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1. Inledning  

Klimatkrisen beskrivs ofta som vår tids ödesfråga och allt fler engagerar sig för att begränsa 

den globala uppvärmningen till under 1,5 grader. Den ökande medvetenheten världen över om 

klimatkrisens konsekvenser har tvingat kyrkor att ta ställning i denna fråga och minska sin 

klimatpåverkan. Ekoteologi är ett relativt nytt och växande ämne som motiverar 

omhändertagande av världen utifrån bibelns texter.  

Bibeln skrev dock långt innan det fanns någon klimatrörelse eller den djupa förståelse om 

klimatet som vi har idag. Samtidigt har till exempel beskrivning av skapelsen, i Rom 8:18-23, 

som fångad under tomhetensvälde och med hopp om befrielse väckt ekoteologisk reflektion. 

Denna studies mål är att granska några av dessa ekoteologiska reflektioner av Rom 8:18-23 

utifrån ett historiskt textorienterat perspektiv. 

Vår förståelse av världen runt omkring oss påverkar hur vi agerar i den och genom historien 

har ett omhändertagande av skapelsen inte varit högt prioriterat av kristendomen. Vissa menar 

även att kristendomen bidragit till vår nuvarande klimatkris. Därför är det relevant att granska 

den ekoteologi som finns idag. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera olika ekoteologiska tolkningar av Rom 8:19-23, och 

se om dessa tolkningar gör grundtexten rättvisa utifrån ett historiskt textorienterat perspektiv. 

Paulus hade inte samma syn på klimatet som vi har idag, dock har ekoteologer använt Paulus 

texter som grund för ett omhändertagande av skapelsen idag. Därför är det intressant att 

undersöka om det är möjligt att bilda en ekoteologi och samtidigt inte avvika från textens 

historiska kontext. 

1.2 Frågeställning 

Syftet med denna studie leder oss till följande frågeställningar: 

• Är det möjligt att tolka Paulus texter utifrån ett ekoteologiskt perspektiv och samtidigt 

göra grundtexten rättvisa utifrån ett historiekritiskt perspektiv? 

Underfrågor: 

• Hur har ekoteologer tolkat Paulus?  



Uppsala universitet                                                          Fördjupningskurs i religionsvetenskap   

Teologiska institutionen                                              Erik Bohm 
                            

5 
 

• Är dessa tolkningar adekvata utifrån ett historiskt textorienterat perspektiv? 

1.3 Teori och metod 

Denna studie kommer först att presentera de tre ekoteologernas olika förståelser av Rom 8:18-

23, följt av en textorienterad analys, vilken tar hänsyn till den historiska kontexten av Paulus 

brev. Studien kommer undersöka textens historiska kontext, textens struktur och 

argumentation, samt göra en analys av huvudbegrepp och idéinnehåll. Inslag av textkritik 

används i de fall då det är relevant. Studien förutsätter även textteoretiska antaganden kring 

vad text är för något.1  

1.4 Material  

För att kunna avgränsa arbetet i denna studie har jag valt att främst fokusera på en text från 

Paulus autentiska brev. Urvalet av denna text grundar sig i den avgörande roll texten spelar 

för en ekoteologisk tolkning av Paulus. Rom 8: 18-23 kommer att analyseras. 

De tre ekoteologer som kommer att analyseras är David Horrell, Brendan Byrne och Richard 

Bauckham. Dessa ekoteologer har valts ut eftersom de alla lägger stor vikt vid Rom: 18-23 i 

sina ekoteologiska reflektioner. Dessutom skiljer sig deras tillvägagångsätt och förståelse av 

texten markant åt, vilket ger en bredd av ekoteologiska reflektioner. 

1.5 Forskningsöversikt  

Under de senaste decennierna har ekoteologi varit ett växande ämne och mycket forskning har 

publicerats, till stor del har den fokuserat på HB men det har även publicerats en hel del som 

fokuserar specifikt på Paulus brev. Nedan presenteras en kort överblick av ekoteologins 

framväxt och vilka breda principer som är grundläggande för ekoteologi, samt några specifika 

verk som varit viktiga i arbetet med denna studie.  

Genom historien har skapelseteologi funnits. Dock har den överskuggats av teologier som haft 

fokus på människan, särskilt sedan reformationen då ett övervägande fokus har legat på 

antropocentrisk soteriologi2. Det har sedan dess skett ett skifte av fokus i och med den ökande 

medvetenheten och den ökande konsensus om den miljökris vi står inför idag. På grund av 

 
1 Mitternacht Dieter, Runesson Anders 2007, 396-397 407-411. 
2 Leese 2019, 32. 
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detta har ekoteologi och omtolkning av bibelns texter från ett antropocentriskt perspektiv till 

ett tydligare kosmologiskt perspektiv ökat i intresse för både religiösa institutioner, och 

forskare inom bibelvetenskapen.3 1967 publicerade Lynn White Jr, professor i medeltida 

historia, en provokativ artikel som ofta citeras i den ekoteologiska debatten, ”The Historical 

Roots of Our Ecologic Crisis”. White menar att vi människor i väst påverkas i hög grad av vårt 

kristna förflutna, ett förflutet som fokuserar på order från Gud att lägga skapelsen under sig och 

härska över den som grund för hur världen ska fungera. Kristendomen har alltså enligt White inte 

endast skapat en dualism mellan människan och naturen, utan även insisterat på att det är Guds 

vilja att människan exploaterar skapelsen efter sin egen vilja. Den kristna världsbilden har lagt 

grunden för och bär en stor skuld för utnyttjandet av skapelsen idag, dock menar White inte att vi 

bör förkasta religion och ersätta den med vetenskap och teknologi. Han menar snarare att vi 

antingen behöver hitta en ny religion eller omvärdera den vi har.4  

Med denna kritik som grund har det kommit olika metoder för att omtolka bibelns texter, två 

tillvägagångsätt har varit grundläggande. Det första tillvägagångsättet kan representeras av The 

Earth Bible Project, där man utvecklat en ”ecological hermeneutic” som grundar sig på sex 

ecojustice-principer vilka man använder för att förstå texten. Fokuset för detta 

tillvägagångsätt är att läsa bibelns texter från jordens perspektiv och befria texten från 

antropocentrism, då blir jorden ett subjekt istället för ett objekt.5 Detta tillvägagångsätt 

definierar David G. Horrell som resistance typ A (se nedan). Med resistance menar Horrell att 

dessa ecojustice-principer ”effectively form an ethical standard against which the biblical 

texts are measured”6. Det andra tillvägagångssättet representeras av the Exeter project, vilket 

har som ett av sina mål ”To illustrate how the Bible can be used to shape and inform Christian 

environmental ethics, without a focus on stewardship”7. Detta tillvägagångsätt utesluter även 

användandet av färdiga ecojustice-principer och vill i stället läsa Bibelns texter i ljuset av vår 

nutida kontext. Detta innebär inte endast att hitta idéer i texten utan även anpassa, utveckla 

och ifrågasätta dessa idéer utifrån vår nutida kontext. Projektet menar inte att det endast är att 

läsa ett ekovänligt perspektiv direkt från bibeln utan snarare att olika texter kan bidra med 

 
3 Leese 2019,25-26. 
4 White 1967, 1206. 
5 Habel, The Earth Bible Project.  
6 Horrell (B) 2010, 23. 
7 University of Exeter, The Exeter Project. 
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centrala idéer för att skapa en mer ekovänlig version av kristen teologi. Till exempel kan Rom 

8:19-23; Kol 1:15-20 bidra med idén om att allting ska befrias och försonas.8 

I och med ekoteologins växande har tanken kring kristnas uppdrag att förvalta skapelsen blivit 

allt vanligare. Det finns många olika anledningar till att forskare ifrågasätter förvaltarskap 

(stewardship), Richard Bauckham har exempelvis problematiserat förvaltarskapet i fem 

punkter. 1. Att människor ska vara förvaltare av skapelsen är fyllt av hybris och människan 

har varken kapaciteten eller kunskapen att klara av detta uppdrag, dessutom är detta en 

tolkning av skapelseberättelsen, vilken inte är entydig, utan är öppen för den mängd olika 

tolkningar. 2. Förvaltarskap exkluderar Guds eget agerande i skapelsen och lägger uppdraget 

helt på människan, vilket inte har sin grund i Bibeln. 3. Förvaltarskap är ett otydligt begrepp 

som kan betyda en mängd olika saker, är det exempelvis så att människor ska vara aktiva 

förvaltare eftersom skapelsen kommer gå under annars eller är det ett passivt förvaltarskap där 

människan ska bevara skapelsen från människor? 4. Förvaltarskap skapar en hierarki i 

skapelsen med Gud högst upp, sedan människor och till sist skapelsen, medan en mer 

konstruktiv syn enligt Bauckham skulle placera människan som en del av skapelsen. 5. 

förvaltarskap tenderar att grunda sig endast i Gen 1 och inte ta vara på andra texter i Bibeln 

som också kan vara viktiga texter för ekoteologi.9  

Naturligtvis har det även funnits andra tillvägagångsätt, men några grundläggande principer 

för majoriteten av ekoteologisk forskning är följande: 1. Att erkänna att Bibelns texter till viss 

del är skrivna utifrån ett antropocentriskt och androcentriskt fokus, vilket prioriterar 

människans ställning till nackdel för den icke mänskliga skapelsen. Samtidigt betyder det inte 

att texten saknar ett skapelsetänk, utan genom historien har även bibeltexter tolkats 

antropocentriskt trots att texten explicit nämner skapelsen. Ekoteologer kan då hitta 

ekovänliga tolkningar som missats genom historien.10 2. Att utveckla en medvetenhet om 

natur kontra andlig dualism, en dualism som ofta separerar människan från resten av 

skapelsen och ser en hierarki i exempelvis skapelseberättelsen. Detta har ifrågasatts av till 

exempel Richard Bauckham ”modern people, beginning with the Renaissance, forgot their 

own creatureliness, their embeddedness within creation, their interdependence with other 

 
8 University of Exeter, The Exeter Project 
9 Bauckham 2010, 1-12. 
10 Lesse 2019, 28-29.  
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creatures”11 och dessutom genom nya tolkningar av de hebreiska orden radah (att härska) och 

kabash (att lägga under sig). 3. Att rekonceptualisera till exempel soteriologi, pneumatologi 

och eskatologi. I modern tid har soteriologin ofta handlat om den enskilda människans 

frälsning, dock har ekoteologer återupptäckt förmoderna soteriologiska modeller som 

inkluderar hela skapelsen. Eskatologi förstås ofta direkt bokstavligt som världens förgörelse, 

samtidigt är dessa texter öppna för bredd olika tolkningar. Exempelvis skriver Lesse kring 2 

Pet 3:10 ”many scholars conclude that the heat and fire referenced here indicate not 

destruction but rather cleansing, refining, or revealing”12. Även ekopneumatologi är ett 

växande forskningsämne som hanterar andens verkande i allt skapat, ”så att Gud blir allt, 

överallt” (1 kor 15:28).13  

 

J.J Johnson Leese undersöker i sin bok Christ, creation and the cosmic goal of redemption14 

hur en receptionshistorisk studie av Irenaeus av Lyons förståelse av Paulus skapelseteologi, 

kan hjälpa oss idag att förstå vidden av den något som genom historien inte uppmärksammats, 

samt belysa vikten av receptionshistoria som komplement till den historisk-kritiska modellen.  

 

Richard Bauckham skriver i sin bok Bible and ecology15 om hur ekoteologi inte endast är 

begränsad till skapelseberättelserna, utan att både HB och NT innehåller många texter som väl 

kan bidra till att bygga ekoteologi. Bauckham fokuserar inte enbart på Paulus brev, utan texter 

från hela bibeln och visar på hur de hänger ihop med varandra och bidrar till skapelsens 

gemenskap. 

Horrell, David G. behandlar i artikeln A new perspective on Paul?: rereading Paul in a time 

of ecological crisis16 hur vår klimatkris öppnat upp en ny kontext att förstå Paulus teologi 

utifrån. Detta görs med hjälp av de texter som ofta används för att beskriva Paulus ekoteologi, 

Rom. 8.19-23; Kol 1:15-20. Horrell understryker även vikten av att läsa Paulus i sin helhet för 

att förstå hur mycket Paulus kan bidra till ekoteologin. 

 
11 Bauckham 2010, 11. 
12 Lesse 2019, 34. 
13 Lesse 2019, 29-35. 

14 Leese 2018. 
15 Bauckham 2010. 
16 Horrell (A) 2010. 
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 Horrell, David G. skriver även i sin bok Greening Paul rereding the apostle in time of 

ecological crisis17 om hur vi kan hitta en ”ecological hermeneutics” som kan ta vara på de 

positiva lärdomarna från tidigare försök att bilda en sådan hermeutik. Han kategoriserar fyra 

tidigare tillvägagångsätt som var och ett har sina för-nackdelar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horrell vill hitta en mittenväg mellan dessa olika metoder, vilket består av en hermeneutisk lins 

som binder samman vår nutida kontext med bibeltextens dåtida kontext, samt en narrativ läsning 

av Paulus brev.  

2. Analys  

2.1 Rom 8:18-23 

Först och främst är det relevant att titta närmre på texten i sig och Romarbrevet historiska 

kontext för att få en tydligare bild av vad texten betydde för församlingen i Rom. 

”18 Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall 

uppenbaras och bli vår. 19 Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall 

uppenbaras. 20 Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund 

av honom som vållade det, men med hopp om 21 att också skapelsen skall befrias ur sitt 

slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. 

 
17 Horrell (B) 2010. 
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22 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. 23 Och till och med vi, som har 

fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till 

söner och befria vår kropp.”18 

 

Församlingen i Rom var inte grundad av Paulus och tycks bestå av majoriteten icke-judiska 

kristustroende. Ett mål med brevet för Paulus är att etablera sig själv som ”hedningarnas” 

apostel, då han inte ännu besökt församlingen (Paulus kände dock ett stort antal människor 

där). Utifrån uppgifter i Paulus andra brev skrevs troligen romarbrevet under sin vistelse i 

Korinth, vilket var ca år 57.19 I Romarbrevet så finner vi många av Paulus tidigare teologiska 

tankegångar, såsom Abrahamstypologi och Adamstypologi. Dock är det inte endast 

tankegångar från tidigare brev, utan tankegångarna samspelar i stället och i början av brevet 

beskrivs judars såväl som icke-judars skuld inför Gud och i slutet av brevet judars och icke-

judars förening i Guds frälsning. Lagens roll som övervakare är inte lika viktig och i stället 

kommer ett mer universellt perspektiv, där Gud uppenbaras i skapelsen. Samt att hela 

skapelsen inkorporeras i frälsningsdramat, förslavad men otåligt väntande på att bli fri.20 

Romarbrevet hade alltså ett stort fokus på att etablera Paulus auktoritet och ett universellt 

perspektiv med fokus på judars och icke-judars gemensamma frälsning. Rom 8:18-23 är 

början på en argumentation, där Paulus argumenterar för att det nutida lidandet inte är 

någonting jämfört med den härlighet som ska uppenbaras. Här används skapelsen som 

argument och mot slutet av texten binds även skapelsen och adressaterna samman, de båda 

suckar och har samma förväntan.21 Nedan följer en uppställning av ekoteologernas ekoteologi, 

följt av en fortsatt analys av Rom 8:18-23 under punkt 2.4. 

2.2  Horrell 

Horrell menar att de flesta ekoteologiska metoderna kan kategoriseras inom termerna 

recovery, resistance A och resistance B, vilket innebär olika syn på bibelns auktoritet och 

värderingar kring ekologi (se ovan).22 Däremot finns det problem med alla dessa metoder, en 

övergripande förståelse av dessa problem är relevant för att kunna förstå Horrells metod.  

 
18 Alla bibliska citat på svenska är tagna från Bibel 2000 
19 Mitternacht Dieter, Runesson Anders 2007, 259-260 
20 Mitternacht Dieter, Runesson Anders 2007, 260-262. 
21 Byrskog 2006, 224-228. 
22 Horrell (B) 2010, 30-32. 
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Recovery innebär att man försöker visa att bibelns texter stöder ett vårdande av skapelsen om 

man läser texten på ”rätt” sätt, problemet ligger inte i själva bibeltexten utan snarare i 

tolkningen av texten nu och genom historien.23 Problemet som Horrell ser med denna metod 

är att den behöver visa på att bibeln är helt enig i sin lära kring skapelsen, vilket snabbt blir 

problematiskt eftersom bibelns texter innehåller en hel del ambivalens. Försök att motivera 

förvaltarskap som grunden för relationen mellan människan och skapelsen faller dels eftersom 

det är en term som inte har ett stort stöd i bibeln, dels eftersom i de texter där de förekommer 

är texterna öppna för en mängd olika tolkningar. Försök att till exempel läsa om eskatologiska 

texter och lägga fokuset på en transformation snarare än jordens förstörelse, motiverar inte 

direkt ett omhändertagande av skapelsen från människornas sida på grund av att det är Gud 

som agerar och transformerar skapelsen.24 

Resistance B sätter bibelns auktoritet först och motsätter sig en nutida ekologisk agenda och 

forskning kring ekologi. Detta perspektiv menar bland annat att bibeln är anti-miljö och anti-

feministisk.25 Problemet som Horrell finner är att det inte enkelt går att visa vad bibeln säger 

om ett visst ämne, däremot utmanar detta perspektiv andra ekoteologiska metoder att 

hermeneutiskt visa på vilket sätt bibeln stöder ett omhändertagande av skapelsen.26 

Resistance A menar att vissa bibeltexter är problematiska och måste motarbetas. Ofta formas 

hermeneutiska nycklar/principer, vilka används för att utvärdera texten (till exempel Earth 

Bible Project).27  Denna form av resistance möter en annan kritik än resistance B eftersom den 

grundar sig i tydliga nutida värderingar som inte har någon koppling till bibeln eller den 

kristna traditionen. Horrell tar the Earth Bible Project som exempel, där ligger auktoriteten i 

ecojustice-principerna och det finns inget försök att visa hur sådana värderingar kan uppstå 

från en läsning av bibeln. Bibeln blir alltså utbytbar eller ointressant.28  

Horrell vill på grund av dessa problem visa på en alternativ metod som är positionerad i 

mitten av dessa tre metoder. En metod som inte naivt försöker finna ekologisk visdom i bibeln 

(recovery), inte distanserar sig själv från den kristna traditionen på grund av sina starka 

ekologiska värderingar (resistance A) och inte distanserar sig själv från nutida etiska 

 
23 Ibid., 14-21. 
24 Ibid., 33-36. 
25 Ibid., 25-30. 
26 Ibid., 36-37. 
27 Ibid., 21-25. 
28 Ibid., 37-39. 
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utmaningar och det som vetenskap kan bidra med i dessa frågor (resistance B). Denna metod 

kan beskrivas som en hermeneutisk lins, en lins är något skapat som formar vad det är vi ser 

och ger fokus till vissa delar, samtidigt som den gör andra suddigare. Denna lins går åt båda 

hållen, genom att dels forma vårt sätt att se bibeltexten, men även hur vi och vår kontext ses, 

precis som ett par glasögon formar både det bäraren ser och hur andra ser bäraren. På detta 

sätt undviks de problem som uppstod vid de tidigare metoderna, linsen grundar sig inte enbart 

i den nutida kontexten eller bibeln utan i mötet mellan dessa kontexter.29    

En annan grundsten i Horrells metod är narrativ analys, vilket han menar möjliggör givande 

perspektiv på särskilt viktiga texter hos Paulus. När Paulus nämner den icke-mänskliga 

skapelsen finns en underliggande kosmologi som kan förstås i en narrativ form; dåtid, nutid 

och framtid.30 Denna narrativa analys görs främst på två texter, nämligen Rom 8:19-23 och 

Kol 1:15-20, vilka har spelat en särskilt viktig roll 31 

2.1.1 Horrell Rom 8:19-23 

Rom 8 menar Horrell fungerar som ett klimax till argumenten i början av romarbrevet, från 

beskrivningen av människans universella fångenskap i synd, till framställningen av att det 

finns ett hopp trots lidandet hos de som är i Kristus. I denna utläggning kring hopp placerar 

Paulus församlingens erfarenheter inom en bredare berättelse om hela skapelsen.32 Paulus 

nämner förstås inte explicit miljöförstöring eller klimatkrisen, men Horrell menar att vi inte är 

den första generationen som i den här texten finner en positiv attityd mot delar av den icke-

mänskliga skapelsen och dess eskatologiska öde. Bland annat tas Irenaeus, Calvin, John 

Wesley och Karl Barth upp som exempel som finner någon form av referens till den icke-

mänskliga skapelsen, samtidigt som till exempel Bonaventura endast har fokus på människan 

i sin tolkning av texten.33 Med den ökande medvetenheten om den rådande klimatkrisen har 

även ett mer inkluderande perspektiv av denna text vuxit fram hos kommentatorer. Trots det 

är Horrell skeptisk till många av de tolkningar som gjorts av Rom 8:19-23, eftersom många 

 
29 Ibid., 39-47. 
30 Ibid., 49, 53–54. 
31 Ibid., 59. 
32 Ibid., 64-65. 
33 Ibid., 65-67. 
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menar att denna text talar om vår miljöförstöring och behovet av att minimera den, utan att 

göra en adekvat hermeneutisk analys.34 

Horrell använder sig av en narrativ analys, vilket han ger två huvudorsaker till. För det första 

har texten en struktur som grundar sig i särskild historia kring dåtiden, nutiden och framtiden, 

vilket tydliggörs nedan. För det andra indikerar orden οἴδαμεν γὰρ ὅτι (vi vet att) i vers 22 att 

Paulus antyder att textens narrativ har en gemensam narrativ grund med adressaterna.35 

Horrell gör en uppställning av de mest avgörande detaljerna för att förstå vad den här texten 

säger om skapelsens historia, som är uppdelad i dåtid, nutid och framtid, trots att det finns 

överlapp mellan dåtid och nutid, samt mellan nutid och framtid.  

Dåtid  

1. Paulus användning av κτίσις (skapelse) i verserna 19–23 antyder en dåtida skapande 

händelse, det är dock öppet för diskussion om Paulus med κτίσις menar hela skapelsen 

eller en individ som har skapats.    

2. Det nuvarande och troligen dåtida tillståndet av κτίσις är τῆς ουλείας τῆς φθορᾶς, 

”slaveri under förgängelsen”. Betydelsen av detta hänger på förståelsen av κτίσις. 

3. κτίσις har lagts under tomhetens välde, dock är det inte explicit vem som gjort detta 

(Gud eller Adam).  

Nutid  

4. Hela κτίσις ”is personified as having been, and continuing to, “co-groan” in “co-

travail” “until now” (v.22)36”. 

5. Detta “co-groan” görs tillsammans med Paulus och adressaterna, vilka definieras i 

vers 23 som de ”som har fått Anden som första gåva”. 

Framtid 

6. Vi vet från vers 19 att κτίσις väntar (nu) att se den framtida uppenbarelsen av τῆν 

ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ, ”att Guds söner ska uppenbaras” vilkas identitet är 

omdiskuterad. 

7. De som har fått Anden som första gåva väntar på att adopteras av Gud. 

8. κτίσις ska eller hoppas på att befrias från κτίσις är τῆς ουλείας τῆς φθορᾶς och som det 

står i vers 21 ”nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas”. Här beskriver 

texten en framtida transformation som upplöser κτίσις negativa tillstånd.  

Dessa åtta punkter är det som behöver förtydligas för att få ett grepp om Rom 8:19-23. 1. 

Horrell lyfter fram flera aspekter av förståelsen av κτίσις. Själva ordet κτίσις antyder någon 

form av skapelse och trots att termen inte används i LXX Genesis vore det rimligt, inte minst 

på grund av Paulus frekventa referenser till Gen 1–3, att se en referens till 

 
34 Ibid., 69-70. 
35 Ibid., 71. 
36 Horrell (B) 2010, 72. 
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skapelseberättelserna. Som tidigare nämnts har genom historien κτίσις förståtts som en 

referens till naturen, även om definitionen av vad som är inkluderat har varierat. Konsensusen 

idag verkar vara att med κτίσις menas den icke-mänskliga skapelsen, samtidigt som φθορᾶς 

med konnotationer kring liv och död skulle kunna tyda på att Paulus har fokus på den icke-

mänskliga levande skapelsen, snarare än livlösa delar av skapelsen. Horrell konstaterar att det 

finns en god grund för att κτίσις syftar till den ickemänskliga skapelsen även om det är 

omöjligt att helt veta vad Paulus tänkte är inkluderat/exkluderat.37 2. Skapelsens slaveri under 

förgängelsen (κτίσις är τῆς ουλείας τῆς φθορᾶς) är inte helt enkelt att veta vad det syftar till, 

menar Horrell. Vissa menar att detta slaveri specificerar tomhetens välde (se nästa punkt), 

vilket verkar otroligt på grund av logiken i texten, eller som Horrell skriver ”then God has 

subjected creation to decay in hope that it might be freed from decay”38. Andra har kopplat 

detta slaveri till den oundvikliga fysiska döden (eftersom κτίσις refererar till levande varelser) 

och ser här en referens till syndafallet på grund av att Adam och Eva varnades för att om de åt 

av den förbjudna frukten skulle de dö. Horrell är inte övertygad av en sådan referens till 

Adam: dels nämns inte Adam explicit någonstans i texten, dels hänger språket i texten inte 

ihop med syndafallet.39 Han ser snarare en bredare allusion till Gen 1-11, ”in which 

corruption affects all flesh”40, baserad på bland annat den upprepade användningen av 

καταφθείρω (fördärva) i Gen 6:12. Det skulle betyda att φθορᾶς syftar till ett bredare fenomen 

än (endast) varelsers dödlighet.41 3. Horrell ser inte heller någon allusion till Adam i vers 20, 

utan gör det tydligt att Paulus inte nämner någon anledning till tomhetens välde, inte gör 3.42 

Det viktiga är snarare att skapelsen har lagts (av Gud) under tomhetens välde och det som 

händer efter detta i narrativet, nämligen ett hopp.43 4 och 5. Skapelsens nuvarande tillstånd 

beskrivs som ”co-groaning”. Horrell ser här ett gemensamt språk för ”co-groaning”, skapelsen 

människan och anden beskrivs som ”co-groaning” vilket antyder att de är på i samma process 

och hopp. Detta fastän vissa aspekter (adoptionen) av detta hopp är exklusivt för Guds söner, 

 
37 Horrell (B) 2010, 73. 
38 Ibid., 74. 
39 Själva förbannelsen i syndafallet är snare på själva jorden snare än hela den levande icke 

mänskliga skapelsen. 
40 Horrell (B) 2010, 75. 
41 Ibid.,75. 
42 Det mest betydelsefulla ordet ματαιότης alluderar inte någon specifik referens till Genesis.      

Horrell (B) 2010,76. 
43 Horrell (B) 2010, 76-77. 
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vilka beskrivs som de som har fått Anden som första gåva.44 6. Skapelsen väntar otåligt på 

uppenbarelsen av Guds söner, vars identiteter är omdiskuterade. Vissa menar att det finns en 

skillnad mellan Paulus användning av υἱοὶ τοῦ θεοῦ i vers 19 och τέκνα τοῦ θεοῦ i vers 21. 

υἱοὶ τοῦ θεοῦ kan spåras till Gen 6:2 och skulle då vara en referens till de änglar som 

förväntas följa Jesus vid återkomsten, τέκνα τοῦ θεοῦ används då för att referera till de 

troende kristna. Horrell finner ett problem med denna tolkning, nämligen att Paulus precis 

innan den här passagen använder υἱοὶ för att beskriva de troende kristna och gör även det 

senare i brevet (Rom 8:14 och Rom 9:26). Därför konstaterar han att κτίσις här väntar på 

uppenbarelsen av de troende kristna och att denna uppenbarelse relaterar till adoptionen i vers 

23.45 7. I diskussionen om adoptionen av υἱοὶ τοῦ θεοῦ menar Horrell att denna adoption 

specificerats av försoningen av deras kroppar (τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν), vilket 

tyder på en referens till uppståndelsen. I Paulus mest utförliga diskussion om uppståndelsen 

finns det en sorts ordning av event som ska hända i sluttiden. Det sista som ska hända är den 

slutgiltiga segern över döden, vilken vi såg i punkt två är en del av det som skapelsen ska 

befrias från. Därför konstaterar Horrell att det går att förstå uppståndelsen av Guds söner som 

ett inledande steg i ett antal händelser som till slut kommer innefatta hela κτίσις.46 8. Detta tar 

oss till den sista punkten: hoppet som följt med sedan skapelsen lagts under tomhetens välde 

är hoppet om att skapelsen ska bli befriad. Horrells förståelse av texten är alltså att Paulus 

menar att skapelsen tillsammans med de troende ska befrias från bland annat döden, vilken 

kom till världen genom Adam och påverkade hela skapelsen. Skapelsen lades av Gud under 

tomhetens välde men både skapelsen och de troende ska befrias av Kristus. Denna förståelse 

finner även stöd i specifika delar av den judiska apokalyptiska traditionen, där hela skapelsen 

ska försonas, i en process av transformation snarare än förstörelse.47 

Centrala karaktärer som Horrell ser är κτίσις som nämns fyra gånger och väntar på en 

transformation från slaveri till frihet (den centrala historien).48 Guds söners uppståndelse är 

grundläggande för skapelsens befrielse, vilket driver narrativet framåt. Gud är även en central 

karaktär och trots att Gud inte nämns särskilt mycket är Gud narrativets motor. Berättelsen 

kring skapelsen är alltså en framåtblickande berättelse om ett tragiskt tillstånd som 

 
44 Ibid., 77-79. 
45 Ibid., 79-80. 
46 Ibid., 80-81. 
47 Ibid., 81. 
48 Det ska dock inte glömmas att Paulus fokus med den berättelse är att sätta de kristna i 

Roms lidande i en bredare kontext. 
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transformerar denna befrielse och transformation innebär även mycket lidande och kamp. 

Anledningen till detta tragiska tillstånd är inte explicit angivet och orsaken analyseras inte, 

utan fokuset är på Guds handlande som ledare till människor och den icke-mänskliga 

skapelsens befrielse.49 När det kommer till genre menar Horrell att Paulus berättelse om 

lidande och kamp som leder till frihet kan kategoriseras som en romantisk genre. Hjältarna i 

Guds frälsningsdrama är Guds söner som tar på sig ”uppdrag”, medan de väntar tillsammans 

med skapelsen på att till slut befrias. I detta följer de den centrala hjältefiguren, nämligen 

Jesus Kristus som genom lidandet blivit den förstfödde från döden.50  

2.1.2 Horrells slutsatser 

Horrell gör det tydligt att Rom 8 ofta används för att argumentera för ekoteologi och ett 

omhändertagande av jorden, vilket han menar görs frekvent utan en adekvat kritisk och 

hermeneutisk reflektion. Horrell inkluderar även en annan text i sin Hermeneutiska lins, 

nämligen Kol 1:15-20. Utan att göra en analys av denna text, så inkluderar jag Horrells 

slutliga resonemang av kol för att göra en tydligare bild av hans resonemang. Dessa två texter 

har liknande berättelser om skapelsen, dess problem och lösning, men det finns även 

skillnader i hur de berättar eller utelämnar delar av detta narrativ. Horrell gör denna 

uppställning:  

 
49 Horrell (B) 2010, 82-83. 
50 Ibid., 82-85. 

Grundläggande narrativ  Rom 8: 19–23  Kol 1: 15–20  

Skapandet  

  

 

Problemet  

  
  

  

 

Lösning  

Inte explicit, men 

nämnt implicit genom 

κτίσις. 

Explicit utryckt gjort 

av Gud i och genom 

Kristus. 

Nämns explicit genom 

κτίσις slaveri under 

förgängelsen och att 

Gud har lagt allting 

under tomhetens välde. 

  

Inte explicit men 

nämnt implicit genom 

behovet av fred och 

försoning. 

Nämns explicit som 

hopp om befrielse.  

Nämns explicit som 

fred och försoning 
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Detta visar att strukturen av texternas narrativ är uppbyggda på olika sätt, men trots det 

antyder båda texterna tydligt alla delar. Självklart finns det betydelsefulla skillnader mellan 

dessa texter, framställningen av problemet, berättelsen om alltings integrering i berättelsen om 

Kristus och olika formuleringar av lösningen. Brett kan man dock se stora likheter, 

exempelvis behöver inte texternas lösningar på problemet vara icke-kompatibla.51  

Horrell menar att dessa två texter kan bidra till ekoteologi (efter en kritisk diskussion) och han 

försöker konstruera en hermeneutisk lins. Det första som dessa texter kan bidra med är att det 

är tydligt att omfattningen av Guds försoningsprocess inkluderar hela skapelsen. Skapelsen är 

inte den plats där människans försoningsdrama tar plats utan detta är berättelsen om förnyelse 

och befrielse. Dessa texter kan alltså hjälpa till att röra sig bort från historiens fokus på 

antropocentrisk soteriologi även om det är tydligt att Paulus i första hand är antropocentrisk. I 

narrativa termer berättas historien om skapelsen som lagts under tomhetens välde och dess 

följande försoning, vilket antyder skapelsens värde och godhet samt dess mål (τέλος). Ett sista 

bidrag som dessa texter gör är trots bristen på några explicita etiska instruktioner identifieras 

troende som centrala karaktärer i alltings försoning, genom referenser till Guds söner (Rom 

8:19) och kyrkan som Kristus kropp (Kol 1:18, 22). Detta är de som bildar Horrells 

hermeneutiska lins.52 

Dock behöver denna lins enligt Horrell även innebära en dialog med nutida vetenskap. 

Speciellt viktigt är evolutionär och ekologisk vetenskap. Denna dialog med vetenskap skapar 

goda grunder för att avfärda förståelsen av en tidigare perfekt skapelse (Eden), vilken föll på 

grund av Adams synd, eftersom en tidigare perfekt skapelse inte har något stöd av evolutionär 

vetenskap och helt ignorerar det lidande som skedde i skapelsen långt före människornas tid.53 

Detta skapar inte särskilt mycket skav med dessa centrala problem eftersom Horrell tidigare 

gjort det tydligt att han i Rom 8 ser en bredare referens till Gen 1-11 (alltså inte en enbart till 

Gen 3) och Kol 1 primära fokus är på framtiden. En annan tolkning Horrell föreslår är att 

förstå tomhetens välde i Rom 8:20 som att Gud lade skapelsen under de evolutionära 

processerna.54 

 
51  Ibid., 117-121. 
52  Ibid., 126-131. 
53  Ibid., 132-133. 
54  Ibid., 132-136. 
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Konsekvenserna för den hermeneutiska linsen kombinerat med dialogen med nutida 

vetenskap är att det aldrig varit någon tid av harmoni och därför läser inte Horrell Paulus 

teologi eller etik utifrån en tillbakagång till en sådan harmoni. Dessa centrala texter tvingar 

Horrell att fokusera på en transformation av nutiden, som startar med Guds 

försoningshandling i Kristus, vilket uttrycks i texterna som förening av allt (τὰ πάντα) och 

befrielse med en speciell roll för mänskligheten i detta narrativ.55 

Vad är då de etiska konsekvenserna av dessa centrala texter? I Rom 8 fall menar Horrell att de 

i Kristus är involverade i processen och befrielsen av den icke-mänskliga skapelsen. Texten 

antyder att när Guds söner finner sin egen frihet möjliggör också det för skapelsen att bli fri. 

Samtidigt som vissa ekoteologer gjort för stora antaganden och påståenden kring dessa texter 

har kommentatorer inte övervägt de ekoteologiska konsekvenserna tillräckligt. Kol 1 

använder sig av relationellt språk när det kommer till lösningen på narrativet, alltså försoning 

och fred. Om Gud har försonat allting i Kristus är uppgiften för de som är i Kristus att handla 

efter försoning och skapa sådana relationer. Brevet uttrycker detta i antropocentriska och 

ecklesiologiska relationer, dock menar Horrell att detta kan expanderas till att även omfatta 

skapelsen, inte minst på grund av försoningsprocessens allomfattande process. Det är dock 

inte helt enkelt att säga vad dessa konkret uppmanar till för handling i vår nutida kontext, 

Horrell är trots det övertygad om att det finns ett etisk imperativ här.56 Sedan utgår Horrell 

från denna hermeneutiska lins och applicerar den på andra texter och teologiska teman. 

2.2 Brendan Byrne 

Brendan Byrne har ett särskilt fokus på romarbrevet och bidrar med ett annat sätt att tolka 

Rom 8:18-22 ekoteologiskt. Fokuset ligger i att förstå hur Paulus använder sig av 

skapelseberättelserna (Gen1-3) och särskilt Adam-liknelser. Därför ger Byrne en kort analys 

av Adam-liknelser i andra passager än Rom 8:18-22 och Adam i Paulus teologi. Det finns tre 

argument som ofta lyfts upp för att ifrågasätta vikten av Paulus användning av Adam-liknelser 

i Paulus presentation av Kristus. Nämligen att Adam i judisk skrift inte var särskilt viktig eller 

förekommande som man tidigare trott. När Adam omskrivs så görs det för sent för att kunna 

göra en koppling till Paulus brev och till sist att Adam-allusioner i Paulus kan förklaras som 

 
55 Ibid., 136-137. 
56 Ibid., 137-146. 
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endast tolkningar av detaljer av Gen 2–3, utan att behöva anta en växande tradition.57 Byrne 

erkänner denna kritik men håller samtidigt fast vid att Adam är viktig för Paulus. Paulus 

skriver ofta i antiteser som död kontra liv, synd kontra nåd, kött kontra ande, därför är det 

också naturligt att se att Adam spelar en viktig roll för att vara en kontrast till Kristus och för 

att visa på överheten hos Kristus. Paulus gör endast ett fåtal explicita referenser till Adam och 

då görs dessa referenser utan någon tydlig förklaring. Detta tyder på att Paulus antar att 

adressaterna är medvetna om Adam-traditionen, t.ex. i Rom 5:12-21, vilket riktar sig till en 

församling som Paulus inte själv grundat. Paulus skriver att ”Genom en enda människa kom 

synden in i världen”, vilket adressaterna inte skulle förstått om inte de inte redan hade 

förkunskap om denna allusion.58 Paulus förstod troligen Adam som en historisk person, vilket 

det inte finns grund för i vår moderna vetenskap. Dock menar Byrne att Adam är lika viktig 

(om inte viktigare) för Paulus som en symbol för alla syndiga människor.59 Ett annat exempel 

är 1 Kor 15 där Adam nämns explicit men kan enligt Byrne även underförstås i stora delar av 

texten, det centrala med denna passage som vi kommer se senare är att i denna text som 

grundar sig i utläggning mellan Adam och Kristus är det grekiska ordet ὑποτάσσω (att 

underlägga), centralt och används sex gånger.60  

Byrne noterar endast att trots att det funnits andra uppfattningar om vad Paulus menar med 

κτίσις är det idag brett accepterat att Paulus syftar på den icke-mänskliga skapelsen.61 Paulus 

använder sig i Rom 8:18-22 av en biblisk och postbiblisk judisk tradition som ser skapelsen 

som bunden till mänsklighetens öde, om mänskligheten faller, faller också skapelsen. Denna 

tradition har troligen sin grund i Gen 1–2 och psaltaren 8. Brendan ser även en allusion till 

Gen 3 där jorden förbannas på grund av Adams synd. 62 

I linje med denna tradition pekar Paulus på skapelsens otåliga väntan i vers 19, vilket 

manifesteras i vers 22 som ”groaning”. Verserna emellan (19–21) fungerar som en förklaring 

av anledningen till denna väntan, nämligen att när mänskligheten föll (vilket personifieras av 

Adam) föll även skapelsen. 63 

 
57 Brendan Byrne 2016, 309-312. 
58 Brendan Byrne 2016, 312. 
59 Ibid 316. 
60 Ibid., 313–315. 
61 Ibid., 321. 
62 Ibid., 321. 
63 Ibid., 322. 
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Paulus beskriver detta fall som att skapelsen lagts under tomhetens välde (ματαιότης), 

ματαιότης används frekvent i septuaginta och har betydelsen av bland annat meningslöshet. I 

relation till skapelsen skulle det exempelvis betyda oförmågan att uppnå sitt syfte, alltså en 

antites till skapelsens godhet som framställs i skapelseberättelserna.64 Paulus beskriver att 

skapelsen lagts under tomhetens välde inte frivilligt (οὐχ ἑκοῦσα), utan på grund av den som 

vållade det (ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα). Skapelsen beskriver därför Byrne som ett offer för 

detta vållande, skapelsen har sedan dess haft hopp om det som beskrivs som ”groaning” i vers 

22, att den skulle bli befriad från sitt slaveri under förgängelsen, så att skapelsen kan dela 

hoppet som associeras med Guds söner i vers 19.65 Dessa få verser är öppna för en rad olika 

tolkningar, men något av det viktigaste enligt Byrne är den som vållade skapelsens 

tomhetsvälde (τὸν ὑποτάξαντα). De flesta ser här (som Horrell) en referens till Gud som var 

den som förbannande skapelsen i Gen 3, Byrne menar dock att detta strider mot den grekiska 

prepositionskonstruktionen διὰ plus ackusativ, vilket normalt indikerar grunden till/orsaken 

till att något skedde. Gud beskrivs tidigare i versen som agenten som lagt skapelsen under 

tomhetens välde genom den passiva aoristen (ὑπετάγη). Därför vore det onödigt att beskriva 

Gud som den handlade agenten samtidigt som det strider mot grammatiken, när författaren 

skulle ha kunnat uttrycka det mycket enklare och tydligare. Att förstå en implicit referens till 

Adam som orsaken till detta vållande är alltså mer naturligt.66 Byrne nämner två ytterligare 

anledningar till fokuset på Adam. 1. Att användningen ἀλλὰ indikerar en stark kontrast mellan 

skapelsen som inte frivilligt (οὐχ ἑκοῦσα) lagts under tomhetensvälde och den som har lagt 

skapelsen under tomhetensvälde ὑποτάξαντα. Detta kan förstås som ett syftande till Adam 

eftersom Paulus generellt i brevet inte fokuserat på skillnaden mellan skapelsen och Gud, utan 

snarare mellan skapelsen och Adam/mänskligheten. 2. Som vi såg på sida 18-19 bland de 

explicita referenserna till Adam i Paulus andra brev, är ὑποτάσσω (grundformen av 

ὑποτάξαντα) väldigt viktig för Paulus i utläggningen om Kristus och Adam.67 

Byrne skriver att en anledning till att Adam inte explicit nämns här är för att Paulus inte 

endast vill syfta på Adam som historisk person, utan som symbol för alla människors synd. 

Denna tolkning möjliggör att inte endast en koppling till Adams synd utan även en koppling 

mänsklighetens pågående syndhistoria, vilket Paulus berättar om genom att använda Adam 

 
64 Ibid., 322. 
65 Ibid., 322. 
66 Ibid., 323. 
67 Ibid., 323. 
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som symbol. Syndhistorien är dock inte den enda historien som berättas, det finns nämligen 

även en nådens historia i texten, där både mänskligheten och världen med sina gemensamma 

öden förhärligas. Denna nådens historia kopplar Byrne till Rom 6:12-13 där de troende 

uppmanas att inte göra synden utan att låta deras kroppar bli instrument för nåden.68 

2.3 Richard Bauckham  

I sin bok Bible and Ecology är Bauckhams fokus på att binda ihop olika delar av bibeln för att 

få en djupare förståelse för hur en ekoteologi kan bildas utifrån bibelns texter. I hans 

utläggning kring Rom 8 18-23 ges inte ett stort fokus åt de exegetiska problemen att tolka 

denna passage som en entydig ekoteologisk text som kräver ett etiskt omhändertagande av 

skapelsen. Bauckhams läsning av texten grundar sig i parallelltexter från HB. Det första som 

Bauckham tar upp är översättningen av verben συστενάζει och συνωδίνει i vers 22 som ofta 

översätts tillsammans, till exempel i Bibel 2000 ”vi vet att hela skapelsen ropar i 

födslovåndor.”  Dessa ord kan enligt Bauckham förstås som att göra två olika poänger. I 

συστενάζει ekar texter från profeterna som beskriver jorden som groaning (Bauckham föreslår 

också översättningen sörja, vilket gör kopplingen till profeterna ännu tydligare) och συνωδίνει 

som syftande på en HB-metafor för att erfara Guds dom.69  

Enligt vers 20 lades jorden under tomhetens välde av Gud, här har de flesta exegeter sett en 

koppling till Gen 3 och Guds förbannelse över jorden på grund av Adams synd. Detta är dock 

Bauckham skeptisk till, eftersom förbannelsen som Gud gör (vilket gör det svårare att bruka 

jorden) inte matchar Paulus beskrivning av att skapelsen hoppas på att befrias från sitt slaveri 

under förgängelsen. Däremot finner Bauckham ett tema i profeterna att hela skapelsen lider på 

grund av mänsklighetens synd och Guds dom (detta beskrivs med ett universellt språk). 

Bauckham förstår skapelsens groaning som förstörelsen av flora och fauna och slaveriet under 

förgängelsen som tillståndet Gud har satt skapelsen i på grund av mänsklighetens synd. 

Tomhetens välde förstår Bauckham som en möjlig referens till Jeremias beskrivning av 

skapelsen som sörjande.70 Bauckham menar att det är möjligt att Paulus inte refererar till en 

dramatisk ändring i den naturliga världen (Eva och Adam, vilket inte är grundat i vår moderna 

kunskap), vilket dessutom inte har en stark koppling till Gen 3. Detta utan att Paulus snarare 

 
68 Ibid., 323–325. 
69 Bauckham 2010, 96. 
70 Jer 4:23 
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tänker på den förstörelse som profeterna syftade på när de beskrev jorden som sörjande 

(förlusten av jordens fruktbarhet, samt växter och djurs död)71 

Om denna koppling till profeterna är korrekt, menar Bauckham att det även går att förstå 

hoppet som Paulus nämner i vers 20 som det eskatologiska hoppet om skapelsens 

transformation som vi finner i exempelvis Amos och Joel. Både hos Paulus och profeterna är 

hoppet sammankopplat med människlighetens eskatologiska öde, precis som profeterna tänkte 

sig att människans agerande och skapelsens välmående som starkt sammankopplade (men 

självklart inte på de sättet vi gör idag). Rom 8:18-23 bär inte på några explicita etiska 

riktlinjer och det är inte heller enligt Bauckham Paulus avsikt att beröra, men om vi accepterar 

att mänsklighetens synd orsakar ekologisk förstörelse, följer det att de som avser att följa 

Guds vilja för hans värld måste avse att undvika och reparera skador på skapelsen så långt 

som möjligt. Precis som med Guds rike kan vi inte heller färdigställa skapelsens befrielse men 

vi kan föregripa den. 72 

2.4 Historiskt textorienterat perspektiv 

Dessa ekoteologers slutsatser hänger på några avgörande tolkningar av texten, därför kommer jag 

här att analysera de mest avgörande tolkningarna och om de är hållbara utifrån ett historiskt 

textorienterat perspektiv.  

2.4.1 Passagens struktur 

Samuel Byrskog skriver i sin kommentar om tre stycken argumentationsfaser (verserna 18-21, 22-

27 och 28-30) med vers 18 som grunden för det som Paulus vill argumentera för.73 Det är endast 

Byrne som nämner Paulus intention med texten, vilket kommentarer till Romarbrevet generellt är 

överens om nämligen är att argumentera kring nutidens lidande.74 Horrell utelämnar till och med 

vers 18 i sin analys. I den första argumentationsfasen efter att Paulus gjort tydligt vad han 

argumenterar för i vers 18 kommer två γὰρ-satser (19 och 20) med den senare underordnad den 

tidigare. Detta innebär att det som står i vers 19 är ett argument för det som står i vers 18 och det 

som står i vers 20 är ett argument för det som står i vers 19. Vers 21 utgör inte en motivering till 

 
71 Ibid., 96-97. 
72 Ibid., 99- 100. 
73 Byrskog, Romar-brevet 1-8, 224. 
74 Boice 1992, 868-870, Byrskog 2006, 225, Dunn 1988, 486-487. 
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vers 20 utan med användningen av ὅτι anges hoppets objekt. I den andra argumentationsfasen 

vilken inleds med vers 22 knyter detta γὰρ till Paulus påstående i vers 18, dock medger han att 

vers 22 också är sammankopplat med det som sägs i vers 19.75 Därför fungerar Byrnes förståelse 

av versernas struktur bra även om han inte lyfter in hela sammanhanget av argumentationen. 

Något som är värt att påpeka är Horrells val av metod, han argumenterar för en narrativ metod 

eftersom han anser att passagen bygger på ett implicit narrativ och i Romarbrevets fall framhävs 

att Paulus utrycker en gemensam narrativ grund med adressaterna. Därför försöker Horrell visa på 

dåtida, nutida och framtida aspekter av texten. Jag anser att Horrells metod gör det tydligt att det 

finns en gemensam bakomliggande berättelse, dock kan man komma till samma slutsats med 

andra metoder som är mer lämpade utifrån vad det här är för text. Evangelierna är berättade och 

passar därför bra för en narrativ analys, men Paulus brev är inte en berättelse utan snarare en 

argumentation. Därför passar en argumentationsanalys bättre för den här texten och kan även 

hjälpa till att sätta texten i sitt bredare sammanhang i brevet, så som Byrskog gör i sin analys.76 

2.4.2 Tolkning av κτίσις  

Här är författarnas uppfattningar ganska lika, Paulus användning av κτίσις syftar allra troligast till 

den icke mänskliga skapelsen. Horrell lägger dock till att det är omöjligt att veta exakt vad som 

Paulus tänker sig är inräknat, det skulle kunna vara så att det bara är levande varelser Paulus syftar 

på. Samuel Byrskog skriver i sin kommentar till Romarbrevet att vi får förmoda att Paulus syftar 

till den icke mänskliga skapelsen (naturen med växer och djur) eftersom det inte är troligt att 

Paulus menar i vers 20 att människorna (inklusive Adam) drabbades av tomheten utan egen vilja. 

Dessutom i verserna 22-23 ställs människorna upp som kontrast till skapelsen.77 Horrells 

argument om att det är omöjligt att veta vad Paulus menade med κτίσις, håller inte eftersom vi kan 

använda uteslutningsmetoden. Änglar är inte inkluderade eftersom de inte är utsatta för tomhetens 

välde, demoner/Satan är inte inkluderade eftersom de inte kan beskrivas som längtande efter 

uppenbarelsen av Guds söner, Gud söner är inte inkluderade eftersom de beskrivs som frånskilda 

skapelsen (verserna 18, 21, 23) och icke troende är inte inkluderade eftersom denna längtan inte 

karaktäriserar dem. Det enda som finns kvar är resten av skapelsen med djur och växter.78 Andra 

 
75 Byrskog 2006, 224. 
76 Byrskog 2006, 224-233. 
77 Byrskog 2006, 225-226. 
78 Boice 1992, 870-871. 
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förslag till betydelsen av κτίσις har funnits genom historien, dock är kommentarer till romarbrevet 

i stor utsträckning eniga i att κτίσις syftar till hela den ickemänskliga skapelsen.79 

2.4.3 Guds söner  

Uttrycket Guds söner kan användas för att beskriva många olika saker, i GT och andra judiska 

texter kan uttrycket användas för att beskriva härskare, himmelska varelser, folket Israel samt 

enskilda personer. Det finns även grekisk-romerska aspekter.80 Det är ett ovanligt uttryck att säga 

att Guds söner ska uppenbaras och därför har, som Horrell poängterar, identiteten varit 

omdiskuterad. Dock förstås uttrycket Guds söner bäst som att de troendes status som Guds söner 

ska uppenbaras i sluttiden.81 Kommentarer stödjer alltså Horrells tolkning av Guds söner.  

2.4.4 Tomhetens välde  

Förståelsen av tomhetens välde skiljer sig starkt åt mellan författarna. För Horrell handlar 

tomhetens välde inte om en referens till Adam utan det är Gud som är agenten, dessutom 

poängterar han att fokuset för Paulus inte är att ge en förklaring till detta utan att texten är 

framåtblickande.82 Horrell föreslår också en tolkning av tomhetens välde som de evolutionära 

processerna, vilket han också poängterar precis innan, går bortom vad Paulus menade när han 

skrev texten. Denna tolkning av Paulus text utgår ett modernt tankesätt och medvetenhet om 

evolutionen, vilket Paulus inte kunde ha känt till eller antytt. Ett historiskt textorienterat 

förhållningsätt prioriterar författarens perspektiv och intention med texten, därför anser jag att 

Horrell i denna tolkning går alldeles för långt från Paulus intention och distanserar texten helt från 

sitt brevs sammanhang. Kommentarer till romarbrevet föreslår i stället en enklare förståelse av 

tomhetens välde (ματαιότητι) nämligen att det innebär att inte kunna uppnå sitt mål/syfte.83 Byrne 

förstår tomhetens välde som en referens till Gen 3 med Adam i fokus. Detta motiverar han med 

bland annat användningen av prepositionen διά samt att Paulus gör en onödigt krånglig 

omskrivning om han endast ämnade att syfta på Gud. Byrskog skriver att just denna del är 

svårtolkad och att förslag till agenten har tolkats som Adam, Satan och Kristus. Både Adam- och 

 
79 Dunn 1988, 487, Matera 2010, 199-200, Cranfield 1985, 194-195, Jewett 2007, 511, Moo 

1996, 514. 
80 Byrskog 2006, 211-212. 
81 Byrskog 2006, 226. 
82  Horrell menar även att logiken i passagen inte hänger ihop om man ser en stark koppling 

mellan tomhetensvälde och slaveriet under förgängelsen.  
83 Cranfield 1985, 196, Matera 2010, 200, Moo 1996, 515. 
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satantolkningen är främst problematiska eftersom skapelsen lades under detta välde i hopp, vilket 

inte passar bra in på någon av dessa. Dessutom använder Paulus samma ord när han skriver att 

skapelsen lagts under tomhetens välde och när han skriver om honom som vållade det 

(ὑποτάξαντα), vilket tyder på att Gud är agenten som Paulus syftar på.84 Byrnes argument kring 

διά förklarar Byrskog kan betyda både på grund av eller av/genom och att av är att föredra.85 

Paulus formulering i denna vers är definitivt krånglig och öppen för en rad möjliga tolkningar, 

dock finns ett stort stöd för att gen 3 är den underliggande berättelsen men att det är Gud som är 

agenten i texten och inte Adam.86  

2.4.5 Slaveri under förgängelsen 

Horrell poängterar två saker när det kommer till detta slaveri, nämligen att det inte kan specificera 

tomhetens välde eftersom logiken i texten inte hänger ihop, samt att φθορᾶς kan tyda på en 

bredare allusion till Gen 1-11. Som vi redan sett ovan är vers 21 troligast ett objekt till hoppet, 

då den troliga läsarten är ὅτι och inte διότι.87 De bästa grundtexterna använder ὅτι samt att 

διότι kan förklaras genom dittografi.88 Kommentarer stödjer inte Horrells allusion till gen 1-

11, det verkar inte heller finnas någon enighet bland kommentarerna som i de tidigare 

verserna. Matera poängterar en möjlig allusion till andra paulinska brev som bland annat 1kor 

15:42, 50. Detta antyder att skapelsen är en del av Guds sista vinst över döden, Paulus länkar 

skapelsens transformation med de dödas uppståndelse.89 

2.4.6 Groaning  

Bauckham är den enda av ekoteologerna som starkt poängterar vikten av HB för Paulus. 

Kopplingen som Bauckham gör mellan συστενάζει och συνωδίνει i Rom 8:22 och profeterna 

stämmer väl, Paulus utläggning har en stark koppling till HB.90 Samtidigt lägger vissa 

 
84 Byrskog 2006, 226. 
85 Byrskog 2006, 226-227. 
86 Moo 1996, 516, Jewett 2007, 513, Cranfield 1985, 196-197, Matera 2010, 200-201. 
87 Byrskog 2006, 224, Moo 1996, 516. 
88 Matzce 1971, 517. 
89 Matera 2010, 201. 
90 Jewett, 2007, 516-517, Dunn 1988, 472-473. 
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kommentarer inte någon vikt vid kopplingen till HB och ser istället här en koppling till Mark 13:8 

där substantivformen av Mark används det för tiden innan sluttiden.91 

2.4.7 Slutet av texten 

I denna vers sammankopplas skapelsens lidande och suckande med adressaternas lidande, samt att 

deras förhoppningar hänger ihop med skapelsen.92 Nyckeln för att förstå adoptionen som nämns i 

vers 23 finner vi, som Horrell visar i sin analys i vers 19, nämligen att denna adoption hör ihop 

med uppenbarandet av Guds söner i sluttiden. 93 

2.4.8 Bibeln och vetenskap 

Ekoteologernas vilja att relatera bibeltexten till vår nutida moderna vetenskap är också avgörande 

för deras tolkningar. Bauckham nämner detta som ett skäl till att han inte fokuserar på Gen 3 i den 

här passagen även om han också ger andra argument för sin tolkning. För Horrell däremot är 

relationen till vetenskapen grundläggande, Horrell skriver att hans metod och tolkning av Paulus 

går vidare än vad Paulus skulle kunnat mena när har skrev texten samt att han inte påstår att det 

finns någon implicit medvetenhet om vetenskap bakom Paulus språk. Dock menar Horrell att 

vetenskapen är väldigt viktig för ekoteologi och det får konsekvenser för hur vi tolkar texten, 

exempelvis anser Horrell det inte möjligt att bygga ekoteologi där berättelsen om Eva och Adam 

är inkluderad. Samtidigt öppnar han för en tolkning av tomhetens välde som att Gud utsätter 

världen för de evolutionära processerna. Den här delen av Horrells tolkning går som han nämner 

långt bortom författarintentionen och är inte förenlig med ett historiskt textorienterat perspektiv. 

Byrne är den ekoteolog som enligt mig förhåller sig bäst till i den här frågan, han nämner i sin 

tolkning att vi idag inte kan ta efter Paulus syn på Adam som en historisk person, men poängterar 

samtidigt att vi fortfarande kan förstå vad Paulus menar med sin text och bygga en ekoteologi 

utifrån det. 

2.4.9 Ekoteologernas slutsatser 

Horrell menar att dessa texter kan bidra till att röra sig bort från antropocentrisk soteriologi och 

göra det tydligt att skapelsen omfattas i Guds försoningsprocess. På grund av detta antyder texten 

 
91 Moo 1996, 518. 
92 Byrskog 2006, 227-228. 
93 Cranfield 1985, 199-200. 
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att skapelsens värde samt att troende beskrives som centrala karaktärer i detta försoningsdrama. 

Som nämnts tidigare kombineras dock detta med modern vetenskap, vilket utesluter berättelsen 

om Eva och Adam. Det är inte helt tydligt vad detta innebär för vår etik idag men Horrell menar 

att det finns ett etiskt imperativ. Bauckhams huvudpoäng är att skapelsens och människans öden 

är sammankopplade, samt att mänsklig synd orsakar ekologisk förstörelse. Det som logiskt följer 

är att de som avser att följa Guds vilja behöver undvika att förstöra skapelsen och reparera den så 

långt det går (den slutgiltiga transformationen ligger fortfarande i sluttiden), texten kan alltså 

uppmana kristna att ta hand om skapelsen. Byrne menar att texten beskriver syndens och nådens 

historia, nådens historia är dock den starkare där skapelsen och mänskligheten förhärligas 

tillsammans. Detta får ekoteologiska konsekvenser för mänskligt handlande när det kombineras 

med uppmaningen i Rom 6:12-13 att låta sig bli ett instrument för nåden och inte synden.  

Något som alla tre ekoteologer är överens om är att skapelsen inkluderas i detta frälsningsdrama, 

människan och skapelsen hänger ihop. Detta delas inte endast av ekoteologer utan Guds 

frälsningsdrama beskrivs som väldigt inkluderande även i kommentarsliteratur. Detta kan ses i 

exempelvis vers 21 där det blir som tydligast att skapelsen och mänskligheten är beroende av 

varandra och att skapelsens befrielse antyder en framtida transformation av skapelsen.94 En av 

brevets teologiska huvudtankar kan beskrivas i inkorporeringen av judar och icke-judar samt hela 

skapelsen i detta frälsningsdrama.95 Paulus sammankopplar som vi har sett skapelsens lidande 

med adressaternas, de har ett gemensamt hopp om sluttiden. 

3 Avslutning  

3.1 Sammanfattning och slutsatser   

I denna studie har jag analyserat olika ekoteologiska tolkningar av Rom 8:18-23 utifrån ett 

historiskt textorienterat perspektiv. Detta för att kunna uppfylla syftet och svara på så väl den 

övergripande frågeställningen samt underfrågorna. 

• Hur har ekoteologer tolkat Paulus?   

Horrell, som försöker skapa en hermeneutisk lins med hjälp av sin narrativa analys av rom 8:19-

23, ser ett bakomliggande narrativ i texten som berättar om dåtiden, nutiden och framtiden. 

 
94 Moo 1996, 516-517, Jewett 2007, 515-516. 
95 Mitternacht Dieter, Runesson Anders 2007, 262. 
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Viktigt för den hermeneutiska linsen är att modern vetenskap är med och därför utesluts 

tolkningar som påstår en tidigare harmoni i skapelsen. Horrell menar att det finns vissa hinder för 

att kunna tolka Rom 8:19-23 ekoteologiskt, bland annat att texten är eskatologisk. Dock finns det 

vissa saker som texten kan bidra med ett större fokus på; försoningens allomfattande process och 

att människan spelar en viktig roll i skapelsens försoning, vilket innebär någon form av imperativ 

om att ta hand om skapelsen.  

Byrne lägger stort fokus på Adam i sin tolkning av Rom 8:19-23 och han förstår till exempel 

skapelsens läggande under tomhetens välde som en implicit referens till Adam. Paulus förstod 

troligen Adam som en historisk person, vilket inte är förenligt med modern vetenskap, dock ligger 

ett stort fokus hos Paulus på Adam som symbol. Anledningen till att Adam inte nämns explicit 

förklarar han genom att Paulus inte vill begränsa sin text till att endast fokusera på Adams synd, 

utan skriver en pågående syndhistoria för hela mänskligheten. Alltså är skapelsen lagd under 

tomhetens välde på grund av synden och detta kombinerat med Rom 6:12-13, där Paulus 

uppmanar adressaterna att vara instrument för nåden och inte synden, kan forma en ekoteologi.  

Bauckham ser en stark koppling till HB i Rom 8:18-23, särskilt till profeterna, dock avfärdar 

Bauckham en koppling till Gen 3, vilket Byrne argumenterar för. Hoppet som nämns i vers 20 är 

sammankopplat med profeterna, båda tänker att hoppet hänger ihop med mänsklighetens 

eskatologiska öde. Bauckham ser inte några explicita etiska riktlinjer, men om mänsklighetens 

synd orsakar ekologisk förstörelse följer det logiskt att kristna bör ta hand om skapelsen.  

• Är dessa tolkningar adekvata utifrån ett historiskt textorienterat 

perspektiv? 

Utifrån min analys finns det fem anledningar att ifrågasätta Horrells tolkning av Rom 8: 19-23. 1. 

Fokuset för Horrell ligger inte i Paulus mening med texten, eller textens sammanhang, vilket syns 

i hans utlämnande av vers 18 och uttalanden som ”These texts do have important contribution to 

make, but any theological or ethical appropriation requires much work beyond the elucidation of 

the meaning of the text in its original context”96. Detta är inte förenligt med ett historiskt 

textorienterat perspektiv eftersom Paulus intention med texten är av stor vikt. 2. Förslaget att 

tolka tomhetens välde som de evolutionära processerna, vilket Horrell är medveten om går långt 

bortom Paulus intention. Detta är problematiskt eftersom Paulus inte kunde ha haft kunskap om 

de evolutionära processerna, det är därför inte förenligt med denna studies historiekritiska 
 

96 Horrell (B) 2010, 146 
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perspektiv. 3. Horrell är också den ekoteolog som är tydligast i sin vilja att kombinera en tolkning 

av dessa texter med modern vetenskap. Detta är en diskussion om var i en text man finner dess 

mening. Horrell menar med sin hermeneutiska lins att meningen uppstår i mötet mellan dåtid och 

nutid. Detta minskar betydelsen av den historiska kontexten samt Paulus tanke med texten, vilket 

riskerar att missa viktiga aspekter av texten och influeras i hög grad av en nutida vetenskaplig 

förståelse. 4. Att använda en narrativ metod till denna text är som vi har sett i analysen en metod 

som inte är optimalt lämpad för den här typen av text. Paulus försöker som nämnts ovan 

argumentera för sin åsikt till adressaterna, därför passar en argumentationsanalys bättre för denna 

text. 5. Horrell utesluter i sin tolkning av denna text en allusion till skapelseberättelserna. Detta är 

svårt att motivera eftersom det i analysen av tomhetens välde är tydligt att Paulus menar att Gud 

(eller möjligtvis Adam) har lagt skapelsen under tomhetens välde, vilket är en stark koppling till 

berättelsen kring Eva och Adam. Trots alla anledningar till att vara försiktig med att anamma 

Horrells tolkning som den är finns det många positiva iakttaganden och reflektioner. 

Kommentarslitteraturen stödjer bland annat Horrells tolkningar av Guds söner. Jag är också 

positiv till Horrells utläggning kring problematiken av tidigare ekoteologiska metoder, att det är 

fruktsamt att försöka hitta en medelväg mellan de tidigare metoderna. Horrells slutsats kring 

texten, att den kan hjälpa till att minska fokuset på antropocentrisk soteriologi och i stället 

fokusera på en mer inkluderande kosmologisk soteriologi, anser jag vara befogad. 

Byrne är den ekoteolog som bidrar med en rimlig tolkning av strukturen i texten, dessutom ser 

han en koppling till skapelseberättelserna vilket Paulus troligen alluderade till. Till skillnad från 

Horrell förhåller sig Byrne främst till Paulus och till modern vetenskap på ett givande sätt, detta 

görs som vi har sett genom att belysa att skapelseberättelserna och speciellt Adam inte är förenliga 

med modern vetenskap. Dock menar Byrne att Adam är viktig för att förstå den ursprungliga 

meningen med texten samt att Adams största roll är som symbol. Detta gör att Byrne lyckas 

förhålla sig till både modern vetenskap och Paulus intention med texten. Den största svagheten i 

Byrnes tolkning är att som vi har sett i analysen att man bör vara försiktig med att definitivt säga 

att det är Adam som ska underförstås i texten. Kommentarslitteratur stödjer en allusion till 

skapelseberättelserna men med Gud som agent, dock är grammatiken i texten svårförståelig och 

det finns flera olika tolkningsmöjligheter. Därför bör också detta reflekteras över i utläggningen, 

vilket är något jag saknar hos Byrne.  

Bauckham anser jag göra ett väldigt viktigt bidrag i tolkningen av denna text, nämligen att på ett 

tydligt sätt koppla den till HB och särskilt teman som återkommer hos profeterna. Dessutom anser 

jag att hans slutsats att människans och skapelsens öde är sammankopplade och mänsklig synd 
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skapar ekologisk förstörelse, som i sin tur leder till att de troende bör motverka den, är rimlig. 

Bauckham är dock den ekoteolog som bidrar med den kortaste utläggningen av Rom 18-23, vilket 

inte är så konstigt eftersom han i sin bok berör många texter. Dock saknar jag ett bredare 

resonemang kring texten, det finns många fler perspektiv som kunde tagits upp, exempelvis en 

analys av texten mindre sammanhang i romarbrevet. Dessutom argumenterar Bauckham för att 

det inte alls finns någon koppling mellan Rom 8:19-23 och Gen 3, vilket bland annat verkar 

motiveras av att skapelseberättelserna inte är kompatibla med modern vetenskap. Detta är precis 

som i Horrells fall en anledning till att vara skeptisk eftersom Paulus resonemang kring tomhetens 

välde medför en stark koppling till skapelseberättelserna. Slutligen är det också viktigt att 

poängtera att Bauckham lägger nästan allt sitt fokus på textens koppling till HB, något mycket 

kommentarsliteratur inte anser vara relevant att ta upp. Detta tyder på att denna koppling inte är 

lika stark som Bauckham framställer den. 

• Är det möjligt att tolka Paulus texter utifrån ett ekoteologiskt perspektiv 

och samtidigt göra grundtexten rättvisa utifrån ett historiskt textorienterat 

perspektiv? 

De tre ekoteologiska tolkningar av Rom 8: 18-23 som presenterats här innehåller olika styrkor och 

svagheter, en av de största svagheterna utifrån ett historiekritiskt perspektiv är att Horrell och 

Bauckham inkorporerar en nutida förståelse av vetenskap i sina tolkningar av texten, på ett sådant 

sätt att den ursprungliga förståelsen av texten försvinner. Medan Byrnes största svaghet är det allt 

för stora fokuset på Adam som agent i texten.  

Jag anser att denna studie visar att svårigheten att kombinera ett ekoteologiskt perspektiv, som i 

t.ex. Horrells och Bauckhams fall lägger fokus på att tolka texten utifrån ett nutida tankesätt, med 

ett historiskt textorienterat perspektiv, vilket självklart blir anakronistiskt. Jag anser inte att 

någon av ekoteologerna i denna studie lyckas bilda en ekoteologi som är hållbar utifrån ett 

historiskt textorienterat perspektiv. Detta betyder dock inte att ekoteologerna misslyckas med att 

bidra med viktiga perspektiv på Paulus eller att det är omöjligt att kombinera ekoteologi och 

historiskkritiska perspektiv. Det bör dock göras med försiktighet för att inte förvränga betydelsen 

av texten. 

Det jag anser vara anmärkningsvärt är att alla tre ekoteologer landar i slutsatsen att skapelsen i 

Rom 8:18-23 inkorporeras i frälsningsdramat, vilket också har stöd i kommentarslitteratur och kan 

beskrivas som en av Paulus teologiska huvudtankar i brevet. Detta tyder på att det är möjligt att 
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hitta en gemensam grund för ekoteologi och historiskkritiska perspektiv. Det är dock viktigt att 

inte överdriva dessa perspektivs möjlighet att kombineras, det är som vi har sett med 

ekoteologerna i denna studie enkelt att lägga ett allt för stort fokus på ekoteologin.  

För att kunna skapa en ekoteologi utifrån Paulus texter behövs en bred analys av hans texter så att 

inte allt fokus ligger på korta ”favorittexter” såsom Rom 8:18-23, något som inte är möjligt i 

denna studie. Jag hoppas dock att denna studie lyckats vissa på svårigheterna att kombinera 

ekoteologi och historiekritiska perspektiv, samtidigt som den visat på hur Rom 8:18-23 möjligen 

kan bidra till bildandet av en historiekritisk ekoteologi. 

3.2 Reflektioner  

Jag tycker att detta har varit en väldigt spännande och givande studie. Vikten av att engagera sig 

för klimatet är större än någonsin och vår förståelse av världen runt omkring oss påverkar våra 

handlingar. Genom historien har kristendomen ofta bidragit med ett fokus på antropocentrisk 

soteriologi och skapelsen som en plats som ska förstöras i sluttiden. Det kan ha bidragit till ett 

exploaterande av skapelsen och den kris som påverkar allas vårt hem. Därför tror jag att 

ekoteologi kan vara väldigt givande för troende världen över, så att de gemensamt kan ta hand om 

skapelsen och säkra en framtid för kommande generationer.  

Trots att ekoteologin är ett växande ämne så får den ofta kritik för att vara en nutida liberal teologi 

som inte förhåller sig väl utifrån ett historiskt perspektiv. Därför har det varit givande att i denna 

studie undersöka om ett historiskt textorienterat perspektiv ens är möjligt att förena med 

ekoteologi. Jag anser att denna studie visar att ekoteologi har goda förutsättningar att växa och bli 

en teologi som kan ge nya insikter kring bibelns texter, samtidigt som den uppmanar ett nutida 

engagemang för skapelsen. Studien är alltså intressant för bibelvetenskaplig forskning eftersom 

den kan bidra med nya frågor och förståelser av bland annat Paulus texter, antropocentrisk, 

eskatologi, samtidigt som studien är intressant för kristna då ekoteologi medför någon form av 

etisk imperativ. 

Det behövs dock många fler studier och jag hoppas att denna studie väcker nya frågor att ställa till 

Paulus brev och Paulus teologi. För att skapa en robust ekoteologi som förhåller sig till Paulus 

intention med breven anser jag att det behövs studier som går bortom några få texter av Paulus 

brev och i stället sätter fokus på helheten.  
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