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1. Inledning 

Den nionde mars 2014 gick Ulf Ekman, pastor i den pentekostala församlingen Livets ord i Uppsala, 

ut med en artikel i Dagens nyheter där han berättade att han och hans fru Birgitta ämnade att 

konvertera till katolska kyrkan. I kristna tidningar följde nästkommande veckor en intensiv 

diskussion om Ulf Ekmans konversion. Exempelvis skev Stefan Gustavsson, ledare för Svenska 

Evangeliska Alliansen, att ”Man ska nog inte underskatta den smärta och vilsenhet som detta skapar 

hos många människor i dag.”
1
  

   Andra har uttryckt sig i mer dramatiska ordalag, som exempelvis missionären Nils-Olov Nilsson. 

Nilsson skriver att: 

 

Det är intressant att notera att Ulf Ekman som katolik nu tvingas säga nej till den evangeliska kyrkan, vilken från 

och med nu måste betraktas som bestående av förvillade trossyskon vilka bör räddas och föras tillbaka till 

moderkyrkan. För endast där finns frälsning.
2
 

 

Dualismen mellan katolsk och evangelisk tro som Nilsson ger uttryck för hör gjorde mig 

konfunderad. Kan inte Ulf Ekmans konversion snarare tyda på att evangelisk och pentekostal tro 

faktiskt står närmare katolsk tro än vad vi tidigare hade anat? Om så nu skulle vara fallet är det 

kanske inte en helt orimlig tanke att Ulf Ekmans beslut snarare är ett resultat av detta än att det 

skulle vara ett drastiskt avståndstagande från pentekostal teologi? Den katolska Biskopen Anders 

Arborelius skriver i förordet till Erik Kennet Pålssons bok Enhetens synliga kyrka att: 

 

Ett av de största framstegen i ekumeniskt hänseende på senare tid är närmandet mellan Katolska Kyrkan och 

Pingströrelsen i vårt land. Går vi bara ett par decennier tillbaka i tiden hade ett sådant närmande förefallit utopiskt, 

ja, helt otänkbart. Vi behöver bara lämna vår svenska situation och se ut över världen för att förstå att det är något 

unikt, som vi har fått vara med om på våra breddgrader.
3
 

 

Det är den här utvecklingen som har gjort mig intresserad för mötet mellan katolsk och pentekostal 

teologi. Finns det fler beröringspunkter mellan dessa än vad vi tidigare anat? 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/ - hämtat  3/4 - 2014 

  http://www.dagen.se/opinion/stefan-gustavsson-ulf-ekmans-vag-ar-inte-min-vag/ - hämtat 3/4 – 2014 
2
 http://www.dagen.se/opinion/debatt/ekmans-konvertering-ar-ett-svek/ - hämtat 3/4 - 2014 

3
 Pålsson, Erik Kennet (2012). Enhetens synliga kyrka: en katolik bemöter frikyrkofolket. Ängelholm: Catholica, s. 7 

 

 

http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/
http://www.dagen.se/opinion/stefan-gustavsson-ulf-ekmans-vag-ar-inte-min-vag/
http://www.dagen.se/opinion/debatt/ekmans-konvertering-ar-ett-svek/
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1.1 Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen kommer jag att undersöka ett exempel på en gemensamt artikulerad katolsk och 

pentekostal kristologi, sett ur en svensk kontext. 

Boken som jag kommer att analysera är Jesusmanifestet, skriven av den katolske biskopen Anders 

Arborelius och pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin. Här vill jag undersöka ett konkret exempel på hur 

två kristna konfessioners gemensamma bild av Jesus kan se ut. I ljuset av resultatet från analysen 

kommer jag vidare att undersöka hur den gemensamt artikulerade Jesusbilden kan förstås utifrån en 

traditionell katolsk, respektive pentekostal, kristologi. Dessa traditionella kristologier kommer att 

fungera som analysverktyg för mitt material. 

   I analysen av Jesusmanifestet kommer jag även att använda fyra teman som fokuserar på olika 

aspekter av kristologin, vilka är tänkta att ge struktur åt analysen. Dessa är: 

1. Guds son 

2. Vägen, sanningen och livet 

3. Korsfäst och Uppstånden 

4. Efterföljelsen av Jesus 

   Mina frågeställningar som jag kommer att använda mig av är följande: 

• Vilken/vilka typer av kristologi kommer till uttryck i Jesusmanifestet? 

• Vilka beröringspunkter finns mellan katolsk och pentekostal kristologi? 

• Tar antingen pentekostal eller katolsk kristologi överhanden, eller framkommer någonting 

helt nytt?  

   Det är dock viktigt att poängtera att all fokus kommer att ligga på den kristologi som framkommer 

i Jesusmanifestet som sådant, och inte på övrigt material som Anders Arborelius och Sten-Gunnar 

Hedin har skrivit. Det är heller inte möjligt att redogöra för en heltäckande katolsk eller pentekostal 

kristologi. Istället kommer två exempel att lyftas fram på en framstående pentekostal, respektive 

katolsk, teolog. 

 

1.2 Material 

Upphovet till boken Jesusmanifestet är den så kallade ”Jesusdebatten” i Svenska Dagbladet under 

2003. Denna började när den dåvarande ärkebiskopen K.G. Hammar i en TT-intervju hade gett 

uttryck för att frågor som jungfrufödseln och Jesu mirakler var av mindre värde där han snarare 

betonade den enskilda individens relation till Jesus. En månad senare publicerade den katolske 

biskopen Anders Arborelius och pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin, dåvarande föreståndare för 

Filadelfiakyrkan i Stockholm, en text i Svenska Dagbladet där de menade att vi idag kan lita på 

evangeliernas sanningshalt och att det finns en fara i att mytologisera och göra budskapet om Jesus 
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till endast en poetisk berättelse. Denna artikel, som var polemiskt inställd till Hammars Jesusbild, 

blev så småningom upprinnelsen till boken Jesusmanifestet.
4
 

   Boken Jesusmanifestet (2003) är det material som jag utgår ifrån, skriven av den katolske 

biskopen Anders Arborelius och pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin. I svensk kontext är boken unik, 

då den är gemensamt författad av en företrädare för katolska kyrkan och pingströrelsen. Det ska 

dock tilläggas att boken inte är ett bekännelsedokument och har således inte antagits av vare sig 

katolska kyrkan eller pingstkyrkan. Boken bör nog snarare förstås som en ”teologisk samtalsrunda” 

mellan katoliker och pingstvänner där författarna inte har valt att fokusera på de frågor som skiljer 

de två kyrkorna från varandra, utan istället på det som förenar dem. Trots det är boken intressant, då 

det är ett konkret exempel på nutida katolsk/pentekostal sampublicering av teologiskt material.
5
 

   Jesusmanifestet är uppdelad i nio delar, där Arborelius och Hedin har skrivit den första och sista 

delen tillsammans. De övriga sju delarna kretsar kring ett tema där Arborelius och Hedin har skrivit 

varsin del. I min analys kommer jag att använda sju av dessa nio delar, där jag kommer att utelämna 

avsnittet om ”Jesus - Marias son” och ”Jesus – Mästaren”. Dessa utlämnas eftersom att de inte är 

relevanta för min analys. Anledningen till detta är att de inte ger något nytt i förhållande till övriga 

boken, som i avsnittet om ”Jesus – Mästaren”, och för att uppsatsen skulle skifta karaktär om de 

fanns med i analysen, som i avsnittet om ”Jesus – Marias son”. För att göra dessa avsnitt rättvisa 

skulle det behöva finnas en teoridel om exempelvis katolsk, respektive pentekostal, mariologi, 

vilket det inte finns plats för.
6
 

 

1.3 Teori 

Det är inte möjligt att redogöra för ett heltäckande katolskt eller pentekostalt perspektiv på Jesus, 

vilket resulterar i att teorin kommer att behöva begränsas. Här kommer den katolska kristologin att 

representeras av Karl Rahner och den pentekostala av J. Rodman Williams. Dessa kommer att 

kartläggas enligt de fyra teman som jag har valt för min analys. 

    Karl Rahner (1904-1984) är en av 1900-talets mest framstående katolska teologer, och spelade en 

stor roll vid andra Vatikankonciliet, samt författade en kristologi som skulle få stort inflytande i den 

katolska världen under 1900-talet.
7
  

   J. Rodman Williams (1918-2008) har sina rötter i den presbyterianska rörelsen. Härav kan det 

uppstå en tveksamhet kring huruvida Williams är representativ för pingströrelsen. Om han inte är 

                                                 
4
 http://www.ne.se/rep/jesusdebatten-f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt-till-bibeln. - Hämtat 5/5 - 201 

5
 Arborelius, Anders & Hedin, Sten-Gunnar (2003). Jesusmanifestet. Örebro: Libris, s. 11 

6
 Bokens alla kapitel är: ”Jesusmanifestet”, ”Jesus – Guds son”, ”Jesus – Marias son”, ”Jesus – Mästaren”, ”Jesus – den 

korsfäste”, ”Jesus – den uppståndne”, ”Jesus – idag”, ”Jesus – vägen, sanningen och livet” och ”Att våga följa”. 
7
 D'Costa, Gavin, ”Rahner, Karl” i: McFarland, Ian A. (red.) (2011). The Cambridge dictionary of Christian theology. 

Cambridge: Cambridge University Press, s.430 

 

http://www.ne.se/rep/jesusdebatten-förhållningssätt-till-bibeln
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rotad i pingströrelsen, varför skulle hans teologi då vara intressant? Som svar på detta kan för det 

första anföras att det idag inte finns en tillfredsställande pentekostal systemetisk teologi som är 

rotad i den svenska pingströrelsen. Den pentekostala rörelsen inte är en enhetlig rörelse där det är 

svårt att hitta en heltäckande pentekostal kristologi. Men den teori som kommer att användas i 

analysen inte är personbunden utan är knuten till en viss konfessionell tradition. Därför är J. 

Rodman Williams verk användbart, då det inte är han själv, utan den kristologi han presenterar, som 

jag kommer att använda i min analys. Hans verk har även en liknande struktur som Rahners, vilket 

gör att teorierna blir jämnbördiga, och Williams var en av deltagarna i dialogen mellan Vatikanen 

och den pentekostala rörelsen, vilket tyder på att han har haft inflytande i den globala pentekostala 

teologin.
8
 

   Härifrån kommer begreppen ”katolsk” och ”pentekostal kristologi” att att användas istället för  J. 

Rodman Williams och Karl Rahner. Detta för att mitt primära fokus inte ligger på Williams eller 

Rahner specifikt utan på vad som kännetecknar den katolska och pentekostala förståelsen av Jesus. 

Williams och Rahner har här givit värdefulla bidrag till mitt analysverktyg, men är inte själva teorin 

som sådan. 

 

1.3.1 Pentekostal kristologi – J. Rodman Williams 

a.) Guds son 

I J. Rodman Williams pentekostala kristologi är tanken om att Jesus var Guds son en självklar och 

grundläggande förståelse som kan härledas ur Nya testamentets texter. Jesus skall här förstås som 

Guds utvalda son, vilket betyder att han inte blev adopterad av Gud, utan att Jesus, som redan var 

Gud, var den enda som människorna skulle lyssna på. Detta är en grundläggande aspekt av att vara 

kristen enligt den pentekostala kristologin.
9
 

   Här finner vi tre perspektiv: 

1.  Jesus är uppenbarelsen av Guds sanna natur och Guds sanna avbild. 

2.  Jesus öppnar vägen för människans frälsning; bara någon som är jämställd med Gud kan ta 

människornas straff för synden, genom att han är både Gud och människa. 

3.  Jesus är Gud inkarnerad i köttet, människosonen, vilket bekräftar Jesu dubbla  natur som 

fullt ut Gud och fullt ut människa. Här blir den som inte tror att Jesus har blivit kött ”antikrist”, 

eftersom att han förnekar Jesu sanna natur.  

                                                 
8
 http://www.regent.edu/news_events/?article_id=294&view=full_article – hämtat den 19/5 -2014 

York, H. Stanley, ”Renewal, Church” i: Burgess, Stanley M. (red.) (2006). Encyclopedia of pentecostal and charismatic 

Christianity. New York: Routledge, s.408 

Williams, J. Rodman (1996[1988]). Renewal theology: systematic theology from a charismatic perspective. Grand 

Rapids, Mich.: Zondervan, s.12 
9
 Williams, (1996[1988]), s. 306, 308, 312-314, 324 

 

http://www.regent.edu/news_events/?article_id=294&view=full_article
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Genom att Jesus var både sann Gud och sann människa kunde han ta människans straff och försona 

människan med Gud, vilket enligt den pentekostala kristologin blir huvudsyftet med inkarnationen. 

När Jesus tog människornas straff, och därmed besegrade Satan, gjorde han sig till Herre över Guds 

rike där han för evigt ska styra över världen, och där hans välde aldrig ska ta slut.
10

 

 

b.) Vägen, sanningen och livet 

Utifrån den pentekostala kristologin har Gud karaktären av ett mysterium, något som människan 

aldrig kan finna på egen hand. För att kunna finna Gud behöver människan uppenbarelse, som är 

grunden för kunskapen om Gud. Här finns två typer av uppenbarelse: 

1. Generell uppenbarelse, vilken kan uppfattas genom naturen, genom människan själv, i det att 

hon är Guds avbild, och genom historien. Med hjälp av denna kan människan få tag i 

brottstycken av Gud. Men med endast en generell uppenbarelse kommer människan att gå vilse, 

och därmed förkasta Gud. För att finna den sanna kunskapen om Gud behövs en 

2. Speciell uppenbarelse, genom vilken Gud uppenbarar information om sig själv. Den slutgiltiga 

speciella uppenbarelsen finns i Jesus Kristus.
11

 

   Det är endast Jesus Kristus som kan ge människan rättfärdighet. Det är genom hans död och 

genom Guds nåd som människan har fått nytt liv igen och kan stå rättfärdiga inför Gud.
12

 

 

c.) Korsfäst och uppstånden 

I den pentekostala förståelsen av kristologin är korsfästelsen och Jesu död två avgörande händelser 

som var nödvändiga för att Gud skulle kunna förena världen med sig själv. Vid korset blev Jesus 

Guds offerlam som, en gång för alla, tog människans synd i deras ställe. Det var här ett felfritt offer 

där Jesus, genom sitt blod, köpte hela mänskligheten fri från deras synd.
13

 

   Det som bekräftar den kristna tron är uppståndelsen. Det behövs bevis som klargör att 

uppståndelsen verkligen har inträffat, även om övertygelsen att Jesus har uppstått från de döda inte 

kommer genom resonerande, utan genom att människan tar emot hans uppståndelse genom tro i sitt 

hjärta.
14

 

   Vilken funktion har då uppståndelsen i den pentekostala kristologin? 

1. Tanken om att Jesus uppstod från det döda är en grundläggande förståelse för att människans 

frälsning och rättfärdiggörelse ska vara möjlig. 

                                                 
10

 Williams, (1996[1988]), s. 324-328, 351-352 
11

 Williams, (1996[1988]), s. 30-37, 40, 324-325 
12

 Williams, (1996[1990]), s. 68-70 
13

 Williams, (1996[1988]), s. 357-358 
14

 Williams, (1996[1988]), s. 385 
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2. Genom uppståndelsen blev Jesu gudom bekräftad och försäkrad. Om Jesus inte hade 

uppstått från det döda hade det inte funnits någon frälsning. 

3. Genom sin korsdöd och uppståndelse vann Kristus seger över synden och döden.
15

 

4. Jesu död och uppståndelse har en avgörande roll för människans uppståndelse. I detta liv kan 

människan uppstå andligt, men väntar även på att uppstå efter den kroppsliga döden. Genom 

att Kristus har återuppstått så kommer också vi att göra det.
16

 

 

d.) Efterföljelsen av Jesus 

Det finns tre viktiga aspekter av vad den kristna efterföljelsen av Jesus innebär enligt den 

pentekostala kristologin: 

1. Att göra Guds vilja. Här är Jesus det främsta exemplet, då han exempelvis i Getsemane ber 

att få slippa dricka kalken, men istället väljer att följa Guds vilja och sinte sin egen. Att göra 

Jesu vilja är härmed ett förpliktigande av att göra Guds vilja.
17

 

2. Vandra i ljuset. Genom den kristna erfarenheten har den kristne fått del av ljuset från Gud, 

men hon måste här ta ett aktivt beslut för att ljuset ska lysa för människorna. Den kristne kan 

vara ljus, men ändå inte lysa och måste därför välja att vandra i ljuset, så att andra människor 

ser det.  Här är ett nyckelord ”helighet”, som gör att vi måste avstå från synd, exempelvis 

olämpliga sexuella förhållande eller andra laster.
18

 

3. Vandra i kärlek. Att vandra kärlekens väg är att vandra Kristi väg och en befallning som vi 

har fått från Kristus. Här ska de kristna enligt den pentekostala förståelsen inte endast älska 

dem som är som dem, utan de ska älska alla människor, oberoende av vilka de är och vad de ha, 

såsom Kristus älskade människan.
19

 

 

1.3.2 Katolsk kristologi – Karl Rahner 

a.) Guds son 

Utifrån en katolsk kristologi är Jesus Guds utlämnande till människorna, och är till följd av detta 

den absoluta frälsaren. Detta betyder att Jesus Kristus är gudomlig, då det endast är en gudomlighet 

som genom sin egen person kan förmedla  absoluta bilden av vem Gud är till människorna.
20

 

   Här kan 

 

                                                 
15

 Williams, (1996[1988]), s. 388-390 
16

 Williams, (1996[1988]), s. 390 
17

 Williams, (1996[1990]), s. 411-412 
18

 Williams, (1996[1990]), s. 420-421 
19

 Williams, (1996[1990]), s. 427-428 
20

 Kärkkäinen, Veli-Matti (2003). Christology: a global introduction : [an ecumenical, international, and contextual 

perspective]. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, s. 142 
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Grace in all of us and hypostatic union in the one Jesus Christ can only be understood together, and as a unity they 

signify the one free descision of God for a supernatural order of salvation, for his self-communication. In Christ 

the self-communication of God takes place basically to all man.
21

 

 

Detta innebär att den katolska kristologin betonar nödvändigheten för människan att se på Jesus 

som kommen i köttet, där det andliga och mänskliga är ett. Här blir Jesu inkarnerad, där det andliga 

förenas med det materiella, vilket är grundläggande för förståelsen av människans gudomliggörande. 

Därför finns det en stor fara i att beskriva Jesus i alltför andliga termer, då inkarnationen inte 

exkluderar, utan snarare inkluderar, det materiella; inkarnationen blir här början på 

gudomliggörande av världen.
22

 

   Enligt den katolska förståelsen var Jesus inte endast Gud utan även fullt ut människa. Det betyder 

att hans medvetenhet om att han var Gud aldrig tog över hans ofullständiga mänskliga medvetande; 

Jesus var fullt gudomlig och fullt mänsklig, inte lite gudomlig och lite mänsklig.
23

 

 

b.) Vägen, sanningen och livet 

Grundtesen i katolsk kristologi är att Gud uppenbarar gudsmedvetenhet till varje människa. Här är 

varje individ mottaglig för Guds uppenbarelse, det heliga mysteriet, som är tillvarons enda solid 

grund. Ett viktigt begrepp är ”transcendental experience”, vilket är ett tillstånd då människan 

upptäcker att det finns något mer bortom det dagliga livet.
24

 

   Enligt den katolska förståelsen stänger här tolkningar av Jesus, som avviker från den klassiska 

katolska tron, inte vägen för en människa att uppnå frälsning. Det enda som krävs är att denne tror 

att Jesus har kommit i köttet. Samma sak gäller för den som inte kallar sig kristen; om personen här 

har insett sin egen begränsning och söker sanningen, så kan denne ha sagt ja till Kristus, även om 

han inte vet om det själv.
25

 

 

c.) Jesus – korsfäst och uppstånden 

Utifrån den katolska förståelsen av Jesu död och uppståndelse kan vi konstatera följande: 

1. Det går inte att separera Jesu död från hans uppståndelse då det inte är två separata händelser; 

Jesu död är här inordnad i uppståndelsen. Det var inte en ny historia som började i och med 

uppståndelsen, utan Kristus dog in i uppståndelsen. 

                                                 
21

 Rahner, Karl (1978). Foundations of Christian faith: an introduction to the idea of Christianity. London: Darton, 

Longman & Todd, s. 201 
22

 Rahner, 1978, s. 181-182, 201-202 
23

 Kärkkäinen, 2003, s. 142-143 
24

 Kärkkäinen, 2003, s. 141, 140-141 
25

 Rahner, 1978, s. 227-228, 232 
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2. Uppståndelsen består inte endast i att Jesus rent fysiskt klev ur en grav, utan det är 

nödvändigt att ta emot hans uppståndelse i tro. Därför ligger betoningen i katolsk kristologi på 

att det är i Kristi lärjungar som uppståndelsen är som verkligast. 

3. Utifrån uppståndelsen finner den kristne ett  ”transcendentalt hopp”, vilket innebär alla 

människor har en inneboende längtan efter att återuppstå. Det är i och genom detta hopp som vi 

kan ta emot Jesus i tro, oavsett om vi redan har upplevt Kristus eller söker att göra det, och veta 

att han är uppstånden.
26

 

 

d.) Efterföljelsen av Jesus 

Utifrån den katolska förståelsen är tron inte endast en abstrakt samling med olika tankar, utan en 

existentiell process, vilken gestaltar sig i den personliga relationen till Jesus Kristus. Här betonar 

den katolska kristologin kärleken till Jesus och kärleken till vår nästa: 

1. En människa som är kristen har till uppgift att alltid vara en kristen med målet att bli en, 

vilket konstitueras i relationen till Jesus Kristus. Varje mänsklig relation till Jesus är här unik 

där en stark personlig och intim kärlek till Jesus finns.
27

 

2. Frågan om kärlek till vår nästa är inte bara ett villkor för att människan ska kunna få leva i 

en frälsande relation med Gud, utan är snarare en konkret aktualisering av det kristna livet. 

Men att älska sin nästa är inte något som människan kan göra på egen hand; det måste ske i ett 

partnerskap med kärlekens grund, Gud själv.
28

 

3. Lärjungaskapet till Jesus är inte en imitation av andra människors lärjungaskap, utan snarare 

en konkret och unik kallelse för var och ens liv. Det tar plats i gemenskap med mysteriet av 

Jesu liv, från hans födelse, till hans död. Lärjungaskapet är samtidigt en kallelse in i Jesu egen 

död och uppståndelse där vi i mötet med hans ord, kyrka, sakrament och bön får möta honom 

som dog som i personen Kristus, i vilken Gud offrade sig själv.
29

 

4. Det är i andra människor som vi hittar Kristus, oavsett vem eller vilka det är, eller om de 

kallar sig kristen eller inte. Här använder den katolska kristologin Jesu ord om att det som 

människan har gjort mot de minsta, det har människan gjort mot Jesus. Dessa kan här finnas i 

de fattiga, hungriga, i dem som sitter i fängelse och i dem som dör.
30

 

 

 

 

                                                 
26
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27
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28
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1.4 Metod 

Analysen av mitt material kommer att vara textcentrerad, och inte författarcentrerad. Detta val har 

jag gjort utifrån mitt syfte som är att analysera den kristologi som framkommer utifrån 

Jesusmanifestet och inte den kristologi som framkommer hos Anders Arborelius och Sten-Gunnar 

Hedin personligen. Här kommer jag att fokusera på den kristologi som framkommer ur 

Jesusmanifestet som sådan, och inte ur andra källor som Arborelius och Hedin har författat. 

   I min analys av Jesusmanifestet vill jag undersöka vilken typ av kristologi som den förmedlar; tar 

en katolsk eller pentekostal kristologi överhanden, eller framkommer en ny form av kristologi som 

inte tidigare har kunnat identifierats som distinkt katolsk eller pentekostal kristologi? För att kunna 

svara på frågeställningarna i avsnitt 1.1 kommer jag här att använda en innehållslig idéanalys, som 

Carl-Henric Grenholm ger utryck för. I denna kommer Karl Rahner att få representera den katolska 

kristologin och J. Rodman Williams den pentekostala kristologin. Karaktäriseringen av pentekostal 

och katolsk kristologi fungerar här som analysverktyg i analysen av Jesusmanifestet.
31

 

   Mitt material kommer att struktureras utifrån de fyra teman som jag redogjorde för i avsnitt 1.1. 

Dessa är ”Guds son”, ”Vägen, Sanningen och livet”, ”Korsfäst och uppstånden” 

samt ”Efterföljelsen av Jesus”. Dessa teman är rubriker tagna från Jesusmanifestet, med undantaget 

att temat Korsfäst och uppstånden” är två separata kapitel som jag har valt att göra till ett, eftersom 

att de hänger ihop på ett sätt som gör de lämpliga att analysera som en del. Vart och ett av dessa 

teman kommer att bli ett eget avsnitt och kommer att vara uppdelade på följande sätt: 

1. Redogörelse. Här kommer jag att redogöra för innehållet i Jesusmanifestet, utifrån det givna 

temat. I slutet av detta avsnitt kommer jag att i punktform sammanfatta de grundläggande 

argumenten som har framkommit. 

2. Analys. Utefter den pentekostala och katolska kristologin kommer jag här att analysera 

innehållet som framkom under den första punkten med hjälp av min teori. 

3. Sammanfattning. Sist kommer jag att sammanfatta det resultat som jag har fått utifrån det 

som framkom i jämförandet mellan materialet och den katolska, respektive pentekostala, 

kristologin. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Det finns, enligt mina efterforskningar, inte mycket forskning om katolsk/pentekostal 

sampublicering av teologiskt material. Därför är forskning kring tidigare dialog som har 

                                                 
31

 Grenholm, Carl-Henric (2006). Att förstå religion: metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, s. 213-
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förekommit mellan de två kyrkofamiljerna, relevant då Jesusmanifestet är en form av konklusiv 

dialog om kristologi. 

   En av de som har forskat på dialogen mellan katolska och pentekostala kristna är Veli-Mätti 

Kärkkäinen. I avhandlingen Spiritus ubi vult spirat: pneumatology in Roman Catholic-Pentecostal 

dialogue (1972-1989) beskriver Kärkkäinen dialogen mellan katoliker och pentekostala, som varade 

under åren 1972-1989. Han menar här att förflyttningen i den katolska kyrkan efter Andra 

Vatikankonciliet mot en mer personlig syn på uppenbarelsen främjade det ekumeniska mötet mellan 

katoliker och pentekostala. En ny hermeneutik uppmuntrades, vilket resulterade i att det från 

katolskt håll uppstod ett närmande mot den pentekostala förståelsen att det var den helige Ande som 

vägledare i läsandet av Bibeln, samt att skriftens slutgiltiga mening och mål var Kristus.
32

 

   Även om det inte framkom en tydlig konsensus kring människans frälsning så menar Kärkkäinen 

att det uppstod en samsyn i att andedopet var en viktig aspekt av frälsningen. Här betonade 

katolikerna andedopets sakramentala aspekt, medan de pentekostala mer fokuserade på dess verkan 

för den troendes tjänst. Kring frågor som tungotal eller bön för sjuka rådde en relativ konsensus 

parterna emellan, även om de valde att betona dem något olika; katolikerna valde en starkare 

kollektiv betoning på Andens verkan, medans de pentekostala betonade Andes verkan i den 

enskildes liv.
33

 

   Walter J Hollenweger är en annan av de som har forskat om relationen mellan katolska och 

pentekostala rörelser. I boken Pentecostalism: origins and developments worldwide beskriver 

Hollenweger att det var i och med att katolska lekmän i Pittsburgh 1966 kom i kontakt med den 

pentekostala spiritualiteten som samspelet mellan pentekostala och katoliker började att utvecklas. 

Ett exempel på detta samspel var gemensamma bönesamlingar. Hollenweger pekar här på att det 

inte var ett friktionsfritt förhållande utan att relationen mellan de två kyrkofamiljerna till en början 

var präglad av misstänksamhet. Trots det var relationen något som skulle komma att bli bättre med 

åren, särskilt då det katolska mottagandet av den pentekostala andliga upplevelsen främjade en 

katolsk-karismatisk rörelse som fortsatte att verka i sin egen kyrka och som inte var marginaliserad 

av den egna kyrkliga ledningen. Denna rörelse brukar kallas för den karismatiska förnyelsen.
34

 

   Detta är relevant för min undersökning då det var den karismatiska förnyelsen i katolska kyrkan 

som möjliggjorde att katolska och pentekostala kunde börja närma sig varandra. Det är även något 

som Arborelius och Hedin refererar till i den gemensamma inledningen i Jesusmanifestet.
35

 

                                                 
32
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2. Analys 

 

2.1 Guds son 

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin 

Författarna anknyter i sin gemensamma inledning budskapet i Jesusmanifestet till den apostoliska 

trosbekännelsen. Här är Jesus Kristus Guds enfödde son som förevigt har existerat tillsammans med 

Gud Fadern, men som på ett tydligt sätt har fötts in i människornas tid. Poängen som de båda vill få 

fram är det faktum att Jesus Kristus är Guds son i en faktiskt realitet. Berättelserna om Jesus i Nya 

testamentet och i de tidiga kristna bekännelserna är inte ett budskap som präglas av myt och poesi. 

Arborelius och Hedin menar att det snarare var tvärt om; evangelierna talar om något som har 

inträffat på riktigt där Gud har handlat, och handlar, i människans historia. Nya testamentets texter 

är inte ett uttryck för mytfulla berättelser, vilket skulle urvattna budskapet, utan är snarare 

redogörelser för faktiska händelser i historien.
36

 

   Deus absconditus, ”den dolde Guden”, är ett epitet som Gud har på grund av sin helighet, enligt 

Arborelius. Gud är en storslagen och fördold  helighet som människorna inte har förmågan att 

greppa. Men Gud förblev inte endast ett mysterium utan valde att genom uppenbarelse visa världen 

vem han är. I viss mån kan människan uppfatta Gud i naturen, men Arborelius pekar här på att den 

fulla uppenbarelsen om Gud ligger i Jesus Kristus, han som gör människans tillvaro meningsfull. 

Budskapet om Jesus som Guds son framkallar här en bild som delvis står i kontrast mot Gud som 

det högt upplyfta storheten. Arborelius skriver att 

 

Detta är vår kristna tros stora hemlighet: den dolde, ofattbare och högt upphöjde Guden sänder sin Son till oss, han 

lägger honom i våra händer, han anförtror hans öde åt vårt godtycke, han låter honom gå ner i historiens smutsiga 

byk, mitt bland Herodes och hans gelikar.
37

 

 

För det första kan vi här se vad Arborelius kallar ”inkarnationens realism”, vilket betyder att 

berättelsen om Jesus har en bestämd plats i historien. För det andra kan vi se en bild av Gud som 

trots att han är så högt upphöjd väljer att uppenbara sig i det svaga och i det obetydliga, som ett 

försvarslöst barn.
38

 

                                                 
36
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37
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38
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   Inkarnationen var inte endast något som tog plats en gång, utan är någonting pågående. Hela 

mänskligheten höjs här upp till Gud genom Guds människoblivande i inkarnationen. Den blir inte 

endast det som uppenbarar Gud för människorna, utan också människans och skapelsens slutgiltiga 

fulländning som enligt Arborelius slutförs på den yttersta dagen.
39

 

   Liksom Arborelius pekar Sten-Gunnar Hedin på att det är i Jesus Kristus som Gud uppenbarar sig, 

vilket, menar Hedin, var en självklarhet bland Nya testamentets författare. Liksom Arborelius pekar 

Hedin här på att Jesus som person existerade innan han kom till jorden, och att han i inkarnationen 

förblev Gud och människa fullt ut, utan sammanblandning mellan de två naturerna.
40

 

   Enligt Hedin så är påståendet om att Jesu människoblivande är en historisk händelse en garant för 

att tron ska förbli kristen. Poängen ligger här inte i att förstå berättelserna om Jesus ur strikt 

vetenskaplig mening, utan att förstå dessa som förmedlare av frälsningen där anledningen till att 

Gud blev människa i Jesus Kristus var en följd av Guds kärleken till människan. Det var en 

uppenbarelse i det svaga genom vilken Gud upprättade sin skapelse.
41

 

   Som vi har sett är de gemensamma dragen hos Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedins syn på 

Jesus som Guds son att: 

1. Eftersom att Gud är en helig upphöjd storhet kan människan aldrig förstå Gud. Det är här 

endast genom att se på Jesus som människan kan förstå vem Gud egentligen är. 

2. Jesus är Guds son, som har blivit inkarnerad i kött och blod för människornas frälsning. Att 

han redan var Gud innan han kom till jorden är här av avgörande betydelse för Jesu gudomlighet. 

3. Att se på berättelserna om Guds människoblivande i Jesus Kristus som mytiska eller 

poetiska  urvattnar den kristna tron. Berättelserna om Jesus från Nya testamentet är verkliga 

händelser, samtidigt som de har till uppgift att ge människan kunskap om Guds frälsning. Häri 

ligger dess primära syfte, inte i vetenskapliga observationer. 

4. Med  inkarnationen upprättades inte bara människan, utan också hela skapelsen. 

 

Analys genom katolsk och pentekostal kristologi 

Här uppstår stora likheter mellan den katolska och pentekostala kristologin, vilka båda går att 

förena med Arborelius och Hedins utläggning om Jesus som Guds son. Exempelvis poängterar de 

det viktiga i att se Jesus som kommen i köttet, där inkarnationen blir ett tillfälle där Gud ikläder sig 

människans natur.
42
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   I likhet med Arborelius och Hedin understryker den katolska kristologiska förståelsen att 

mysteriet, Gud, blev uppenbarat för alla människor genom Jesus Kristus. Och i likhet med 

Arborelius och Hedin varnar den katolska kristologiska förståelsen för att se på Kristus i alltför 

abstrakta och andliga termer; inkarnationen är något som verkligen har hänt, vid en bestämd tid och 

vid ett bestämt tillfälle. Här är betoningen på inkarnationen viktig, där den inte endast berör 

människans personliga frälsning utan även hela skapelsen, vilket är något som förenar katolsk 

kristologi med Arborelius och Hedin.
43

 

   En punkt där Arborelius och Hedin skiljer sig något från den katolska kristologin är i frågan kring 

betoningen av Jesu historiska betydelse. Arborelius och Hedin trycker på att det är viktigt att tro att 

Jesu gärning stämmer överens med de faktiska historiska omständigheterna där inkarnationen består 

i en faktisk realitet. Utifrån den katolska kristologiska förståelsen framkommer det att den historiska 

aspekten inte är själva poängen i sig.
44

 

   Det finns många likheter mellan Arborelius, Hedin och den pentekostala kristologin. Exempelvis 

poängterar även den pentekostala kristologin att Jesus är Guds utvalde och ende son som föddes in i 

världen för människornas frälsning. Och precis som Arborelius och Hedin menar den pentekostala 

kristologin att Gud är för oss ett mysterium som kräver uppenbarelse, men att Jesus är den som 

förkroppsligar och uppenbarar Guds natur för människorna.
45

 

   Huruvida inkarnationen är en verklig historisk händelse är inget som den pentekostala kristologin 

utvecklar. 

   Finns det då någon aspekt i den pentekostala förståelsen av Jesus som avviker från Arborelius och 

Hedin? 

   En sak som den katolska kristologin betonar, men som den pentekostala kristologin inte nämner i 

direkt anslutning till inkarnationen, är påståendet att Guds människoblivande även påverkar den 

omgivande världen. Betoningen i den pentekostala kristologin är istället på Guds rikes seger, som 

en dag kommer att råda över jorden, vilket är inkarnationens avslutning och den ultimata 

försoningen mellan Gud och människorna. Till skillnad från Arborelius och Hedin läggen den 

pentekostala kristologin sitt primära fokus på Kristi framtida kungarike, och den katolska på Jesu 

uppståndelse.
46
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Sammanfattning 

Vi har sett att huvudpunkterna i Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedins text som behandlar 

frågan om Jesus som Guds son har varit att: Gud är en dold storhet, som valde att uppenbara sig för 

människorna genom Jesus Kristus. Jesus är här den sanna uppenbarelsen av vem Gud är och genom 

Guds människoblivande, eller inkarnationen, har både människan och skapelsen fått upprättelse. 

Detta är något som ska fullbordas vid tidens slut. Inkarnationen är här ett uttryck för en verklig 

händelse. 

   Vi har sett att stora likheter med Arborelius och Hedin kan urskiljas utifrån den katolska 

kristologin, men att en viktig skillnad är att Arborelius och Hedin pekar på den historiska 

nödvändigheten för Jesus, vilket inte finns på samma sätt i den katolska kristologin. Arborelius och 

Hedin har i stor utsträckning korrelerat med den pentekostala kristologin, med undantaget av 

betoningen på inkarnationen som påminnelsen om den framtida förhärligandet av världen. 

 

2.2 Vägen, sanningen och livet 

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin 

För Arborelius och Hedin går frågan om människans frälsning in under två olika aspekter; För det 

första har alla människor en möjlighet att uppfatta Gud. Även de andra religionerna innehåller både 

vishet och sanning och alla människor har här kapaciteten till att nå en gudstro genom att 

läsa ”naturens bok” samt att reflektera över den mänskliga tillvaron. Människan är här skapad med 

en gudsmedvetenhet och en möjlighet att uppfatta det gudomliga. Men det är endast i Jesus Kristus 

som människan finner den fulla uppenbarelsen om vem Gud är. Här menar Arborelius att Gud är 

helig, oavsett vad människor har för uppfattning om det. Även om vi kan finna bitar av Gud i hans 

skapelse menar författarna att det bara är genom Jesus som människan kan få frälsning. Arborelius 

kallar detta för ”en stötesten och skandal för världen”, det vill säga att Gud uppenbarade sig i det 

svaga.
47

 

   Här finns två par begrepp som författarna använder i beskrivningen av människans relation till 

Jesus som vägen, sanningen och livet. 

Det första av dessa är lydnad och beroende. Här varnas människan för att bli alltför oberoende i sig 

själv. Arborelius fortsätter på liknelsen om Jesus som ett barn och menar att människorna, liksom en 

förälder, är helt beroende av honom. Här krävs det att människan släpper all kontroll och är villigt 

att omvända sig. Gud måste få ta över vårt eget oberoende genom en ”sann”, icke-korrumperad, 
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makt, vilken kommer från Jesus Kristus som valde att bli allas tjänare, men som nu är allas 

konung.
48

 

   Det andra temat som författarna använder sig av är tro kontra falsk tro. Här talar Hedin, liksom 

Arborelius, om den misstänksamhet mot auktoritativa uttalanden som finns bland dagens människor. 

Om vi inte ska tvingas att avfärda Jesus som en bedragare måste vi ta hans ord på allvar, att han är 

vägen, sanningen och livet. Detta är enligt Hedin ett uttryck för sann tro, till skillnad från ett 

förnekande av Jesus som vägen sanningen och livet.
49

 

   Enligt Hedin finns det här 

 

[…] bara två möjligheter när det handlar om vem Jesus är: Antingen hade Jesus fel eller också hade han rätt. Antingen 

instämmer vi i fariséernas ord och förnekar Kristus, eller också svarar vi som aposteln Petrus när han fick frågan av och 

om Jesus: 'Du är Messias, den levande Gudens son' (Matt 16:16). 

 

Det inte finns inget tredje alternativ när det gäller synen på Jesus, om vi ska vara trogna Jesu ord om 

att han är vägen sanningen och livet och att han är den enda vägen till Gud måste vi bejaka detta. 

Även om exempelvis andra religioner kan ha delar i sitt trossystem som uppfattar Guds sanna natur 

så förblir de endast falsk tro om de förnekar Guds uppenbarelse i Kristus. För att bli ett uttryck för 

sann tro måste människan göra upp med egna goda gärningar och istället tro på att Jesus Kristus är 

den enda sanna vägen till Gud.
50

 

   Utifrån Jesus som vägen, sanningen och livet har vi kunnat identifiera följande påståenden: 

1. Det kan i andra religioner finnas bitar av vishet och sanning. Detta beror på att 

2. Gud har lagt ner en gudsmedvetenhet och en förmåga att uppfatta det gudomliga i tillvaron 

hos varje människa. Här kan människan uppfatta bitar av vem Gud är, vilket görs genom 

upplevelsen av Gud i naturen och genom det intellektuella sökandet efter tillvarons mening. 

3. Men det är bara genom Jesus Kristus som människan kan få full insyn om vem Gud 

egentligen är. 

4. Människan måste, i sin relation till Jesus som vägen, sanningen och livet, inse betydelsen av 

två olika begrepp. Det första är behovet av lydnad och beroende av Jesus, och de andra är 

förmågan att kunna skilja på tro och falsk tro. Här innebär en sann tro att människan verkligen 

tror på Jesus som vägen sanningen och livet och falsk tro att vi förnekar att Gud har kommit till 

människan i Jesus Kristus. 
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Analys genom katolsk och pentekostal kristologi 

Det Arborelius och Hedin benämner som människans gudsmedvetandet och förmågan att uppfatta 

det gudomliga i tillvaron faller under den pentekostala kategorin generell uppenbarelse. Arborelius 

och Hedin betonar här, liksom den pentekostala kristologin, att människan är fullt kapabel till att 

uppfatta bitar av Guds existens. Men med endast den generella uppenbarelsen kommer människan 

att fullt ut få se vem Gud egentligen är och blir således utlämnad till sig själv och kommer att gå 

vilse.
51

 

    En annan likhet som Arborelius och Hedin har med den pentekostala kristologin är betoningen av 

en speciell uppenbarelse om Jesus Kristus för att människan ska kunna förstå Guds karaktär och 

vilja. Det är endast genom honom som människan kan få tillgång till Gud och till frälsningen där 

det inte finns någon mellanväg; antingen så bekänner människan Jesus och blir frälst, eller så gör du 

det inte. Här behöver människorna lyda och tro på Jesus Kristus, då det inte endast innebär att tro att 

Jesus de facto existerar, utan att bekänna och sätta hela sin lit till att han är Guds ende son, 

inkarnerad i köttet.
52

 

   Att det i varje människa finns en förmåga att uppfatta Gud är något som även återfinns hos i den 

katolska kristologin. Men den katolska betoningen av transcendenta upplevelsen och transcendenta 

erfarenhet är inte något som tydligt återfinns hos Arborelius och Hedin. Däremot kan vi tydligt se 

att Arborelius och Hedin antar den katolska teorin om en absolut frälsare. Detta innebär att det 

endast är genom Jesus Kristus som människan får reda på vem Gud är, vilket betyder att det är 

genom Jesus som Gud gör sig känd. Detta korrelerar väl med Arborelius och Hedins resonemang, 

som betonar att Jesus är den som uppenbarar den fullständiga bilden av Gud till människorna.
53

 

   Kring Arborelius och Hedins påståenden om lydnad, beroende, tro och falsk tro blir det däremot 

mer oklart huruvida den katolska kristologin kan appliceras. Att Jesus var en historisk person som 

verkade under en bestämd historisk period är något som framkommer både hos Hedin och 

Arborelius, och i den katolska kristologin. Det är vid inställningen till Jesu historiska betydelse som 

Arborelius och Hedin skiljer sig från den katolska kristologin. Dessa menar här att människan har 

ett klart val; antingen så väljer de att tro på att Jesus är vägen, sanningen och livet, eller så förnekar 

du det. Den katolska tanken att människor som inte direkt bejakar tron på Jesus kan uppnå frälsning 

korrelerar ej med Arborelius och Hedins resonemang. Förutsättningen om att icke-kristna 

människor själva kan inse sin egen brist och behov av frälsning utan att direkt ta ställning för Jesus 
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är något som Arborelius och Hedin skulle kalla för falsk tro, i och med att de är ofullständiga och att 

de inte bejakar att Gud uppenbarade sig i Kristus.
54

 

 

Sammanfattning 

Utifrån analysen kring Jesus som vägen, sanningen och livet har vi utifrån Arborelius och Hedin 

kunnat se att människan är en varelse som kan och har möjlighet att uppfatta Gud, genom naturen 

men också genom en reflektion av tillvaron. Vi har även sett att det i andra religioner kan finnas 

spår av vishet och sanning men att människan, enligt Arborelius och Hedin, aldrig i sig själv eller 

genom andra religioner kan förstå fullheten av vem Gud är. Det enda sättet att förstå det är genom 

Jesus Kristus, som ger den fulla uppenbarelsen kring vem Gud är. 

   Arborelius och Hedin har även argumenterat för att människan måste ge upp sitt eget oberoende, 

ge sin lydnad till Gud och förmågan att kunna skilja på sann tro och falsk tro. Här innebär en sann 

tro att människan bejakar tron att Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus och en falsk tro att 

människan förnekar det. 

   Arborelius och Hedin går i linje med både den katolska och pentekostala kristologin i frågan om 

att alla människor har en förmåga att uppfatta fragment av Gud. Den tydligaste parallellen finns här 

med den pentekostala kristologin som betonar Jesus som ända vägen till Gud till skillnad från den 

katolska förståelsen som innehar en generösare inställning. 

 

2.3 Korsfäst och uppstånden 

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin 

Frågan om Jesu uppståndelse från det döda blir särskilt viktig för Arborelius och Hedin i den 

gemensamma inledningen. De pekar här på att tron på att Gud blev kött i Jesus och att han 

verkligen har uppstått är grunden för den kristna tron; utan uppståndelse finns ingen kristendom. I 

det här avsnittet skall vi fokusera på temat Jesus som korsfäst och uppstånden.
55

 

   Enligt Arborelius var det på korset som Jesus blev ”den triumferande konungen”, då han tog och 

besegrade synden, lidandet och död. Korset blev här beviset på att Gud inte ville tvinga människan 

till tro genom blind lydnad. Eftersom att Gud har skapat alla människor med en fri vilja, och för att 

Gud är kärlek, var det nödvändigt med ett gensvar från människan. I stället tvång till att tro 

identifierade sig Gud här med hennes lidande och mörker. Genom korsdöden blev Gud enligt 

Arborelius och Hedin  helt ”solidarisk” med människorna. Korset är här förutsättningen för 
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människans frälsning, ”om inte Gud hade delat denna livets mörka baksida med oss skulle vi aldrig 

kunna nå fram till livets framsida och solsida. Utan långfredag ingen påskdag. Utan död inget liv”. 

Här pekar författarna på att korset egentligen bara är två korslagda bjälkar. Men när Jesus hänger på 

korset symboliserar det någonting annat än bara ett avrättningsinstrument; det symboliserar Guds 

kärlek till människorna. I och  med korset segrade Jesus över synden och döden, och försonade 

människan med Gud.
56

 

   Vi har nu sett vilken roll Jesu korsfästelse har för Arborelius och Hedin, men vilken roll har då 

Jesu uppståndelse? 

   Till att börja med var uppståndelsen är historisk händelse. Arborelius pekar här på att den inte 

endast är en bild eller metafor, utan den inträffade vid en ”speciell plats vid en bestämd tid i 

mänsklighetens historia”. Uppståndelsen blir här bekräftelsen på att Jesus har besegrat döden, vilket 

är grunden för människans hopp.
57

 

   Utan tron på uppståndelsen finns det, enligt författarna, ingen sann kristen tro. Den blir här 

garanten för att den kristna tron just är kristen, då den inte går att skilja från Jesu person och hans 

gärning på jorden. Men uppståndelsen kan inte legitimeras genom vetenskapliga undersökningar, 

utan kan endast erfaras genom människans egen upplevelse. Hedin pekar här på att ifrågasättandet 

av uppståndelsen inte började i och med upplysningen, även de första kristna hade svårt att tro på 

den. Det var genom den personliga uppenbarelsen som människorna fann tro på att Jesus hade 

uppstått. På samma sätt måste den kristne, enligt Hedin, se förbi hindren som kommer av intellektet 

och sätta tron till ”att graven är tom”.
58

 

   Vilken funktion har uppståndelsen för människorna och för skapelsen? 

Här menar författarna att Kristi uppståndelse fungerar som en påminnelse för de kristna vad de är 

kallade till. Jesu uppståndelse påminner om att människan och dess kropp en dag kommer att 

förhärligas. Detta är det kristna hoppet, att de kristna en dag ska bli förhärligade. Den kristna 

uppståndelsen blir här slutmålet för världen, att få förenas med sin skapare.
59

 

   Utifrån Arborelius och Hedins påståenden om Jesus som den korsfäste och uppstånden kan vi dra 

följande slutsatser: 

1. I och med korsfästelsen tog Jesus alla människors död, synder och mörker. Han identifierade 

sig fullt ut med hur det är att vara människa. Korset blir det fullständiga beviset på Guds kärlek 

till människorna, vilket är det enda genom vilket människan kan få del i uppståndelsen. 
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2. Utan uppståndelsen finns ingen kristen tro. Den är här något som har skett på vid ett 

speciellt tillfälle och vid en speciell plats. 

3. Uppståndelsen är inget som kan legitimeras med hjälp av vetenskapliga eller intellektuella 

observationer, utan den kan endast tas emot i tro. 

4. Jesu uppståndelse symboliserar slutmålet för världen, att alla en dag ska förenas med Gud. 

 

Analys genom katolsk och pentekostal kristologi 

Utifrån det Arborelius och Hedin skriver om Jesus som korsfäst och uppstånden kan vi se många 

likheter med den pentekostala kristologin. 

   Ett första exempel är Jesu död på korset vilket gjorde försoningen möjlig mellan Gud och 

människan. I och med korset tar Jesus på sig människans alla synder och dör i människans ställe. 

Som vi såg menade Arborelius och Hedin att om det inte hade varit för Jesu död hade människan 

aldrig kunnat få uppleva hans uppståndelse, eller ”livets framsida och solsida”. Det var även på 

korset som Jesus blev den triumferande konungen, då han van seger över synden och döden. Detta 

är något som korrelerar väl med den pentekostala förståelsen, som menar att människans synd lades 

på Jesus när han dog i människornas ställe. Ordet ”solidarisk” finns här inte i den pentekostala 

kristologin, som snarare betonar att Jesus blev till synd för människornas skull, vilket tydligt 

överensstämmer med Arborelius och Hedins resonemang.
60

 

   Ett andra exempel är uppståndelsen. Som vi har sett menar här Arborelius och Hedin att utan Jesu 

uppståndelse så blir kristendomen en omöjlighet vilket överensstämmer med det pentekostala 

påstående om att uppståndelsen är det som bekräftar den kristna tron. Här förenar påståendet om att 

uppståndelsen måste tas emot i tro den pentekostala kristologin med Arborelius och Hedin. Tanken 

att det främst är i erfarenheten som människan kan bli bevisad om Jesu uppståndelse som är i 

central. Vi kan även finna stora likheter med den pentekostala tanken att Jesu uppståndelse fungerar 

som påminnelse om att människan en dag  kroppsligen ska uppstå med Jesus och Arborelius och 

Hedins påstående om att uppståndelsen påminner oss om att en dag ska vår kropp också 

förhärligas.
61

 

   Som vi har sett betonar den katolska kristologin att Jesus är den som kommunicerar ut vem Gud 

är för människorna. Här bekräftar Jesu uppståndelse den han sa sig vara innan döden, vilket gör 

honom till den absoluta frälsaren. Detta är något som inte lika tydligt hos Arborelius och Hedin, 

som mer fokuserar på Jesu verk som ett tillfälle då Gud identifierade sig själv med människan, även 
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om tanken om den absoluta frälsaren finns där. Däremot är tanken att Gud offrade sig genom Jesus 

Kristus något som tydligare kan återfinnas hos Arborelius och Hedin. Det var något som skedde helt 

på Guds initiativ och som öppnade vägen till människans frälsning, en tanke som också återfinns i 

den katolska kristologin.
62

 

   Arborelius och Hedins påståendet om att uppenbarelsen skedde på en speciell plats vid en speciell 

tidpunkt korrelerar väl med den katolska kristologiska förståelsen, även om den, som vi tidigare har 

sett, menar att den historiska tidpunkten inte är poängen i sig. Men den katolska kristologin betonar 

även att korsfästelsen och uppståndelsen inte är två separata händelser, utan en händelse som vi inte 

kan dela upp i två, vilket delas av Arborelius och Hedin.
63

 

   Den främsta parallellen som vi kan dra mellan den katolska kristologin och den som framkommer 

hos Arborelius och Hedin är att Jesu uppståndelse är något som vi endast kan ta i mot i tro, och som 

gestaltar sig i människan upplevelse av den. Arborelius och Hedin menar här att uppenbarelse om 

att Jesus har uppstått kommer till oss genom att vi upplever den, och inte genom ett intellektuellt 

funderande. Enligt den katolska kristologin skulle den gudomliga upplevelsen kunna kategoriseras 

under det absoluta förhållandet, där vetskapen om frälsning inte beror på historiska fakta, utan är 

något som människan måste ta emot i tro. Det är igenom det transcendenta hoppet som vi kan få ta 

del av Jesu uppståndelse, vilket korrelerar väl med Arborelius och Hedins tes.
64

 

 

Sammanfattning 

Vi har sett hur Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin under temat Jesus som korsfäst och 

uppstånden har korsfästelsen som ett tillfälle då Gud i Jesus Kristus besegrade all synd, lidande och 

död i människornas ställe, vilket gjorde Jesus till den triumferande konungen. Det var genom 

korsfästelsen som människan blev försonad med Gud, vilket författarna menar är ett uttryck för 

Guds kärlek till människorna. 

   Vi har också sett att korset är förutsättning för uppståndelsen som är garantin för den kristna tron. 

Uppenbarelsen skedde här på en bestämd plats och vid ett bestämt ögonblick, men kan inte vara det 

slutgiltiga beviset för människorna. Istället måste människan ta emot uppenbarelsen om Jesu 

uppståndelse i tro, vilket bekräftas av erfarenheten av den samma. Uppståndelsen talar här också om 

människans slutgiltiga förhärligande, då hela världen ska förenas med Gud. 
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   Vidare så har vi sett att Arborelius och Hedin väl korrelerar med den pentekostala kristologin, 

både vad gällande Jesu död på korset, som gjorde möjliggjorde människans frälsning, och hans 

uppståndelse, som är det som bekräftar den kristna tron och påminner människan om hennes 

slutgiltiga förhärligande. 

   Utifrån den katolska kristologin har vi kunnat se att påståendet att Gud offrade sig för 

människorna är något som också kan återfinnas hos Arborelius och Hedin. Den största likheten 

mellan den katolska kristologin och Jesusmanifestets kristologi ligger här i deras betoning av att det 

inte går att genom ett intellektuellt resonemang förstå Jesu uppståndelse. Detta är något som snarare 

måste upplevas och tas emot genom tro. 

   Kring frågan kring Jesu korsfärstels och uppståndelse har vi kunnat dra tydliga paralleller till både 

katolsk och pentekostal kristologi. Här har resonemanget hos Arborelius och Hedin varit närmast 

den pentekostala kristologin, även om stora likheter även finns med den katolska. 

 

2.4 Efterföljelsen av Jesus 

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin 

Under temat ”Att våga följa” avslutar författarna Jesusmanifestet. Detta slutkapitel har mer av en 

konkluderande karaktär, vilket jag kommer att komplettera med kapitlet om ”Jesus – i dag”.
65

 

   Arborelius menar här att det som får människan att orka med det dagliga livet är den inre bönen 

som ger kraft och förmågan att leva ett helgat liv. Detta kan bli svårt när människan idag utsätts för 

så många olika budskap genom olika medier. Därför måste de ställa sig på klippan Jesus Kristus, 

han som förmedlar sanningen och ger tillvaron en stadig grund.
66

 

   Här pekar författarna på två olika aspekter av vad det innebär att följa Jesus i vår tid. Det första av 

dessa finner vi hos Arborelius som menar att de kristna idag måste våga följa Jesus på korsets väg. 

Här är det kristna livet inte endast till omedelbar fördel, utan att följa Kristus innebär också att 

engagera sig i känsligare frågor, exempelvis mänskliga rättigheter, bekämpandet av orättvisa och 

fattigdom eller att göra upp med osunda beteenden. Här måste vi enligt Arborelius göra upp med 

samtidens ambivalens och låta Kristus frälsa vårt sårade hjärta till full överlåtelse, där både kors och 

uppståndelse finns med.
67

 

   Den andra aspekten finner vi hos Hedin är de troendes uppdrag; att sprida budskapet om Jesus till 

alla människor. Även om de kristna genom tiderna har antagit olika former har kyrkans uppdrag 

aldrig förändrats enligt Hedin. Dess uppdrag består här i att sprida budskapet om Jesu död och 
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uppståndelse till alla människor, vilket är det som förenar de olika kristna traditionerna. Men det 

handlar inte endast om att övertyga människor, utan om att framförallt älska människor såsom Jesus 

älskade dem. Detta medför ett ansvar både mot Gud och mot människorna som de kristna möter, där 

 

Ord och gärning måste gå hand i hand för att det kristna evangeliet skall vara trovärdigt. I ödmjukhet bör vi 

predika och lära, hjälpa och tjäna den sjuke, ge den hungrige att äta, ge den törstiga att dricka, ta hand om den 

hemlöse, ge den nakne kläder och besöka den som är i fängelse. Helt enkelt identifiera oss med vår broder och 

syster, tjäna Gud och våra medmänniskor. 

 

Här blir det enligt Hedin inte endast en fråga om att vara god mot sina medmänniskor, utan att det 

vi gör mot andra gör vi mot Jesus; de kristnas handlingar blir med andra ord den bild av Jesus som 

människorna kommer att se.
68

 

   En viktig aspekt, som här har möjliggjort en gemensam katolsk och pentekostal efterföljelse av 

Jesus, är den karismatiska förnyelsen. Författarna betonar att med den karismatiska förnyelsen 

försvann den tidigare misstro som hade präglat förhållandet mellan pentekostala och katoliker, där 

möjligheten uppstod att gemensamt gå ut med budskapet om Jesus till alla människor.
69

 

   Budskapet om Jesu död och uppståndelse är det som har förenat de olika kristna samfunden 

genom alla tider. Arborelius och Hedin menar här att det fortfarande finns tydliga doktrinära 

skillnader mellan pingstvänner och katoliker, men att det är kallelsen till omvändelse som dessa kan 

samlas omkring. Detta budskap är här något som berör människans alla sinnen där den andliga 

erfarenheten blir nyckeln till att människan samlar sig. Här är inte färdiga dogmer det viktiga, utan 

snarare mötet med Jesus. I detta blir människan kallad att följa Jesus och blir del i någonting större, 

vilket sker när vi ”känner igen vår egen erfarenhet av Kristus”  i den andre.
70

 

   Det som vi har kunnat se hos Arborelius och Hedin under temat Jesus och efterföljelsen är 

följande: 

1. Efterföljelsen av Jesus består för det första i att gå korsets väg där tron får praktiska 

konsekvenser och där vi ställer oss på klippan Kristus. För det andra består det i att berätta om 

Jesu död och uppståndelse för alla människor, men att vi framförallt ska älska alla människor 

såsom Jesus älskade dem. 

2. Det som sammanför de olika kristna samfunden, pingstvänner och katoliker, var för det 

första den karismatiska förnyelsen och för det andra den gemensamma erfarenheten av Jesu död 
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och uppståndelse. Här betonar de att katoliker och pentekostala måste försöka att se förbi de 

dogmatiska skillnaderna samfunden emellan, utan se till att enheten består i när människor 

känner igen sin erfarenhet av Kristus i andra.   

 

Analys genom katolsk och pentekostal kristologi 

Vi har sett de två aspekterna hos Arborelius och Hedin av vad det är att följa Jesus. Den första av 

dessa är att gå korsets väg, och den andra är att älska alla människor såsom Jesus älskade dem. Vi 

kan här dra tydliga paralleller mellan att gå korsets väg och den pentekostala aspekten om att vandra 

i ljuset. Båda dessa aspekter innehåller uppmaningen att vi måste avstå från att göra vissa saker och 

välja att göra andra. Den närmaste likheten här är att efterföljelsen av Kristus måste få praktiska 

implikationer.
71

 

   Den andra, och kanske största parallellen, som vi kan dra mellan Arborelius, Hedin och den 

pentekostala kristologin är här den andra aspekten hos Hedin, nämligen att vi är kallade att leva i 

kärlek. Liksom den pentekostala kristologiska förståelsen pekar Arborelius och Hedin på att utan 

kärlek så finns det ingen substans i det kristna budskapet. De båda pekar här på att vi måste älska 

villkorslöst, och att älska dem som vi inte älskar naturligt.
72

 

   Den kristna kärleken till andra människor återfinns även i den katolska kristologin. Det är här 

något som inte bara är en befallning från Gud, utan en grundläggande del av det kristna livet. Detta 

är något som väl korrelerar med Hedins påstående att ord och handling måste gå hand i hand. Både 

Hedin och den katolska kristologin påpekar här att grunden för kärleken är Gud och Jesus, samt att 

det vi gör mot andra människor gör vi mot Jesus.
73

 

   Detta leder vidare till den kristna erfarenheten och inställningen till andra troende. 

   Som vi har sett menar här författarna att det är i erfarenheten av Jesu Kristi död och uppståndelse 

som kristna kan känna igen varandra. Detta är något som återfinns i den katolska kristologin i det 

transcendenta hoppet där vi kan ta emot Jesus genom tro. Ytterligare en parallell kan här dras i 

frågan om doktrinernas betydelse. Enligt Arborelius och Hedin är här doktrinerna inte något som 

kan frälsa människan, utan det är erfarenheten om Jesus som förenar de kristna. Ett liknande 

resonemang finns hos i den katolska förståelsen, som menar att vi kan se Kristus i den andre, 

oavsett om personen omfattar samma tro eller inte. Det ska dock sägas att Arborelius och Hedin inte 

går så långt som att tala om att se Kristus i ickekristna, men samma resonemang för här. Här pekar 
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Arborelius och Hedin på att det är idén om en gemensam frälsare som förenar alla kristna. Detta är 

något som går väl i linje med påståendena från den katolska kristologin.
74

 

 

Sammanfattning 

Som vi har sett utifrån temat att våga följa består den kristna kallelsen i två olika aspekter; att gå 

korsets väg och att, även om den också består i att berätta om Jesus för andra, älska människorna så 

som Jesus älskade dem. Korsets väg innebär har att gå Kristi väg där tron måste få praktiska 

konsekvenser. Att berätta för andra människor är viktigt, och har varit det som har förenat alla 

kristna genom alla tider, men att älska är en oerhört viktig aspekt enligt författarna. 

   Vi har också sett i författarnas avslutning att katoliker och pingstvänner fortfarande inte är överens 

i alla frågor, så kan de känna igen varandra i den gemensamma erfarenheten av Jesus. 

   Tydliga paralleller kan här dras mellan Arborelius, Hedin och den pentekostala kristologin. Det 

första exemplet är här att tron på Jesus måste få praktiska konsekvenser och ska vara märkt av att 

lägga ner det som inte är gott. Det andra, och kanske tydligaste, exempelet ligger i betoningen av att 

den kristna efterföljensen består av kärlek till alla människor. 

   Här har tydliga paralleller dragits mellan Arborelius och Hedin och den katolska kristologin, där 

vikten av kärleken till vår nästa är något som är grundläggande i den kristna tron, och att det vi gör 

mot vår nästa gör vi mot Jesus är central. 

   Även här finns det en starkare korrelation mellan Arborelius och Hedin och den pentekostala 

kristologin. Detta är ett mönster som vi har sett rakt igenom hela boken Jesusmanifestet. 
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3. Avslutning 

Syftet med analysen har varit att genom en innehållslig idéanalys och traditionella katolska, 

respektive pentekostala, kristologier undersöka kristologin i boken Jesusmanifestet. Jag har här 

undersökt vilka beröringspunkter som finns mellan en katolsk och pentekostal kristologi samt om 

någon av dessa tar överhanden. 

 

3.1 Sammanfattning och resultat 

Utifrån analysen av Jesusmanifestet har följande framgått: 

 

Guds son 

Här gestaltas Gud som en upphöjd, helig konung. Men trots detta valde Gud att uppenbara sig i ett 

litet barn, vilket symboliserar det minsta och svaga. Detta barn är Jesus Kristus, som var Gud, men 

som inkarnerades i köttet för att människan skulle kunna uppleva frälsning. Berättelserna från Nya 

testamentet och de tidiga kristna bekännelserna har här inte en mytisk eller poetisk karaktär, utan 

vittnar snarare som något som har hänt. Med inkarnationen så återupprättades inte bara människan 

utan även hela skapelsen. 

   Utifrån analysen med katolsk och pentekostal kristologi kan följande slutsatser dras: 

•  Utifrån Jesusmanifestets kristologi är det Jesus som uppenbarar Gud för människan, vilket 

stämmer överens med den katolska kristologin. En skillnad är här den historiska betydelsen, då 

Arborelius och Hedin menar att det är nödvändigt att tro att berättelserna om Jesus är faktiska 

händelser, vilket erkänns, men betonas inte på samma sätt i den katolska kristologin. 

•  Arborelius och Hedin betonar att inkarnationen talar både människans och skapelsens slutgiltiga 

återupprättande, till skillnad från den pentekostala kristologin som väljer att fokusera på att 

inkarnationen fulländas i att Jesus blir kung över allt som är skapat. Denna avvikelse är dock av 

mindre betydelse då pentekostal kristologi i övrigt är starkt representerad i Jesusmanifestet. 

 

Vägen, sanningen och livet 

Här menar Arborelius och Hedin att alla religioner kan innehålla bitar av sanningen om Gud, vilket 

beror på att Gud har lagt ner en förmåga att uppfatta det gudomliga hos varje människa. Men det är 

bara genom Jesus som människan kan få den fulla bilden av Gud. Här måste människan lyda Gud 

och göra sig beroende av Jesus, samt att lära sig att skilja på sann och falsk tro. Sann tro innebär här 

att Jesus är vägen, sanningen och livet, i kontrast till falsk tro, som förnekar att Gud ar kommit till 

människan i Jesus Kristus. 

   Utifrån analysen med katolsk och pentekostal kristologi kan följande slutsatser dras: 
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•  Arborelius och Hedin menar här, liksom den katolska kristologin, att alla människor har möjlighet 

att uppfatta Gud, även om just begreppet transcendent erfarenhet inte återfinns hos Arborelius och 

Hedin. Människans behov av en gemensam frälsare är däremot något som både den katolska 

kristologin och Arborelius och Hedin betonar. Men kring frågan om vilka som kan få ta del av 

frälsningen står Arborelius och Hedin i kontrast till katolsk kristologi. Utifrån deras resonemang 

skulle den katolska teorin om att även ickekristna har en möjlighet till rättfärdiggörelse 

kategoriseras som en falsk tro. 

•  Arborelius och Hedins påstående om uppenbarelsen korrelerar väl med den pentekostal 

kristologin och dess kategori generell och speciell uppenbarelse; alla människor kan uppfatta Gud, 

men för att förstå vem han egentligen är måste vi få del av en speciell uppenbarelse av Jesus 

Kristus. Arborelius och Hedins kategori sann och falsk tro återfinns också hos den pentekostala 

kristologin där människan måste tro att Gud har kommit i Jesus Kristus för att få del av rättfärdighet. 

 

Korsfäst och uppstånden 

I och med korsfästelsen tog Jesus alla människors död, synder och mörker och identifierade sig fullt 

ut med människan. Korset blir det fullständiga beviset på Guds kärlek till människorna, vilket är det 

enda genom vilket människan kan få del i uppståndelsen. Uppståndelsen är här något som har 

inträffat i en verklig tid, på en bestämd plats och bekräftar den kristna tron. Men uppståndelsen är 

endast något som kan erfaras i tro, inte genom vetenskapliga undersökningar. Jesu uppståndelse 

symboliserar slutmålet för världen, att alla en dag ska förenas med Gus. 

   Utifrån analysen med katolsk och pentekostal kristologi kan följande slutsatser dras: 

•  Arborelius och Hedin betonar här, liksom den katolska kristologin, att Jesus offrade sig för 

människan och att uppståndelsen är något som måste tas emot i tro. 

•  Det pentekostala argumentet att korset är det som gör försoningen mellan Gud och människan 

möjlig, samt att Jesus dog i människornas ställe, är något som Arborelius och Hedin bekräftar. Att 

uppståndelsen är garanten för den kristna tron och att den endast är något som kan tas emot i tro 

korrsponderar här med den pentekostala kristologin. 

 

Efterföljelsen av Jesus 

Att följa Jesus är enligt Arborelius och Hedin ett aktivt beslut. Det innefattar att gå korsets väg, 

vilket innebär att människan måste lägga ner det som inte är gott, och att älska alla människor som 

Jesus älskade dem; det vi gör här mot andra människor gör vi mot Jesus själv. Här måste den 

enskildes tro få praktiska konsekvenser. Det som sammanför de olika kristna samfunden, 

pingstvänner och katoliker, är just den gemensamma erfarenheten av Jesu död och uppståndelse. 

Här menar Arborelius och Hedin att katoliker och pingstvänner måste se förbi färdiga dogmer, där 
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utan enheten mellan de två kyrkofamiljerna består i när människor känner igen sin erfarenhet av 

Kristus i den andre.. 

   Utifrån analysen med katolsk och pentekostal kristologi kan följande slutsatser dras: 

•  Arborelius och Hedin understryker här att det vi gör mot vår nästa gör vi mot Jesus. Detta 

återfinns tydligt i den katolska kristologin som understryker att kärleken till vår nästa är något som 

är grundläggande i den kristna tron. Utifrån analysen delar även Arborelius och Hedin den katolska 

tanken på en gemensam frälsare som förenar de kristna, där de troende möter Kristus i ett 

transcendent hopp. 

•  Arborelius och Hedin betonar likt den pentekostala kristologin att tron måste få praktiska 

konsekvenser och ska vara märkt av att lägga ner det som inte är gott. Det andra, och kanske 

tydligaste, exempelet ligger i betoningen av att den kristna efterföljensen består av kärlek till alla 

människor. 

 

3.2 Reflektion 

Vilken sorts kristologi som framkommer i Jesusmanifestet är en komplex fråga. Klart är att 

Jesusmanifestet rymmer stora delar av både pentekostal och katolsk kristologi. Kring de 

grundläggande aspekterna av kristologin har det framgått att det katolska och pentekostala 

perspektivet grundläggande är överens. 

   Vad som har framgått i analysen är att skillnaden mellan katolsk och pentekostal kristologi är små, 

vilket anknyter till det Arborelius och Hedin skriver i sitt avslutande kapitel; det som förenar 

pingstvänner och katoliker är deras upplevelse av den uppståndne Jesus Kristus. 

   Med det sagt så är det tydligt att den pentekostala kristologin i större grad än den katolska är 

representerad i Jesusmanifestet. Orsaken till detta kan vara flera. Som vi tidigare såg är 

Jesusmanifestet till sin karaktär polemisk och riktad mot vad författarna anser vara en alltför liberal 

kristendom, där budskapet om Jesus har blivit förpassat till myter och poetiska berättelser. Här har 

författarna valt att dra en tydlig gräns mellan vad de menar är en missriktad Jesusbild och en sann 

Jesusbild. Detta korrelerar tydligare med den pentekostala kristologin, som betonar att människan 

måste välja mellan att tro på exempelvis Jesu uppståndelse som en verklig, reell, händelse för att 

frälsningen ska vara möjlig. Här är den katolska kristologin mer generös till sin karaktär, som 

förvisso instämmer med Arborelius och Hedin i det att Jesu död och uppståndelse är en verklig 

historisk händelse, men att det inte är den viktigaste aspekten. Den katolska kristologin betonar här 

att även människor som inte bekänner sig till den kristna tron kan få möjlighet till frälsning, vilket 

är en viktig och tydlig skillnad från Jesusmanifestets kristologi. 

   Den tydligaste skiljelinjen som vi kan dra mellan katolsk kristologi och Jesusmanifestet är frågan 

om människans frälsning, soteriologin. Enligt min tolkning bör resultatet hanteras med stor 
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försiktighet. Det Arborelius och Hedin har betonat  i Jesusmanifestet är den gemensamma bilden av 

en konkret, reell, bild av Jesus som människornas frälsare, där det inte framkommer en tydligt 

utarbetad lära om människans frälsning som sådan. 

   Det viktigaste resultatet som har framkomit utifrån analysen är en gemensamt artikulerat katolsk 

och pentekostal kristologi som pekar på en konkret och reell Jesus som människan kan möta. Det är 

kring Jesus, som är sann Gud och sann människa, som pentekostala och katoliker kan samlas enligt 

författarna. Kring Jesus som fenomen finns ingen tydlig dualism, utan snarare en relativt stor 

konscensus; han är den absolute frälsaren och avspeglingen av Gud som, vid ett reellt historiskt 

ögonblick, kom in i människornas historia och är den enda källan till människans frälsning.  

   Att två företrädare från katolska kyrkan och pingströrelsen gemensamt går ut med detta manifest 

för en gemensam syn på Jesus är unikt. Frågan är om det hade varit möjligt utan den karismatiska 

förnyelsen som startade bland katoliker på 1960-talet? Svaret på detta är att det med största 

sannolikhet skulle vara en omöjlighet. Det resultat som har framkommit utifrån analysen är en form 

av kristen enhet som ser förbi de doktrinära hinder som tidigare har skilt de två kyrkofamiljerna från 

varandra.  

   Det jag har fokuserat på i analysen av Jesusmanifestet är hur bilden av Jesus kan förstås utifrån en 

pentekostal och katolsk kristologi. Således har jag utelämnat doktriner som exempelvis behandlar 

hur läran om frälsningen förstås utifrån ett katolsk och pentekostal perspektiv. Eftersom att 

soteriologin har en nära koppling till kristologin är det ett intressant framtida forskningsobjekt. Nu 

när vi har sett att katolsk och pentekostal kristologi inte skiljer sig nämnvärt från varandra vore det 

intressant att undersöka om det går att förena en katolsk och pentekostal soteriologi. 

   Frågan kring doktriner är inte oviktiga. Den form av enhet som har framkommit ur 

Jesusmanifestet är ett katolskt och pentekostalt accepterande och respekterande av varandra som 

kristna. Men det finns fortfarande frågor som skiljer de två samfunden åt, exempelvis nattvarden, 

kyrkans ledarskap eller helgonens roll. Dessa frågor skulle i en framtida undersökning vara 

intressant att analysera, där frågeställningen vänds och fokus flyttas från likheterna till olikheterna; 

vilken roll spelar de för dialogen mellan den katolska och pentekostala rörelsen? Finns det några 

skillnader som kan reduceras, vilka av dessa är inte förhandlingsbara och går det att uppnå en 

katolsk/pentekostal konsensus kring centrala dogmatiska frågor? Om inte, vilken betydelse får det 

för förhållandet mellan katoliker och pingstvänner? 
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