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Inledning 

It was not my intention to create another sect… we are not a church. We are an Army – an Ar-

my of Salvation.
1
 

Året var 1878 och Frälsningsarmén2 hade just fått sitt namn. Pionjärerna vände sig till dem som 

inte togs emot i de engelska kyrkorna. Det låg kyrkokritik i grundläggarens, William Booths 

ord. Många citat likt detta har under årens lopp uttalats från Arméns talarstolar, samt fått belysa 

reglementen och artiklar av olika slag. 

Evangelism was, by definition, pragmatic evangelism. Try it and see. If it did not work, drop it 

and try something else… These principles governed every aspect of our first efforts at soul sav-

ing.
3
 

Så beskriver Shaw Clifton, general och därmed högste ledare för Frälsningsarmén 2006-2011, 

den första tiden av Frälsningsarméns arbete. Det gällde inte bara evangelisation utan allt som 

hörde till den ecklesiala utvecklingen. William Booth, liksom hans hustru Catherine, var prag-

matisk. Fungerade det och fyllde sitt syfte, så var det bra. 

Inledningen börjar med citat från två generaler – den förste och den senaste. Uppsatsen skrevs 

under tiden av generalsskifte. General Shaw Cliftons efterträdare, kommendör Linda Bond har 

utsetts och tillträder andra april. Hon blir då den nittonde generalen – tredje kvinnan på den 

posten. Frälsningsarméns generaler har spelat stor roll för rörelsens utveckling, även på det 

ecklesiologiska området. Men naturligtvis har många andra inom Frälsningsarmén arbetat med 

dessa frågor. Uppsatsen kommer att redogöra för var man kan finna ecklesiologerna och syftet 

med deras arbete, vilket kommer att belysas med exempel, som jag har valt ut. Bland dem finns 

general Clifton. Vi kommer även att beröra hans inflytande när det gäller synen på Frälsnings-

armén som ecclesia. 

Frågeställningar och hypotes 

Kan en rörelse som inte ser sig som kyrka ha en ecklesiologi? Många, både inom och utanför 

Frälsningsarmén, betraktar organisationen som en kyrka. Men Armén som helhet har haft en 

kluven inställning till sin identitet. Många, särskilt under pionjärtiden, ville inte se Armén som 

en kyrka. Ändå fungerade man redan från början på många sätt just så. 

En fråga att söka svar på blir då: Vilken identitet har Frälsningsarmén idag, ecklesiologiskt? 

                                                   
1
 Uttalande av William Booth enligt referens i Robinson (2006: 14) till Wiseman, Clarence (1976) Are we a 

church? The Officer, Vol XXVII No.10, London: SA Headquarters p 435. 

2
 I fortsättningen även benämnd Armén eller FA 

3
 Clifton (1998:127) 
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Under studiet av de ecklesiologiska arbeten som funnits till hands har jag försökt hitta orsaker-

na till att dessa kommit till stånd – varför man har lagt ner arbete på att formulera sig ecklesio-

logiskt och syftet med arbetet. Vidare har jag försökt ta reda på var inom Frälsningsarmén man 

medvetet arbetar med ecklesiologi och vilka som gör det. 

En hypotes är att Frälsningsarmén hela tiden utfört ett spontant, eller intuitivt ecklesiologiskt 

arbete, men att det i första hand har varit yttre faktorer som initierat arbetet: behovet av lös-

ningar, omvärldens frågor och kritik, etc.  

En annan hypotes som deriverar från ovanstående är att det var Frälsningsarméns medlemskap i 

Kyrkornas världsråd och, utifrån medlemskapet, det önskade svaret angående Faith and Order’s 

BEM-dokument (Baptism – Eucharist – Ministry), som blev det direkta incitamentet till Fräls-

ningsarméns medvetna centrala ecklesiologiska arbete. Veli-Matti Kärkkäinen anser att inom 

den systematiska teologin är det två områden som ligger nära varandra, och som fått ökat in-

tresse: ecklesiologi och pneumatologi. Förmodligen är det den ekumeniska rörelsen som är 

orsaken till det ökade intresset för ecklesiologi. Man kan inte ena enheter utan att veta vad det 

är man sätter samman.4 Vi skall i uppsatsen titta på om de ekumeniska kontakterna påverkat 

Frälsningsarméns intresse för ecklesiologi. 

Den utveckling som skett inom Frälsningsarmén på två områden, ligger utanför denna uppsats 

ram att djupgående beskriva och analysera. Det gäller den förändring av Frälsningsarméns eck-

lesiala identitet och dess sakramentalitet, som skett de senaste decennierna. I uppsatsen har 

dessa aspekter ändå fått ett relativt stort utrymme. 

Källmaterial och metod 

Frälsningsarmén har varit mån om att dokumentera sin historia. 1972 och 1981 kom överste-

löjtnant Torsten Kjälls tre band av Korsets färger bära. 2006 kom en fortsättning skriven av 

kommendör Sven Nilsson. Under läsningen av dessa och andra kyrkohistoriska och ecklesiolo-

giska arbeten har jag försökt hitta ansatser till ecklesiologisk reflexion i Frälsningsarmén. 

I någon mån har jag också sökt exempel på hur Frälsningsarméns ecklesiologiska arbete relate-

rar till annan reflexion inom området – till andra traditioners ecklesiologer. Generalernas roll 

och deras påverkan i ecklesiologiska processer har också fått visst utrymme. 

Under arbetet har sökningar på Internet varit till god hjälp. En hel del tryckta källor ur Fräls-

ningsarméns produktion fanns tillgängliga redan från arbetets början. Genom sökningar på In-

ternet har det visat sig att artiklar och uppsatser av frälsningsarméskribenter finns utlagda på 

olika hemsidor. Där har jag hittat mer ecklesiologiskt stoff och ytterligare litteraturhänvisning-

                                                   
4
 Kärkkäinen (2002:7-8) 
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ar. Sökningarna har inte bara gett en bild av det ecklesiologiska material som producerats, samt 

de konferenser och seminarier som anordnats om ecklesiologi, utan också av ett spännande 

nätverk runt jorden, som knyter samman centra, men framför allt personer, som arbetar med 

Frälsningsarméns ecklesiologi. 

Korta och förkortade texter från det symposium som hölls i Johannesburg, Sydafrika, 2006, gav 

frågeställningar, som jag länge sökte svaren på. Under den senaste månaden av skrivande har 

jag dock funnit dokument som på olika sätt svarar t.ex. på vilket ställningstagande Frälsnings-

arméns högsta ledning gjort i den under några decennier diskuterade sakramentsfrågan: en 

nyutgåva från 2010 av The Salvation Army Handbook of Doctrine, tillsammans med några 

kommenterande artiklar, en mycket omfattande redogörelse från Johannesburg av den svenska 

delegaten Rut Baronowsky och en universitetsuppsats av en kårledare från Australien. 

Ecklesiologi för en icke-kyrka? 

1889 beskrev William Booth Frälsningsarmén som en armé med syftet att bära ut frälsning i 

landet. Så fortsätter han:  

Does this sound strange, my brother – not sacred, not ecclesiastical, not according to the tradi-

tions of the elders and after the patterns of existing things and institutions? It may be so, and yet 

it may be none the less true and scriptural, and none the less of Devine origin, and made after 

some heavenly pattern for all that.
5
 

När kommendör Philip Neeham tecknar bilden av Frälsningsarméns första tid framträder en 

kristen organisation som kännetecknas av pionjäranda och engagemang. Där fanns inte tid för 

omfattande teologisk reflexion. Ecklesiologin för Arméns del var snarast något man undvek, 

eftersom man inte ville kalla sig kyrka. Detta var ett belastat ord bland de människor som var 

främsta målgruppen. Ändå var Armén redan från början lika mycket kyrka som andra samfund, 

även om det då ifrågasattes av många6, slår Needham fast och får stöd av t.ex. Miroslav Volf, 

som ser förutsättningen för kyrkans ecklesialitet utifrån ett enda villkor: att Kristus är mitt 

bland de församlade. Volf, i sin tur, finner stöd för detta hos bl.a. Ignatius och Tertullianus.7 

Volf ser det så att människor som samlas i Jesu namn i en specifik lokal är kyrka. Det är de 

också när de inte är i denna lokal, men lever tillsammans, tjänar varandra och missionerar. ”I 

Jesu namn” är nyckeln. Det är inte svårt att se att just så har Frälsningsarmén alltid fungerat. 

                                                   
5
 Booth (1889: 28), ur Cairns (2007: 11) 

6
Needham (1987: 1-2) 

7
 Kärkkäinen (2002:136) Volf refererar till Matt 18:20 ”Där två eller tre…” 
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Många unga människor anslöt sig till FA de första åren och fick krävande ledaruppgifter. Ung-

domlig entusiasm, glädje, enkelhet, socialt engagemang attraherade.8 Snart såg man en mycket 

kraftig tillväxt. Om starten i t.ex. Norrköping, 1884, berättas att under en vecka blev 150 perso-

ner frälsta. Efter ett år hade omkring 850 kommit till tro. Kåren växte till 183 soldater och 70 

rekryter.  

Andra ha gått in i andra församlingar eller föredra att gå fria och icke sluta sig till någon kristen 

grupp.
9
  

Efter andra året hade kåren 400 soldater. 1887 var kåren så stor att den delades i två.10 

Med intensivt arbetstempo, ofta under stark kritik och stort motstånd, samt med många ivriga 

ungdomar, prioriterades, som jag ser det, inte någon ecklesiologisk reflexion – vad Armén var 

för något, var inte viktigt. Det väsentliga var att människor blev frälsta och hjälpta. Trots detta, 

trots kritiken mot kyrklig vokabulär och ordning, liksom Arméns val att gå sin egen väg när det 

gäller metoder och uttryckssätt, har salvationisterna och dess generaler på olika sätt tydligt ut-

tryckt organisationens identitet som en del av Guds folk, men inte velat etikettera den med ord 

som församling eller kyrka. 

Bramwell Booth (general 1912-1929) såg Frälsningsarmén som en del av kyrkan. Albert Ors-

born (general 1946-1954): inte en kyrka, men en permanent mission till de oomvända.11 

Det skulle dröja innan begreppet ecklesiologi aktualiserades. Clarence Wiseman (general 1974-

1977) var den förste internationelle ledare inom Frälsningsarmén som uttryckte behovet av en 

ecklesiologi för rörelsen. I The Officer, oktober 1976 skrev han om behovet av en salvationis-

tecklesiologi, en salvationistdoktrin och teologi för kyrkan, att Frälsningsarmén är en perma-

nent mission, en rörelse för omsorgsfull social tjänst, som uppfyller kännetecknen för en orden, 

men att Armén också kan beskrivas som en kyrka. ”[W]e are both a church and a part of the 

universal Church.”12 

I uppsatsen ”Essence and Form as a Construct of Salvation Army Ecclesiology” skriver major 

Phil Cairns, att för den första tidens frälsningssoldater fanns inga ecklesiologiska modeller att 

tillgå – inga som passade deras uppgift. Intuitivt formades en ecklesiologi, som var anpassad till 

det arbete som Frälsningsarmén var kallad till. Efter de första generationerna ersattes intuition 

                                                   
8
 Nilsson (2006:107) 

9
 Kjäll (1972:77) 

10
 Kjäll (1972:77-78) 

11
 Noakes (2007:40) 

12
 Robinson (2006: 15), samt Noakes (2007: 40) 



8 

 

av strukturer och institutionalism. Cairns iakttagelse är att varje generation sedan avlägsnade 

sig mer och mer från den intuitiva ecklesiologin.13 

I de olika upplagorna av Order och reglementen för frälsningsofficerare, underofficerare, solda-

ter, etc. har, som jag ser det, sedan den spontana – med Cairns ord intuitiva – ecklesiologin 

formulerats och på så sätt institutionaliserats och blivit normen för Frälsningsarmén – dess eck-

lesiologi. Den har visserligen omformulerats kontextuellt, där det visat sig nödvändigt, men så 

lite som möjligt, eftersom den uppfattats som grundläggande frälsningsarmémässig. 

Det Kärkkäinen skriver om Calvin gäller i hög grad Booth, att ingen protestantisk reformator 

började förnyelsen av kyrkan med tanken att utveckla en protestantisk teologi eller ecklesiologi. 

De gav gensvar på tidens behov. Men spänningar och inkonsekvens blev följden, anser 

Kärkkäinen.14 

Det finns fog att påstå att det hela tiden pågått ett outtalat ecklesiologiskt arbete i Frälsningsar-

mén. Exempel på detta är definieringen av Frälsningsarméns urkunder, det omfattande regel-

verket som meddelas i Order och reglementen för officerare, för soldater, för underofficerare, 

etc., samt åtskilliga småskrifter med råd och instruktioner. Man kan dock tänka sig att dessa 

arbeten i sig inte ledde till ecklesiologisk reflektion, utan stannade vid att bli en dokumentation 

av den intuitiva ecklesiologi som Cairns skriver om. 

Processen, som ledde till beslutet om att inte förvalta sakramenten ser jag som ett medvetet 

ecklesiologiskt arbete. Det skedde dock i den allra närmsta kretsen runt William och Catherine 

Booth. William var teologiskt utbildad, men, liksom hustrun Catherine, mycket pragmatisk i sitt 

sätt att resonera. Han satte en stark prägel på den militäriska och ickedemokratiska rörelse han 

ledde.15 

Under 1970-talet gjordes vissa ansatser till ecklesiologisk reflexion i Sverige. En D-uppsats 

skrevs 1975 i Kyrko- och samfundsvetenskap om Frälsningsarméns gudstjänstliv, med försök 

till ecklesiologisk förståelse av koinonia inom Frälsningsarmékårer. Uppsatsen blev incitament 

till ett experimentellt arbete, men varken detta eller uppsatsen ledde till fortsatt ecklesiologisk 

reflexion.16 Överstelöjtnant Torsten Kjäll reste från senare delen av 1970-talet till olika kårer 

för att skapa förståelse för Frälsningsarmékåren som ecclesia. Kjälls syn var att Frälsningsar-

mén bör fungera som ”kyrka” för sitt folk från vaggan till graven. Han menade då intagnings-

förfarandet med botbänk, rekrytintagning, soldatinvigning och uniformsbärandet, liksom famil-

                                                   
13

 Cairns (2007:12) 

14
 Kärkkäinen (2002:54) 

15
 One Faith, One Church: The Salvation Army’s Response to Baptism, Eucharist and Ministry (1985: Introd 

2), samt Kjäll (1972:26) 

16
 Olsson (1975) 
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jehögtiderna: barninvigning, konfirmation, armévigsel och jordfästning.17 Hans föreläsningar 

möttes av stort intresse, men också av skepsis – tanken på Frälsningsarmén som kyrka var ännu 

vid denna tid mycket främmande för många salvationister. 

Under de senaste decennierna har förändringar skett i Frälsningsarméns syn på sin identitet som 

ecclesia. Salvation Story från 1998 har som rubrik till kapitel 10 ”People of God – the doctrine 

of the Church”.18 General John Larsson (general 2002-2006) skrev att en vattendelare har nåtts i 

övergången från en rörelse till en kyrka.19 Begreppet rörelse återkommer då och då under åren 

när Frälsningsarméns identitet skall beskrivas. Vad detta begrepp står för framgår inte klart, 

men möjligen avses folkrörelse, väckelserörelse. Andra uttryck som man använt för att undvika 

kyrkobegreppet är t.ex. missionsorganisation, samfund eller rätt och slätt armé.20 

Frälsningsarméns identitet diskuteras i flera böcker och uppsatser. General Shaw Clifton an-

vände 1998 nära en fjärdedel av sin bok ”Who are These Salvationists” till att visa att Fräls-

ningsarmén är en kyrka, en protestantisk kyrka och en evangelikal kyrka. I boken hänvisar han 

till Frederick Coutts, senare general, som 1978 på uppdrag av general Arnold Brown förtydli-

gade Frälsningsarméns syn på sig själv. Där nämns inte kyrka, men att Frälsningsarmén är en 

del av Kristi kropp.21 Inte någon gång under Frälsningsarméns historia torde man ha förnekat 

att man tillhör Guds folk, eller att Kristus skulle vara närvarande när man möts – d.v.s. enligt 

Volf har man varit och är en kyrka. 

Har då Frälsningsarmén idag en identitet som kyrka? 

Under ett symposium i Johannesburg, 2006, anordnat av Frälsningsarméns International 

Doctrine Council, slår general Clifton fast att Frälsningsarmén är en kyrka och skriver: 

If then it is a settled matter that the Army is a church - and I believe it is - the question to engage 

us all is: ‘What kind of church?' Obvious preliminary answers are that we are Protestant and 

evangelical.
22

 

Detta är ännu inte fastslaget i stiftelseurkunderna, vilket kommendör Earl Robinson påtalar vid 

symposiet i Johannesburg.23 Fortfarande finns det också inom Frälsningsarmén de, som inte vill 

                                                   
17

 Kjäll (1972:907) 

18
 Salvation Story (1998:100), som är Frälsningsarméns handbok i lärosatser. 

19
 Noakes (2007:40) 

20
 Clifton (1998:3) 

21
 Clifton (1998:9) 

22
 Clifton (2006) under rubriken “What kind of church? What kind of people?” 

23
 Robinson (2006:35) ”… [A]dministratively and legally, dealing with these issues would require extensions 

or variations to Schedule 1 of the Salvation Army Act 1980 ‘by deed executed by the General, such deed 

having the prior written approval of more than two-thirds of the Commissioners.’” 
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betrakta organisationen som en kyrka. Det som folk i allmänhet tänkt när det gäller Frälsnings-

armén – att det är en kyrka, om än speciell, med gudstjänster och mycket annat som känneteck-

nar en kyrka – är ändå nu tydligt officiellt uttalat av Frälsningsarméns general. 

I The Salvation Army in the Body of Christ, utgiven 2008 slås det fast: 

[T]hrough the years Salvationism has moved on in its emerging self-perception, and in the per-

ceptions of others, from being a para-church evangelistic revival movement (at first known as 

The Christian Mission) to being a Christian church with a permanent mission to the unsaved and 

the marginalised.
24

 

Var studerar man och reflekterar över Arméns ecklesiologi? 

Vid officersskolan i Stockholm skrev 2010 kårledarna Ewa-Marie och Markus Kihlagård en 

uppsats som ett led i officersfortbildningen, Från vision till verklighet – Faktorer som påverkat 

tillväxten i Halmstad kår.25 Uppsatsen är deskriptiv, men delvis innehåller den ecklesiologisk 

utvärdering och reflexion. Den typen av uppsatser skrivs förmodligen på fler officersskolor. 

Naturligtvis har representanter för Internationella högkvarteret i London skrivit salvationisteck-

lesiologi. Det gäller ju främst det officiella arbetet som fortlöpande utförs med föreskrifter, som 

Order och reglementen för olika kategorier i FA och Handbook of Doctrine, samt, inte minst, 

arbetet med BEM-dokumentet. Vi återkommer till detta under rubriken Vad är syftet med de 

ecklesiologiska studierna. 

Genom sökningar på Internet och kontakter med frälsningsofficerare framträder allt mer mönst-

ret av ett nätverk, i stor utsträckning internetbaserat. Två geografiska koncentrationer kan dock 

urskiljas: Booth College i Sidney, Australien och Toronto, Canada. De australiensiska ecklesio-

logerna förefaller utgöra ett starkt inslag och har också fått internationellt utrymme under t.ex. 

konferensen i Johannesburg 2006. 

Internet är platsen för ett omfattande teologiskt utbyte, där de ecklesiologiska frågorna utgör ett 

markant inslag. Sajten The Rubicon26 innehåller artiklar med läsarkommentarer, uppsatser på 

akademisk nivå, m.m. På hemsidan beskriver man sig själva: 

In April 2006 theRubicon first appeared as an online journal of opinion and commentary. 

                                                   
24

 The Salvation Army in The Body of Christ – an ecclesiological statement (2008:10-11) Den har tilläggstex-

ten: A statement issued by the International Headquarters of The Salvation Army by authority of the General, 

in consultation with the International Doctrine Council and the International Management Council 

25
 Kihlagård (2010) 

26
 www.therubicon.org (2011-02-11) 

http://www.therubicon.org/
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Today it is becoming a global portal for people engaged with the mission of The Salvation Ar-

my. theRubicon provides a gathering place where opinion and discussion, education and disa-

greement, community and common cause, news and calls to action can find a venue for expres-

sion. 

Sajten administreras sedan juli 2009 av ett team under ledning av Bruce Redman från Brisbane, 

Australien. Tidigare leddes den av major Geoff Ryan, Toronto, Canada. I samband med in-

formationen om förändringen ger man ytterligare information: 

We believe theRubicon to be a fundamentally good and valuable thing. It has created a safe 

place for people to engage, and some to re-engage, with The Salvation Army; it is the closest 

thing to a non-partisan free press within the Army, and it is a thoughtful and “liberal” voice (in 

the very best, old-world sense of the word).
27

 

Bland dem som regelbundet skriver där finner man major Geoff Ryan (Canada), kapten Jonat-

han Gainey (USA), Barry Gittins (Australien), kommendör Joe Noland (USA), kapten Adam 

Couchman (Australien) och Terry Camsey (USA). Canada, USA och Australien är bäst repre-

senterade, men representanter från andra länder finns med. Dock få från Europa samt länder i 

syd och öst. Kategorier för artiklar och debatt är t.ex. belief, ecclesia, ordination, thinkaloud.28 

Under rubriken ”Education” inbjuds skribenter att publicera alster med följande kriterier: 

Significant works at a post-graduate academic level that relate specifically to the work of The 

Salvation Army (eg. Masters or Doctoral Theses) or 

Other research, typically practice-based, that arises from the work of The Salvation Army (eg. 

published research papers that may have been submitted to government or other large bodies for 

advocacy purposes) 

Redan nu finns uppsatser upplagda i PDF-format och målet är att skapa en sajt, som blir den 

första plats man söker på när man letar efter forskning om Frälsningsarmén. Under “Education” 

finns ämnen som charity, feasting, holistic, liberation theology, mission, music, officers, social 

action, worship.29 Under “About” skriver man också att TheRubicon inte är någon officiell 

frälsningsarmépublikation och inte talar för organisationen.  

                                                   
27

 www.therubicon.org/2009/06/the-times-they-are-a-changin (2011-02-11) 

28
 www.therubicon.org/about (2011-02-11) 

29
 www.therubicon.org/category/education (2011-02-11) 

http://www.therubicon.org/2009/06/the-times-they-are-a-changin
http://www.therubicon.org/about
http://www.therubicon.org/category/education
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Vilka är frälsningsarméecklesiologerna? 

Arbetet med BEM-rapporten 

Under arbetet med responsen på BEM-dokumentet var ett stort antal icke namngivna fräls-

ningssoldater engagerade.30 Som ledande ecklesiolog kan man betrakta kommendör Philip 

Needham. Hans bok Community in Mission. A Salvationist ecclesiology är en utvidgad kom-

mentar till BEM-rapporten.31 

The International Spiritual Life Commission, London 

The International Spiritual Life Commission (ISLC) initierades av general Paul Rader 1996. 

Deras första resultat presenterades vid den internationella ledarkonferensen i Melbourne, Au-

stralien i mars 1998. Rådet fick från början 17 ledamöter från hela världen, både officerare och 

icke officerare. Ordförande blev överste Robert Street, senare Earl Robinson, som var kvar på 

den posten till sin pensionering 2007.32 

Booth College, Sydney, Australien 

Booth College (tidigare Salvation Army College of Further Education), Sydney, Australien  är 

en paraplyorganisation för flera skolor: The School for Leadership Training, the School for 

Christian Studies, the School for Youth Leadership och the School for Officer Training. School 

for Biblical and General Studies ingår i the School for Officer training. 

Philip Cairns, major, rektor för Booth College och School of Officer Training, Sydney, Aus-

tralien 

Adam Couchman, kapten, träningsofficer vid School for Officer Training, Sydney, Australien 

Bruce Domrow, kårledare i Sydney, Australien.  

David Janssen, kapten, kårledare i Seymour, Australien 

Tidskriften The Practical Theologian (Grant Sandercock-Brown, red., Sydney, Australien), där 

man t.ex. finner Domrows artikel om postmodernismen, ges ut periodiskt med artiklar bl.a. om 

ecklesiologi. I volym 5 nr 1 (2007) diskuterar t.ex. Phil Needham under rubriken ”Leadership 

in the Holy Catholic Church” om ledarskap i FA utifrån den apostoliska trosbekännelsen.33 

                                                   
30

 Se vidare kapitlet Vad är syftet med de ecklesiologiska studierna? 

31
 One Faith, One Church: The Salvation Army’s Response to Baptism, Eucharist and Ministry (1985) 

32
 Clifton (1998:90), (2006:1), samt Baronowsky(2007: 60) 

33
 Needham (2007:6) 
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I samarbete med de australiensiska territorierna finner vi: 

Harold Hill, major, chef för Flag Publications och ordförande i the Moral and Social Issue 

Council in New Zealand, Fiji and Tonga Territory 

David Noakes, major, kårledare, Wellington, New Zealand 

Övriga – Internationella högkvarteret 

Shaw Clifton, general (2006-2011), London 

Gudrun Lydholm, kommendör, studerade vid Köpenhamns universitet och skrev 2006 

uppsatsen Rites of Commissioning/Ordination in the Salvation Army in the Nordic Countries 

related to the Theological Development in the Salvation Army Internationally. Det är det enda 

exempel från de Nordiska länderna som jag hittat på systematiskt ecklesiologiskt arbete om 

Frälsningsarmén. Lydholm representerar dock i frälsningsarméhänseende inte något nordiskt 

centrum, utan får som ecklesiolog närmast anses företräda Internationella högkvarteret. 

Under symposiet i Johannesburg finner vi också föreläsare på det ecklesiologiska området: 

Christine Parkin, Major, kårledare, England (medverkade i Johannesburg 2006) 

Young Sung Kim, kapten, Japan (en av de få icke-västerländska ecklesiologerna) 

Vad menar man med ecklesiologi? 

När general Clifton talade till symposiet i Johannesburg, 2006, gav han exempel på ecklesiolo-

giska frågor som behandlats genom åren. Han nämner om rörelsens namn och uppdrag, arbete 

bland barn, om kvinnans ställning, om internationell utbredning, om organisationens struktur, 

om relationen mellan officerare och andra, om samtal, om förening med Anglikanska kyrkan, 

om sakramentala ceremonier och om officerare är jämlika med ordinerade pastorer.34 

När han ger ecklesiologiska uppgifter till symposiet blir det i sammandrag områden som: 35 

 Att söka bibliska modeller för Frälsningsarmén utifrån begreppen kropp, familj, frö, brud, enligt 

Paulus brev, utifrån egenskaper som kontrollerad tunga, hjälpa änkor och faderlösa enligt Jakobs 

brev, utifrån ömsesidig kärlek, lydnad till Kristus enligt Johannes brev, utifrån bilder som en får-

                                                   
34

 Clifton (2006:2) 1882 skrev ärkebiskopen av York till William Booth för att inleda ett samtal om samar-

bete, eller samordning mellan Armén och Church of England. I samtalen konstaterades att många av Arméns 

arbetsmetoder skulle vara till nytta för kyrkan. En svårighet var dominansen av kvinnliga officerare i Fräls-

ningsarmén. I sakramentsfrågan var det otänkbart att kvinnor förvaltade sakramenten. Eftersom Armén redan 

var spridd till länder utanför England var det skäl nog att inte binda rörelsen till ett lands kyrka. Se även Nils-

son (2006:374-375) 

35
 Clifton (2006: 4-6) 
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hjord med herdar (Petrus), en lärjungaskola (Titus), medborgare samlade runt Lammet (Uppenba-

relseboken). 

 Söka något som för Frälsningsarmén framåt, mer än det som tidigare diskuterats om identitet eller 

sakrament. 

 Ge respons på major Philip Cairns tankar utifrån Hans Küngs begrepp ”essens” och ”form”.
36

 

 Söka något som kan fräscha upp Frälsningsarméns internationella missionsmålsättning. 

 Utveckla kommendör Gudrun Lydholms text om botbänken och the hjärta för de oomvända.
37

 

 Söka kopplingen mellan Frälsningsarméns tio lärosatser och områdena ovan, inte minst lärosatsen 

om helgelse. 

I dokumentet till symposiet 2006 i Johannesburg gör Robinson en lätt ansats till en salvationis-

tecklesiologi och skriver att som en missionerande rörelse behöver Frälsningsarmén bevaka 

balansen mellan social frälsning och andlig frälsning. William Booth varnade för en överbeto-

ning på den sociala frälsningen.  

It will be a very small reward for all your toils if, after bringing them into a condition of well be-

ing here, they perish hereafter.
 38

 

Robinson beskriver en salvationistecklesiologi som holistisk. ”Growing Saints” är ett av Fräls-

ningsarméns uppdrag. I en salvationistecklesiologi vill han tydligt se vägen framåt för tillbed-

jan, lärjungaskap, utbildning och träning.39 

En ansats till salvationistecklesiologi 

Major Phil Cairns, rektor för Booth College, Sydney: 

En genomtänkt ecklesiologi, som återger den tidiga Frälsningsarméns essens är nyckeln till 

framtiden. Genom att förstå och beskriva den essensen kan former skapas som passar nutid, 

men som fortfarande är Frälsningsarmén, skriver Cairns. Utan en tydlig ecklesiologi tenderar en 

rörelse att definiera sig själv utifrån vad den för tillfället är. Var och en definierar ett slags eck-

lesiologi i försvar för egna intressen.40 

För att utveckla en ecklesiologi behövs ett ramverk. Cairns föreslår ett sådant som har sina röt-

ter i antik filosofi med begreppen essens och form. Den katolske teologen Hans Küng applice-

                                                   
36

 Se vidare under rubriken “En ansats till salvationistecklesiologi”. 

37
 Lydholm i The Officer (July 2006) 

38
 Robinson (2006:36) Booth, William (1889) To My Officers: A Letter from The General on His Eightieth 

Birthday 

39
 Robinson (2006: 37-38) Det trefaldiga uppdraget är att (1) frälsa själar, (2) fostra helgon och (3) tjäna den 

lidande mänskligheten. 

40
 Cairns (2007:11-13) 
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rar dessa på ecklesiologin och menar att essensen ges av Gud. Jesus Kristus är själva hjärtat. 

Formen är både i harmoni med och i kontrast till essensen.41 

Catherine Booth uttryckte att idén föddes hos Gud men den fick liv i William Booths brinnande 

hjärta. Essensen har två element: en idé – får liv. En idé driver fram det som skall komma, men 

den måste ha en dynamisk kvalitet som gör att den får liv.42 Cairns föreslår att man prövar föl-

jande tankekonstruktion för en frälsningsarméecklesiologi: 

1. ”Idén” är kärnan av vad Frälsningsarmén är, uttryckt i Skriften (essens) 

2. ”Få liv” är övergången (”essence in transition”) av essensen mot formen och ger idén sin 

unika karaktär som skapar formen. I detta skede uppkommer skillnaden mellan olika tradition-

er. 

3. Formen är det som är den synliga Frälsningsarmén. 

Traditionella ecklesiologier kan vara till hjälp, men kan inte vara utgångspunkten för en Fräls-

ningsarméecklesiologi. Detta anser Cairns att Skriften måste vara, förstådd genom Guds Ande. 

Frälsningsarmén har ingen speciell ”gnosis”. Snarare reflekterar Frälsningsarmén biblisk histo-

ria och kyrkohistoria som visar att kyrkan har uttryckts i en mångfald av former. Dessa har an-

vänts av Gud. Cairns: 

The spontaneity and passion needs to be re-discovered and re-implemented by each new genera-

tion if the Salvation Army is to be dynamic rather than static and middle aged.
43

 

Vad är syftet med de ecklesiologiska studierna? 

Syftet med att studera ecklesiologi i Frälsningsarmén kan tentativt avgränsas till tre områden:  

Det första syftet är försvar av ecklesiologiska ställningstaganden. Tydligast syns detta syfte i 

det mångåriga arbete som Armén bedrivit för att motivera sin sakramentssyn. Detta arbete in-

tensifierades och gick in i en ny fas i och med den respons, som man gav på Kyrkornas världs-

råds begäran till de olika kyrkorna, att studera det av Faith and Order publicerade BEM-

dokumentet. Detta blev, enligt min uppfattning, startpunkten för ett mer omfattande studium av 

Frälsningsarméns ecklesiologi. Överste Robert Street utvärderar efter 25 års arbete: 

The process was probably the deepest, broadest and most extended in the history of our Move-

ment.
44

 

                                                   
41

 Cairns (2007:13-15) 

42
 Cairns (2007:15-16) 

43
 Cairns (2007:16-17) 



16 

 

1982 valde general Jarl Wahlström ut en teologiskt och erfarenhetsmässigt kompetent grupp 

som satte samman ett utkast till svar, vilket blev tillgängligt i varje Frälsningsarméterritorium. 

Mellan 1982 och 1985 arbetade 20 studiegrupper och dessutom enskilda i mer än 20 länder 

över hela jorden med dokumentet och gav synpunkter inför sammanställningen av svaret. Detta 

överlämnades till Kyrkornas världsråd i december 1985.45  

Under pionjärtiden var anledning till försvaret också den kritik som kom från såväl samhälle 

som kyrka, då Armén ifrågasattes på olika sätt.46 

Det andra syftet handlar om att bli ekumeniskt accepterad – inte minst att Frälsningsarméns 

officerare önskar känna sig jämställda med präster och pastorer i andra samfund. Informanten 

William i Bards avhandling, som tidigare varit frälsningsofficer, anser att det har funnits en 

mindervärdeskänsla inför präster och pastorer hos officerarna, troligen p.g.a. den korta utbild-

ningen.47 Men också den attityd som man upplever från kyrkor som betonar den apostoliska 

successionen har spelat in. Synpunkter på detta finns i kommentaren till BEM-dokumentet. Där 

skriver man bl.a.: 

Officers in The Salvation Army claim the right to be accepted as part of an ordained ministry 

through which God has been pleased to perform all the essential functions outlined in this sec-

tion of the Text.
48

 

Det tredje syftet, som man kan finna i de ecklesiologiska texterna, är att kritiskt utvärdera och 

utveckla sin ecklesiologi. Texterna om ämbetssyn har också detta syfte, liksom texterna om att 

vara församling i en postmodern värld. 

Här presenteras ett urval av ecklesiologiska arbeten inom Frälsningsarmén. 

Ämbetssyn 

Kommentaren till BEM-dokumentet i ämbetsfrågan 

Officerare i Frälsningsarmén gör anspråk på rätten att bli accepterade som del av ett ordinerat 

ämbete, skriver man i kommentaren till BEM-dokumentet.49 Alla officerare oavsett grad eller 

ansvarsområde förväntas ta ansvaret av episkopé, men även diakonie. Att som texten säger, det 

ordinerade ledarskapet kunde både vara missionärer och lokala ledare stämmer väl med Fräls-

                                                                                                                                                           
44

 Street (2008:111) 

45
 One Faith, One Church: The Salvation Army’s Response to BEM (1985: Introd 1-2) 

46
 Se t.ex. citatet av William Booth på sidan 6. 

47
 Bard (2008:266) 

48
 One Faith, One Church: The Salvation Army’s Response to BEM (1985:Del 4:14) 

49
 One Faith, One Church: The Salvation Army’s Response to BEM (1985:Del 4:14) 
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ningsarméns syn.50 Frälsningsarmén har i sin tjänst de som generellt sett motsvarar biskop, 

presbyter och diakon. Salvationistisk syn är att det viktigaste är funktion, snarare än titel eller 

ordinationsform.51 

I Frälsningsarmén betyder apostlaskap att vara utsänd för att bygga upp Guds rike. Man menar 

att enbart historisk kontinuitet inte garanterar apostolicitet. Det sättet att definiera ämbetet kan 

också användas för att exkludera vissa grenar i den kristna familjen. Frälsningsarmén anser sig 

själv stå på stadig apostolisk grund. Kontinuiteten ses inte som strukturell, men andlig. Armén 

står också stadigt på en apostolisk grund när det gäller trosbekännelser. Dokumentet framhåller 

att man inte kan ge en apostolisk tradition samma värde som Bibeln eller göra Bibeln beroende 

av traditionen. Inte heller se bevarandet av en apostolisk tro som bestämd av en apostolisk trad-

ition av mystiskt överförande från en ordinerad till en annan. Frälsningsarmén anser att tankar-

na på historisk kontinuitet upphöjer den mänskliga betydelsen till en bibliskt orimlig nivå, men 

kan också se ett värde i denna ordning.52 

Ordination i Frälsningsarmén 

Kommendör Gudrun Lydholm: 

Kallelsen till frälsningsofficer betraktas i FA som personlig, men inte privat. Det är Guds ini-

tiativ att kalla och utrusta, Frälsningsarméns att testa kallelsen, urskilja Andens gåvor i perso-

nen, ta emot och auktorisera personen som ledare.53 Invigning till officer sker genom att kadet-

terna enskilt tillbringar en dag i bön. Därefter undertecknar kadetten förbundet vid botbänken 

och lämnar det till den territorielle ledaren (TC) för underskrift. Ordinationen och invigningen 

är en stor publik händelse. Kadetterna presenteras, uttalar de elva lärosatserna och ger löften. 

En och en får de sedan böja knä och invigs av TC. Det har inte varit brukligt att lägga händerna 

på officeren under invigningen, men detta har kommit i bruk under senare år i de nordiska län-

derna. Praxis beror inte på skillnader mellan länderna, utan på vilken TC som utför ordination-

en.54 

Grunden för både förordnande av officerare och installation av territoriell ledare (TC)55 är sol-

datinvigningen, ”the swearing-in of a soldier”. Den är bekräftelse av tron, bekännelse av fräls-

ning och överlåtelse till soldatens disciplin. I första hand är man soldat oavsett funktion. Ordi-

                                                   
50

 One Faith, One Church: The Salvation Army’s Response to BEM (1985:Del 4:6) 

51
 One Faith, One Church: The Salvation Army’s Response to BEM (1985:Del 4:7) 

52
 One Faith, One Church: The Salvation Army’s Response to BEM (1985:Del 4:8-10) 

53
 Lydholm (2006: 395) 

54
 Lydholm (2006: 397) Om bruket med handpåläggning se not 14 på sid 397. 

55
 Oftast en kommendör 



18 

 

nationen skall inte innebära en ny status, men Lydholms iakttagelse är att det i verkligheten inte 

är så. Bland annat ger det storslagna runt ordinationen signaler om en förändrad status.56 

Officersutbildningarna förväntas vara likvärdiga i alla länder, men är det inte p.g.a. olikheter 

när det gäller lärarkår, litteraturval och akademiskt inflytande. Majoritetskyrkornas inflytande 

har också varit stark i de nordiska länderna. Fast man inte delar den lutherska kyrkans dopsyn, 

är traditionen starkare än teologin.57 Detta inflytande påverkar också frälsningsofficerens möj-

ligheter att få förrätta t.ex. vigsel och begravning, vilket har påverkat såväl den nordiska fräls-

ningsarméecklesiologin, som officerens pastorala identitet. Tabellen nedan får tjäna som en 

sammanställning av Lydholms iakttagelser. 

Sammanställning av skillnader i Norden 58 

Land Trossamf. 

eller förening 

Anknytning 

majoritets-

kyrkan 

Barndop/ 

konfirmation 

i kyrkan? 

Vigsel 

inom FA? 

Be-

grav-

ning 

FA? 

Officers- 

utbildning 

Identitet 

som andliga 

ledare 

Danmark  Trossamfund 

1971. 

Samtal om 

kyrkoidentitet 

Viss  

 

Soldater men 

inte officerare 

låter döpa sina 

barn 

Ja, även före 

1971 

Ja Nej (30 år 

sedan) I 

Oslo, Lon-

don 

Stark, likvär-

dig andra 

kyrkor 

Finland Stiftelse.  

Samtal om 

kyrkoidentitet 

Stark: Lutherska 

& Ortodoxa; 

Dubbelt medl.sk 

Ja, i resp. kyrka Nej, i resp. 

kyrka 

Nej, i 

resp. 

kyrka 

Ja, men inte 

varje år 

Svag, snarast 

diakonat 

Island Organisation Stark Ja Lutherska 

kyrkan 

I Lut-

herska 

kyrkan 

Nej. I Norge Stark. Jfr 

Norge där utb. 

sker 

Norge Organisation 

Debatt om 

kyrkoidentitet 

Stark. Dubbelt 

medlemskap 

Ja + barnvälsig-

nelse i FA 

Nej, men 

ceremoni 

efter vigseln 

i kyrkan 

Ja Ja, varje år Stark, likvär-

dig andra 

kyrkor 

Sverige Trossamfund 

Samtal om 

kyrkoidentitet 

sedan 70-talet 

Ganska stark. 

Medlemskap 

vanligt. Många 

officerare har 

gått ur Svk 

Vanligt Ja, sedan 

1952. Ibland 

FA-vigsel i 

SvK:n i 

FA:s ordn. 

Ja, 

oftast 

Ja, varje år Stark, likvär-

dig med andra 

kyrkor 

 

Lydholm visar alltså att i Finland, där man både har stark anknytning till majoritetskyrkor och 

saknar officiell status som samfund, har officerarna den svagaste identiteten som andliga ledare. 

Dock tyder både informanten Williams uttalande i Bards avhandling, som vi tidigare sett, och 

mina iakttagelser på att identiteten inte är särskilt stark i Sverige heller. 

En förändring av formuleringen av officersinvigningen kom 1978. Den formuleras sedan dess: 

                                                   
56

 Lydholm (2006: 399) 

57
 Lydholm (2006: 401 not 28) 

58
 Lydholm (2006: 404-409) 
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In accepting these pledges which you have each made, I commission you as an officer of the 

Salvation Army and ordain you as ministers of Christ and his gospel.
59

 (Min kursivering) 

Tidigare användes bara “commission”. Trots skrivningen visar det sig i Lydholms undersök-

ning att inte alla TC använder ordet ordinera. Det har funnits en rädsla för att ”ordinerad” skulle 

försvaga den profetiska aspekten på mission och diakoni, till förmån för ”priestly”. Särskilt i 

England har motståndet mot förändringen 1978 varit stark.60 

Skillnaderna mellan länderna går att spåra till olika koncept av identitet som officer. Denna 

identitet har formats av resp. lands lagstiftning i religionsfrågor, anknytningen till majoritets-

kyrkorna och frälsningssoldaternas förståelse av Frälsningsarméns identitet.61 

Frälsningsarmén och ett prästerskap av alla troende 

Major Harold Hill, Nya Zeeland: 

William Booth identifierade sig själv med predikanten, men förnekade att det gjorde honom 

exklusiv.62 Ändå är det utan tvekan så att officeren har en speciell ställning. Här finns alltså en 

ecklesiologisk spänning. Hill uttrycker sig kritiskt:  

For a Movement which does not practice the sacraments, so ready to point out that the very 

word is not found in Scripture, we seem increasingly anxious to use it when it suits us – Priest-

hood returns by the back door.
63

 

Kyrkohistorien visar att funktion blir status och med institutionalisering falnar ivern, anser Hill. 

Han skriver vidare att de flesta av de rörelser som börjar med jämlikhet mellan alla troende och 

förkastande av en prästerlig klass, institutionaliseras och klerikaliseras.64 Frälsningsarmén hade 

kanske mer än andra rörelser lätt att ta till sig status genom dess militära och hierarkiska struk-

tur. Det skulle ändå dröja 100 år innan man började ”ordinera” officerare. Hill är kritisk mot att 

möjligheten för soldater att tala, vårda, evangelisera, leda, gradvis har gått förlorad. Han ser en 

paradox i att det militära systemet skapades för flexibilitet – så fungerade det i början – men i 

det långa perspektivet har autokratin gjort att man förlorat många entusiaster och sådana som är 

vana vid att tänka fritt och demokratiskt.65 

                                                   
59

 Lydholm (2006: 409-410) 

60
 Lydholm (2006: 411f) 

61
 Lydholm (2006: 414) 

62
 Hill (2007:20) 

63
 Hill (2007:21) 

64
 Ibid. 

65
 Hill (2007:22 och 25) 
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Gör det så mycket att det blivit så här, frågar Hill. Hans svar blir att Jesus föreslog något annat: 

Han värderade jämställdhet i motsats till de prästerliga hierarkierna. I Matt 23:8ff talar Jesus 

om att vara varandras tjänare. Klassdistinktionen mellan officerare och icke-officerare har blivit 

så inrotad att den blivit osynlig för officerarna, men smärtfyllt tydlig för många soldater och 

anställda.66 Hill citerar vidare Miroslav Volf, när denne talar om den relativt ostrukturerade 

husförsamlingsrörelsen. Han finner  

… a strongly hierarchical, informal system of paternal relations often develops between the 

congregation and charismatic delegates from the ascended Christ.
67

 

Attityderna som producerar klerikalism producerar också tillbakagång, menar Hill och frågar: 

Hur kan Armén återta ”det allmänna prästerskapet”? Han föreslår att man skall uppmuntra frä-

scha initiativ och att institutionerna skall hålla sina fingrar borta så länge att initiativen hittar sin 

egen väg.68 Hill påminner om att Paulus pekar på ”arbeta tillsammans” som kontrast till ”råda 

över”. Oavsett hur strukturen ser ut är nyckeln att lägga betoningen på ett tjänande ledarskap 

och undvika elitistisk klerikalism.69 

Vid en jämförelse mellan Lydholms och Hills arbeten kan vi se att Lydholm vill stärka office-

rarnas position, medan Hill önskar stärka soldaternas och de civilanställdas. Jag anser dock inte 

att det finns något motsatsförhållande dem emellan. Lydholms perspektiv är relationen mellan 

officerarna och de andra kyrkornas präster och pastorer, samt samhället, medan Hill fokuserar 

på officerens relation till lekmännen. Men det ligger ändå ett spänningsfält mellan en stark 

ledaridentitet och förmågan att låta dem man leder växa; utrusta dem och ge dem allt större 

förtroende som ledare. 

Frälsningsarméns sakramentalitet 

Sakramentsfrågan är naturligtvis ingen huvudfråga inom Frälsningsarmén. Ändå har den fått ett 

stort utrymme i den interna debatten och har behandlats av många skribenter. Det är en kontro-

versiell fråga, både inom Armén och ekumeniskt. Sakramentsfrågorna har också fått olika svar 

över tid. Jag har därför valt att beskriva Frälsningsarméns väg i sakramentsfrågan relativt ingå-

ende. 

Bramwell Booth skriver att man fortfarande 1874 firade nattvard en gång i månaden på alla 

Frälsningsarméns ”stationer”. 

                                                   
66

 Hill (2007:23) 

67
Miroslav Volf, After Our Likeness: The Church in the Image of the Trinity (Grand Rapids: Eerdmans 1998) 

p237. Hill (2007:23) 

68
 Hill (2007:24) 

69
 Hill (2007:26). 2 Kor 1:24. 



21 

 

There was a total absence of display, but wonderful freedom. The faith of many was strength-

ened…
70

 

När arbetet växte uppkom en farhåga – Bramwell menar att det var Catherine Booth som först 

upplevde den – att den yttre handlingen höll på att bli en ersättning för frukterna av praktisk 

helgelse. William Booth närmade sig frågan om sakramenten på ett mer pragmatiskt sätt:  

Will it help to our great end? If it will not help, will it hinder?
71

 

Så kommer i boken Echoes and Memories Bramwell Booths lista – som främst gäller nattvar-

den – på orsaker som ledde fram till beslutet att inte förvalta de yttre sakramenten:  

1. Det var otänkbart att använda alkoholhaltigt vin av hänsyn till f.d. missbrukare. Alkoholfritt 

vin var okänt. Man kunde varken enas om saft eller vatten som ersättare till vinet. 

2. Vilka skulle få dela ut nattvarden? Var det bara evangelisterna, eller skulle lekmän också få 

göra det?  

3. Många av evangelisterna var kvinnor. Jämställdheten mellan män och kvinnor var viktig i 

den unga rörelsen. Att kvinnan skulle förvalta sakrament var vid denna tid nästan otänkbart. 

4. Vilka skulle få ta emot nattvarden? Var skulle man sätta gränsen i den blandade hop som 

sökte sig till Frälsningsarmén och vem skulle sätta den?72 

Kjäll refererar till Catherine Booths tankar och till Bramwell Booths lista men lägger till ytter-

ligare en punkt som kanske kom att bli den avgörande för William Booth: Den splittring som 

diskrepansen mellan kyrkornas nattvardssyn åstadkommit. Han tog intryck av biskop Jayne 

som kallade nattvardsbordet ett 

… stormcentrum för bittra kontroverser och motsättningar under hela kristenhetens historia. Vill 

man veta hur intensivt kristna kan hata varandra, så är det bara att läsa den historien. 

Det gjorde Booth, anser Kjäll, och lät sig avskräckas.73 

Catherine Booth gjorde uttalanden av tydlig anti-sakramental art. I sin bok Popular Christianity 

beskriver hon sakrament som ”mock salvation”.74 Det fanns hos henne en kritik mot den slent-

rian när det gällde sakramenten, som hon upplevt i kyrkorna. William Booth tonade ner denna 

kritik när han skrev i The War Cry november 1882 och uppmanade sina officerare att inte tala 
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mot sakramenten, men att undvika att besöka en kyrka när sakrament förekom och lämna kyr-

kan om predikan handlade om sakrament.75 

1987 skriver Needham att salvationister inte är anti-sakramentalister, de är icke-sakramen-

talister. Han bekräftar betydelsen av den sista måltiden och Frälsningsarmén erkänner att majo-

riteten av kristna gemenskaper uttrycker sin tro genom nattvarden.76 Needhams Community in 

Mission är intressant också för att det är det tidigaste renodlat ecklesiologiska arbete som jag 

funnit. Jag menar att det kan betraktas som en utförlig utläggning av Frälsningsarméns hållning 

i de svar man gav angående BEM-rapporten, vilket också framgår av Frälsningsarméns hem-

sida där båda finns att hämta som PDF-filer.77 Men hans arbete är bredare än så. Bl.a. använder 

han, som vi senare skall se, bilden av pilgrimsfolket som en ecklesiologisk metafor. 

1998 var Clifton ännu inte general när han skrev att Frälsningsarméns sakramentalitet är fri från 

ritual och oberoende av yttre materiella element. William Booth valde barninvigning i stället 

för det metodistiska barndopet, soldatinvigning ersatte medlemsgrundande dop, i stället för 

nattvard uppmanade han soldaterna att låta varje dag peka på deras förening med Kristus och 

låta varje måltid vara en påminnelse om Kristi död.78 Paul Rader skrev: “When our hearts are 

made holy, all of life is a sacrament.”79 Clifton: 

Each of us can give the Lord Jesus Christ our lives and our love. No outward ceremony is need-

ed, no special place, no special time. Right where you are now will do.
80

 

I sin avhandling skriver Bard: ”Är denna kristna armé, som är så laddad med symboler, ick-

esakramental?” Hon nämner fanans rituella funktion när man vigs under fanan vid livets alla 

viktiga övergångar: till juniorsoldat, soldat, officer, äktenskap – och den döde soldatens kista 

sveps i samma röda fana, ”befordrad till härligheten”. Hon frågar om botbänken bör tolkas som 

ett nådessakrament. 

Denna avhandlings primära frågeställning, huruvida den lokala församlingen – i detta fall en 

armékår – utgör ett grundläggande sakrament som tecken på och instrument för Guds djupaste 

närvaro i världen, utskiljer ej FA, enligt min mening, från de övriga trossamfunden.
81
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I fotnoten citerar Bard general Albert Orsborns sång: 

Att vara Kristi brutna bröd, för hungrande berett,  

att vara vinet som han själv i kärlek världen gett,  

det är min längtan. Må i mig hans eget liv bli sett. 

Den sången citeras av flera av frälsningsarméförfattarna, t.ex. Clifton, när de skriver om Ar-

méns sakramentalitet. Informanten William i Bards avhandling, berättar också om kamoufle-

rade nattvardsgudstjänster på skärtorsdagen i form av kärleksmåltider.82 

Clifton argumenterar på liknande sätt som Bard och utifrån samma sång och ställer frågorna:  

Intimate union with Christ is offered in the Gospel of John repeatedly without reverence to cer-

emony [---] Are you a sacrament? Am I a sacrament? [...I]n terms of Salvationist sacramental-

ism it makes total sense. 
83

 

Slutsatsen blir för Clifton att frälsningssoldaten är tecknet, sakramentet. Botbänk84 och soldat-

invigningen har alltså blivit ersättningen för dopet. I stället för nattvard rekommenderas kär-

leksmåltiden (The love feast). 

Kapten Adam Coachman, som vi strax återkommer till, skriver med ”glimten i ögat” att  

[t]he Latin word sacramentum had several meanings, of which one was the oath taken by a sol-

dier on being enrolled in the imperial army. It is incredibly ironic, then, that the Army could be 

described as the only denomination in the Christian Church that truly practises a sacrament – the 

swearing-in of a soldier.
85

 

Samtidigt konstaterar han att ordet getts en ny mening. 

Mot de kritiker som påtalar att Armén i sin sakramentssyn inte är trogen mot bibeltexten argu-

menterar man mot de vanligen anförda texterna i evangelierna. Enligt Frälsningsarméns lära, 

menar Kjäll, kan det inte fastslås att Jesus instiftade nattvarden. De åberopade verserna i Mar-

kus 16 och Lukas 22 har ifrågasatts av teologer, eftersom de saknas i tidiga handskrifter.86 Clif-

ton framhåller dessutom att instiftelseorden mycket väl kan uppfattas så, att den tidigare bety-
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delsen av påskmåltiden blev förändrad – nu skulle den ätas till minne av Jesus i stället för Mo-

ses. Eftersom det var en judisk sedvänja behöver den inte iakttas av den som inte är jude.87 

Frälsningsarmén är inte ensam eller ens först med att tala om det omedelbara tillträdet till Gud, 

anser jag och refererar till Kärkkäinen. Han skriver att anabaptister med efterföljare flyttade 

betoningen från skriften till Anden. Det innebar inte en minskad betydelse för skriften, tvärt 

om. Frikyrkorna har grundat tron på Bibeln, men samtidigt betonat det omedelbara tillträdet till 

Gud, utan behov av särskilda tjänster, sakrament eller liturgier. Det mest extrema exemplet är 

Kväkarna: den enda ”kulten” är tyst lyssnande för att låta Anden tala.88 Kväkarnas inflytande på 

William Booth är också dokumenterad. När han såg kväkarnas effektivitet tog han till sig 

denna. Nyttomoral tilltalade honom.89 

2006, under symposiet i Johannesburg, gjorde general Clifton mycket tydligt klart att i sakra-

mentsfrågan fanns ingen ändring i sikte. Redan i sin bok 1998 tog han tydligt ställning. Under 

symposiet hade, åter igen, olika uppfattningar om lämpligheten av att tillämpa dop och nattvard 

framkommit. Rut Baronowsky skriver att kommendör Gudrun Lydholm och major Christine 

Parkin hade fått i uppgift att tillsammans tala under ämnet Ceremonier och symboler i guds-

tjänstlivet och skriva den uppsats som deltagarna skulle ha tillgång till inför symposiet. De hade 

emellertid inte kunnat enas om skrivningen och beslutat att var och en göra sin uppsats. Parkin 

tar i sin del upp dop och nattvard och uttrycker att det inte finns något bibliskt skäl till att dessa 

inte kan användas av Armén, likaväl som andra symbolhandlingar. De tecken och symboler 

som ersatte bröd, vin och vatten falnar, anser hon. Antingen måste de militära metaforerna få ny 

mening, eller de tidigare, av andra kyrkor använda symbolerna, återtas. Parkin ser det visuella 

och symboler som allt viktigare i en postmodern värld, medan det verbala får mindre betydelse. 

Hon tolkar också anledningen till att general Rader inrättade ”Spiritual Life Commission” som 

att han önskade se en diskussion om sakramenten. Rapporten som kom 1998 hade rubriken ”Gå 

framåt i frihet”. Den uppmanade salvationister till återupplivad förståelse av den frihet man har 

när man möts till gudstjänst. Själv hade hon hört talas om att dop av salvationister har ägt rum 

vid en flod i Australien och att man på ett enkelt sätt delat bröd och dryck på en kår någonstans 

i Afrika.90 Vi kan jämföra med vad William, i Bards avhandling, berättar. 

Utan att rikta sig till Parkin tar Clifton upp åsikterna i hennes uppsats i sitt avslutningsanfö-

rande. Han säger att han är helt enig med de 17 tidigare generalerna i den slutsats de har kom-

mit fram till. Armén har för länge sedan kallats av Gud att inte tillämpa sakramenten. Han me-
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nar att det ligger naivitet hos dem av hans kollegor som vill se något slags återinförande av de 

formella sakramenten. Clifton är också orolig för det frö till splittring som frågan sår. Han är 

också mycket tydlig i att ingen officer eller underofficer har rätt att utföra några ”pseudo-

sakramentala” ceremonier. Salvationister är kallade av Gud att klara sig utan sakramentens 

symbolism.91 

2008 utgavs The Salvation Army in the Body of Christ: An Ecclesiological Statement. Där slås 

fast: 

We recognise that external observances such as baptism and Eucharist are used in many denom-

inations as a means of grace. We believe that our calling into sanctity without sacraments is not 

a contradiction of the ways of other churches, but is something beautiful for Christ, to be held in 

creative tension with the equally beautiful, but very different, practices of other denominations. 

In the overall economy of God there are no inherent contradictions, but there are creative para-

doxes.
92

 (Mina kursiveringar i detta och följande två citat) 

Av citatet framgår att detta är en kallelse (från Gud). I Salvation Story, från 1998, som innehål-

ler Frälsningsarméns lärosatser, skriver man om sakramenten att 

Early in our history, The Salvation Army chose not to observe specific sacraments, 
93

 

medan man i Handbook of Doctrine (2010) har gått samma väg som vi såg i citatet från 2008 

och väljer att kalla hållningen för Guds ledning: 

Early in our history, The Salvation Army was led of God not to observe specific sacraments …
94

  

Detta, menar jag, är en markering av en attitydförändring och att man därmed har gjort ett ställ-

ningstagande i sakramentsfrågan och satt punkt för debatten – åtminstone för denna gång. 

Frälsningsarmén har alltså, som vi sett, sina egna ceremonier. Needham skriver om botbänken: 

“The Salvationist fellowship has its own rites of public witness to conversion.” Det är en plats 

att ta tydliga steg till, ödmjuka sig och visa sin längtan efter omvändelse till lärjungaskap ge-

nom död och uppståndelse 95 Där möter den som kommer skuldtyngd ofta en officer, eller nå-

gon annan av kåren utsedd person. Inte sällan bekänns synd under dessa stunder och officeren 

får tillfälle att bekräfta förlåtelsen och nåden som gensvar på bekännelsen, en situation, inte olik 

bikten. Bön för sjuka är heller inget som traditionellt varit främmande för Armén. 

Clifton skriver: 
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We know and experience that mystical union with believers in any denomination who confess 

Jesus as Lord… (min kursivering) 

Neo-sakramentalism 

Kapten Adam Coachman söker, 2007, i en uppsats ord för Frälsningsarméns sakramentalitet. 

Termer som non-sacramental eller non-observance stämmer inte. Han föreslår termen neo-

sacramental. 

… another term, “neo-sacramental,” may be better in order to describe the Army’s sacramental 

self-understanding. This term is largely unique to both the Army and to sacramental theology in 

general since it has had limited use in the past.
96

 

Neo-sakramental talar om att Frälsningsarmén har en sakramentell syn. Coachman framhåller 

också att neo-sakramental förenar Armén sakramentalt med den universella kyrkan. Liksom 

Clifton kopplar han också sakramentaliteten till mysteriet. 

It is a “mystery” how God enters into a covenantal relationship with a person and makes them a 

soldier. It is a “mystery” how God enters into a covenantal relationship with both bride and 

groom and joins them in holy matrimony; so too are the “mysteries” of dedication promises and 

covenanted Officership.
97

 

Han önskar att termen neo-sakramental skall testas både inom och utom Frälsningsarmén, för 

att pröva dess teologiska relevans. 

Min tolkning blir, att om frälsningssoldaten i Kristusmötet är sakramentet och varje händelse 

där Jesus Kristus är inbjuden är en sakramental händelse, så är i Frälsningsarmén barnvälsignel-

sen, konfirmationen, kärleksmåltiden, soldatinvigningen, bikten, officersinvigningen (ordinat-

ionen), äktenskapets ingående, bön för sjuka, med eller utan olja, m.m. sakramentala händelser, 

tecken på Kristi reala närvaro, mysteriet. Coachman kallar dem neo-sakramentala ceremonier, 

eller neo-sakrament. 98 

Through these ceremonies God enacts grace-based covenantal relationships between himself 

and the participants. These relationships cannot be commenced apart from these ceremonies and 

so the ceremonies themselves could be called “neo-sacraments.”
99

 

                                                   
96

 Coachman (2007:3, 82) Not 11, s 3 innehåller följande kommentar: Examples of its limited use are firstly in 

reference to the Methodist “Love-Feast,” see William Parkes, "Watchnight, Covenant Service, and the Love-

Feast in Early British Methodism," Wesley Centre for Applied Theology website, 

http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/31-35/32-2-3.htm   (accessed 9 October, 2007) 

97
 Coachman (2007:83) 

98
 Coachman (2007:62) 

99
 Coachman (2007:84) 

http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/31-35/32-2-3.htm


27 

 

Kvar blir då två sakramentala händelser som frälsningssoldater visserligen får ta del av när de 

besöker andra kyrkor, men som inte får utföras på Frälsningsarmén och dess officerare får inte 

vara med om att celebrera dem, vare sig inom sin kår eller ekumeniskt. Coachman igen: 

It has been argued that the Army is not immune from the dangers of the ritualism that it desper-

ately seeks to avoid. It would seem, however, that it is a certain type of ritual in particular that it 

wants to distance itself from; namely, the dominical sacraments. The reason for this is an issue 

suitable for further research.
100

 

Ekumeniska konsekvenser av Frälsningsarméns hållning i sakramentsfrågan 

Bard noterar att en symbolisk tolkning av dopets innebörd har varit gemensam för Svenska 

baptistsamfundet, Pingströrelsen och Örebromissionen – tonvikten har varit på bot, omvändelse 

och helgelse, snarare än på de sakramentala handlingarna. Från 60-talet kommer en sakramental 

fördjupning: Guds handlande i dopet betonas mer.101 Min uppfattning är att Frälsningsarméns 

syn på soldatinvigningen bara marginellt skiljer sig från dessa frikyrkosamfunds tidiga tolkning 

av dopets innebörd. 

Praktiskt fungerar relationerna till andra församlingar så när det gäller medlemskap, att vid 

flyttning från en frälsningsarmékår till en annan församling ges flyttintyg. Det är inget som 

hindrar en soldat att döpas i den nya församlingen om dess doppraxis är att dopet ger medlem-

skap. Medlemmar från andra kyrkor är välkomna till frälsningsarmékårer. Om de vill bli solda-

ter ses då deras trosdeklaration bara som en bekräftelse på redan givna andliga löften.102 

Ordningar av detta slag är gott och väl, men Frälsningsarméns hållning i sakramentsfrågorna 

har ändå medfört svalare ekumeniska relationer. Under min läsning och mina efterforskningar 

så här långt har jag inte funnit något om fortsatta samtal i ekumeniska frågor efter 1985. En 

förändring av de ekumeniska relationerna av en helt annan orsak kan dessutom ha medverkat 

till att Frälsningsarmén inte har stimulerats att aktivt delta i samtal om ekumenik under de sen-

aste decennierna: 

Frälsningsarméns förändrade relation till Kyrkornas världsråd efter 1978 

Frälsningsarmén hade i Nairobi under KV:s femte generalförsamling 1975 klart motsatt sig att 

bidrag från någon av KV:s fonder skulle ges till befrielserörelser som tillämpar våld. Man ta-

lade visserligen om att få garantier för medlens användning enbart för humanitär verksamhet. 

Även om så skulle bli fallet menade FA att bidrag skulle avlasta de ansvariga från en del av det 

humanitära och därmed frigöra medel till vapen. Användningen av 2,5 miljoner kronor till olika 
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befrielserörelser ur KV:s fond för att bekämpa rasism blev den utlösande faktorn. I augusti 

1978 under general Arnold Browns ledarskap stod det i War Cry bl.a.:  

… har generalen beslutat att tills vidare försätta vårt medlemskap i Kyrkornas Världsråd ur 

funktion.
103

 

Den 24 augusti 1981 meddelade general Arnold Brown att en överenskommelse i relationerna 

mellan Frälsningsarmén och Kyrkornas Världsråd (KV) hade träffats vid Rådets Centralkom-

mittés möte i Dresden, Östtyskland. Frälsningsarmén som varit medlem i KV sedan dess grun-

dande skulle i fortsättningen ha den speciella status av broderlig gemenskap (fraternal), som 

Rådet medgivit och kunde beviljas kristna trossamfund som är världsomfattande till sin struk-

tur.104 

När KV:s policy, ”en gemenskap av kyrkor som bekänner Jesus Kristus som Herre och Fräl-

sare”, gavs tillägget ”sakramental gemenskap” kunde detta tolkas på olika sätt. Eftersom Fräls-

ningsarmén inte tillämpar sakramentala handlingar, gjorde detta att fullständigt medlemskap 

blev ännu svårare att acceptera.105 

Den primära orsaken till Arméns nuvarande status i KV är alltså inte sakramentsfrågan, men 

denna är förmodligen orsak till att dess status förefaller ha blivit permanent. Flera samverkande 

faktorer tycks alltså ha försvårat den ekumeniska dialogen i relationen till Frälsningsarmén, inte 

minst i sakramentsfrågan. 

Margareta Skog visar en statistisk förändring av attityden till strukturell ekumenik bland Fräls-

ningsarméns medlemmar i Sverige. På frågan om inställningen till lokala sammanslagningar 

svarade 1978 53% gillar mycket eller gillar något, medan den siffran 1992 hade sjunkit till 

43%. Genomsnittet för undersökningens alla kyrkor gick i motsatt riktning, från 68% till 

77%.106 Skog kommenterar detta i kontrast till Arméns positiva hållning till alliansekumenik: 

Strukturellt betingad ekumenik är främmande för detta samfund som ytterst styrs från London. 

Det hindrar inte att kårer i Sverige är öppna för gemenskap med andra samfund i tillfälliga 

sammanhang. Ett trettiotal kårer eller en av fem deltog i dylika samlingar.
107

 

Frågan blir då om en av orsakerna till denna attitydförändring står att finna i Arméns föränd-

rade ekumeniska relation internationellt.108 
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På den nationella nivån är Frälsningsarmén medlem och aktiv i Sveriges kristna råd, men deltar 

där främst i grupper som arbetar med samhällsfrågor, remissvar och liknande. Under 2000-talet 

har man, enligt Katrin Åmell, SMR, inte deltagit i några samtal som gällt frågor om tro och 

enhet.109 

Möjlighet och motivation till fortsatta ekumeniska samtal 

När Kärkkäinen sammanfattar ekumenisk ecklesiologi uttrycker han att ecklesiologisk historia 

är ett sorgligt vittnesbörd om brist på kärlek och känslighet, men att den ekumeniska rörelsen 

ger en strimma av hopp. Kyrkornas världsråd har bara funnits i ett halvt sekel, men det har visat 

sina möjligheter.110  

Frälsningsarmén har, som vi sett, enbart observatörsstatus i KV. Vilket ansvar för och vilka 

möjligheter har Armén, trots detta, att aktivt bidra till helandet av en sargad kristenhet? Om 

andra samfund lyckas hitta någon form av konsensus i den praktiska hanteringen av sakra-

mentsfrågan, vore det enligt min mening smärtsamt, om denna fråga – som inte ens är en hjärte-

fråga i Frälsningsarmén – skulle äventyra dess möjligheter att befrukta övriga delar av Kristi 

kropp med just sina hjärtefrågor. Trots att man nu tycks har satt punkt när det gäller ecklesiolo-

gisk utveckling av sakramentsfrågorna och dess traditionella ståndpunkt står fast, återstår ändå 

att lösa de praktiska konsekvenserna av detta ställningstagande. 

I Kiruna, t.ex. använder Missionsförsamlingen Arméns lokal 3-4 gånger/vecka.111 Nästa steg 

kan bli att regelbundet ha gemensamma gudstjänster. Så har skett i Nässjö. Kommendör Sven 

Nilsson konstaterar:  

… i en tid där många trossamfund nödgas inskränka sitt arbete eller rent av lägga ner försam-

lingar och armékårer, är det viktigt med samverkan… Det är därför angeläget att finna en form 

för samarbete och själavård även på små orter.
112

 

Om man har gemensamma gudstjänster, hur skall man då på ett bra sätt lösa frågor om t.ex. 

nattvardsfirande? 

En annan fråga, som ännu inte fått sin lösning, är hur den önskan som finns på många orter om 

återkommande gemensam mässa, skall hanteras. Där utgör förvisso Frälsningsarmén och dess 
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hållning inte alltid ensam problemet, men kan mycket väl bli orsaken till att kyrkorna får lov att 

avstå från sådant nattvardsfirande, för att Armén inte skall behöva stå utanför.  

Informanten William berättar om nattvardsgemenskap i andra kyrkor på åtta platser där paret 

arbetat som officerare och firat nattvard tillsammans med andra samfunds pastorer. Det har 

varit en naturlig del av den kristna gemenskapen.113 Men officiellt är detta inte tillåtet från 

Frälsningsarméns ledning och skapar därmed interna konflikter. 

Efter de senaste årens ecklesiologiska arbete inom Frälsningsarmén kan möjligen nya öppning-

ar till ett av – inte minst – Frälsningsarmén efterfrågat ömsesidigt erkännande114 skönjas. Skulle 

ett sådant erkännande kunna möjliggöra för frälsningssoldater och -officerare att, utan att bli 

ifrågasatta, delta i ekumeniskt nattvardsfirande – möjligen också i distributionen av bröd och 

vin? Om detta inte kan ske hur skall frälsningsofficeren då kunna känna sig jämställd med 

andra kristna ledare, på det sätt som vi tidigare sett både Lydholm och kommentaren till BEM-

dokumentet argumentera för? 

Minst två frågor förefaller ha lämnats obesvarade sedan rapporten angående BEM-dokumentet 

överlämnades av Frälsningsarméns general 1985. Möjligen skulle samtal runt frågeställningar 

som dessa kunna leda till någon form av ömsesidigt erkännande: 

1. Av rapporten framgår att i samtal mellan Frälsningsarméledare och ledare för KV, utifrån 

vissa medlemskyrkors betoning av nattvarden, har möjligheten att se nattvardsfirandet som 

”tacksägelse” förts fram. Om betoningen blev denna skulle det, menar man i dokumentet, för 

Frälsningsarméns del inte vara någon svårighet att delta i en ekumenisk gemenskap runt natt-

varden, så som det är uttryckt i BEM sid 11-12 §§3-4.115 

2. Frälsningsarmén uttrycker att man är uppmuntrad av texten på sid 15 §7, där det framgår att 

viss mångfald i liturgin är hälsosam och berikande. Det noteras också att element som inte är 

bröd och vin kan accepteras (sid 17 kommentar 28). Frågan ställs om det skulle vara ett alltför 

stort steg att också acceptera att nåden även kan tas emot utan några element, så som sker i 

Frälsningsarmén.116 
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Församling i en postmodern värld 

Pilgrimsfolket 

Kommendör Philip Needham: 

Bilden av pilgrimsfolket finner vi hos Philip Needham. Han betonar att ett pilgrimsfolk inte får 

vara uppbundet av strukturer och status quo. Tanken på dynamik och rörlighet finns hos ho-

nom.117  

Needham tänker sig pilgrimsfolket som människor som förenklar sitt liv för att kunna vända sig 

utåt och erbjuda gemenskapen i Guds rike. Det sker när Gud blir centrum i varje situation och 

”every moment is a potential sacrament”.118 Livsstilens två nycklar är då villighet att ta risker, 

samt disciplin, d.v.s. att med paulinsk självkontroll hålla sig i god kondition för pilgrimsresan 

och lägga åt sidan det som hindrar den. 

Pilgrimskyrkan behöver vara demokratisk för att fungera, anser Needham. Alla kristna har en 

kallelse.119 Därför bör betoningen i pilgrimskyrkan ligga på funktion eller uppdrag, snarare än 

status. Men det finns statusövertoner i Frälsningsarméns militära form, erkänner han. Gradvis 

har ledarskapet tenderat att bli hierarkiskt.120 

Frälsningsarméns helgelselära och postmodernismen 

Major David Noakes: 

David Noakes använder också bilden av pilgrimsfärden, men utifrån ett individuellt helgelse-

perspektiv. Vad helgelseläran betyder från tid till tid i ett visst land måste omarbetas i ett post-

modernt, sekulariserat samhälle, men även inom Frälsningsarmén som kyrka. Jesus ifrågasatte 

och var misstänksam mot sin generations helgelserörelse (fariséerna). Den innebar makt och 

kontroll. Detta ser Noakes även inom Frälsningsarmén när man t.ex. lägger tunga bördor på 

människors axlar att göra goda gärningar för att människor skall se.121 

Noakes ger några ledtrådar när det gäller helgelse som kontextuell företeelse. Han tar för det 

första upp betydelsen av att förstå den ökande andligheten i samhället. För det andra kan hel-

gelse ses som pilgrimsfärd med lärdomar från olika livsskeden. Kunskap från psykologisk 

forskning, t.ex. Jungs tankar om skuggsidan kan bli en källa till personlig tillväxt. Den terapeu-

tiska betoningen från väst kan ha negativa sidor, men ger verktyg för heligt liv. Till sist fram-
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håller han att korset inte bara är en fråga om försoning, utan också om Guds brutenhet och hans 

identifikation med vår. Det är i vår brutenhet den djupaste helgelsen förekommer. Nutidens 

kontext har inte utrymme för masker, krav på högre andlighet, eller religiös plikt. Där finns en 

längtan efter realism och ärlighet.122 

Triumphalism in holiness has therefore probably seen its day.
123

 

Noakes ser helgelse som en del av den systematiska teologin även i framtiden. Men kontextu-

ellt kommer den att genomgå sönderfall och förändring. Han räknar med att få se uttryck av det 

heliga i form av en wesleyansk rättviseröst, betoning på inre andlighet (mer än regler och ta-

bun), insikter från psykologisk forskning och ett accepterande av personlig brutenhet.124 

Postmodernismens utmaning av ecklesiologi och hermeneutik 

Kapten Bruce Domrow: 

I sin artikel The Challenge of Postmodernism for Ecclesiology and Hermeneutics berör Bruce 

Domrow över huvud taget inte Frälsningsarmén, vilket kanske är det mest intressanta. Han 

skriver som frälsningsofficer om ”the Church”, och söker ett generellt och inte FA-explicit svar 

på hur kyrkan skall relatera till det postmoderna samhället.125  

Domrow frågar: Om postmodernismen säger att det som är sant är det som fungerar, det som är 

sant för “mig”, om den postmoderna människan inte tror på en objektiv sanning, hur formas då 

den ecklesiologi som förmår möta den postmoderna människan? Postmodernismen förpassar 

religionen till den privata sfären, kyrkan från samhället, men erbjuder ett liv med upplevelser av 

andlighet, en möjlighet att komma i kontakt med sig själv.126 

Postmodernismen kan öppna dörrar och skapa friska paradigm för förnyad ecklesial och her-

meneutisk förståelse. Postmodernismen kritiserar aspekter av modernismen på samma sätt som 

kristna gör. Domrow hänvisar till Christopher Wright som anser att det kan vara lättare att 

kommunicera evangeliet i en postmodern kultur.127 

Även om postmodernismen pekar på individualism så finns en stark känsla för gemenskap: 

tillhörighet, bekräftelse, stöd. Domrow ser gemenskapen som platsen där sanning blir formule-
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rad och rotad, där det finns tolerans för och även uttryck för kulturell och religiös mångfald. 

Jämlikhet, att allas åsikter har samma värde, är viktig. Kyrkan behöver därför återupptäcka ge-

menskapen som en integrerande komponent för tro och liv, för här kan den skapa en accepte-

rande atmosfär där människor känner sig motiverade att vara tillhöriga.128 

Domrow lyfter fram symboler, metaforer, personliga vittnesbörd/berättelser och historieberät-

tande som intressanta i postmodernism. Kyrkan bör fokusera på helgon, profeter och poeter. 

Postmoderna människor menar att kyrkan blivit oandlig, skriver Domrow.  

Christians are being judged more for the quality of their spirituality than for the truth of their 

message. (Drane)
129

 

Om någon sanning kan tala in i postmodernismen så är det en sanning som visat sig bestå pro-

vet över tid: ”… truth of God that is validated through the Christ event.” Möjligen är det svårt 

att uttrycka detta annat än genom kristna som lever gemenskap som en inkarnation av Gud. 

Eller som George Vandervelde säger, att en ecklesiologi om Gud som bor med och i Kristus-

gemenskapen är missionerande till sitt innersta väsen.130 

Domrow närmar sig i sin framställning de tankar som Barry A Harvey ger uttryck för i Another 

City. Kallelsen till ”helig dårskap” har funnits i flera traditioner, men om det postmoderna sam-

hället behöver en kyrka som är uppfylld av just helig dårskap, att vara en samhällsomstörtande 

närvaro i fiendeland, som Barry A Harvey skriver om131, så ser jag Frälsningsarmén som bärare 

av detta i sitt historiska bagage. 

En salvationistisk förståelse av social rättvisa och omsorg 

Kapten David Janssen: 

I sig själv har social rättvisa aldrig varit Frälsningsarméns främsta mål. Men det har aldrig varit 

skilt från arbetet. Det är viktigt att granska dess plats i Skriften.132 Wesley uttryckte det så här: 

”The Gospel of Christ knows of no religion but social; no holiness but social holiness.” Makar-

na Booth var influerade av sin metodistiska bakgrund. Dessutom såg de konsekvenserna av sin 

tids sociala ondska.133 
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Janssen föreslår ett teologiskt ramverk: att arbeta förebyggande, ge tid till de fattiga för att för-

stå deras situation, att försvara de svaga, att utföra genomtänkta handlingar av icke-våld mot 

förtryckare. En salvationistecklesiologi skulle kunna ta fasta på behovet av nya möjligheter vid 

kårerna att umgås med de fattiga, som en del av verksamheten, men även behovet av utbildning 

i interaktion med dem som har ett socialt komplicerat beteende och behovet av samarbete mel-

lan kåren och de sociala programmen.134 

Inflytande från andra traditioners ecklesiologer 

När överste Robert Street redogör för hur seriöst Frälsningsarmén sett på sakramentsfrågan 

under senare år framhåller han direkta kontakter med forskare som biskop Lesslie Newbigin, dr 

Nigel Wright och biskop John Austin Baker. Han anger dock inte något specifikt om den re-

spons de gav. Allmänt försvarar han Arméns sakramentssyn med uttalanden av Edward Schil-

lebeeckx och Karl Barth, som talar om Kristus som ”the sacrament of the encounter with God” 

eller ”the primal sacrament”.135 

Needham lutar sig mot Emil Brunner och Vernard Eller, som han anser visar att kyrkans sak-

ramentaliseringen skedde parallellt med dess institutionalisering.136 

Traditionellt stöder sig frälsningsarméförfattare oftast på andra salvationistiska arbeten, eller på 

Bibeln. En förändring kan emellertid iakttas under 2000-talet då fler av de ecklesiologiska upp-

satserna har skrivits i en akademisk kontext. Inflytandet från andra ecklesiologer har ökat mar-

kant. Tydligt såg vi det i Cairns uppsats, där han använder – och anpassar till Frälsningsarmé-

kontexten – Hans Küngs teoribildning omkring begreppen essens och form. Dessa tankar har 

sedan citerats såväl av Clifton,137 som av Noaks.138 

Hill citerar Miroslav Volf, som vi sett ovan. Volf refereras också till, liksom Jürgen Moltmann, 

i en artikel i The Practical Theologian.139 Domrow hänvisar både till Hans Küng, George Van-

dervelde, John Drane och Christopher Wright. 
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Den ecklesiologiska utvecklingen och generalerna 

Av intresse hade varit att få ytterligare belyst generalernas betydelse för den ecklesiologiska 

utvecklingen i Frälsningsarmén, t.ex. genom jämförelser med Sune Fahlgrens forskning om 

predikantskapet. En frälsningsarmékongress är inte platsen för debatt, ens teologiskt, inte för 

val eller omröstningar i viktiga frågor, utan det är platsen för förkunnelse. Det sker genom vitt-

nesbörd, proklamationer, såväl visuellt som verbalt, på gator och torg, men framför allt genom 

ledarnas predikantskap – landets ledare, någon annan kommendör, eller helst generalen. 

Här får jag nöja mig med att konstatera att, som jag gett exempel på, generalernas inflytande på 

frälsningsarméecklesiologin genom tiderna varit betydande. Vi ser det genom att generaler till-

sätter råd för ecklesiologiska frågor och själva engagerar sig i frågorna, inte minst den nuva-

rande generalen. Generalerna citeras också flitigt i andras ecklesiologiska arbeten. 

Låt mig ge ett exempel som belyser upplevelsen av generalernas inflytande ända ner på lokal-

församlingsnivå. På Arméns hemsida för chat och debatt, Blod och Eld140, finns inlägg om bl.a. 

sakramenten. Flera skribenter saknar nattvarden och även här berättas om nattvardsliknande 

kärleksmåltider. Major Elisabeth Mattila har t.ex. skrivit om hur kårer hon varit på har önskat 

nattvard. Hon har med e-post bekräftat detta, samt att hon varit med om att leda nattvardsfi-

rande på Frälsningsarmén tillsammans med en metodistpastor. Nattvardsfirandet skedde endast 

fyra gånger per år vid en kår, som delar gudstjänstgemenskap med en metodistförsamling. Det 

blev inte kontroversiellt i relation till högkvarteret förrän efter Cliftons tillträde som general. 

Andra faktorer kan naturligtvis också ha medverkat till attitydförändringen, men Mattila, som 

nu har avslutat sin tjänst som kårledare, skriver att hon 

… upplever att det fanns en större öppenhet inför sakramenten för tio år sedan än nu. Vår nuva-

rande general är tydligen konservativ, det påverkar mer än vad man tror...
141

 

Sammanfattning 

Frälsningsarméns självbild är i dag ecclesia, kyrka. Frälsningsarméns församling är en godkänd 

benämning på den lokala frälsningsarmékåren. Även om inte alla är helt eniga med general 

Clifton, så är detta fastslaget, om än inte ännu i stiftelseurkunderna. 

Orsakerna till varför såväl Frälsningsarmén som organisation, som enskilda salvationister arbe-

tar med ecklesiologisk forskning och reflexion har jag funnit i behovet av att förtydliga sina 

ställningstaganden inför omvärlden – inte minst ekumeniskt. En annan orsak är önskan att ut-
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veckla eller avveckla former som inte längre upplevs som relevanta. Här finns också syftet med 

merparten av studierna: att finna identitet, förtydliga ställningstaganden, finna lösningar för 

stelnande former och kontextuellt förnya sin kallelse och vision. 

Direkt följd av Frälsningsarméns svar på BEM-dokumentet (1985) kom Needhams ecklesiolo-

giska arbete Community in Mission (1987). Jag ser dem som FA:s första ecklesiologiska stu-

dier, med tydlig reflexion och fördjupning och de initierades av det ekumeniska engagemanget, 

vilket stämmer med Kärkkäinens antagande om orsaken till ett ökat ecklesiologiskt intresse. 

Möjligen kan – om detta samband är det viktigaste incitamentet till ecklesiologiskt arbete – det 

förändrade ekumeniska klimatet som den nya relationen till Kyrkornas Världsråd medfört, in-

nebära att det ecklesiologiska arbetet får minskad aktualitet inom vissa oråden, men den aktivi-

tet som jag funnit på t.ex. sajten TheRubicon talar mot att så generellt skulle vara fallet. Möjli-

gen kan också den styrfart som arbetet med BEM-dokumentet gav, vara orsak till att arbetet 

fortsätter. 

Vi har också sett att man, förutom i anslutning till Internationella högkvarteret, medvetet driver 

ecklesiologiska frågor vid Booth College i Sydney, Australien. Dessutom ger Internet en intres-

sant öppning för ecklesiologiskt tankeutbyte genom den från Frälsningsarmén strukturellt fri-

stående sajten TheRubicon. Runt detta forum finns ett nätverk av ecklesiologer: studenter, dis-

puterade, officerare och soldater på Frälsningsarméns skolor, kårer och högkvarter. Australien 

representeras här tydligt, men också Canada, USA och England finns med. 

När det gäller inflytande från andra traditioners ecklesiologer har jag, under läsningen av det 

senaste decenniets frälsningsarméecklesiologer, funnit fler referenser till sådana, än vad som 

var vanligt hos tidigare frälsningsarméförfattare. 

Frälsningsarméns tydliggörande av sin sakramentalitet var en oväntad upptäckt. I sakraments-

frågan förefaller Armén dock ha satt punkt, såväl för de interna samtalen, som för de ekume-

niska. Min uppfattning är dock att den förändring av självbilden som Frälsningsarmén genom-

gått de senaste decennierna, både när det gäller ecklesialitet och sakramentalitet, ger den uni-

versella kyrkan en ny plattform att stå på för en fortsatt fördjupad ekumenisk dialog, såväl lo-

kalt som globalt, åtminstone i relation till Frälsningsarmén. 

Under arbetets gång har jag funnit ecklesiologiskt nytänkande och experimentvilja som ligger i 

linje med andra traditioner inom kyrkan. Med den reflexion som pågår inom Frälsningsarmén, 

särskilt när det gäller den kontextuella teologin och möjligheten att vara kyrka i det postmoder-

na samhället, ser jag möjligheter för Armén att åter få den profetiska karaktär som var dess 

ursprungliga syfte och vision. Som en del i det gudsfolk, som genom den ekumeniska rörelsen 

tar form, skulle detta profetiska bidrag – likt under pionjärtiden – kunna få genomslag långt 

utanför den lilla del av den samlade kristenheten som Frälsningsarmén utgör. 
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