculation, at that time, served to explain and defend this very doctrine. This 

belief is supported fundamentally by french philosopher Pierre Hadots study of the nature of 

ancient beliefs and philosophy, in his book ’Etudes de philosophie ancienne’. 

As will become clear, The Virgin Mary and her role in roman catholicism has a lot to do with 

deification of the human person. Karl Rahner refernces a variation of catholic doctrines as well as 

metaphysics to show this in his attempt to get to the content of the mariological dogmas. 

Kapitel 1 - Inledning 

Som barn började jag intressera mig för mytologi tack vare dataspel. Min fascination för antika 

grekiska, egyptiska och nordiska gudomar och andra entiteter var stor, men jag ska erkänna att jag 

idag minns ganska lite om dessa saker. I senare delen av min tonår förvandlades detta intresse till 

att i stället bli ett intresse för samtida religion och filosofi. Jag fascinerades (och görs fortfarande) 

av de stora metaberättelserna om världen, människans natur, hennes mål och religiösa praktikers 

syfte. Idag vet jag att alla dessa saker kommer samman i den systematiska teologin: den framskrivna 

framställningen av trosåskådningar.1 

 

1 Nationalencyklopedin, Systematisk teologi, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/systematisk-teologi [2021-11-16] 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/systematisk-teologi
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/systematisk-teologi
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I egenskap av någon som studerar religion och trosåskådningar på avancerad nivå ser jag 

tillbaka på grund- och gymnasieskolans religionskunskapsundervisning som bristfällig. Jag minns 

att redogörelser var ytliga och deras fokus låg i stor utsträckning på grundläggande religionshistoria 

i stället för på traditionernas teologi, filosofi eller levd religion. Antagligen vore mycket av detta 

överkurs för skolelever men likväl lämnade vi ofta klassrummet med lika mycket frågetecken som 

när vi kom. Särskilt förvirrande var, av någon anledning, romersk-katolsk kristendom. Dess historia 

var full av blod och maktmissbruk och dess moderna utformning diskuterades mycket lite, och då 

i skuggan av reformationen och Martin Luther. Behövde katoliker fortfarande gå och bikta sig hos 

en präst? Kunde påven fortfarande kalla till korståg om han ville? Berodde katolikens frälsning på 

hur väl hon löd påven? 

Idag har jag förhållandevis omfattande kunskap om romersk-katolsk kristendom och dess 

”metaberättelse” och jag hoppas själv kunna undervisa om allt detta en dag. Genom mina studier i 

området har jag insett att åkalla en mycket gammal kristen trosföreställning om människans teleologi 

som grundläggande förklaringsmodell till kristen teologi och praxis har potential att göra 

pedagogiska underverk för kristendomsundervisningen.  

Föreställningen om gudomliggörelse (theosis) har bibliska och patristiska rötter och gör 

gällande att människans ändamål är att ”synkroniseras” med Gud. Enligt denna föreställning kan 

hon, genom kontinuerlig omvändelse, komma att dela Guds natur samtidigt som hon förblir sitt 

eget väsen. Jag är övertygad om att denna idé har potential att begripliggöra och föra samman 

många kristna teologiska kategorier, som till exempel helgonlära, fromhetsliv, hamartiologi och 

kanske till och med föreställningen om skärselden. Det finns naturligtvis inte utrymme att diskutera 

allt detta genomgående i denna uppsats men likväl hoppas jag kunna demonstrera vad jag menar 

med att kännedom om theosis är potentiellt mycket värdefull för både studenter av kristendom så 

väl som för pastorer.  

För att visa på detta ska vi se närmare på en av 1900-talets mest betydelsefulla teologer – Karl 

Rahner – och ett urval av dennes texter om Jungfru Maria. Genom att göra en innehållslig idéanalys 

av dessa texter kommer vi att se att det inte bara är pedagogiskt att introducera theosisbegreppet, 

utan också att en sådan introduktion (eller kanske återintroduktion) inte är något främmande för 

romersk-katolsk teologi. Därefter kommer vi att dra paralleller mellan de theosisrelaterade idéer vi 

finner hos Rahner och visa hur de förklarar både den filosofiska grunden till romersk-katolskt 

fromhetsliv så väl som mariatillbedjan. 
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Bakgrund 

Karl Rahner (1904–1984) var en tysk romersk-katolsk teolog, jesuitpater och professor i dogmatik 

vid universiteten i Innsbruck, München och Münster. Han var även redaktör och ansvarig utgivare 

av ett antal uppslagsverk och handböcker med teologisk profil. 

Nästintill allt biografiskt material som handlar om Rahner kallar honom för en av 1900-talets 

mest inflytelserika teologer. Han är känd för att ha producerat enormt mycket text inom en 

omfattande mängd teologiska områden vilket bringat honom stor uppmärksamhet från sina 

branschkollegor. Mest känd är han antagligen för sina texter om kristologi och för att ha integrerat 

existentialistisk filosofi med thomistisk realism.2  

 Rahner föddes in i en tysk romersk-katolsk familj som det fjärde av sju syskon. Omedelbart 

efter att ha tagit examen från realskolan i Freiburg trädde han in i Jesuitorden och påbörjade sin 

formation 1922, endast fyra år efter att hans äldre bror Hugo Rahner inträtt i samma orden. Han 

prästvigdes 1932 och studerade en period under Martin Heidegger vid Universitetet i Freiburg 

innan han påbörjade en doktorsavhandling inom filosofi med sitt verk Geist in Welt (Anden i 

världen). Disputationen misslyckades och avhandlingen avvisades av Rahners mentor Martin 

Honecker för att den inte i tillräcklig utsträckning låg i linje med den romersk-katolska neo-

skolastiska filosofitradition.3 1936 skickade jesuitorden honom i stället till Universitetet i Innsbruck 

där han skulle fortsätta sina teologistudier, och det var också i Innsbruck som han avlade sin 

habitation. Endast två år efter habitationen övertogs dock universitetet av nazisterna och Rahner, 

som då befann sig i Wien, erbjöds en tjänst vid pastoralinstitutet i Wien där han yrkesutbildade 

blivande präster. Det var när han senare kom att återvända till Innsbruck som han påbörjade sin 

23 volymer långa Schriften zur Theologie (”Theological investigations”).  

Theological Investigations innehåller essäsamlingar sorterade efter varierande teman.4 I den första 

av dessa volymer; Theological Investigations Volume I: God, Christ, Mary and Grace återfinns de två 

mariologiska essäer som ligger till grund för denna uppsats. De två texterna är teologiska 

kommentarer till två romersk-katolska mariologiska dogmer: Dogmen om Jungfru Marias obefläckade 

avlelse samt Dogmen om Jungfru Marias himmelsfärd. Texterna har en sonderande karaktär och ett 

krävande språk. Författaren lyfter olika aspekter av mariologi så väl som kristologi i ett försök att 

skriva fram dogmernas teologiska substans – det vill säga vad en troende katolik ska lära sig av- 

och tänka om dem. Essäerna innehåller en hög koncentration av varierande romersk-katolsk teologi 

 

2 Brittanica Academic, Karl Rahner (German Theologian), tillgänglig: https://academic-eb-
com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470 [2022-01-01]. 
3 Kilby 2005, s. 134. 

4 Brittanica Academic, Karl Rahner (German Theologian), tillgänglig: https://academic-eb-
com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470 [2022-01-01]. 

https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470
https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470
https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470
https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470
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och metafysik, varför de är utmärkta för denna uppsats ändamål: att visa hur gudomliggörelse 

(theosisbegreppet) kan binda samman och förklara romersk-katolsk kristendom. 

Rahners många böcker handlar om kontinuitet mellan moderna och tidiga tolkningar av 

romersk-katolska doktriner.5 Boken Encounters with Karl Rahner: remembrances of Rahner by those who 

knew him är ett biografiverk som innehåller intervjuer med människor i hans närhet. Flera av de 

medverkande vittnar om Rahners glödande passion för sitt fält. Bland annat ska han ha schemalagt 

sina föreläsningar till tidigast möjliga tid på morgonen - klockan 07:15 - för att enbart de riktigt 

intresserade studenterna skulle dyka upp.6 Det framgår också av flera medverkande att Rahner 

dikterade sina texter till sekreterare som skrev ned hans ord med hjälp av en skrivmaskin. Arbetet 

skulle alltid börja tidigt på morgonen och kunde fortgå långt in på eftermiddagen. Inte sällan 

publicerades den dikterade texten utan att han själv korrekturläste den.7 

Trettiofyra år efter den misslyckade avhandlingen i Freiburg utsågs Rahner till hedersdoktor 

vid den filosofiska fakulteten i Innsbruck, och då i synnerhet för just Geist in Welt som hade skrivits 

och ej godkänts 1936. Sannolikt hade det ursprungliga misslyckandet att göra med Rahners mentors 

ogillande för den heideggerianska filosofi som hade präglat texten.8 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om theosis kan vara en koherent filosofisk bas till 

romerskt-katolsk tro och fromhetsliv. Min tes är att om så är fallet har kännedom om detta potential 

att för samman och förklarar det logiska sambandet mellan flera olika kategorier av romersk-katolsk 

teologi på ett mycket effektivt sätt. Detta avser jag undersöka genom att se närmare på Karl Rahners 

texter om jungfru Maria, vilka kommer att ses i ljuset av den ryskortodoxe 1900-talsförfattaren 

Vladimir Lossky så väl som den franske 1900-talsfilosofen Pierre Hadot. Genom att se närmare på 

Karl Rahner avser jag också visa att en tillämpning av theosis inte är något främmande för romersk-

katolsk teologi (och inte heller för modern sådan) trots att theosis ofta framställs vara en östkyrklig 

idé i huvudsak. 

I Östkyrkans mystiska teologi argumenterar Vladimir Lossky för att theosis är syftet med allt 

[ortodoxt] kristet liv och utlägger mycket utförligt vad detta innebär. Hos Rahner finns detta 

koncept också närvarande, om än mer implicit, varför jag ämnar skriva fram detta med referenser 

till Lossky.   

Uppsatsens frågeställning kan formuleras på följande vis: 

 

5 Brittanica Academic, Karl Rahner (German Theologian), tillgänglig: https://academic-eb-
com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470 [2022-01-01]. 
6 Batlogg & Michalski 2009, s. 209. 
7 Batlogg & Michalski 2009, s. 269-270; 208; 90-91. 
8 Vorgrimler 1986, s. 62.  

https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470
https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470
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- Hur kommer föreställningen om gudomliggörelse av människan (theosis) till uttryck i Karl 

Rahners essäer om Jungfru Maria? 

- Hur kan theosis förklara katolskt fromhetsliv och Mariatillbedjan? 

 

Jag betraktar alltså Östkyrkans mystiska teologi som teorin för denna uppsats. Det är framför allt med 

hjälp av denna bok som jag tillgodogjort mig kunskap om theosisbegreppet och således kan få syn 

på liknande eller nästan identiska idéer i annan teologisk litteratur. Med hänvisning till Pierre 

Hadots forskning är det möjligt att vidare påstå att den tidiga kristna kyrkans teologi handlade om 

att forma en livsform eller ett fromhetsliv som tänktes transformera en människa och gudomliggöra 

henne. Den teologiska diskursen syftade sedan till att förklara och försvara valet av denna livsform 

men föregicks av själva valet.  

Begreppet ”fromhetsliv” ska förstås som ett samlingsbegrepp för många olika element som 

kan ingå i en kristen livsform: bön, kontemplation, meditation, hängivelse, gudstjänst- och 

mässdeltagande, andlig läsning, sakrament, devotionalier samt praktiskt arbete som motiveras av 

den kristna livsformen. I denna uppsats kommer dessa ting betraktas enhetligt - som ”praktisk tro” 

- med ett enhetligt syfte, vilket betyder att jag inte kommer se närmare på varje enskilt dels särskilda 

”bidrag” till livsformen. Begreppet ”mariatillbedjan” avser bön och hängivelse som kristna riktar 

mot Jungfru Maria. Även mariatillbedjan kommer att behandlas i fenomenologisk mening med ett 

särskilt intresse för den filosofiska basen för denna praktik. 

Genom att presentera formuleringar och idéer som relaterar till theosisbegreppet, vilka 

förekommer i de texter av Rahner som föreligger för denna uppsats, vill jag försöka skriva fram 

hans syn på den mänskliga naturens förhållande till Gud, dess möjlighet att gudomliggöras och hur 

detta har med kristet fromhetsliv och mariatillbedjan att göra. 

Metod 

För att kunna skriva fram Karl Rahners syn på gudomliggörelse av människan och hur detta 

relaterar till en människas fromhetsliv tar jag mig an materialet med en beskrivande och tolkande 

ansats. För att kunna ”hitta theosis” i materialet har jag utgått från den utläggning som görs av 

Vladimir Lossky i Öskyrkans Mystiska teologi.  

Jag kommer göra en detaljerad läsning av två essäer om Jungfru Maria från boken Theological 

Investigations Volume I: God, Christ, Mary and Grace9, närmare bestämt The interpretation of the dogma och 

the assumption, vilken är en kommentar till den samtidigt aktuella dogmen om Jungfru Marias 

 

9 Boken är den första volymen i Rahners Schriften zur Theologie, vilka utgörs av totalt sexton volymer.  
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himmelsfärd samt ”The Immaculate conception”, vilken är en kommentar till dogmen om Jungfru 

Marias obefläckade avlelse. I dessa essäer finns innehållsliga idéer och formuleringar vilka ger en 

inblick i Rahners mariologi och helgonteologi. Det är sedan dessa idéer som kommer att jämföras 

med theosisbegreppet.  

Min metod för denna uppsats kan bäst beskrivas som en innehållslig idéanalys – en vetenskaplig 

textanalysmetod som syftar till att beskriva och klargöra innehållet i en text. Enligt den svenske 

teologen och etikern Carl-Henric Grenholm är denna metod lämplig för att se närmare på 

innebörden av de ståndpunkter som författaren till en text framför, det logiska sambandet mellan 

olika ståndpunkter så väl som vilka argument som anförs för dessa ståndpunkter. När en 

innehållslig idéanalys utförs tolkas mångtydiga uttryck och satser i texten och dess logiska struktur 

klargörs.10 Genom att se närmare på till exempel Karl Rahners kommentarer till Romersk-katolska 

kyrkans mariologiska dogmer kan vi, med hjälp av denna metod, lära oss mer om författarens 

trosföreställningar. 

I denna uppsats kommer jag huvudsakligen behandla romersk-katolska kyrkans formella 

teologi och läror vilket innebär doktriner, dogmer och kanoniska föreskrifter som läroämbetet 

förklarat vara gällande för alla katoliker. Jag är naturligtvis medveten om att det i realiteten finns 

många sätt att vara romersk-katolik på och att inte alla samtycker till och lever utifrån dessa. 

Samtidigt är kyrkans formella teologi en slags huvudlinje vilken alla katoliker måste förhålla sig till 

på ett eller annat sätt, varför jag också kommer låta denna representera romersk-katolsk kristendom 

i denna uppsats. Det är inte heller min sak att kommentera rimligheten i dessa läror utan enbart att 

ta dem för vad de är och behandla dem utifrån uppsatsens metod, teori och tes – vilka tjänar 

uppsatsens teologipedagogiska ändamål. 

Teori 

Min övergripande teori för denna uppsats är att theosis är syftet med romerskt-katolskt fromhetsliv 

och att kännedom om detta är pedagogiskt och, för den som berörs på ett personligt plan, 

existentiellt värdefullt. Att inferera theosis som grundläggande förklaringsmodell till romersk-katolsk 

kristen tro och praxis kan begripliggöra och logiskt förklara sambandet mellan flera olika teologiska 

kategorier.  

Min förståelse för vad theosisbegreppet innebär härleds huvudsakligen från Vladimir Losskys 

bok Östkyrkans mystiska teologi (1944) och de redogörelser som görs där, varför denna bok ska 

betraktas som min teori. Men teorin grundar sig också delvis på Pierre Hadots Philosophy as a Way 

of Life (1995) i vilken Hadot argumenterar för att alla filosofiska traditioner från tidig mänsklig 

 

10 Grenholm 2006, s. 213–214. 
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civilisation först och främst handlade om att formulera en livsstil, snarare än att formulera och 

instämma i prepositioner om hur saker och ting förhöll sig. 

Theosisbegreppet 

Theosis kommer av grekiskans θέωσις och syftar till en kristen teologisk idé om att människan 

och världen kan gudomliggöras och förenas med eller uppgå i Gud. Begreppet översätts till 

deification/”to make divine” på engelska och deificatio på latin. Vanligtvis framställs detta som en 

huvudsakligen östkyrklig doktrin och för många vars kristna teologi formats i västkyrkliga miljöer 

känns den mycket främmande – ibland snarare som en hindu-buddhistisk idé än en kristen. 

Orsaken till detta främmandeskap är flerfaldig: inte minst har det att göra med att theosisbegreppet 

ska jämställas med frälsningsbegreppet vilket i västkyrkan ofta uppfattas i juridiska termer som en 

efterskänkning av synd, medan det i öst- och den tidiga kyrkan snarare förstås som en livslång 

helandeprocess. Denna skillnad beror i sin tur på att den västkyrkliga förståelsen av frälsning tar 

avstamp i ett antal kyrkofäder som influerats av den romerska rätten och den juridiska 

tanketraditionen som var stark där.11  

I själva verket återfinns föreställningen om theosis inte bara hos kyrkofäder som Augustinus 

av Hippo (354–430) eller Athanasios av Alexandria (295–373) som skrev ”Han blev människa för att 

vi skulle bli gudomliggjorda”.12 Det återfinns också hos flera romersk-katolska medeltida mystiker som 

Katarina av Sienna, Johannes av Korset och Theresa av Avila, så väl som i Katolska kyrkans 

katekes, vilken innehåller kyrkans officiella lärosatser: 

 

Ordet blev kött för att göra oss ”delaktiga av den gudomliga naturen” (2 Pet 1:4): ”ty detta är 

skälet till att Ordet blev människa och Guds son blev Människosonen: för att människan skulle 

ingå gemenskap med ordet, på detta sätt ta emot barnaskapet hos Gud och bli Guds barn”. 

”Ty Guds son blev människa för att göra oss till Gud.” Guds ende Son ville att vi skulle få del 

av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna 

till gudar.13 

 

Enligt Vladimir Lossky är theosis all mänsklighetens mål, alla dogmer som kyrkan någonsin 

definierat och alla heresier hon någonsin bestridit syftar till att bevara människans möjlighet att 

uppnå detta. Allt som behövs för att nå förening med Gud är också givet i kyrkan.14 Författaren 

menar att kyrkans dogmer är yttre uttrycksformer för av kyrkan sanktionerade erfarenheter. Det är 

alltså inte möjligt att göra någon skillnad mellan mystik och teologi eftersom all sann teologi bygger 

 

11 Halldorf 2010, s. 167–168.  
12 Athanasios, s. 138. 
13 Katolska Kyrkans Katekes, del 1, kapitel 2, paragraf 460. 
14 Lossky 2011, s. 157. 
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på mystik (erfarenheter av Gud).15 Att stå i kyrkans tradition innebär således att dela erfarenheten 

av de mysterier som kollektivt uppenbarats för henne. Inte heller är mystiken förbehållen en viss 

”andlig elit” eller en utvald skara människor utan är tvärt om en fundamental del i det kristna livet. 

Lossky riktar kritik mot västkyrkans förståelse av förhållandet mellan nåd och natur. Han 

menar att det inom västkyrkan finns en föreställning om en ”ren natur” vilken människan gått 

miste om genom syndafallet. I och med syndafallet togs nåden ifrån henne men hon kan, trots sitt 

fallna tillstånd, åter förvärva den genom ett liv i imitato Christi och genom att sträva efter att förbli 

i ett tillstånd av nåd (inom romersk-katolska kyrkan) eller genom tron allena och att förlita sig på 

Guds frivilliga utgivande av nåden (inom protestantiska kyrkotraditioner). Båda dessa skapar en 

situation där människan är fullkomligt beroende av Guds välvilja och i vilken människan på ett 

statiskt sätt antingen kan vara i nåden eller utanför den. Föreställningen om den rena naturen menar 

Lossky är en filosofisk fiktion. Östkyrkan räknar inte med någon ”ren natur” till vilket nåden 

tillfogas som gåva. I stället ingår nåden i själva skapelsen och är därför dynamisk snarare än statisk. 

Östkyrkans tradition föreställer sig Guds nåd som ett inre ljus vilket fanns i skapelsen från 

början och tillfogas människan genom dopet. Därefter utvecklas den i själen som när en surdeg 

genomsyrar ett bröd och till slut blir en del av dess natur; som om den var av samma väsen som 

människan. Denna utveckling börjar och fullbordas med kontinuerlig omvändelse (epistrofē) vilket 

är en attityd som innebär att viljan vänds mot Gud och avstår från världen. ”Världen” ska här 

förstås som ett asketiskt begrepp och som ett samlingsbegrepp för alla världsliga passioner. 16 Den 

människa vars hjärta och själ försöker livnära sig av världsliga, förgängliga ting (passioner) kommer 

inte att finna någon näring i den döda materien och därför dö av svält.17  

Efter att människan förvärvat nåden kan hon aldrig helt förlora den, däremot fördunklas den 

och det inre ljuset kvävs om hon i stället väljer at bejaka synden.18 Som ett symptom av 

omvändelsen kommer fromhetslivet: hängivelsen, bönen, kontemplationen och det sakramentala 

livet. Dessa är medicinen som får nåden att bryta igenom det fördunklade tillstånd som orsakas av 

synden. Nåden kan då genomlysa människans natur och förvandla henne tills dess att hennes vilja 

slutligen överensstämmer med Guds vilja genom den helige ande som bor i henne. Det är alltså en 

fråga om fullkomlig synkronisering av människans vilja med Guds vilja; en inre förvandling vilken 

uppnås i synergi mellan hennes egen vilja och Gud som tillåts förvandla henne.19  

Theosis är en sammansmältning av naturen med den gudomliga naturen.20 Trots att människans 

natur blir till Gud genom nåden förblir hon en skapad människa till sitt väsen, liksom Kristus 

 

15 Lossky 2011, s. 208. 
16 Lossky 2011, s. 175–176. 
17 Lossky 2011, s. 111. 
18 Lossky 2011, s. 158. 
19 Lossky 2011, s. 158–161. 
20 Lossky 2011, s. 110. 
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förblev Gud till sitt väsen när han till sin natur blev människa genom inkarnationen.21 De grekiska 

kyrkofäderna beskriver det gudomliggjorda tillståndet som ett järn som läggs i elden och 

genomträngs av eld men förblir järn till sin natur.22 Det är inte fråga om att människan blir en ny 

person i treenigheten eller en ny gudom vid sidan av Gud, istället är det frågan om att bli ett helgon 

- vilket är en gudomliggjord människa. Kyrkans alla helgon är inget annat än, och inget mindre än, 

individer vars naturer smält samman med den gudomliga naturen och vars viljor synkroniserats 

med den gudomliga viljan inför vilken inget orent någonsin ska komma (Upp 21:27). Helgonen är 

de som övergivit allt, tagit avstånd från alla världsliga passioner och frigjort sig från allt skapat och 

därför på ett mystiskt sätt kunnat uppgå i gudomen.23 

Världen var redan från början skapt att gudomliggöras. Theosis var och är inte målet enbart för 

den mänskliga själen utan för hela kosmos och människan är medlet genom vilket detta yttersta 

mål uppnås.24 Lossky menar att syndafallet inte är en fråga om en fallen natur (fysis) utan om ett 

tillstånd i världen (hex). För att illustrera detta gör han gällande att före syndafallet var Adam varken 

”ren till sin natur” eller ”gudomliggjord.” Theosis var kallelsen han valde bort och därför 

misslyckades fullfölja. På så vis kom ondskan in i världen endast genom viljan och fortsätter av 

olika skäl att göra det än idag.25 

Filosofi som ett levnadssätt 

I boken Vad är Antikens filosofi? argumenterar den franske filosofen Pierre Hadot för att filosofin, 

ända sedan Sokrates och Platon och fram till den tidiga kristendomen, handlade om val av ett visst 

levnadssätt – en övergripande vision av världen och ett beslut att leva i gemenskap med 

likasinnade.26 Det är från detta ställningstagande som den filosofiska diskursen utgår, vilken tjänar 

till att artikulera och försvara livsvalet och världsbilden.27  

På Platon tid användes en slags diskussionsteknik som kallades dialektik. Dialektiken var 

övningar underkastad noggranna regler och gick ut på att två parter tog sig an en uppställd tes – 

det vill säga en fråga av typen: ”Kan dygden läras ut?” – varpå den ena parten försvarade tesen och 

den andre attackerade den. Den part som attackerade tesen hade själv ingen egen tes utan ställde 

skickligt valda frågor för att tvinga försvararen att erkänna motsatsen till det han försökte försvara. 

Genom detta lärde filosoferna sig inte bara att genomföra kloka utfrågningar utan också att svara 

på ett sätt som undvek frågeställarens fällor.  

 

21 Lossky 2011, s. 76. 
22 Lossky 2011, s. 128. 
23 Lossky 2011, s. 87. 
24 Lossky 2011, s. 89. 
25 Lossky 2011, s. 110–112. 
26 Hadot 2015, s. 293–294. 
27 Hadot 2015, s. 38. 
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Ändamålet för allt detta var att filosoferna skulle delta i statens politiska liv, och i en civilisation 

uppbyggd kring det politiska samtalet betraktades det som helt nödvändigt för alla parter att 

behärska talandet och resonemangets konst. Dialektiken betraktades som potentiellt farlig, inte 

minst av Platon själv, eftersom den riskerade att få unga människor att tro att man kunde angripa 

eller försvara vilken ståndpunkt som helst. Därför ska denna diskussionsteknik inte betraktas som 

en rent logisk övning, utan som en andlig övning som kräver en viss askes av de som samtalar; en 

förvandling av den egna personen. Det var inte en frågan om en kamp mellan två individer där den 

skickligare lyckades driva igenom sin åsikt i en sakfråga, utan om en gemensam strävan hos två 

samtalspartner som båda skulle bemästra de rationella kraven för en förnuftig diskurs.28  

Genom de filosofiska övningarna förvandlades individen successivt till att bli alltigenom 

rationell i sitt tänkande. Fulländad förnuftighet betraktades i sin tur som arete (den högsta dygden 

eller excellens) och således det enda som gav verklig eudaimonia (övergripande och bestående själsligt 

välmående).29 De flesta antika grekiska filosofiska skolor, inte minst stoikerna, betraktade förnuftet 

som den gudomliga delen av människan. Deras kosmologi var panteistisk och gjorde gällande att 

kosmos var vid medvetande och att Gud fanns inom allt och alla. Av detta följer naturligt en mycket 

hög syn på förnuftet och rationellt tänkande. Vi begriper alltså att om 1) förnuftet är gudomligt 

och 2) förnuftsförmågor kan tränas till att bli nästintill fulländade så är förnuftsträning en slags 

andlig träning – en träning som far efter det gudomliga, efter att realisera människans fulla potential 

och samtidigt leva i [enligt den människosyn som föreligger] ett naturnära tillstånd.  

Enligt Hadot handlar antik filosofi om övningar och förhållningssätt som syftar till att 

transformera vår perception av världen och oss själva. Att identifiera sig med en filosofi är inte 

frågan om att skapa en ”intressant persona” utan om att, genom att förändra det sätt på vilket vi 

ser på världen, transformeras till den grad att vi är helt integrerade med vår filosofi.30 Genom att 

göra detta bemästrar vi våra inre liv och ”synkroniserar” oss själva med hur vi observerar att 

verkligheten är strukturerad.  

Hadot menar att detta sätt att betrakta filosofi återfanns även hos tidiga kristna. Tidiga kristna 

tänkare bemödade sig att förklara kristen tro på ett sätt som var begripligt för grekerna i 

missionerande syfte.31 Tvetydigheten i det för den grekiska filosofin mycket centrala begreppet 

Logos (ord, resonemang eller förnuft; den förnuftskraft som var immanent i världen och gjorde att 

kosmos var vid medvetande) gjorde det möjligt för till exempel johannesevangelisten att identifiera 

begreppet med Jesus – den eviga Logos och Guds son. Således kom kristendomen att framstå som 

en filosofi likt andra som grekerna kände – ett allomfattande livsval och en världsbild. De kristna 

gjorde gällande att de grekiska filosoferna hittills bara haft tillgång till fragment av Logos medan de 

 

28 Hadot 2015, s. 80–81 
29 Hadot 2015, s. 282–283; 309. 
30 Hadot 2015, s 285–286; 294–295 
31 Hadot 2015, s. 283. 
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kristna nu verkligen var i besittning av det sanna ord och fullkomliga förnuft som förkroppsligats 

i Jesus.32  

Min teori är därför att kristen praxis ska betraktas i likhet med den antika filosofins andliga 

övningar, vilka syftar till att integrera individen med sin filosofi och världsbild – i detta fall sin 

teologi. Det vore ett misstag att tänka på fromhetsliv och andliga praktiker som något som endast 

har med lydnad att göra. I själva verket finns allt sådant till för att göra den världsbild och 

livsåskådning som individen anslutit sig till påtagbar och verklig för henne. Teologisk konstruktion 

och apologetik är sedan motsvarigheten till den filosofiska diskursen som Hadot talar om, vilken 

tjänar till att artikulera och försvara valet av livsåskådning och livsstil.  

Om en människa alltså tror innebär det att hon valt den kontinuerliga omvändelsen som innebär 

att viljan riktas mot Gud och bort från världen33 – vilket är valet av en livsstil: av existentiella, 

andliga övningar som syftar till att integrera henne med sin filosofi och världsbild. 

Material 

Materialet för uppsatsen kommer vara teologiska texter som kan användas till att förklara den 

filosofiska dimensionen av tro och fromhetsliv. Eftersom uppsatsens metod är innehållslig 

idéanalys förutsätter den material som uttrycker olika typer av idéer vilka kan analyseras och 

jämföras med uppsatsens tes. Tesen i fråga är sprungen ur en teologisk redogörelse för 

theosisbegreppet av den ryskortodoxe teologen Vladimir Lossky, i kombination med den franske 

filosofen Pierre Hadots redogörelse för den existentiella dimensionen hos antikens filosofi. Dessa 

båda utgör materialet som ligger till grund för uppsatsens teori. Det sakinnehåll från dessa böcker 

som jag tagit till fasta på finns redogjort för i teoriavsnittet och refereras sedan löpande under 

uppsatsen huvuddel.  

Det primära materialet för uppsatsen är dock två essäer av den tyske jesuitpatern och teologen 

Karl Rahner som handlar om Jungfru Maria. Dessa essäer publicerades tillsammans 1954 i den 

första volymen av Rahners Schriften zur Theologie (totalt 16 volymer) och är teologiska kommentarer 

till två av den romersk-katolska kyrkans mariologiska dogmer. Texterna kan användas till att 

förklara den filosofiska dimensionen av mariatillbedjan och innehåller således en hög koncentration 

av varierande romersk-katolsk teologi och metafysik. På grund av detta är det också möjligt att 

övergripande undersöka en variation av teologiska kategorier utifrån uppsatsens tes med hjälp av 

endast dessa texter. 

Jag har läst den engelska översättningen från 1974 som heter Theological Investigations, Volume I: 

God, Christ, Mary and Grace och är översatt av Cornelius Ernst. De två essäerna heter närmare 

 

32 Hadot 2015, s. 281–283. 
33 Lossky 2011, s. 175–176 
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bestämt The interpretation of the dogma of the assumption och ”The Immaculate conception”. Den förra är en 

kommentar till den samtidigt aktuella dogmen om Jungfru Marias himmelsfärd och den senare är 

en kommentar till dogmen om Jungfru Marias obefläckade avlelse. 

Texterna är förhållandevis svårlästa i den engelska översättningen. Att detta är fallet även på 

originalspråk stöds bland annat av Daniel T. Pekarske som har skrivit boken Abstracts of Karl 

Rahner's Theological investigations 1–23 (2002) som ett hjälpmedel för den som vill läsa Rahner.34 

Författaren skriver i prosa och hoppar mellan olika idéer som i varierande grad relaterar till 

essäernas titlar. Texterna har också informella referenser till annan teologisk litteratur, dessutom 

saknar de engelskspråkiga volymerna index och innehållsförteckning vilket gör det utmanande att 

orientera sig i innehållet. Essäerna avser först och främst skriva fram den teologiska ”substansen” 

i de mariologiska dogmerna – det vill säga: vad en kristen katolik ska lära sig av och tänka om dem. 

De är sonderande till sin karaktär och när jag läser dem finner jag mycket sakinnehåll som relaterar 

till denna uppsats tes, inte minst handlar det om att Rahner talar om Jungfru Marias natur och hur 

hon är en förebild för kyrkans återupprättelse. Att analysera texterna utifrån uppsatsen tes blir 

således delvis en fråga om ”fylla i luckor” - att tydliggöra texternas innehåll och samtidigt relatera 

detta till uppsatsens teori.  

I egenskap av jesuit var Rahner skolad i skolastisk filosofi och dess argumentationsmetoder 

vilket delvis syns i texternas dialektiska karaktär. Samtidigt var han en stark kritiker av hur teologi 

gjordes under hans tid och menade att den var repetitiv och saknade framtidsutsikter. 

Upprätthållandet av ortodoxin kom på bekostnad av ämnets vitalitet, dessutom hade teologin 

knappt alls förhållit sig till de historiekritiska bibelstudier som florerade under 1900-talet. Inga 

hänvisningar till depositum fidei och dess oföränderlighet kunde rättfärdiga en sådan stagnation.35 

Genom att ta modern tysk filosofi från bland annat Martin Heideggers och kombinera denna med 

thomistisk realism kom Rahner så småningom att förknippas med Neuvelle Théologie-skolan som 

tidigare hade fördömts av Påven Pius XII, inte nödvändigtvis för att dessa var Heideggerianer utan 

för a de delade Rahners kritisk inställning till bland annat neoskolasticism.  

1962 kom Rahner plötsligt att hamna under censur på Vatikanens begäran under en kortare 

period – ett beslut som innebar att han inte fick publicera texter eller föreläsa utan att först be om 

lov.36 Trots detta skulle han själv och Neuvelle Théologie-skolan komma att utöva stort inflytande 

över Andra Vatikankonciliet bara några år senare.37 

 

34 Tyska teologer som Rahner har ett rykte av att skriva obskyrt och vara svårlästa. På olika teologibloggar online 
cirkulerar en berättelse om att Karl Rahners bror Hugo Rahner en gång fick frågan om vad han skulle ägna sig åt efter 
sin pension, på vilket han ska ha svarat att han skulle översätta sin brors tyska texter… till tyska! 
35 Pekarske, 2002, s. 8–9.  
36 Encyclopedia, Rahner, Karl (1904–1984), tillgänglig: https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-
almanacs-transcripts-and-maps/rahner-karl-1904-1984 [2021-12-20] 
37 Brittanica Academic, Karl Rahner (German Theologian), tillgänglig: https://academic-eb-
com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470 [2021-12-20] 

https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/rahner-karl-1904-1984
https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/rahner-karl-1904-1984
https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470
https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Karl-Rahner/62470
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De olika essäerna i Theological Investigations är spekulativa teologiska verk som försvarar katolska 

kyrkans formella läror. Den spekulativa metoden i sin tur är en del av klassisk dogmatisk teologi 

vilken utlägger innehållet i dogmerna, och därför är filosofisk och spekulativ till sin karaktär. 

Författaren tänker sig att det inte är någon skillnad på ”nya och gamla sanningar”. De alla faller in 

under ”den frälsande sanningen” som är en, oföränderlig men ständigt under utläggning. Samtidigt 

måste denna sanning levereras på ett sätt som är begripligt i den nya tidsåldern, vilket är ett av 

Rahners uppdrag. 

Tidigare forskning 

I egenskap av en av 1900-talets mest inflytelserika romersk-katolska teologer och tänkare har det 

skrivits hyllmeter om Karl Rahner. Hans alster citeras flitigt i nutida teologisk litteratur, utöver detta 

har det publicerats så kallade ”cliffnotes” (studiestudier) så väl som mängder av biografiskt material. 

I denna uppsats kommer vi inte intressera oss för Karl Rahner som person så mycket som för vad 

hans texter gör gällande om innehållet i de mariologiska dogmerna.  

Uppsatsens forskningsbidrag består därför i 1) att vara ett bidrag till att utveckla en kristen 

filosofi som 2) genom att begripliggöra och logiskt förklara sambandet mellan flera olika teologiska 

kategorier, tjäna ett teologipedagogiskt ändamål. Den typ av tidigare forskning som är relevant för 

denna uppsats är därför huvudsakligen romersk-katolsk teologi som handlar om gudomliggörelse 

och vilka poänger denna gör. En sökning på theosisbegreppet och dess synonym ”apotheosis” i 

ATLA Religion Database genererar i skrivande stund 118 träffar. De flesta av dessa visar sig vara 

textstudier av olika kyrkofäder eller studier av gudomliggörelse östkyrkliga sammanhang. Båda 

dessa teman har uteslutits från att representera forskningsläget i det fält som denna uppsats gör 

anspråk på att röra sig inom. Urvalet blir betydligt snävare om innehållet filtreras på romersk-

katolicism eller annan västkyrklig kristendom. Theosis i kombination med Karl Rahner går inte att 

finna överhuvudtaget.  

Nedan följer en redogörelse för några relevanta titlar som går att finna på ATLA Religion 

Database eller annanstans: 

How deification became eastern: german idealism, liberal protestantism and the modern 

misconstruction of the doctrine (2021) Mark McInroy. – I denna tidskriftsartikel argumenterar 

författaren för att ’theosis-’ eller ’apotheosisdoktrinen’ varit särskilt missförstådd inom den 

västerländska teologin sedan början av 1800-talet. Han menar sig ha spårat en inflytandelinje 

tillbaka till den protestantiske liberalteologen Ferdinand Christian Baur (1792–1860) som felaktigt 

menade att olika kyrkofäder trott på en automatisk, mekanisk gudomliggörelse av mänskligheten i 

sin helhet vilken inte lämnar den enskilda människan någon roll att spela i sin frälsning. Baurs 

lärling Albrecht Ritschl och dennes tankeskola ska sedan ha karaktäriserat theosis som en fysisk 
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och kemisk naturprocess vilken ingick i skapelsen, vilket de också menade inte hörde hemma i 

västerländsk kristendom.38 

På grund av denna tankeskolas omfattande inflytande har gudomliggörelse av människan över 

tid kommit att ses som en doktrin tillhörande östkyrkorna och inte väst. Baurs felläsning av 

patristiska texter från bland annat Athanassios och Augustinus beror sannolikt på influenser från 

den tyska idealismen, vilket fick honom att läsa doktrinen i kyrkofäderna som att människan är 

gudomlig av naturen och inte att hennes natur blir gudomlig genom guds transformerande nåd.39 

Called to Be the Children of God: The Catholic Theology of Human Deification (2016) Carl 

E. Ohlsson & David Vincent Meconi – I denna antologi redogör 12 olika författare för 

doktrinen om gudomliggörelse i den romersk-katolska traditionen, från dess bibliska bas och 

förekomst hos grekiska så väl som latinska kyrkofäder till dess närvaro i modern katolsk teologi. 

Den australienska teologen Tracey Rowland skriver, i ett kapitel tillägnat Andra Vatikankonciliet, 

att theosisdoktrinen i stor utsträckning varit bortglömd mellan 1400- och 1900-talet, tills dess att 

intresset för den återupplivades bland annat i Oxford av John Henry Newman.40 Under 1900-talet 

skulle romersk-katolska teologer komma att ”återvända” till patristiska texter efter århundraden av 

neo-thomistisk dominans inom fältet. Betydelsefull för detta var bland annat Benoit Pruche (1914–

1984) som översatte texter av Gregorius av Nyssa till modern franska.41 

I ett annat kapitel skriver den amerikanske teologen David Fagerberg om 

gudomliggörelsedoktrinens plats i liturgin. I detta mycket finurliga kapitel breddar han 

liturgibegreppet, som vanligtvis avser kyrkans ceremonier, till att inbegripa människans kosmiska 

prästskap: 

 

Adam and Eve were supposed to rule over creation in royal dominion, as they stood 

under God in cosmic priesthood. They were to receive the world sacramentally, as a gift 

and a grace, and transform the raw material of this world into a eucharistic return of 

thanks. They were to be the tongue of mute creation, with the capacity to give rational 

expression to irrational matters glorification of God.42 

 

Att ”göra liturgi” och att delta i liturgi är alltså att använda världen och materien på det sätt den var 

menad att användas -- att med hjälp av kosmos (och samtidigt hjälpa kosmos) att glorifiera 

skaparen. Liturgin är ett drama genom vilket människor utspelar Kristi liv inför Gud fadern. Det 

hela börjar i dopfunten ”which moistens his dry mortal bones for resurrection” och fortsätter med eukaristin 

som ingjuter ”christs life into his veins […] so that the holy spirit will animate his hands for the kingdoms work”. 

 

38 McInroy 2021, s. 935–936.  
39 McInroy 2021, s. 943–946. 
40 Ohlson & Meconi et al. 2016, s. 148–149; 197. 
41 Ohlson & Meconi et al. 2016, s. 198 
42 Ohlson & Meconi et al. 2016, s. 198  
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Författaren menar att liturgin ingjuter Kristi liv i människan och gör henne lik honom. Utan en 

förståelse för dess gudomliggörande funktion tappar den katolska liturgin sin begriplighet. 43 

I denna bok, som behandlar theosis-begreppet inom en rad olika områden och visar på dess 

centrala närvaro i den romersk-katolska traditionen, finns Karl Rahner omtalad under en enstaka 

rubrik. I samband med detta gör kapitlets författare några nedslag i Rahners ”theology of grace” men 

refererar ej till de texter som ligger till grund för denna uppsats. 

Deification in the Summa Theologiae: A structural interpretation of the Prima Pars (1997) 

A.N Williams – I denna tidskriftsartikel från The Thomist gör författaren gällande att det inte råder 

någon tvekan om att tidiga kristna trodde att deras öde var att ”bli Gud”. Denna trosföreställning 

kan härledas från flera olika bibeltexter men trots detta upphörde den att vara den primära 

modellen för frälsning i västkyrkorna – vad beror detta på?44  

Vanligtvis brukar det sägas att denna förändring har sin rot i en teologisk trend i väst, 

nämligen att fokusera på människans försoning framför hennes rättfärdiggörelse. Samtidigt är det fallet 

att Thomas av Aquino har en mycket välutvecklad doktrin för människans gudomliggörelse i sitt 

stora livsverk Summa Theologiae. 45 Enligt Thomas är det endast Gud som ger människan av den 

gudomliggörande nåden – ”[…] bestowing a parttaking ofthe divine nature”. Denna nåd genererar i henne 

de teologiska dygderna (ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod, 

flit) vilka riktar hennes väsen mot Gud.46 Artikelns författare redogör för många av Thomas 

detaljerade poänger och distinktioner, vilka återfinns utspridda över summan. Bland annat var 

filosofen noga med att påpeka att distinktionen mellan skaparen och det skapade upprätthålls när 

skaparen bjuder in det skapade i sig själv. En annan viktig poäng han gör är ”att vara som Gud” är 

en förutsättning för att kunna ”känna” Gud eftersom Guds ljus omöjligen kan finnas i någonting 

som inte har en gudomlig natur.47 

Williams tecknar, likt andra författare som presenterats under detta avsnitt, en bild av 

gudomliggörelsedoktrinen och dess närvaro i den romersk-katolska traditionen. Däremot saknar 

samtliga dessa texter någon diskussion om dess plats i modern teologi. Inte heller finns någon 

diskussion om dess roll för teoretisk eller praktisk trosundervisning, vilket motiverar till att skriva 

denna uppsats. 

 

 

43 Ohlson & Meconi et al. 2016, s. 227–228. 
44 Williams 1997, s. 219.  
45 Williams 1997, s. 220. 
46 Williams 1997, s. 223–224. 
47 Williams 1997, s. 221; 225. 
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Kapitel 2 – Innehållslig idéanalys av Karl Rahners mariologiska essäer. 

Den första november 1950 förkunnade påven Pius XII dogmen om Jungfru Marias himmelsfärd 

ex-cathedra - ”ur sin stol”. Ett förkunnande som görs av påven ex-cathedra producerar formellt en 

dogm – en läromässig sanning vilken varje individ som påstår sig tillhöra den katolska kyrkans 

trosgemenskap måste bekänna. I den apostoliska konstitutionen Munificentissimus Deus förklarar Pius 

XII att dogmen i fråga växt fram i form av en slags visshet bland de troende, genom den helige 

ande som bor och verkar i dem sedan deras dop: 

 

Thus, from the universal agreement of the Church's ordinary teaching authority we have 

a certain and firm proof, demonstrating that the Blessed Virgin Mary's bodily 

Assumption into heaven- which surely no faculty of the human mind could know by its 

own natural powers, as far as the heavenly glorification of the virginal body of the loving 

Mother of God is concerned-is a truth that has been revealed by God and consequently 

something that must be firmly and faithfully believed by all children of the Church. For, 

as the Vatican Council asserts, "all those things are to be believed by divine and Catholic 

faith which are contained in the written Word of God or in Tradition, and which are 

proposed by the Church, either in solemn judgment or in its ordinary and universal 

teaching office, as divinely revealed truths which must be believed.48 

 

I och med detta fastslår påven formellt en sanning som kyrkan redan har visshet om i kraft av den 

ofelbarhet som proklamationer av detta slag tänks ha. Således betyder det att dogmen i fråga är, 

från den stund den apostoliska konstitutionen publiceras, ett trosmysterium som är lika giltig för 

en katolik som vilken given utsaga som helst i Matteusevangeliet eller Romarbrevet. Naturligtvis 

innebär ett sådant faktum att den också blir av stort intresse för katolska teologer som Karl Rahner.  

I Theological Investigations Volume I: God, Christ, Mary and Grace publicerade Rahner en essä vid 

namn The interpretation of the dogma och the assumption. Essän i fråga är en kommentar på den samtida 

apostoliska konstitutionen som förklarade som en dogm att jungfru Maria aldrig dog kroppsligen 

utan i stället steg upp till himmelen vid slutet av sitt jordeliv.  

Efter ett inledande stycke text gör författaren gällande att trots det stora antal studier som gjorts 

av ämnet finns knappt någon som försökt komma åt den nya dogmens djupare mening. I stället 

har teologer nöjt sig med att fastslå dess självklarhet och överrensstämmelse med vad kyrkan vet 

om Jungfru Maria i övrigt. I och med detta har de också antagit att deras läsare är införstådda med 

vad det till exempel innebär att någon har en glorifierad kropp i himmelen.49 Rahner kallar Jungfru 

 

48 Påven Pius XII, Munificentissimus Deus , Tillgänglig: https://www.vatican.va/content/pius-
xii/en/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus.html [2021-12-07] 
49 Rahner, 1974, s. 215–216. 

https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus.html
https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus.html
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Maria för en utmärkt representation av Guds uttömmande återupprättelse. Genom sitt alltigenom 

glorifierade väsen (både kropp och själ) är hon ett exempel på vilken slags återupprättelse som är 

möjlig.50 Om detta finns mycket att säga och vi kommer att återvända till det snart.  

Inledningsvis påpekar författaren att om man vill komma åt dogmens teologiska substans bör 

man fråga sig vilken kristen trosartikel den tillhör. Detta är fallet eftersom nyfunna sanningar alltid 

kompletterar gamla, det vill säga: de är endast begripliga och meningsfulla när de inordnas i ledet 

av saker vi redan vet om frälsningen – ”The totality of the one saving truth.”51 För Rahner är denna 

totality bäst sammanfattad i den apostoliska trosbekännelsen. Därför frågar han sig till vilken 

trosartikel den nya dogmen tillhör – är det möjligtvis ”född av jungfru Maria”? Detta är korrekt men 

ofullständigt menar han, dessutom är det är långt ifrån den enda trosartikeln i förhållande till vilken 

den nya dogmen ska förstås. Den nya dogmen har, först och främst, att göra med eskatologi och 

tillhör tre olika trosartiklar samtidigt: 1) ”född av jungfru Maria”, 2) ”nederstigen till dödsriket” 

och 3) ”köttets uppståndelse”.  

Att världens frälsare Jesus är ”född av jungfru Maria” betyder delvis att Maria givit Guds logos en 

kropp av sin egen, liksom varje mor gör. Men enligt både bibeltexterna och kyrkans tradition har 

denna händelse (isolerad ifrån allt som följer därav) inte enbart signifikans i de båda parternas 

privatliv, händelsen i sig markerar också ett historiskt och fundamentalt skifte för världen ”inför 

Guds ansikte”. I och med händelsen i fråga gör Guds logos världens öde till sitt eget genom att ta 

sig an det syndiga köttet (det världsliga kött som är ämnat för döden). På grund av detta fick även 

logos lida den oundvikliga död som på ett eller annat sätt följer för allt kött – i vilken all världens 

skuld återlöses.52 

Det bibliska ordet för synd chata (hebreeiska) eller hamartia (grekiska) betyder ungefär ”att missa 

målet”. Eftersom Romarbrevet 6:23 gör gällande att ”Syndens lön är döden” så ska det faktum att 

allt mänskligt kött dör förstås som en konsekvens av synd. Liksom en morot får näring av jorden 

den växer i får en människa sin andliga näring från Gud. Om moroten rycks upp ur jorden dör den 

långsamt, liksom en människa dör andligen när hon rycks bort från Gud, vilket motsvarar det som 

sker när hon väljer hamartia – att missa målet. När hon gör detta dör även kroppen eftersom den 

är animerad av själen och de båda utgör en enhet.53 Döden är således en naturlig konsekvens av 

synden och samtidigt en rättfärdig sådan, varför Rahner kan kalla döden för en återlösning av skuld. 

Hur detta förhåller sig med livsformer utan mänskligt förnuft och utan synd – det vill säga djur 

och vegetation – är inte lika självklart. Traditionellt sett har romersk-katolska tänkare, inte minst 

Thomas av Aquino, menat att det endast är människan som är i besittning av en odödlig själ vilket 

i sin tur lett andra att dra slutsatsen att icke-mänskliga livsformers redan från början var skapta att 

 

50 Rahner, 1974, s. 225. 
51 Rahner, 1974, s. 216. 
52 Rahner, 1974, s. 216. 
53 Katolska Kyrkans katekes, Första delen, §6, vers 362–365. 
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vara ändliga. Andra tänkare, som till exempel Anselm av Canterbury och Duns Scotus, menade att 

allt liv är levande i all evighet i kraft av Guds ”oföränderliga tankar”.54 Oavsett vilket så kan vi tänka 

att en människa som väljer hamartia och vänder sig bort från Gud blir likt ett djur – hon lever endast 

i kraft av kroppen, som är ett djur, och saknar kraft att leva för evigt av sig själv. 

Guds eviga logos människoblivande genom Jungfru Maria är en eskatologisk händelse med en 

flertydig innebörd. Jesus tog på sig människosläktets öde genom att ta sig ann mänskligt kött och 

samtidigt, som ett slags ödets ironi, var det just detta som möjliggjorde mänsklighetens frälsning. 

Allt detta kunde ske genom Maria – i hennes kött och genom hennes tro. Rahner menar att vi alltså 

delvis har Jungfru Maria att tacka för denna frälsning, inte för att den på något sätt kommer från 

henne, utan för att hon var med och möjliggjorde den när hon i tro lät det som var tvunget att ske, 

ske.55 I och med att Jesus fått sitt människokött och mänskliga natur av Maria är hon substantiellt 

och väsentligen inblandad i processen som leder till världens frälsning – när Jesus pinas och 

korsfästs för världens skull gör han det i det kött han ärvt av Maria. 

Rahner menar därför att det är i Jungfru Marias kött och tro som världens frälsning tar sin 

början. När vi instämmer i trosartikeln ”född av Jungfru Maria” bekänner vi inte bara det biologiska 

faktum att Guds logos använde sig av hennes livmoder, utan också att det var i henne och genom 

henne som Jesu frälsning (och endast hans) kom in i världen.56 I sin kropp fick hon motta världens 

frälsning genom den helige ande, därför har kyrkan alltid trott att det är i henne som den mest 

fulländade återupprättelsen av en människa skett.57  

Även Maria föddes, i egenskap av människa och släktskap med Adam, utan den nåd som 

ursprungligen tilldelades människan – den nåd som gjorde henne, i allt väsentligt, till Guds avbild. 

Men i och med att Marias kropp ingöts med Guds logos fick hon uppleva den uppståndelse som ska 

ske i den sista tiden, i sin kropp, medan hon fortfarande levde på jorden. Därför är hon ett perfekt 

exempel på hur en återupprättad människa ser ut och på hur kyrkan kan se ut.58  

Det är intressant att Rahner talar om Maria som ett exempel för kyrkan. Att någonting är ett 

exempel antyder att det är en modell eller en förebild för något annat som har potential att bli det 

likt.59 Den romersk-katolska traditionen tror formellt på Jungfru Marias obefläckade avlelse (vilket 

vi ska se närmare på så småningom) och tänker sig att hon, och endast hon, föddes utan arvsynd. 

Hos Rahner ser vi att hennes obefläckade avlelse inte innebar att hon föddes med ”den nåd som 

ursprungligen tilldelades människan och som, i allt väsentligt, gjorde henne till Guds avbild” vilket 

betyder att dessa ting är distinkta. Det senare fick hon uppleva när hon i tro tog emot Guds logos i 

sin kropp – varför ordet ”återupprättelse” används även om den obefläckade Jungfrun.  

 

54 För mer om detta, se Anselm av Canterburys Monologion; Dun Scotus Ordinatio IV. 
55 Rahner 1974, s. 217. 
56 Rahner 1974, s. 217–218. 
57 Rahner 1974, s. 218. 
58 Rahner1974, s. 218. 
59 Ordet ”exempel” kan härledas från latinets exemptus vilket betyder ”ta ut” eller ”ta bort”. 
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Att Marias fullkomliga återupprättelse kom av det faktum att hon i tro tog emot Kristus i sin 

kropp gör det möjligt att dra en parallell till Eukaristins sakrament, genom vilket en människa, likt 

Maria, får Kristi kropp i sin egen. Utöver detta är det också intressant att Romersk-katolska kyrkan 

formellt lär att en människa bör bekänna sina synder genom botens sakrament innan hon mottar 

eukaristin.60 Om denna formalia följs är hon i någon mening, i likhet med Jungfru Maria, fri från 

synd när hon mottar Kristi kropp i sin egen och följer således Marias modell för återupprättelse. 

Som vi tidigare sett ska theosisbegreppet jämställas med frälsningsbegreppet och samtidigt 

innebär det en process av kontinuerlig omvändelse. En människas omvändelse tar sig uttryck i 

form av fromhetsliv, bön, hängivelse och kontemplation, och sakramenten är en slags medicin som 

får nåden att bryta igenom det fördunklade tillstånd som synden orsakar.61 Guds nåd i sin tur 

kommer till henne på olika sätt genom sakramenten som hon frivilligt mottar. För att begripa detta 

är det viktigt att tänka på nåden som en substans vilken en människa kan ha mer eller mindre av, 

snarare än som en juridisk efterskänkning av synd (även om dessa två modeller kan samexistera). 

Om nåden är en substans kan den ha en direkt inverkan på människan på ett sätt som en juridisk 

efterskänkning inte kan.  

I Jungfru Maria som föddes utan synd fanns inget dunkel att tränga igenom. Därför kunde hon 

fyllas till brädden med Guds nåd (med Jesus bokstavligen) vilket hon gjorde efter att frivilligt ha 

mottagit honom, liksom en katolik frivilligt mottar Guds nåd i form av Jesu kropp i eukaristin. Jesu 

kropp förser henne med människans ursprungliga nåd som i allt väsentligt gör henne till Guds 

avbild, vilken hon gått miste om genom sitt släktskap med Adam och vilken är distinkt från 

arvsynden, vilken är den slags nåd som ligger till grund för återupprättelsebegreppet. 

Som vi har sett menar Rahner att dogmen om Jungfru Marias himmelsfärd tillhör tre kristna 

trosartiklar. Det rör sig naturligtvis om ”född av jungfru Maria” men också om ”nederstigen till 

dödsriket” och ”köttets uppståndelse”. De två senare hör ihop på ett alldeles särskilt sätt – tack 

vare att Jesus dog, steg ner till dödsriket och sedan återuppstod kroppsligen vet vi att det finns ett 

”köttets uppståndelse” menar författaren.62  

Köttets uppståndelse är en verklighet som inte bara tillhör Jesus. Det ”kroppsliga tillståndet” 

(glorifierad kropp eller ej) är helt enkelt ”the outward aspect of the spirit”. Kroppen är andens materiella 

form, med hjälp av vilken den kan vara öppen för resten av världen. Att den befinner sig i världens 

tidsrymd tillsammans med andra kroppar betyder sedermera att det kroppsliga tillståndet 

förutsätter en kroppslig gemenskap och ett kroppsligt ”du”. I denna gemenskap är mitt väsen 

distinkt från ditt och från Guds ande, men ingen lever eller dör oberoende av alla andra.63 När Guds 

 

60 Code of Canon Law, Participation in The Most Holy Eucharist, canon 915–916, Tillgänglig: 
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_lib4-cann879-958_en.html#TITLE_III. 
[2021-12-11]  
61 Lossky 2011, s. 158–161. 

62 Rahner 1974, s. 218–219.  
63 Rahner 1974, s. 219; 217 

https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_lib4-cann879-958_en.html#TITLE_III
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ande inträder i denna gemenskap i form av Jesus blir hans ande öppen för den kroppsliga 

verkligheten och hans gärningar en del av denna ultrakomplexa symbios. Det faktum att hans 

uppståndelse sker i denna tidsrymd visar att uppståndelsen är en del av den. Därför är det också 

omöjligt att uppståndelsen skulle vara en enskild händelse. Rahner stöder denna tes med att hänvisa 

till Matteusevangeliet 27, där flera kroppar (helgonens kroppar) återuppstår tillsammans med Jesus, 

och till och med visar sig för de fortfarande jordlevande.64 Uppståndelsen finns alltså, och tack vare 

det kan människan bli alltigenom frälst i ordets alla bemärkelser och är kapabel till Guds salighet 

med hela sitt odelade väsen.65  

Idéen om den kroppsliga gemenskapen är mycket komplex och innehåller flera intressanta 

aspekter. Det första vi ska ta med oss är hur Rahner talar om kroppen som den yttre aspekten av 

anden, vilken anden formar för sig själv i materien för att kunna vara öppen mot världen.66 Detta 

gör det möjligt att enklare begripa begrepp som människans ”odelade väsen” och varför det 

romersk-katolska kristendomen alltid insisterat på att kroppen och anden är en enhet. När anden 

glorifieras så glorifieras även kroppen och vice versa, och det är därför som fromhetslivet (vilket 

utförs i kroppen) och dess förtjänster (erhållandet av Guds transformerande nåd) är till gagn för 

anden. I likhet med hur antikens filosofer ”for efter det gudomliga” genom sin förnuftsträning, far 

de kristna efter det gudomliga genom sin omvändelse. Medan antikens filosofers förnuftsträning 

innebar en slags askes och en vilja som riktades mot det högsta goda (rationalitet/logos) i en strävan 

att få erhålla det67, innebär den kristna omvändelsen ett fritt och medvetet avståndstagande från 

hamartia i kroppen och en vilja riktad mot det högsta goda (Gud: Kristus/logos) i en strävan att få 

erhålla det. 

Det andra vi ska ta med oss är att författaren gör gällande att köttets uppståndelse innebär att 

en människa är kapabel till Guds salighet med hela sitt odelade väsen. I denna formulering säger han 

något i stil med att en människa har potential att existera i ett överjordiskt tillstånd av salighet med 

hela sitt odelade väsen, där hon lever i fulländad gudsgemenskap. Här blir det helt naturligt att dra 

en parallell till theosisbegreppet som innebär en sammansmältning av människans natur med den 

gudomliga naturen.68 Gudomliggörelse innebär att människans natur blir till Gud samtidigt som 

hon förblir en skapad människa till sitt väsen, liksom Kristus förblev Gud till sitt väsen när han till 

sin natur blev människa genom inkarnationen.69 Detta är naturligtvis också det mest fullkomliga 

sätt på vilket en människa kan erhålla det högsta goda - att få dela Guds natur och salighet. 

 

64 Rahner 1974, s. 220. 
65 Rahner 1974, s. 219. 
66 Ordet aspekt kommer av latinets aspe’ctus och betyder ”synpunkt” eller ”synvinkel” av en sak. Att kroppen är en 
aspekt av anden betyder sedermera att kroppen är anden betraktad från en särskild synvinkel – den är verkligen anden 
och inte någonting annat. 
67 Hadot 2015, s. 80–81 
68 Lossky 2011, s. 110. 
69 Lossky 2011, s. 76. 
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Om vi vet tre ting: 1) kroppen och anden är ett och en glorifierad ande innebär en glorifierad 

kropp och vice versa, 2) en glorifierad människa är en som nått sin fulla potential, Guds salighet, 

samt 3) en människas död är en naturlig konsekvens av hamartia, eftersom själen (och därför också 

kroppen) får sin näring från Gud, vem den valt bort, och därför dör så begriper vi också att en 

glorifierad kropp behöver dö lika lite som en glorifierad ande behöver dö. Lika mycket som en 

glorifierad ande ”passar in i himmelriket” gör en glorifierad kropp.  

Att jungfru Maria är ett utmärkt exempel på hur en fullkomligt återupprättad människa ser ut 

betyder att hon är ett exempel på en människa vars odelade väsen nått Guds salighet – vilket är alla 

människors potential - och på grund av detta var lämpad att bära Gud i sin livmoder. Att hon var 

salig betyder även att hennes kropp inte behövde dö, den kunde utan problem passera in i himmelen 

eftersom den var av samma natur som Gud själv. Det var alltså inte hennes obefläckade avlelse 

som gjorde henne salig. Att hon föddes fri från arvsynd betyder endast att hon hela sitt liv var 

fullkomligt mottaglig för den nåd som skulle glorifiera henne, och gjorde så fullkomligen i samma 

stund som hon mottog den i tro. Det var när hon fick motta denna nåd som hon fick uppleva den 

uppståndelse som ska ske i den sista tiden i sin kropp medan hon fortfarande levde på jorden.70 

Rahner fortsätter med att fråga sig hur vi ska tänka på ett kroppsligt tillstånd av detta slag – är 

det ens möjligt? Jesu uppståndelse ger inte någon vidare inblick i detta tillstånd, menar han, annat 

än att det finns och att det kött som uppstår är detsamma som när det dog, vilket Jesus också säger 

till de lärjungar som får röra vid honom.71 För oss är det värt att notera att det faktum att lärjungarna 

rör vid honom, samt att helgonen visar sig för dem tillsammans med honom, betyder att 

glorifierade kroppar och icke-glorifierade kroppar kan befinna sig i samma rum.  

Vidare hänvisar författaren till aposteln Paulus som talar om denna kroppsliga 

transformation i Första Korinthierbrevet 15:72   

 

Nu undrar någon: »Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?« Vilken 

enfaldig fråga! Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den 

blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. […] Med detta vill 

jag ha sagt, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte 

ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall 

alla förvandlas, […]. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs 

i odödlighet.73  

 

 

70 Rahner 1974, s. 218; innan den fullkomliga transformationen är människan en Imago dei in potentia. 
71 Rahner 1974, s. 220–221; - Som vi ser i Johannesevangeliet 20 har Jesu glorifierade kropp till och med kvar hålen i 
händerna. 
72 Rahner 1974, s. 221. 
73 Första Korintierbrevet 15:35-53, Bibel 2000. 
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Rahner ser att löftet om en glorifierad kropp – en kropp likt Marias – finns hos Paulus och 

spekulerar kring en sådan kropps metafysiska egenskaper och dess förhållande till tid och rum. De 

tidiga kristna tänkte på himmelriket som en plats eller en rymd, med vilken en glorifierad kropp 

delade kvalitéer och därför kunde träda in i. Idag är denna föreställning delvis ålderdomlig och 

teologer betraktar vanligtvis himmelriket som ett tillstånd bortom alla vi känner till och således 

svårt att tala om som någon slags rymd. Detta gör det också problematiskt att tänka på Kristi 

himmelsfärd (eller Jungfru Marias himmelsfärd för den delen) som ett fysiskt uppstigande.  

Begreppet ”plats” är ett begrepp som uppstår genom att rörelse förekommer och historiska 

händelser inträffar. Författaren gör gällande att när någonting så radikalt som en glorifiering sker 

uppstår ett rumsligt tillstånd av ett helt nytt slag - ett som inte längre är en del av den rymd vi är 

bekanta med och inte heller har någon plats i det. Därför kan vi omöjligen beskriva eller begripa 

en glorifierad kropp - vi måste postulera den liksom vi måste postulera himmelriket med hjälp av 

begrepp vi förstår.74 Det är värt att notera att det inte är någon funktionell skillnad på den moderna 

teologiska föreställningen om den glorifierade kroppens förhållande till himmelriket och den 

ålderdomliga. Den moderna teologin har i stort sett bytt ut talet om kvalitéer hos kroppen vilka 

den delar med himmelriket, mot att i stället tala i apofatiska termer om dem båda. Funktionen är 

dock snarlik: en kropp som befinner sig i ett för oss obegripligt tillstånd (tillstånd X) träder in i ett 

obegripligt tillstånd, vilket är av samma slags obegriplighet som kroppen (tillstånd X). 

För oss är det rimligt att tänka att en glorifierad kropp, vilken befinner sig i ett helt nytt 

rumsligt tillstånd, existerar på helt andra villkor än de kroppar i vår tidsrymd. Av detta kan det till 

exempel följa att en sådan kropps hörsel inte är begränsad till att endast uppfatta ljud från inuti sin 

egen tidsrymd och runtomkring sig, vilket kan förklara varför helgonen antas kunna höra de 

jordlevandes böner. Som vi har sett i Vladimir Lossky är helgonen de som på ett mystiskt sätt 

uppgått i gudomen (nått Guds salighet med sina odelade väsen).75 Rimligtvis är det också därför 

som de plötsligt kan dyka upp och ”stå mitt ibland dem” som Kristus själv i Lukasevangeliet 24, 

eller som när han och de heligas kroppar visar sig för apostlarna. Ett helgon är av samma natur 

som Kristus själv, hon förblir människa till sitt väsen medan hennes natur blir till Gud, liksom Gud 

blev människa till sin natur samtidigt som han förblev Gud till sitt väsen, varför en glorifierad 

människa delar många av hans egenskaper. I anknytning till detta minns vi även att Romersk-

katolska kyrkans formella lärosatser gör gällande genom katekesen att ”Guds ende Son ville att vi skulle 

få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar.”76  

Den romersk-katolska kyrkan har en tradition av tro på så kallade ”Mariauppenbarelser” där 

Jungfru Maria tänks ha visat sig för troende inuti vår tidsrymd. Några av de mest nämnvärda 

exempel på detta är Vår fru av Lourdes (1858, Frankrike), Vår Fru av Fatima (1917, Portugal) och 

 

74 Rahner 1974, s. 222. 
75 Lossky 2011, s. 87. 
76 Katolska Kyrkans Katekes, del 1, kapitel 2, paragraf 460. 



24 

Vår fru av Guadeloupe (1531, Mexiko). Eftersom denna uppsats teori delvis utgår från en Ortodox 

redogörelse för theosisbegreppet är det värt att uppmärksamma att tron på Mariauppenbarelser 

förekommer också i Ortodox kristen tradition. Ett exempel på detta är Vår fru av Zeitoun 

(Egypten, 1968). Det är alltså sannolikt att den teologiska förklaringen till förekomsten av 

Mariauppenbarelser har att göra med att Maria har en gudomliggjord kropp, vilken existerar på 

villkor som tillåter henne dyka upp och försvinna på detta sätt – likt Kristus själv. 

Den romersk-katolska traditionen ser inkarnationen som en historisk händelse – den är 

berättelsen om när den materiella och den gudomliga världen möttes en gång för alla. Inkarnationen 

är en bro mellan dem båda tack vare att Guds ande blev öppen för världen när Guds ande formade 

sig en kropp i materien. Det är också i denna händelse som den materiella världen får en ny 

gudomlig dimension och en ny ordning.77 Vi kan anta, på goda grunder, att Rahner använder 

ordningsbegreppet i dess mest rimliga thomistisk-filosofiska mening – nästan som en synonym till 

dimension, från vilken somliga av verklighetens egenskaper utgår.78  

För Rahner är föreställningen att vår verklighet måste transformeras och inte bara ersättas 

central. Den nya himlen och den gamla jorden kommer att dela ontologisk rot, det vill säga, världen 

kommer att övergå till ett tillstånd som är helt annorlunda jämfört med vad vi kan föreställa oss 

utifrån vår erfarenhetsvärld, men det kommer att vara samma värld.79 Därför ska vi inte tänka på 

en kommande världen som någonting som fullkomligt saknar koppling till denna värld. Den icke-

glorifierade världen vi lever i och den kommande världen är objektivt koherenta och den förra kan 

användas för att uttrycka den senare.80 Att detta är möjligt innebär att materia, som i sig är död, har 

en gudomlig ordning sedan inkarnationen, från vilken gudomliga ting verkligen kan utgå när den 

används i tro (så som Guds nåd utgår från Kristi kropp i eukaristin eller smörjelsens olja). Vi bör 

minnas att materiella föremål så väl som människor konsekrerades till Gud även före inkarnationen 

(i gammaltestamentliga berättelser) och att dessa även då representerade det gudomliga. Av 

författarens resonemang följer att vi måste tänka på dessa som en slags typologi – deras förekomst 

var ”profetisk” och vittnade om den tid då materia verkligen skulle komma att vara gudomlig.  

Ett glorifierat ting bibehåller en ontologisk koppling till den icke-glorifierade världen - det är 

en del av två i slutändan oskiljaktig verkligheter. Det är på grund av detta som vi kan tala om en 

glorifiering som någonting som sker på en bestämd tid och plats i denna värld även om en 

glorifiering i sig innebär att tinget i fråga, från det glorifierande ögonblicket, inte längre är en del av 

denna värld. I anslutning till detta är det naturligt att dra en parallell till Jesu svar till Fariséerna i 

 

77 Rahner 1974, s. 222–223. 
78 Encyclopedia Britannica, Thomism, Tillgänglig: https://www.britannica.com/topic/Thomism/Decline-and-revival-
through-the-mid-20th-century. [2022-01-04]. För Thomas av Aquino har den mänskliga kroppen två ordningar: en 
organisk och en icke-organisk (läs: själ). Den organiska ordningen är den fakultet från vilken sinnena utgår medan den 
icke-organiska är den från vilket intellektet utgår. 
79 Rahner 1974, s. 223. 
80 Rahner 1974, s. 223. 
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Lukasevangeliet 17 där han gör gällande att Guds rike inte kommer på ett sådant sätt att man kan 

se det, utan att det redan finns inom dem. I detta fall kan vi tänka oss att ”Guds rike” är detsamma 

som ”Guds nåd” vilket är den substans som finns i människan och i materien (i materiens gudomliga 

ordning) sedan inkarnationen, vilken fungerar transformerande i kombination med tro. Ett 

liknande resonemang kan även användas om senapsfröliknelsen i Markusevangeliet 4 vilket när det 

sås ”växer till att bli större än alla köksväxter och får så stora grenar att himmelens fåglar kan bygga bo i dess 

skugga.” I denna liknelse liknas Guds rike med någonting som växer och blir stort, liksom Guds 

rike ”växer fram” genom tro och kontinuerlig omvändelse hos en människa. Genom att tänka på 

detta sätt begriper vi varför Jesus kan säga att Guds rike ”är här” och samtidigt ännu inte här.  

Efter att ha diskuterat den glorifierade kroppens metafysik återvänder Rahner slutligen till 

dogmen om Jungfru Marias himmelsfärd. Trosartikeln ”född av jungfru Maria” innebär inte bara 

att Maria är Guds moder, den innebär framför allt att det var i henne och genom henne, i hennes 

kött och genom hennes tro, som den eskatologiska frälsningshändelsen ägde rum, vars essens är 

allting som följde därefter.81 Sinnebilden som följer av denna preposition är att Maria är likt en 

portal genom vilken Guds rike kommer in i världen. Att guds rike ”är här” innebär, som vi har sett, 

att världen har en gudomlig ordning sedan inkarnationen från vilket guds transformerande nåd 

emanerar och förvandlar världen och dess människor till den kommande världen. Förvandlingen 

förutsätter tro och omvändelse från synd för att ta plats. Hur transformationen av icke-levande 

materia, livsformer utan förnuft samt tid och rum ska gå till ger författaren oss inga tydliga redskap 

för att förstå. Vi kan bara inferera att detta har att göra, i alla fall delvis, med någon slags 

konsekration av dessa ting i tro, vilket vore koherent med den kristna föreställningen att människan 

härskar över och ansvarar för jorden.82  

Frälsningshistorien är så pass långt gången att det sedan uppståndelsen kan finnas människor 

i vilka synden (och döden) redan är besegrade. Vi kan inte med säkerhet säga hur många de är eller 

vilka de är (Jungfru Maria är naturligtvis undantaget) men vi vet att kyrkans framtid är just detta, 

menar Rahner; en gemenskap av saliga kroppar varav Maria är den mest utmärkta representationen. 

I dessa individer har himmelriket verkligen manifesterat sig tack vare den transformation som tog 

plats när de omvände sig fullkomligt i tro.83 Världen befinner sig just nu i en övergångsfas som 

innebär att himmelriket springer fram ur dess gudomliga dimension. Det obegripliga tillstånd vi för 

tillfället kallar ”himmelriket” är identiskt med vad vi kommer att kalla ”den nya jorden” när detta 

framspringande är fullbordat.  

Som en avslutande kommentar gör Rahner gällande att anledningen till att protestantiska 

kristna förkastar dogmen om Jungfru Marias himmelsfärd är att de enbart har en theology of the cross 

vars löften ligger framför dem i tiden. I protestantisk teologi saknas föreställningen att Guds 

 

81 Rahner 1974, s. 224. 
82 Föreställningen att människan härskar över jorden härleds vanligtvis ifrån Första Mosebok 1:26-28.  
83 Rahner 1974, s. 226. 
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fullkomliga seger och glorifiering redan finns i världen, i stället tillhör allt detta en tid som ännu 

inte är kommen. För Rahner är dogmen om Jungfru Marias himmelsfärd i själva verket en 

påminnelse om att himmelriket redan inlemmat världen och håller på att springa fram ur den i detta 

nu, även om denna process inte är lika fullbordat överallt som den är i Maria ännu.84 

År 1854, nittiosex år innan dogmen om Jungfru Marias himmelsfärd förkunnades av påven 

Pius XII, blev dogmen om Jungfru Marias obefläckade avlelse förkunnad för den Romersk-katolska 

kyrkan. I den apostoliska konstitutionen Ineffabilis Deus förklarade påven Pius IX högtidligt att 

trosföreställningen att Maria föddes utan synd återfinns hos kyrkofäderna och i deras 

bibeltolkningar: 

 

No wonder, then, that the Pastors of the Church and the faithful gloried daily more 

and more in professing with so much piety, religion, and love this doctrine of the 

Immaculate Conception of the Virgin Mother of God, which, as the Fathers 

discerned, was recorded in the Divine Scriptures; which was handed down in so many 

of their most important writings; which was expressed and celebrated in so many 

illustrious monuments of venerable antiquity; which was proposed and confirmed by 

the official and authoritative teaching of the Church. Hence, nothing was dearer, 

nothing more pleasing to these pastors than to venerate, invoke, and proclaim with 

most ardent affection the Virgin Mother of God conceived without original stain.85 

 

Pius IX fortsätter sedan med att berätta hur biskopar, ordensfolk och till och med kungar och 

kejsare över århundradena vädjat till Heliga stolen att få denna dogm förklarad. Som vi ser finns 

en slående likhet i de apostoliska konstitutionernas karaktär – de gör anspråk på att ge kyrkans folk 

full tillgång till ett mysterium de redan hade visshet om, mot vilket de nu fullkomligt kan rikta sin 

tro. 

Karl Rahners essä The immaculate conception från Theological Investigations Volume I: God, Christ, 

Mary and Grace inleds med att han, i likhet med i The interpretation of the dogma och the assumption gör 

gällande att man måste ta sig an varje ”ny” sanning genom att se hur den relaterar till äldre 

sanningar. Den nya sanningens mening och substans blir begriplig genom referenser till ”den 

kristna tron i sin helhet”. En ny dogm har ju inte alltid funnits explicit närvarande i människors 

sinnen, utan har i stället växt fram ur de kristnas kollektiva förståelse för sin tro.86  

Dogmatik är en egendomlig typ av vetande som kan jämföras med hur en människas vishet 

växer över tid, och fler och fler sanna trosföreställningar om hur saker och ting förhåller sig 

”faller på plats” och ordnar upp helheten. Jungfru Maria är endast begriplig i förhållande till 

 

84 Rahner 1974, s. 226–227. 
85 Påven Pius IX, Ineffabilis Deus, Tillgänglig: https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9ineff.htm (2021-12-27) 
86 Rahner 1974, s. 202. 

https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9ineff.htm


27 

kunskap om Jesus. Den som inte har någon förståelse för den katolska tron på att Guds ord blev 

människa, i Adams kött, med syfte att världen skulle återupprättas inför Gud kan omöjligen 

begripa Jungfru Maria heller, menar författaren. Den grad av seriositet med vilken någon tar 

mariologiska dogmer är en indikation på hur seriöst hon också tar kristologiska dogmer.87   

Maria är verkligen Guds moder. Detta moderskap innebär inte endast att Maria är mor till 

Jesus (som är Gud) utan innebär också en avgörande frälsningshistorisk händelse – mer 

betydelsefull än Abrahams tro eller förbundet i Sinaiöknen. På grund av att Maria gick med på att 

bära den inkarnerade Guden i sin livmoder släppte hon in Guds eviga logos i det syndiga kött som 

utgör oss alla. Hon är alltså mor och begynnelsen till den gudomliga ordning som nu finns i 

världen och i oss, från vilken himmelriket springer fram och sakta men säkert gör allting nytt. 

Rahner insisterar på den stora betydelsen av hennes frivilligheten inför för denna händelse. 

Hennes frivillighet innebär 1) att hon är Guds moder personligen – det är inte som om en biologisk 

process i henne producerade till den inkarnerade Guden per automatik, utan att hon var 

inblandad, samt 2) manifesterar för kyrkan att återupprättelse bygger på frivillighet.88 Mänskligt 

moderskap generellt bygger på frivillighet, allt annat vore en kränkning av den mänskliga 

värdigheten vilket vore något otänkbart från Gud.89 

Här ser vi ännu en aspekt av hur Maria är ett exempel för kyrkan. Det blir återigen naturligt 

att dra en parallell till Vladimir Losskys redogörelse för theosisbegreppet, där han gör gällande att 

gudomliggörelse (vilket är detsamma som återupprättelse/frälsning) är en fråga om en 

förvandling vilken uppnås i synergi mellan människans fria vilja och Gud som tillåts förvandla 

henne, genom att hon manifesterar omvändelse i sitt liv.90 Marias fria val har alltså möjliggjort alla 

andras förmåga att välja återupprättelsen för sig själva. Hennes val är en eskatologisk händelse 

som markerade slutet för den långa ”brottning” som pågått mellan Gud och mänskligheten, i 

vilken Gud ständigt förhandlade med de gammaltestamentliga profilerna om utgivande respektive 

återhållande av sin nåd, baserat på deras lydnad gentemot lagen.91 Konceptet ovan blir mer 

lättbegripligt om vi vet att Israel betyder ”Brottas med Gud” av hebreiskans Ysra (ungefär: brottas 

med/kämpa med) och El (Gud). Det är bland annat upphörandet av denna ”brottning” som 

avses med trosföreställningen att vi inte längre ”lyder under lagen” som författarna till 

Romarbrevet, Första Korinthierbrevet och Galaterbrevet gör gällande. Sedan Jungfru Marias ja 

finns ett nytt förbund och därför finns också Guds nåd permanent i världen.  

Hur ska vi då tänka på den obefläckade avlelsen och vad ska vi lära oss av den? Rahner 

inleder denna diskussion med att föra våra tankar till det soteriologiska tillståendet hos ett odöpt 

barn. Vanligtvis säger vi om ett sådant barn att det har arvsynd, saknar Guds frälsande nåd och 

 

87 Rahner 1974, s. 202–203. 
88 Rahner 1974, s. 203–204; 206 
89 Rahner 1974, s. 209. 
90 Lossky 2011, s. 158–161. 
91 Rahner 1974, s. 205. 
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att dess kropp ännu inte är ett ”tempel för den helige ande”. Vi tvekar dock inför att säga att ett 

sådant barn befinner sig i djävulens domän, att Guds vrede hänger över det och att barnet är en 

förtappad varelse. Sanningen är att innehållet i de senare påståendena är identiskt med innehållet i 

de förra – de senare påståendena är en logisk konsekvens av de förra, så varför tvekar vi?92 

Anledningen till att vi tvekar är att vi vet att detta odöpta barn redan, i någon mening, är objekt 

för Guds nåd endast i kraft av att ingå i Guds plan för världen genom Kristus. I samma 

utsträckning har barnet ett slags ”fjärranspråk” på Guds nåd genom Kristus, även om detta 

anspråk inte gjorts ännu.  

Samexistensen av å ena sidan Guds frälsande nåd och å andra sidan arvsynden i spädbarnet 

innebär att barnet befinner sig i en supratemporal existens (en existens som transcenderar tid).93 

Därför kan barnet ”tillräknas” hela den tidsliga process genom vilken det över sin livstid blir en 

rättfärdig människa och överkommer sin synd, på ett enda ögonblick i dopets sakrament. I dopet 

förmedlas alltså ett helt liv av Guds nåd på ett ögonblick. Som vi sett kan vi med fördel tänka på 

Guds nåd som en slags substans, vilken en människa kan ha mer eller mindre av, och vilken har en 

livgivande och transformerande effekt på hennes odelade väsen. Arvsynden innebär en nedärvd 

brist på Guds nåd i köttet och således en defekt, eller en avvikelse från människans ursprungliga 

design som Imago dei. Konsekvenserna av denna defekt är flera, bland annat en fallenhet hos 

henne att söka tillfredsställa kroppens naturliga begär (eftersom kroppen i sig är ett djur) över att 

göra Guds vilja och Guds avsikt för dessa begär.94  

I sin redogörelse för hur Guds nåd förmedlas till en människa genom dopet antyder Rahner 

att hennes fallenhet för synd kan övervinnas genom att hon göra sig mottaglig för Guds nåd 

genom omvändelse. Hon får ett förskott på frukten av övervinnandet och blir rättfärdig genom 

dopet. Detta är möjligt på grund av den supratemporala existensen i vilken en odöpt människa 

befinner sig i kombination med att Gud själv inte är bunden till tid. Att hon får detta förskott 

betyder dock inte att hennes fallenhet för synd upphör i samma ögonblick – detta är en seger 

som fortfarande måste vinnas inuti tiden trots att Gud, i sin välvilja, redan tillräknat henne den.  

Samma supratemporala sätt att agera från Guds sida föreligger i fallet med Jungfru Maria när hon 

1) redan från sin begynnelse verkligen hade överkommit arvsynden och 2) i samma ögonblick som 

hon fick bära Gud i sin livmoder fick uppleva köttets uppståndelse medan hon fortfarande var 

vid liv. Gud ”plockade” en singularitet ur tidsrumshistorien och aktualiserade den inuti Maria i 

förväg.  

Författaren fortsätter med att diskutera Guds förhållande till en människovarelses fria vilja. 

Han gör gällande att Gud kan vilja en särskild handling av en människa innan hon beslutat att 

 

92 Rahner 1974, s. 206. 
93 Rahner 1974, s. 206–208. 
94 Encyclopedia Britannica, original sin, Tillgänglig: https://www.britannica.com/topic/original-sin (2021-12-29); 
Brittanica Academic, sin, Tillgänglig: https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/sin/67887 
(2021-12-29). 
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utföra den, utan att detta innebär att handlingen i fråga inte är fri. Gud har alltså, på något vis, 

skänkt människan en frihet som föregår även Guds förutbestämda vilja för henne. Hur detta 

koncept går till förblir ett mysterium erkänner Rahner. För enkelhetens skull kallar han det för 

predestination men är noga med att utesluta att detta skulle ha någon fatalistisk eller deterministisk 

innebörd. Jungfru Marias samtycke till sin predestinerade roll i frälsningshistorien var alltså 

förutbestämd samtidigt som den var helt frivillig, i kraft av hennes fria viljas förmåga att föregå 

predestinationen.95 Hur märkligt detta än låter kan vi tänka att även detta förhållande kommer sig 

av Guds spaciotemporala transcendens, vilken innebär att Gud känner till- och kan få en viss 

verklighet att föregå dess förverkligande. Av samma koncept följer också att Jungfru Marias 

obefläckade avlelse möjligtvis kan vara hennes egen bedrift, fullkomligt realiserad i henne före sitt 

tidsliga förverkligande. Detta skulle också förklara varför hennes obefläckade avlelse är så 

beundransvärd för kyrkan – ingen kan säga att hon ”glidit in i Guds salighet på en räkmacka” 

eftersom hennes seger över synden är hennes egen. 

Märk väl att resonemanget ovan innebär att frukten av en fullkomlig och frivillig 

omvändelse realiserades i Maria ”före sin tid” så att Guds transformerande nåd kunde 

gudomliggöra henne på ett ögonblick och göra henne till en perfekt avbild. Detta är vad kyrkan 

beundrar i henne och således varför hon betraktas som en förebild och ett exempel. För andra 

troende ser denna process annorlunda ut (men likväl samma process). I stället innebär processen 

en kontinuerlig omvändelse över tid, manifesterad som ett fromhetsliv, vilket syftar till att låta 

Guds transformerande nåd genomsyra hennes odelade väsen och således göra henne till Guds 

avbild. Vi kan tänka oss att en människa med synd är likt ett vattenkärl fyllt med sand. Sanden i 

kärlet är malplacerad och för att kunna fyllas fullkomligt med vatten måste kärlet uttömma sig själv 

på sand så att vattnet kan ta dess plats. I Jungfru Marias fall var det dock nödvändigt att hon 

skulle födas ”utan sand” eftersom den omedelbara gudomliggörelsen var nödvändig för att hon 

skulle kunna bära inkarnationen. Det är nämligen otänkbart att någonting ”oheligt” ska kunna 

bära Gud (bokstavligen) inuti sig – en preposition vi strax ska se närmare på. Rahner gör gällande 

att den obefläckade avlelsen ingår i trosartikeln ”född av jungfru Maria” av ren nödvändighet. 

Jesu obefläckade kropp är ärvd av henne och hon fick uppleva både rättfärdiggörelse och 

gudomliggörelse i förberedelse för inkarnationen. När Gud ville inkarnationen så ville Gud också 

jungfru Marias obefläckade avlelse i en och samma viljeakt.96 

För att få en djupare insikt i detta är det värt att uppmärksamma att den tidiga kyrkan 

liknade Jungfru Maria vid Förbundsarken, den ark som israeliterna bar genom öknen under 

noggranna föreskrifter och senare placerade i det allra heligaste rummet i Salomons tempel. 

Enligt de bibliska texterna innehöll arken betydelsefulla föremål som påminde om Israeliternas 

 

95 Rahner 1974, s. 209. 
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förbund med Gud. I den fanns Mose stentavlor med lagen, Aarons överstepräststav samt ett kärl 

fyllt med manna – födan som regnade över israeliterna från himmelen.97 Till de kyrkofäder som 

gör denna liknelse hör bland annat Gregorios Thaumatourgos (213–270) i sin On the Annunciation 

to the Holy Virgin Mary samt Athanassios av Alexandria (296–373) i Homily of the Papyrus of Turin. 

Även katolska kyrkans katekes, vilken innehåller kyrkans officiella lärosatser, kallar Maria för 

”förbundsarken”.98 Liknelsen är typologisk och syftar till att visa att liksom förbundsarken 

innehöll Maria 1) Guds ord, (stentavlorna), 2) Översteprästen (Aarons överstepräststav), samt 3) 

”Födan från himmelen” – Jesu kropp, vilken de kristna skulle komma att äta i eukaristin (kärlet med 

manna).  

Israeliterna betraktade arken som mycket helig och hade noggranna föreskrifter om rituell 

renhet i dess närvaro. De bibliska texterna gör gällande att Arken var ett centrum för Guds 

närvaro och att Gud talade till Moses från dess lock. Gud visade också sin närvaro i form av ett 

moln ovanför den, vilket om någon som skådade olovligt ledde till döden. I Andra Samuelsboken 

6 samt Första Krönikeboken 13 återfinns dessutom en berättelse om en Israelit vid namn Uzzah 

som rör vid förbundsarken och dör eftersom han inte följt de rituella föreskrifter som förelåg. De 

rituella föreskrifterna i sin tur betraktas, av kristna teologer, som en slags typologisk pedagogik 

gentemot israeliterna - deras syfte var att lära Guds folk om den absoluta nödvändigheten av 

andlig ”renhet” för den som vill träda fram inför Gud. Detta koncept motsvaras typologiskt i 

Nya testamentet av att vara ren från synd vilket sägs vara den verkliga renheten, vilken Gud själv 

skänker genom Kristus.99 Av den principiella vikten av renhet för den som vill träda fram inför 

Gud kan vi härleda att det vore narrativt otänkbart för Jungfru Maria att ha varit ”oren” när hon 

skulle bära Guds logos inuti sig. Något sådant hade sannolikt dödat henne. Därför behövde hon 

göras helig genom Guds nåd, så att hon delade Guds natur innan inkarnationen kunde ske. En 

gudomliggörelse sker, som vi har sett, enbart med en människa som är fri från synd.  

Rahner gör gällande att kristusinkarnationen och Jungfru Marias helighet ingår i en och 

samma predestination från Gud. Guds absoluta viljeakt var att frälsaren skulle komma till världen 

genom Marias frivilliga fiat, och genom sitt frivilliga moderskap skulle Maria få fullständig 

återupprättelse.100 Således ingår den obefläckade avlelsen i trosartikeln ”Född av Jungfru Maria” av 

ren nödvändighet. Guds frälsningshistoriska plan inbegrep Marias helighet sedan alltid, i det att 

den inbegrep själva inkarnationen – den ena hade inte funnits utan den andra. Samma sak kan 

inte sägas om någon annan människa än Maria. Alla andras möjlighet till frälsning och 

 

97 I Andra Mosebok 25 beordrar Gud Mose att förbundstecknet (stentavlorna) ska placeras i arken. I Andra Mosebok 
16 beordrar Gud Mose och Aaron att även placera ett kärl med manna däri. I Fjärde Mosebok 17 beordrar Gud 
slutligen att Aarons överstepräststav, som hade blommat och producerat mandlar, skulle placeras i arken. Även 
författaren till Hebreerbrevet räknar upp arkens innehåll i brevets 9:e kapitel.  
98 Katolska Kyrkans Katekes, del 4, kapitel 2, paragraf 2676. 
99 För mer om detta, se till exempel Himlarnas Drottning : Guds moder i Guds ord av Scott Hahn. 
100 Rahner 1974, s. 209–210. 
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gudomliggörelse beror på Marias gudomliggörelse samt Kristi försoningsoffer i stället för att ingå i 

det.101  

En viktig insikt som Kyrkan successivt nått klarhet i med hjälp av Maria, menar Rahner, är 

att frälsningsbegreppet inte nödvändigtvis förutsätter ett förflutet av synd och alienation från 

Gud. Någon som är bevarad från arvsynden är lika radikalt befriad och återlöst som vem som 

helst, om inte ännu mer. Både i fallet med en individ som har ett förflutet av synd och i Marias 

fall är det Guds transformerande nåd som ligger bakom både 1) överkomsten av den syndiga 

böjelserna och 2) glorifiering av individens odelade väsen.102 Detta sker som vi har sett genom en 

slags symbios mellan människan som tillåter förvandling och Gud som förvandlar. 

Inte allas gudomliggörelse fullbordas under jordelivet. Den romersk-katolska traditionen lär 

formellt att en troende vars gudomliggörelse inte fullbordats innan hennes död träder in i 

Skärselden.103 I Skärselden renas hon från sina återstående synder, liksom en nål steriliseras i en 

eldslåga, och gudomliggörelsen fullbordas så att hon till slut befinner sig i det, för oss obegripliga 

tillstånd vi tidigare kallat ”X”. När hennes natur är densamma som himmelrikets (och Guds) kan 

hon lämna Skärselden och träda in däri och tillsammans med helgonen vänta på att få sin 

glorifierade kropp tillbaka vid ”köttets uppståndelse”.   

Skärselden är någonting helt distinkt från Gehenna (”Helvetet”/de fördömdas tillstånd). Varje 

själ som träder in i Skärselden har dött i Guds vänskap – det vill säga i ett tillstånd av nåd och är 

således ”öronmärkt” för himmelriket. Tron på detta tillstånds existens härleds bland annat från 

Första Korinthierbrevet 3 där författaren gör gällande att vissa själar kommer att räddas endast 

”som genom eld”. Nutida romersk-katolska teologer har spekulerat kring huruvida ”elden” ska 

förstås som Gud själv, vem flera gånger i de bibliska texterna manifesterar sig som en teofani av 

just eld (Bland annat Josef Ratzinger/Påven Benedictus XIV).104 Skärselden är blott den sista 

utposten för en räddad själ vars gudomliggörelse inte fullbordats under jordelivet. Detta är, får vi 

väl erkänna, sannolikt fallet för de flesta av oss.  

Som vi nu förhoppningsvis har sett fungerar föreställningen om gudomliggörelse utmärkt för 

att föra samman och förklara det logiska sambandet mellan olika romersk-katolska teologiska 

kategorier. Denna doktrin ger oss redskap att bättre förstå teologiska kategorier som: imago dei 

och arvsynd, himmelriket, köttets uppståndelse, en glorifierad kropp, helgon, helgontillbedjan, 

Mariauppenbarelser, syftet med sakrament och fromhetsliv, jungfru Marias obefläckade avlelse, 

jungfru Marias himmelsfärd och Skärselden. Allt detta tjänar eller är exempel på det vi postulerat 

är människans ändamål – att gudomliggöras och komma att dela Guds natur.  

 

101 Rahner 1974, s. 210. 
102 Rahner 1974, s. 211. 
103 Katolska Kyrkans Katekes, del 1, kapitel 2, paragraf 1030–1032. 
104 För mer om detta, se Josef Ratzinger, Eschatology: Death and Eternal Life (1988). 
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Sammanfattning och slutsats 

De två essäer av Karl Rahner som legat till grund för denna uppsats: Interpretation of the dogma of the 

assumption samt The immaculate conception, är två dogmatiska essäer med fokus på Mariologi. Texterna 

har en hög koncentration av varierande romersk-katolsk teologi och metafysik, varför de tjänar 

denna uppsats syfte utmärkt – att undersöka huruvida theosis kan vara en koherent filosofisk bas 

till romerskt-katolsk tro och fromhetsliv. Uppsatsen har varit ett bidrag till att 1) utveckla en kristen 

filosofi som 2) genom att begripliggöra och logiskt förklara sambandet mellan flera olika teologiska 

kategorier, tjäna ett teologipedagogiskt ändamål. Detta betyder att jag velat undersöka om 

användningen av theosis kunnat underlätta romersk-katolsk kristendomsundervisning genom att 

dess interna koherens blir klarare. 

Uppsatsens frågeställning har varit följande:  

 

- Hur kommer föreställningen om gudomliggörelse av människan (theosis) till uttryck i Karl 

Rahners essäer om Jungfru Maria? 

- Hur kan theosis förklara katolskt fromhetsliv och Mariatillbedjan? 

 

Som svar på uppsatsens första frågeställning fann vi att Rahner talar uttryckligen om att människan 

är ”kapabel till Guds salighet med hela sitt odelade väsen” i Interpretation of the dogma of the 

assumption.105 Uttalandet förekommer i samband med att författaren talar om Kristi uppståndelse 

från det döda och hur hans uppståndelse är ett bevis på att köttets uppståndelse är en verklighet 

för oss alla. Vår läsning av Rahner visar vidare att denna princip ligger till grund för väldigt mycket 

av det som Rahner gör gällande om Jungfru Maria och frälsningshistorien. Det framgår också att 

denna salighet är detsamma som frälsning och således varje människas mål.  

Att det faktum att Guds salighet är detsamma som frälsning ser vi när författaren talar om 

Marias återupprättelse som en förebild för kyrkan.106 Hennes återupprättelse i sin tur innebar ett slags 

”återställande” av det defekta tillstånd som hennes släktskap med Adam orsakat henne. Även om 

Maria föddes utan synd var även hon i behov av återupprättelse eftersom hon, i egenskap av 

människa och släkt med Adam, saknade den nåd som i allt väsentligt skulle ha gjort henne till imago 

dei i sitt kött – vilken är den transformerande nåd som erhålles när en människa tar emot Gud i 

tro.107 Att hon föddes utan synd innebar inte per automatik att hon var ”återupprättad”, detta 

inträffade i samma stund som hon (bokstavligen) fick ta emot Gud i sin kropp och upplevde 

”köttets uppståndelse” medan hon fortfarande var vid liv. Köttets uppståndelse är, som vi har sett, 

 

105 Rahner 1974, s. 219. 
106 Rahner1974, s. 218 
107 Rahner1974, s. 218;  
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ett tillstånd och en verklighet vi alla ska dela med Maria och med Kristus,108 av vilket det följer 

logiskt att samma slags återupprättelse – det vill säga denna mycket fullkomliga transformation – 

som Maria fick uppleva väntar oss alla.  

Jungfru Marias återupprättelse gjorde henne verkligen helig – så pass helig att hon delade Guds 

natur. Detta var helt nödvändigt eftersom hon skulle bära Gud i sin livmoder och allt annat vore 

narrativt otänkbart med tanke på att Guds blotta närvaro orsakar syndare döden i flera av de 

bibliska berättelserna109 – någonting som kan liknas vid hur en människa skulle dö om hon färdades 

för nära den livgivande solen utan rätt skyddsutrustning. Marias gudomliggjorda tillstånd innebar 

också att hon inte behövde dö kroppsligen, eftersom döden är en [rättfärdig] konsekvens av synd 

och det tillstånd av bortvändhet från Gud (vem ger själen liv) som en syndare försätter sig själv i. 

 Vår läsning av Rahner visar också att en helig kropp befinner sig i ett helt nytt rumsligt 

tillstånd – ett för oss obegripligt tillstånd, som inte är förenligt med vår värld men likväl kan befinna 

sig i den. Detta tillstånd är av samma slags obegriplighet som himmelriket och Gud själv.110 I 

anslutning till detta spekulerade vi kring att det sannolikt är detta tillstånd som Maria (och andra 

helgon) befinner sig i vilket gör att de har förmåga att höra de jordlevandes böner så väl som 

uppenbara sig ur tomma intet för de troende – vilket förekommer både i bibeltexterna och i den 

katolska fromhetstraditionen.  

Marias gudomliggörelse ingick i samma gudomliga viljeakt som själva inkarnationen, den ena 

hade inte funnits utan den andra.111 Vi har sett att inkarnationen är likt en bro mellan världen och 

det gudomliga medan Maria är likt en portal som släpper in denna bro i världen. Tack vare 

inkarnationen blev Guds ande öppen för världen och på grund av detta emanerar himmelriket nu 

fram ur materien och inlemmar den i sig självt – det vill säga, förvandlar världen till ”den 

kommande världen”.112 Vi noterar att allt detta har att göra med gudomliggörelse och hur Gud 

inlemmar skapelsen i sitt eget liv. Vi noterar också att det finns en substantiell analogi mellan hur 

flera av begreppen används: Gud och Guds natur är analogt med himmelriket, vilket är vad som 

manifesterar sig i en glorifierad kropp (och själ) genom Guds transformerande nåd. Vi spekulerade 

även kring huruvida Guds rike som Jesus menar ”finns inom er” är detsamma som Guds 

transformerande nåd, och således substantiellt detsamma som Gud. Genom nåden transformerar 

Gud skapade tings natur ”till himmelriket” och således till sig själv. Av detta följer det logiskt att vi 

kan säga att allting som glorifieras, i någon mystisk mening, blir till Gud.  

För att kunna uppgå i Gud (=himmelriket, =den kommande världen) krävs alltså att ett ting 

delar Guds natur. De människor vars jordiska existens når sitt slut innan de kommit att dela Guds 

natur måste genomgå en reningsprocess tills dess att detta gudomliggjorda tillstånd realiserats. 

 

108 Rahner 1974, s. 220 
109 Bland annat: 2 Samuelsboken 6:1–7, 1 Krönikeboken 13:9–12, Fjärde Mosebok 4:15 och Tredje Mosebok 16:2. 
110 Rahner 1974, s. 222. 
111 Rahner 1974, s. 209–210. 
112 Rahner 1974, s. 222–223; 220 
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Reningsprocessen sker i Skärselden där en människas själ steriliseras likt en nål i en eldslåga, 

sannolikt av Guds blotta närvaro vilken, som vi har sett, är direkt farlig för allting ”orent”. Eftersom 

själen är odödlig sker dock en annan typ av återlösning än död; en som på ett mystiskt sätt 

involverar både lidande och rening. När själen sedan träder ut ur Skärselden är hon per definition 

ett helgon och ansluter sig till kyrkan i himmelriket - kyrkan i Gud. 

Som svar på uppsatsens andra frågeställning: ”Hur kan theosis förklara katolskt fromhetsliv och 

Mariatillbedjan?” har vi funnit att Rahner, liksom uppsatsen teorilitteratur, gör gällande att 

återupprättelse förutsätter frivillighet.113 I förgrunden till detta minns vi att återupprättelse är 

detsamma som den process som innebär att en människa blir till imago dei, vilket i sin tur är 

detsamma som theosis. Att denna process förutsätter frivillighet gör författaren gällande i samband 

med att han talar om Jungfru Maria som ett exempel och en förebild. Hennes frivilliga ja innebar hennes 

egen frälsning liksom alla andras möjlighet till frälsning. Hennes ja manifesterar således för kyrkan 

att återupprättelse kommer sig av att den egna viljan riktas mot Gud och mottar Gud personligen.114 

En människas ja till Gud är en viljeakt som sker både i anden och i kroppen. Kroppen är ”the 

outward aspect of the spirit”, vilken själen formar åt sig själv i materien för att kunna vara öppen för 

världen. Dessa två utgör en enhet vilket innebär att vad som än sker i kroppen påverkar själen och 

vice versa.115 Kroppen är en del av världen och världen har, sedan inkarnationen, en gudomlig ordning 

ur vilken himmelriket (=Gud, =Guds nåd) emanerar fram och gör allting nytt.116 En människa kan 

därför använda materien för att få del av Guds nåd, vilken har en transformerande funktion i 

kombination med tro. Det är alltså med hjälp av kroppen, vilken är själens del i världen, som den 

gudomliga nåd vilken står till förfogande genom världen kan erhållas. Materien kan formas till 

redskap: till exempel rosenkransar, rökelse eller ikoner, vilka hjälper tron och samtidigt förmedlar 

den transformerande nåden. På samma sätt använder Gud själv materien i form av sakramenten 

för att förmedla sin nåd till den som vill ta emot den.  

Som vi har sett har Maria mycket med gudomliggörelse att göra. I stort sett hela hennes narrativ 

bygger på detta. Den process genom vilken Maria först blir fri från synd (redan från sin begynnelse) 

och sedan gudomliggjord kallar Rahner för ett perfekt exempel.117 Hon är, till sin natur, vad alla andra 

har potential att bli i egenskap av Imago dei in potentia. Maria har en glorifierad kropp vilken delar 

Guds natur, varför hon också delar flera av Kristi egenskaper: till exempel förmågan att kunna 

uppenbara sig ur tomma intet, bota sjuka och höra de levandes böner. 

Tack vare den litteratur som ligger till grund för denna uppsats teori har vi kunnat ”hitta theosis” 

i Karl Rahners essäer. Vi har också gjorts medvetna om att den tidiga kristendomen sannolikt 

 

113 Rahner 1974 s. 203–204; 206 
114 Rahner 1974 s. 203–204. 
115 Rahner 1974, s. 219; 217. 
116 Rahner 1974, s. 222–223. 
117 Rahner1974, s. 218 
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fungerade som en antik filosofi – att den innebar ett beslut att formulera en livsstil och leva i 

gemenskap med likasinnade. På grund av detta kan vi på goda grunder driva tesen att tidig 

kristendom handlade om att ta sig an en särskild livsform (= fromhetsliv) vilket syftade till att låta 

sig själv bli gudomliggjord – varför denna livsforms filosofiska grundantagande också binder 

samman och förklarar olika kategorier av romersk-katolsk teologi väl.  Den teologiska 

konstruktionen och spekulationen (det vill säga den typ av tankeverksamhet vi har ägnat oss åt i 

denna uppsats) motsvarar den filosofiska diskurs som följde av valet av livsform, och som syftade 

till att motivera och försvarar valet, men likväl föregicks av själva valet. 

Vi har också sett att postulera att theosis skulle vara människans ändamål ger oss redskap att 

bättre förstå teologiska kategorier som: imago dei och arvsynd, himmelriket, köttets uppståndelse, 

en glorifierad kropp, helgon, helgontillbedjan, mariauppenbarelser, syftet med ett fromhetsliv och 

sakrament, jungfru Marias obefläckade avlelse, jungfru Marias himmelsfärd och Skärselden. Därför 

är det också ett utmärkt teologipedagogiskt val för den som ska undervisa om romersk-katolsk 

kristendom. 
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