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1. Inledning 

Att jorden inte mår bra och att klimatet håller på att förändras är något som det allt som oftast 

rapporteras om. Temperaturen stiger, haven blir surare och havsnivån stiger i takt med att 

glaciärerna minskar. Samtidigt ökar utsläppen av växthusgaser, de gaser som bidrar till den 

globala uppvärmningen. Koldioxidutsläppen har ökat med 40 % sedan förindustriell tid. FN:s 

klimatpanel(IPCC) slog i sin femte klimatrapport(13/14) fast att det är vi människor som är 

huvudorsaken till klimatförändringen. De målar upp fyra tänkbara scenarier för framtida 

klimatförändring. Förändringarna handlar om ytterligare ökade temperaturer, förändringar i 

nederbörden, ökad försurning av haven och stigande havsnivå. Vilka av dessa scenarier som 

kommer uppfyllas beror på hur mycket växthusgaser vi släpper ut.1 Människan är orsaken till 

problemet och vi är därför också lösningen. Vi måste förändra vårt, för naturen, destruktiva 

levnadssätt. Världen är global, därför måste alla se sin del i problemet och börja förändra sitt 

sätt att leva.  

Frågan om hur religion och teologi kan bidra i denna utmaning är intressant. Inför FN’s 

klimatmöte 2014 hölls ett interreligiöst möte mellan 30 religiösa företrädare från hela världen. 

Ledarna åtog sig att jobba för förnybar energi och en utfasning av fossila bränslen. 

Tillsammans lämnade de in ett gemensamt uttalande till FN. Före detta ärkebiskopen i 

Svenska Kyrkan Anders Wejryd beskrev i samband med detta att religioner bär på ett längre 

perspektiv än vad politiken gör, därför är religionens röst viktig för att visa på ansvar och 

behovet av en rättvis fördelning som sträcker sig över generationsgränserna. Svenska Kyrkans 

klimatexpert Henrik Grape menar att vi behöver förändra vårt sätt att tänka och leva, och då 

spelar den tro vi lever i en större roll än vi kanske anar.2 Hur långt behöver religioner gå i 

förändringen? Räcker det med att som trossamfund satsa på förnybar energi eller måste även 

religioners grundläggande doktriner förändras? 

Inom teologin behandlas ämnet ekoteologi inom disciplinen etik. Ämnet berör 

relationen mellan Gud, människa och resten av skapelsen utifrån en kristen förståelse. Det 

kristna ansvaret att ta hand om naturen är av särskild relevans för ämnet.3 Inom ekoteologin 

finns det ett stort antal feministiska teologer som med sitt fokus på ekologi gett upphov till en 

särskild undergrupp inom ekoteologin.4 I denna uppsats är det denna feministiska undergrupp 

                                                           
1 Svenska FN-förbundet. FN:s klimatrapport. 2015. http://www.globalis.se/Tema/FN-s-klimatrapport (Hämtat 

2015-05-20)   
2 Svenska Kyrkan. Religiösa ledare överlämnar uttalande till FN:s klimatmöte. 2014. 

http://www.svenskakyrkan.se/1172681 (Hämtat 2015-05-20)   
3 Larsson, Per. Skapelsens Frälsning. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2010, 24.   
4 Larsson. Skapelsen Frälsning, 28.   
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av ekoteologin som är föremål för analys och än mer specifikt, hur talas det i dessa kretsar om 

det gudomliga?  

 

2. Bakgrund 

Ekofeminismen uppstod i mitten av 1970-talet som en utveckling av en aktivism knuten till 

feminism- och miljörörelsen. Den centrala tanken inom ekofeminismen är att förtrycket av 

kvinnor och förtrycket av naturen är sammankopplade och drivs av patriarkala maktrelationer 

som även skär igenom andra ojämlikheter. Ekofeminister menar att normativa maskulina 

attityderna så som aggression, erövring, ägande och kontroll leder till förtryck inte bara över 

kvinnan, utan även över miljön vilket leder till en förstörelse av den.5  

Ställer en kvinnorörelsen och miljörörelsen bredvid varandra ger det upphov till nya 

värden och strukturer som inte bygger på att kvinnor och naturen domineras och exploateras, 

utan istället att både könens talanger kommer till fullt uttryck och att miljön bevaras oskadd.6   

Rosemary Radford Ruethers uppmaning i sin bok New Woman, New Earth från 1975 

var ett avstamp för rörelsen och en sammanfattning av kärnbudskapet inom ekofeminismen:  

 

”Women must see that there can be no liberation for them and no solution to the ecological crisis within a 

society whose fundamental model of relationship continues to be one of domination. They must unite the 

demands of the women’s movement with those of the ecological movement”7  

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det gudomliga förstås inom forskningsfältet 

ekofeministisk teologi. Detta görs utifrån ett urval av teologer bestående av Rosemary 

Radford Ruether, Sallie McFague och Carol Christ. Genom att analysera dessa hoppas jag på 

att kunna tydliggöra hur det gudomliga framställs inom ekofeministisk teologi. 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer jag att besvara frågeställningen: 

 Hur förstås det gudomliga hos ekofeministerna Rosemary Radford Ruether, 

Sallie McFague och Carol Christ? 

Då det råder delade meningar i analysmaterialet hur det gudomliga skall benämnas, 

kommer jag själva att använda uttrycket ”det gudomliga”, detta för att inkludera samtliga 

                                                           
5 Wachholz, Sandra. Ecofeminism. Encyclopedia of Global Justice. 2011: 289-290. 

6 Merchant, Carolyn. Naturens död. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1994, 17.  
7 Radford Ruether, Rosemary. New, Woman, New Earth. Boston: Beacon Press, 1975, 204. 
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teologer. Då jag hänvisar till de valda teologerna eller annat material benämner jag det 

gudomliga med vad forskaren ifråga väljer att kalla det. 

 

4. Teori 

Teorin i denna uppsats är till för att förstå hur teologerna beskriver det gudomliga i sitt 

material. Min teori är en typologisk sådan som består av en rad begrepp. Vissa av begreppen 

är motpoler, eller alternativ, till varandra. I denna teoridel presenteras begreppen som sedan 

används i uppsatsens metod. Metoden är uppdelad i två analysfrågor. I analysfråga 1 kommer 

begreppen transcendens-immanens, teism-panteism-panenteism samt könsroller användas och 

i analysfråga 2 begreppen intern-extern, personlig-opersonlig samt Douglas John Halls 

kategorier för relationen människa-natur att användas. 

 

Transcendens och immanens  

Transcendent betyder överskrida och används inom filosofin för att beskriva det som ligger 

utanför människans medvetande.8 Då Gud är transcendent är Gud extern från världen och 

onåbar för andra varelser eller verkligheter.9 Immanent används för att beskriva det som finns 

i medvetandet och är tillgänglig för kunskap.10 Då Gud är immanent åsyftas att Gud är 

närvarande och aktiv i världen.11  

Definitionerna av de båda termerna transcendens och immanens är problematiska då de 

ses som två ytterligheter. Inom forskningsfältet ekofeministisk teologi beskrivs termerna på 

olika sätt beroende på vilken modell av det gudomliga som forskaren föreslår. Detta problem 

lyfter bland annat Susan Power Bratton, mer om detta under rubriken Tidigare forskning.12 

Här nöjer jag mig med ovanstående definition, som får fungera som en ingång till materialet. 

Hur teologerna använder begreppen i materialet framkommer av analysdelen. 

 

 

 

                                                           
8 Haglund, Dick A.R. Transcendent. Nationalencyklopedin. 2015. http://www.ne.se/transcendent (Hämtad 2015-

05-12) 
9 Culp, John. Panentheism. The Stanford Encylopedia of Philosophy. 2015. 

http://plato.stanford.edu/entries/panentheism/ (Hämtad 2015-05-18) 
10 Haglund, Dick A.R. Immanent. Nationalencyklopedin. 2015. http://www.ne.se/immanent (Hämtad 2015-05-

12)  
11 Culp. Panentheism. 
12 Power Bratton, Susan. Ecofeminism and the problem of divine immanence/transcendence in Christian 

environmental ethics. Science & Christian Belief 6, no. 1 (1994): 39-40. 
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Teism, Panteism och panenteism 

Teism utgår från att verklighetens yttersta princip är en allsmäktig och allvetande 

gudomlighet som är den kreativa grunden till allt som är.13 Denna gudomlighet är en varelse 

som är avskild från världen och andra former av verklighet.14  

Ordet panteism är konstruerat av grekiskans pan som betyder allt, och theos som 

betyder Gud. I grova drag innebär panteismen förståelsen om att Gud är identisk med kosmos. 

Det finns ingenting som är utanför Gud och allt som föreslår att Gud skulle vara skild från 

universum avslås. Panteister ser Gud i allting och känner en djup vördnad och identitet med 

världen. Gud är inte långt bort utan förekommer bland det vi erfar omkring oss.15   

Panenteism är konstruerat från grekiskans pan, som betyder allt, en, som betyder i, och 

theos som betyder Gud. Panenteism menar att Gud och världen är interrelaterade där världen 

är i Gud och Gud är i världen. Det är ett alternativ som varken försöker avskilja eller isolera 

Gud från världen, som traditionell teism, eller identifiera Gud med världen som panteism. Då 

teismen pekar på skillnaden mellan Gud och världen söker panenteismen att peka på Guds 

aktiva närvaro i världen. Även panteismen betonar just Guds närvaro i världen, dock betonar 

panenteismen även identiteten och betydelsen av det icke-gudomliga. På så vis tappar varken 

Gud eller världen sin identitet.16  

 

Könsroll 

Könsroll är en term som sammanfattar kulturella skillnader mellan könen med avseende på till 

exempel beteende, värderingar, normer, föreställningar, makt och resurser. I forskning kring 

kön betonas hur skillnaderna mellan könen hänger samman med ett övergripande 

könsmaktssystem. För att markera skillnaden mellan biologiskt och kulturellt kön används i 

svenskan termerna kön, för det biologiska, och genus, för det kulturella.17 I denna teori 

beskriver jag endast denna övergripande och kortfattade teori kring könsroller. I analysen söks 

sedan vilket kön, om något, som teologerna beskriver att det gudomliga har. Detta efter deras 

egna beskrivningar.  

 

                                                           
13 Wainwright, William. Monotheism. The Stanford Encylopedia of Philosophy. 2013. 

http://plato.stanford.edu/entries/monotheism/ (Hämtad 2015-05-18) 
14 Culp. Panentheism. 
15 Mander, William. Pantheism. The Stanford Encylopedia of Philosophy. 2012. 

http://plato.stanford.edu/entries/pantheism/ (Hämtad 2015-05-18) 
16 Culp. Panentheism. 
17 Björnberg, Ulla och Helander, Bernhard. Nationalencyklopedin. 2015. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%B6nsroll (Hämtad 2015-05-14) 
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Personlig Gud och opersonlig Gud  

En personlig Gud är den högsta varelsen som är självmedveten och har en vilja. En personlig 

Gud har känslor, egenskaper och behov likt en person och besitter alla de högsta 

egenskaperna som en människa har och är dessutom allvetande, allsmäktig, allestädes 

närvarande, evig och moraliskt perfekt. Denna Gud kan även inleda relationer med individer 

och grupper. 18 Tanken om en personlig Gud rymmer föreställningen om att Gud är en 

rationellt handlande varelse som har tankar om sig själv och världen och handlar med grund i 

dessa.19  

 I denna teori utgår jag från att en opersonlig Gud är negationen av en personlig Gud. 

 

Intern relation och extern relation 

En intern relation innebär att båda varelserna i en relation påverkas av varandras vara. Då Gud 

och världen är i en intern relation påverkar Gud världens natur liksom världen påverkar Guds 

natur.20 En extern relation innebär att varelserna som är i relationen inte påverkas av varandra. 

Då Gud och världen är i en extern relation svarar Gud på händelser som sker i världen, men 

detta utan att Guds natur och essens förändras.21  

 

Människan överordnad naturen, människan som en del av naturen, människans uppgift är att 

ödmjukt samarbeta med naturen.  

Per Larsson beskriver i sin bok Skapelsens frälsning tre olika kategorier för relationen mellan 

människan och skapelsen. Dessa har formulerats av Douglas John Hall och används för att 

kategorisera olika ekoteologiska tankar. I denna uppsats kommer kategorierna användas för 

att urskilja ifall teologerna särskiljer, eller inte särskiljer, människan från skapelsen inom 

relationen det gudomliga och skapelsen. 

Då människan är överordnad naturen ses människans som naturens herre och ägare. 

Förespråkare för detta inom den kristna traditionen anammar till exempel Guds förmaning till 

Adam och Eva i 1 Mos 1:28 där människan skall ”Uppfylla jorden och lägg den under sig” 

och ”Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden”.22  

                                                           
18 Nolen, Kenneth L. Personal God. Encyclopedia of Psychology and Religion. 2010: 673-674. 

19 Wainwright, William. Concepts of God. The Stanford Encylopedia of Philosophy. 2013. 

http://plato.stanford.edu/entries/concepts-god/ (Hämtad 2015-05-18) 
20 Culp. Panentheism. 
21 Culp. Panentheism. 
22 Larsson. Skapelsen Frälsning, 25.   
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Då människans ses som en del av naturen har människan ingen särställning. Människan 

är en bland alla andra djur. I denna modell reduceras människovärdet och tanken om en 

personlig gud kommer i skymundan.23 

Den sista kategorin är att människans uppgift är att ödmjukt samarbeta med naturen. 

Här ses människan och naturen som mycket nära kopplade till varandra men att människan 

har ett särskilt ansvar inför Gud som gett människan kallelsen att vara dess ”goda förvaltare”. 

Den goda förvaltaren kännetecknas av en stor omsorg för skapelsens alla delar utan att ställa 

sig själv över resten av skapelsen. Denna grundinställning har sin grund i en tveklös kärlek till 

Gud, skapelsen och dess medmänniskor.24   

 

5. Metod 

För att besvara frågeställningen använder jag mig av en innehållslig idéanalys. Carl Henrik 

Grenholm skriver i Att förstå religion att en innehållslig idéanalys söker klargöra de idéer som 

presenteras i texten samt klargör samband och att pröva argumenten i den.25 Då jag i min 

frågeställning vill finna hur det gudomliga förstås i de valda teologernas olika texter menar 

jag att denna metod hjälper mig att svara på frågan.  

Denna innehållsliga idéanalys består av två analysfrågor, vardera med ett antal 

följdfrågor. Svaren på analysfrågorna ska ge det material som krävs för att besvara 

frågeställningen. Följdfrågorna är hämtade från min valda teori. Analysfrågorna är: 

 Hur förstås det gudomliga?  

o Transcendens-immanens  

o Teism-panteism-panenteism 

o Könsroll 

 Hur förstås relationen mellan det gudomliga och skapelsen? 

o Personlig-opersonlig 

o Intern-extern relation  

o Människan överordnad naturen, människan som en del av naturen, människans 

uppgift är att ödmjukt samarbeta med naturen 

 

Med skapelsen i analysfråga 1 åsyftas hela världen alltifrån människor, växter och djur till 

stenar. Att relationen mellan det gudomliga och skapelsen lyfts har vikt för frågeställningen 

                                                           
23 Larsson. Skapelsen Frälsning, 26.   
24 Larsson. Skapelsen Frälsning, 26-27.   
25 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion. Lund: Studentlitteratur, 2006, 213-214. 
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då relationer har stor vikt inom ekofeminismen. Det är relationer byggda på dominans som en 

vill komma bort ifrån. Genom att undersöka en eventuell relation mellan det gudomliga och 

skapelsen, kan vi säga något ytterligare om teologernas föreställningar av det gudomliga. Hur 

teologerna beskriver denna relation har därför en relevans för frågeställningen. I det fall 

människan här någon typ av särprägel gentemot övriga skapelsen kommer även detta 

presenteras i analysfråga 2, med hjälp av den sista följdfrågan. 

 

6. Material 

De teologer som är föremål för analysen är Rosemary Radford Ruether, Sallie McFague och 

Carol Christ. Jag har valt dessa då jag vill ha med stora namn inom det ekofeministiska fältet 

som har givit en märkbar påverkan inom forskningen. Ett annat mål med valet av teologer har 

varit att dels visa på en enhetlighet av ekofeministiska tankar, men också få med olika 

kontraster av forskningsfältet. Både Radford Ruether och McFague är i en kristen tradition 

och vill på så sätt förändra inifrån religionen. Här står Christ i en kontrast då hon valt att 

lämna kristendomen för att fortsätta befrielsearbetet inom ramen för en pånyttfödd 

gudinnereligion. 

Rosemary Radford Ruether får ses som en pionjär inom det ekofeministiska fältet. Med 

sin uppmaning i boken New Woman, New Earth där hon skriver att kvinnor måste inse att det 

inte finns någon frihet för dem och ingen lösning på den ekologiska krisen i ett samhälle vars 

fundament gällande relationer bygger på dominans har myntats som ekofeminismens 

kärnbudskap.26 I böckerna Gaia and God och Sexism and God-Talk fortsätter hon sin 

ekofeministiskt präglade teologi. Dessa två böcker används som huvudböcker för Radford 

Ruethers uppfattning om det gudomliga i denna analys med vissa tillägg från New Woman, 

New Earth och Christianity and Ecology.  

Sallie McFague är idag en framträdande ekofeministisk teolog. Hon har givit betydande 

bidrag till ekofeminism, ekoteologi och teologi genom att kombinera feminism, teologi, 

environmentalism och en metaforisk språkteori.27 McFague är den som starkast kopplas till 

modellen om jorden som Guds kropp. De böcker som används som huvudböcker i denna 

analys är The Body of God samt A new Climate for Theology, med visst stöd från 

Metaphorical Theology. 

                                                           
26 Hedström, Lotta. Introduktion till ekofeminism. Stockholm: Cogito, 2007, 27. 
27 Kronlid, David. Ecofeminism and environmental ethics. Diss., Uppsala Universitet, 203, 28. 
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Carol Christ sticker ut bland dessa tre då hon valt att lämna kristendomen för att istället 

anamma en gudinnereligion. Jag menar att detta mer radikala sätt för ett nytänkande om det 

gudomliga har något att bidra med i denna analys. I förordet till boken Rebirth of the Goddess 

beskriver hon att boken är en thealogy, en reflektion om innebörden av Gudinnan. Christ 

menar att boken skall utmana teologer och religionshistoriker till att formulera om 

grundläggande teorier om det gudomliga och religioners ursprung.28 I denna analys är det 

innehållet i Christ bok Rebirth of the Goddess som behandlas. 

 

7. Tidigare forskning 

Analyser av ekofeministisk teologi har gjorts i tidigare arbeten. Här kommer jag lyfta tre 

svenska doktorsavhandlingar samt en artikel skriven av amerikanskan Susan Power Bratton. 

Två av doktorsavhandlingarna har med uppfattningar om det gudomliga i sin analys. Bratton 

undersöker mer specifikt hur det gudomliga som immanent beskrivs inom ekofeminismen. 

Samtliga av att teologerna som är material för min analys behandlas i någon av dessa texter. 

Vid Uppsala Universitet har David Kronlid skrivit en doktorsavhandling på 

ekofeminism och miljöetik. Kronlid väljer att ta upp och klargöra vad han menar är fem 

centrala frågor för miljöetik inom ekofeministisk teori, synen på naturen, 

socialkonstruktionism och naturen, naturens värde, etisk kontextualism och etisk pluralism. 

Kronlid jämför också ekofeministiska ståndpunkter med icke-feministiska miljöetiska 

ståndpunkter samt diskuterar kritiskt några ekofeministiska ståndpunkter. Materialet som 

Kronlid avhandlar rör främst teologerna Karen Warren, Sallie McFague, Chris Cuomo och 

Carolyn Merchant. Av resultatet framkommer att det inte finns några större skillnader mellan 

ekofeminism och icke-feministisk miljöetik gällande ståndpunkterna i de fem centrala 

frågorna. Skillnaden finns snarare i ståndpunkternas innehåll. Ekofeminismen särskiljer sig på 

så sätt att den är av dubbla naturer vilket ger den en unik potential att hantera teoretiska 

spänningar som en miljöetik kan skapa.29 

I Uppsala har även Kerstin Andersson skrivit doktorsavhandlingen Människan, Naturen 

och Gud i vilken hon söker hur en godtagbar teologisk miljöetik skall utformas. Andersson 

jämför miljöetiska modeller hos Larry Rasmussen, Leonardo Boff samt ekofeministen 

Rosemary Radford Ruether. I avhandlingen tar Andersson upp sex olika problemställningar 

som hon menar är avgörande problem som en rimlig teologisk miljöetik bör ta ställning till. 

                                                           
28 Christ, Carol. Rebirth of the Goddess. New York: Taylor & Francis Group, 1997, 16.  
29 Kronlid. Ecofeminism and environmental ethics, abstract.   
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Dessa är teologisk grundsyn, i vilken gudsbild ingår, natursyn, orsaker till miljöproblemen, 

etisk modell, miljöetisk modell och lösningen på miljöproblemen. 30 Andersson svarar på sin 

problemställning med hjälp av en innehållslig idéanalys byggd på ett antal analysfrågor.31 I 

slutsatsen, gällande vilken gudsbild som är fruktbar för en teologisk miljöetik, menar 

Andersson att den auktoritära och patriarkala guden måste lämnas till förmån för en som står 

närmare människan, djuren och naturen. Det krävs en Gud med en närhet till skapelsen och 

som inte bara har omsorg för människan utan för allt levande.32  

Vid Karlstads Universitet har Maria Jansdotter skrivit doktorsavhandlingen 

Ekofeminism i teologin i vilken hon analyserar genusuppfattning, natursyn och 

gudsuppfattning hos Anne Primavesi, Catherine Keller och Carol Christ. I sin sammanfattning 

om gudsuppfattning lyfter hon att ekologisk feminism försöker etablera en gudsuppfattning 

där Guds transcendens och immanens är integrerad, vilket kan leda till ett utformande av Gud 

som en kosmisk livskraft i livets cirkel detta utan att Gud har någon särskild relation till 

människan.33    

Susan Power Bratton har skrivit artikeln Ecofeminism and the problem of divine 

immanence/transcendens in Christian environmental ethics var i hon behandlar hur 

ekofeministiska teologer, bland dem Radford Ruether, behandlar problemet med att den 

gudomliga transcendensen är hierarkisk och leder till förtryck. Hon analyserar hur teologerna 

på olika sätt istället lägger mer fokus på immanens.34 I sin slutsats menar hon att försöket att 

dekonstruera det transcendenta har givit en mångfald av teologiska positioner samt en mängd 

olika definitioner av det immanenta.35 

Denna uppsats har likhet med de tre doktorsavhandlingarna, samt artikeln, då de tre 

valda teologer finns bland ovanstående material. Det ger ett tecken på att mitt valda material 

är av relevans vid högre forskning. Metodiskt liknar denna uppsats Andersson då materialet 

angrips med hjälp av en innehållslig idéanalys med ett antal analysfrågor. Jag skiljer mig från 

den nämnda forskningen då jag specifikt söker hur teologer inom ekofeminismen väljer att 

beskriva det gudomliga samt relationen mellan det gudomliga och skapelsen. Hos Andersson 

finner vi något liknande i hennes analys av teologisk grundsyn, där hon beskriver gudsbild, 

                                                           
30 Andersson. Människan, naturen och Gud. Diss., Uppsala Universitet, 2007, 19. 
31 Andersson. Människan, naturen och Gud, 18-19. 
32 Andersson. Människan, naturen och Gud, 200-201. 
33 Jansdotter, Maria. Ekofeminism i teologin. Diss., Karlstad Universitet, 2003, 170. 
34 Power Bratton. Ecofeminism and the problem of divine immanence/transcendence in Christian environmental 

ethics, 1. 
35 Power Bratton, Susan. Ecofeminism and the problem of divine immanence/transcendence in Christian 

environmental ethics, 39-40. 
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och hos Jansdotter där hon analyserar gudsuppfattningar. Båda gör dock detta som ett medel 

för att fylla ett större syfte i varderas avhandling. Den tidigare forskningen har poängterat hur 

transcendens och immanens integrerats inom ekofeminismen, samt hur detta givit en mängd 

olika definitioner av begreppen. Därför använder även jag dessa begrepp i min analys för att 

söka beskrivningar av det gudomliga. 

 

8. Disposition  

Resterande del av denna uppsats kommer disponeras på följande vis. Analysdelen inleds med 

den första analysfrågan och teologerna analyseras var för sig. Först ges en kortare 

introduktion till teologens föreställning av det gudomliga detta för att ge en grundläggande 

förståelse inför följdfrågorna. Därpå kommer följdfrågorna, hämtade från teoridelen, mer 

ingående avhandlas. Efter detta sammanfattas svaret på analysfrågan. Då samtliga tre teologer 

fått ge svar på den första analysfrågan fortsätter sedan analysen med den andra analysfrågan. 

Även den disponeras på samma sätt som den första frågan. När de två frågorna, med 

tillhörande följdfrågor, är besvarade kommer en del där likheter och skillnader mellan 

teologerna radas upp. Detta för att visa på den enhet som finns men även peka på de olika 

nyanserna. Efter detta dras de slutsatser som analysen tillåter som svar på frågeställningen. 

Därpå följer en kortare avslutande diskussion vari jag bland annat återkommer till den tidigare 

forskningen.  

 

9. Analys 

9.1. Hur förstås det gudomliga?  

9.1.1. Ruether 

Gaia - jorden som ett levande system 

Ruether menar att om relationerna mellan människor sinsemellan och till jorden skall läkas 

behövs en ny medvetenhet, en ny symbolisk kultur och en ny andlighet. Vi behöver förändra 

vårt sätt att symbolisera relationen mellan man och kvinna, människa och jorden samt 

människan och det gudomliga. I boken Gaia and God antar Ruether biologerna James 

Lovelock och Lynn Margulis Gaia-tes om att jorden är ett levande system som beter sig som 

en enhetlig organism. Ordet Gaia kommer från den grekiska jordgudinnan. Ruether beskriver 

hur termen har fångats upp som en religiös vision bland de som söker en ny ekologisk 

spiritualitet. Gaia ses då som en personlig varelse, en immanent gudomlighet. Reuther menar 
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att de som söker en ny spiritualitet ser att den maskulina och monoteistiska guden inom 

kristendomen och judendomen är en fientlig tanke som främmandegör människan från jorden. 

Gaia ska vara målet för tillbedjan istället för Gud. Ruether håller med om mycket av detta 

men kritiserar att ”gudsproblemet” skulle lösas genom att byta ut en manlig transcendent gud 

mot en immanent kvinnlig.36 Ruether söker en Gud som frigör från hierarkiska strukturer och 

som öppnar nya jämställda gemenskaper istället för en Gud som skapar och uppehåller dessa 

strukturer. 37 

 

Transcendens-immanens    

Den manliga monoteismen delar upp verkligheten i en dualism mellan den transcendenta 

själen och det beroende kroppsliga beskriver Ruether. Den kroppsliga världen ses som skapad 

till skillnad mot det transcendenta. Här fogas även kön in då mannen kopplas till det 

transcendenta, det ovan, medan kvinnan tillhör det materiella.38 Ruether påstår att 

ekofeministisk teologi och spiritualitet har tagit till sig en gudomlighet som är tvärtemot den 

Gud vi finner i de monoteistiska traditionerna. Ruether själv tänker att vi behöver föreställa 

oss en lösning bortom dessa motsatser.39 Ruether finner inspiration hos den nutida 

atomfysiken där den traditionella distinktionen mellan materia och energi försvunnit. Då är 

istället materia energi som rör sig i mönster av relationer. Det blir ett nät av relationer i vilket 

hela universum knyts samman.40 I teologin skulle då det vi kallat Gud, själen, det som 

rationellt håller samman allt, och det vi har kallat materia, grunden till alla fysiska objekt, 

komma samman. Alla små delar och det stora hela som binder ihop allt sammanfaller.41 

Feministisk teologi måste förkasta båda sidorna av dualismen mellan natur och själ, både den 

statiska immanensen och konceptet med en transcendent själ med grund bortom kosmos. 

Feministisk teologi måste anamma en Gud bortom dualismen, menar Ruether, och ta till sig 

den Gud vi möter i Exodus, som frigör till något nytt men som har sin grund i det som finns.42 

Denna Gud är grunden till vårt vara, både den materiella grunden men även den ändlösa, 

kreativa potentialen, den spirituella delen av dualismen. Denna förställning skulle leda oss till 

                                                           
36 Radford Ruether, Rosemary. Gaia and God. New York: HarperCollins Publishers Ltd, 1992, 4.  
37 Radford Ruether, Rosemary. Sexism and God-Talk. London: SCM Press Ltd, 1983, 69. 
38 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 54.  
39 Radford Ruether. Gaia and God, 247.  
40 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 248. 
41 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 249. 
42 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 70. 
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mitten av oss själva, det harmoniserade varat. Ruether beskriver det som en revolt mot det 

gudomliga som gör sig främmande från naturen.43  

Jag tolkar det som att Ruether vill gå bortom distinktionen mellan transcendens och 

immanens i sin förståelse av det gudomliga. Dualismen mellan kropp och själ måste även den 

förkastas till förmån för ett mer holistiskt tänkande där det gudomliga är grunden till varat 

men också en kreativ, framåtskridande potential.  

 

Teism-panteism-panenteism 

Reuther menar att en ekologisk spiritualitet måste bygga på tre premisser. Jagets ändlighet, 

allt levande ömsesidiga beroende och värdet av det personliga i gemenskapen.44 Kan vi 

acceptera både att vi är ändliga och det personliga värdet tror Ruether att vi kan öppnas för ett 

nytt släktskap med alla andra organismer. Materian i våra kroppar lever vidare i växter och 

djur precis som vi består av materia som en gång varit växter. Det globala släktskapet med allt 

sammanlänkar oss med Gaia. Samtidigt värderas också det personliga inre i vårt vara. I mötet 

med andra varelser fylls vi av en medkänsla som bryter ner illusionen av det främmande. I 

detta möte, menar Ruether, finner vi även universums källa till energi som uppehåller 

upplösningen och den nya sammansättningen av all materia. Denna energi känner oss även 

som dem vi är.45 Källan till liv och kreativitet är varifrån allt kommer och dit allt återgår, för 

att sedan återkomma i nya former. Ruether menar att detta är det stora jaget, det personliga 

centrumet av universum, till vilken alla små personliga varelser står i dialog med i en 

konversation av skapelse och återskapelse. På så vis blir det små jagen och det stora jaget 

ett.46 

Jag tolkar denna föreställning som panenteistisk då allt i universum hänger samman och 

har sin grund i den livgivande källan, som skapar och återskapar liv. Det beskrivs ett stort 

vara som alla andra varelser i universum är en del av, samtidigt lägger Ruether vikt vid det 

personliga värdet.   

 

Könsroll 

Ruther menar att den manliga, monoteistiska guden, förstärker den sociala hierarkin där 

patriarkatet styr. Denna Gud adresserar den styrande klassen direkt och adopterar dem till sina 

                                                           
43 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 71. 
44 Radford Ruether. Gaia and God, 251. 
45 Radford Ruether. Gaia and God, 251-252. 
46 Radford Ruether. Gaia and God, 253. 
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söner, det är dem som är hans representanter och som står ansvariga för förbundet. Fruar, barn 

och tjänare skall styras över och relaterar till mannen likt mannen i sin tur relaterar till Gud. 

Kvinnan står i en sekundär kontakt till Gud och då genom mannen.47  

Ruether söker en Gud som frigör från dessa hierarkiska strukturer och som öppnar nya 

jämställda gemenskaper istället för en Gud som skapar och uppehåller dessa strukturer. För att 

nå detta så behöver det manliga språket för det gudomliga tappa sin privilegierade plats menar 

Ruether. Bilder av Gud måste inkludera kvinnliga roller och erfarenheter, men också bilder 

från människor i botten av samhället. Ett språk om Gud får inte heller gjuta fast stereotypa 

roller.48 

I kristen tradition finns tanken om Anden i treenigheten som kvinna då många tidiga 

kristna texter hänvisar till detta.49 Ruther menar dock att denna feminina aspekt av 

treenigheten inte räcker för att lösa problemet med bilden av en exklusivt manlig Gud. En 

treenig Gud där två personer är man och en är kvinna faller lätt in i det manscentrerade 

perspektivet. Den feminina sidan av Gud åsidosätts då till förmån för den dominerande 

manliga bilden.50 Ruether påstår att vi måste gå bortom en feminin sida av Gud och 

ifrågasätta att den högsta symbolen för Gud är exklusivt manlig.51 Ruether är dessutom kritisk 

till modellen av Gud som förälder som hon menar lätt leder till en bild av Gud som en 

neurotisk förälder som inte vill att barnen ska växa upp. Självständighet och ansvarstagande 

blir då en synd inför Gud.52 På så sätt förstärker modellen av Gud som förälder snarare 

patriarkatet än befriar från det. Istället vill Ruether att vi börjar använda ett språk för det 

gudomliga som frälsare, befriare, skapare och källan till varat.53 Inspiration till detta språk 

bortom det patriarkala finner Ruether i den bibliska traditionen. Till exempel i Gamla 

Testamentet där Gud ingriper i historien och med sin gudomliga kraft befriar slavar från 

fångenskapen och leder dem till ett nytt land.54 I Nya Testamentet finns inspiration då 

människor uppmanas att bryta upp med sin familj för att leva i en ny gemenskap av jämlikhet 

med Jesus.55 Det israeliska förbudet mot avgudadyrkan finner Ruether även intressant. I Israel 

fick inga bilder eller verbala beskrivningar av Gud göras då inget av detta kunde tas 

bokstavligt. Ruether lyfter här hur Gud i kristna skulpturer och målningar beskrivs som en 

                                                           
47 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 53. 
48 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 69. 
49 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 59. 
50 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 60. 
51 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 61. 
52 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 69. 
53 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 70. 
54 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 62. 
55 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 64-65. 
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kraftfull och gammal man med skägg och krona. Ruether föredrar istället det mer gåtfulla 

namnet ”Jag är den jag är” som Mose möts av i den brinnande busken. Guds vara är då öppet 

och pekar då på båda vad som är och det som kan vara. Det är en beskrivning bortom sociala 

roller.56   

Jag tolkar det som att Ruether söker ett språk för det gudomliga som är bortom det 

patriarkala men även bortom dualismen manligt och kvinnligt. Att benämna det gudomliga 

som källan till varat, befriare eller gudsnamnet ”Jag är den jag är” stämmer mer överens med 

Ruethers föreställning om det gudomliga.  

 

Sammanfattning  

Hos Ruether har vi sett en föreställning om det gudomliga som en livgivande energi som 

uppehåller och förnyar livet på planeten Gaia, den levande organismen. Det är en Gud som 

frigör från hierarkiska strukturer till nya jämställda gemenskaper. Denna Gud är bortom 

ytterligheterna transcendens och immanens. Istället kommer, det materiella och det gudomliga 

som håller ihop allt, samman till ett. Exodus Gud, som frigör till nytt men som har sin grund i 

det som finns, är ett gott exempel som är bortom dualismen. Detta blir en revolt mot det 

gudomliga som gör sig främmande från naturen.  

Vi har sett uppfattningen att en ekologisk spiritualitet måste acceptera att jaget är ändlig, 

att allt levande är beroende av varandra och värdet av det personliga. Materian som vandrar 

genom de levande kropparna, sammanlänkar allt levande med Gaia. Samtidigt fylls allt av den 

livgivande källan som uppehåller livet. Detta menar jag väl beskrivs med begreppet 

panenteism.  

Föreställningen om Gud går även bortom manligt och kvinnligt. Föreställningen om 

Gud som man måste tappa sitt privilegium, men problemet löses inte genom att byta ut det 

mot ett kvinnligt språk. Inte heller räcker det med att Anden i treenigheten ses som kvinna. 

Istället föreslås ett språk som talar om det gudomliga som frälsare, befriare, skapare och 

källan till varat. Inspiration till detta finns i Bibelns texter där till exempel Gud befriar slavar 

och då Jesus bjuder in till en ny gemenskap. Gudsnamnet ”Jag är den jag är” ses som en 

föreställning av Gud som går bortom sociala roller. 

 

 

 

                                                           
56 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 66-67. 
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9.1.2. McFague 

Jorden som Guds kropp 

Sallie McFague föreslår i sin bok The Body of God en modell där universum är Guds kropp. 

McFague menar att modellen är en metafor och inte en beskrivning av Gud. Föreställningen 

om universum som Guds kropp är ett tankeväckande sätt att radikalisera Guds härlighet, 

storslagenhet, kraft och mysterium på ett sätt som på samma gång radikaliserar Guds närhet, 

tillgänglighet och den fysiska gudomliga immanensen. Det är ett sätt att se skaparen i 

skapelsen.57  

Modellen med världen som Guds kropp är lämplig idag, anser McFague, då den låter 

oss fokusera på våra grannar. Den fokuserar på hur vi kan leva tillsammans i Guds kropp och 

fokuserar på närhet, jorden och att möta Gud, inte senare i himlen utan här och nu. Poängen 

med modellen är att lägga uppmärksamhet på vårt hem, planeten istället för att upphöja en 

Gud som ser ner på oss på jorden.58 McFague vill gå bortanför dualismen mellan Gud och 

världen där Gud är själ och världen är kropp. I hennes modell är Gud och världen istället ett. 

McFague beskriver det som att världen är inom Gud men inte identisk med Gud, likt 

människans kropp inte är identisk med människan då vi kan reflektera över och styra den. 

Världen och Gud är intimt kopplade till varandra likt ett spädbarn och en mage.59  

 

Transcendens-immanens   

Då universum är Guds kropp är världen Guds sakrament som är närvarande hos människan. 

Eftersom Gud alltid är inkarnerad, och alltid förkroppsligad, så menar McFague att vi kan se 

Guds transcendens på ett immanent sätt.60 

För att beskriva relationen mellan Gud och kroppen, kombinerar hon vad hon kallar är 

en personlig och en organisk modell.61 Den personliga modellen har stark koppling till 

hebreisk och kristen tradition. Här ingriper Gud i världen, och speciellt i människans historia, 

för att realisera sin gudomliga avsikt och sitt syfte med världen. Gud förstås som en 

supervarelse med kontroll över världen.62 I den organiska modellen beskrivs istället världen 

som Guds kropp.63 Den personliga modellen understryker transcendens men står den själv blir 

det en för stark betoning på Guds frihet och transcendenta kraft, detta på bekostnad av världen 

                                                           
57 McFague, Sallie. A New Climate for Theology. Minneapolis: Fortress Press, 2008, 133.  
58 McFague. A New Climate for Theology, 73. 
59 McFague. A New Climate for Theology, 71. 
60 McFague. A New Climate for Theology, 76. 
61 McFague. The Body of God, 141. 
62 McFague. The Body of God, 130. 
63 McFague. The Body of God, 140. 
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menar McFague. Den organiska modellen understryker immanens men står den själv riskerar 

relationen Gud och världen att falla då bådas frihet och individualitet förnekas. McFague 

föreslår en modell där Gud relaterar till världen, likt själen relaterar till kroppen. På så vis kan 

både värdet av det personliga och det organiska bevaras.64  

Den organiska delen av modellen beskriver universum som Guds kropp. Guds natur är 

att vara förkroppsligad, Gud är den som människan lever, rör sig och är i.65 Världen är Guds 

kött, den Gud som tog plats i världen som kött i personen Jesus från Nazareth har alltid varit 

inkarnerad. Gud är på så sätt primärt inkarnerad, inte sekundärt menar McFague.66 Guds 

kropp består av alla kroppar som någonsin har funnits och kommer att finnas, allt från 

stjärnor, mikroorganismer, giraffer och människor.67 I den organiska modellen ses 

verkligheten som en sammansättning av en mängd kroppsliga varelser som bor på en planet 

som har utvecklats under miljarder år genom en dynamisk process där allt är 

sammanhängande och beroende av varandra.68 Denna organiska helhet började med Big Bang 

och resulterade i dagens universum där enhet och mångfald är framstående. Det är en 

mångfald som förenas i att atomer har delats i årtusenden och att syre och koldioxid under 

varje minut bytts mellan växter och djur. Allt som lever och inte lever är ett fenomen som 

sträcker sig över miljarder år och innehåller ett otalt nummer av skilda former av liv, 

människan inkluderat. Universum är en kropp, inte en mänsklig, utan en kropp av materia 

med en tillsynes oändlig mångfald, men samtidigt en.69 

McFagues personliga-organiska modell beskriver att Gud är relaterad till världen likt 

själen relaterar till kroppen.70 Ovan har den organiska delen av modell beskrivits, men hur är 

det då med den personliga? Då världen är Guds kropp är Gud även källan, centrum och själen 

till allt som är och älskar menar McFague. Människan är inte källan till sitt varande, vi är 

beroende av Gud. Detta, påstår McFague, är sann transcendens, att vara källan till allt som 

är.71 Människan är förkroppsligade varelser och för att vi inte ska se oss som utstötta i världen 

måste föreställningen om Guds relation till världen ses på ett sätt som inkluderar människan 

och får oss känna oss hemma menar McFague. Ett sätt att nå denna inklusivism är tanken på 

Gud som ande. Och då inte den heliga anden som står för det som är bortom jord och kropp, 

                                                           
64 McFague. The Body of God, 141.  
65 McFague. A New Climate for Theology, 72. 
66 McFague. A New Climate for Theology, 73. 
67 McFague. The Body of God, 38. 
68 McFague. The Body of God, 96. 
69 McFague. The Body of God, 97.  
70 McFague. The Body of God, 41. 
71 McFague. A New Climate for Theology, 76. 
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utan Guds ande som den gudomliga vinden, det livgivande andetaget hos alla varelser, den 

dynamiska kraft som skapar och återskapar i hela universum. Ande som vind, andetag och liv 

är det mest inklusiva sättet att tänka kring förkroppsligande menar McFague. Alla levande 

varelser beror av andningen och andningen knyter också samman växter och djur i utbytet av 

syre och koldioxid.72 McFague föreslår att vi ska tänka Gud metaforiskt som anden som är 

andningen och livet i universum, ett universum som kommer från Gud och ses som Guds 

kropp. Med metaforiskt menar McFague att varken ande eller kropp beskriver Gud, däremot 

refererar orden till vår erfarenhet av världen.73 På så vis påstår McFague att allt kan vara en 

metafor för Gud, då ingen ensam sak är Gud. Metaforer är Guds baksida, inte Guds ansikte.74 

Anledningen till att McFague väljer ”ande” framför termer som ”jaget”, ”sinne”, och ”själ” är 

att endast människor har ett intellektuellt sinne. ”Ande” kan inkludera både ”sinne”, ”själ” 

och ”jaget”. Att säga att Gud är sinnet gör att Guds aktivitet på jorden skulle kopplas till 

intellektet. Det blir en Gud som skapar en värld av ordning, som ger direktiv och sätter 

gränser. Beskriver vi Gud som anden blir Gud istället källan till kraft och andetaget som 

levandegör livet. Istället för att fokusera på varför och hur skapelsen uppstod läggs fokus på 

den stora variation av levande organismer som har varit och nu är representerade på jorden. 

Guds andetag har levandegjort varje kropp i universum vilket öppnar för en teologi som 

fokuserar på Guds relation med den levande planeten som andas.75  

Jag tolkar det som att McFague väljer att kombinera de båda begreppen transcendens 

och immanens i sin beskrivning av det gudomliga. Detta för att ingen av dem enskilt lyckas 

beskriva McFagues föreställning om det gudomliga. Den immanenta delen är Gud 

förkroppsligad i världen, bestående av alla kroppar som finns och någonsin funnits. Den 

transcendenta delen är Guds Ande som är grunden till allt och kraften som levandegör livet 

och återskapar i universum.  

 

Teism-panteism-panenteism 

Guds natur är att vara förkroppsligad, den som människan lever, rör sig och har sitt vara i.76 

Guds kropp är inte den mänskliga kroppen och inte heller någon annan kropp, istället är alla 

                                                           
72 McFague. The Body of God, 143. 
73 McFague. The Body of God, 144. 
74 McFague. The Body of God, 134. 
75 McFague. The Body of God, 145.  
76 McFague. A New Climate for Theology, 72. 
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kroppar en reflektion av Gud. Världen och skapelsen är på så sätt inte identisk med Gud, men 

det är platsen där Gud blir närvarande för oss.77 

I McFagues modell ryms också den uppståndne Kristus. Den uppståndne Kristus kallar 

McFague för den Kosmiska Kristus. Den Kosmiska Kristus är fri från Jesus från Nazareths 

kropp för att vara närvarande i alla kroppar. Befrielse, helande och kärlek från Gud når alla i 

universum genom den Kosmiska Kristus. Den som lider är inte ensam och den som kämpar 

för att inkludera den exkluderade är heller inte ensam.78 Metaforen om Den Kosmiska Kristus 

föreslår att Jesus inte är begränsad till år 1-30 eller till kyrkan, utan att Kristus är möjlig att nå 

genom naturen. Kristus är obegränsat närvarande överallt, men nås endast genom kroppar. 

Hela kosmos är Guds hem men vi lär bara känna detta genom den fysiska världen.79  

Jag menar att McFagues modell stämmer med begreppet panenteism. Det är en Gud 

som är i skapelsen och en skapelse som är i Gud. Detta både genom tanken om världen som 

Guds kropp, tanken om Guds ande, men även föreställningen om den allestädes närvarande 

Kosmiska Kristus. Detta utan att Gud och skapelsen är identiska. 

 

Könsroll 

I sin modell av jorden som Guds kropp sätter McFague inget specifikt kön på sin Gud. Hon 

väljer dock, som vi sett, att använda termen Gud och inte till exempel Gudinnan. 

I sin bok Metaphorical Theology menar McFague att många modeller av Gud är 

nödvändiga och om de traditionella modellerna är irrelevanta måste nya tas fram.80 McFague 

beskriver hur modellen om Gud som Fadern för många feminister ses som avgudisk och 

irrelevant. Hon föreslår istället en modell där Gud framställs som en vän som ett komplement 

och menar att denna modell både är betydelsefull för vår tid, samt stämmer överens med 

kristen tro.81  

 

Sammanfattning  

Hos McFagues har vi sett föreställningen om det gudomliga genom en modell där universum 

är Guds kropp. Modellen fokuserar på närhet och att möta Gud här och nu.  

Vi har sett att begreppen immanens och transcendens kombineras med hjälp av en 

personlig-organisk modell. Gud är immanent eftersom jorden och universum är Gud 

                                                           
77 McFague. The Body of God, 134. 
78 McFague. The Body of God, 179.  
79 McFague. The Body of God, 182-183. 
80 McFague, Sallie. Metaphorical Theology. Philadelphia: Fortress Press, 1982, 193. 
81 McFague. Metaphorical Theology, 194. 
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förkroppsligad, det ligger då i Guds natur att vara förkroppsligad. Universum är en kropp av 

materia, vars atomer delas och byts mellan mångfalden av varelser genom historien. Samtidigt 

är Gud transcendent då Gud är källan till allt som är och det som allt är beroende av. Denna 

källa till liv beskrivs som Guds ande, det livgivande andetaget. Guds ande får människan att 

känna sig hemma på jorden och knyter samman alla levande organismer.  

Begreppet panenteism stämmer väl in på modellen då vi har sett att Gud är i världen 

som kött, samtidigt som Gud inte är världen. Gud relaterar till världen likt människans själ till 

kroppen. Världen är inte identisk med Gud men världen är platsen där Gud blir närvarande för 

människan. I modellen ryms även den Kosmiska Kristus som är närvarande i alla kroppar och 

är med den som lider och den som kämpar för den exkluderade.  

I modellen då världen är Guds kropp sätts inget kön på Gud, det är däremot begreppet 

Gud som används. En modell där Gud beskrivs som en vän lyfts dock som ett alternativ till 

Gud som fader.  

 

9.1.3. Christ 

Gudinnan 

Christ föreställer sig bilden av jorden som Gudinnans kropp. 82 Christ grundar sin teologi på 

föreställningen om att Gudinnan är grunden till varat, uppehållaren av liv och kraften som 

människan är i relation med. 83Christ får inspiration till sina tankar om Gudinnan från forntida 

religioner, från tiden innan judendomen och kristendomen fanns. I de första religionerna var 

Gud kvinna.84 Bilder på de forntida gudinnorna har inspirerat erfarenheten av det gudomliga 

som kvinnligt hos den nutida gudinnerörelsen.85 Det är kraftfulla bilder föreställande upp till 

25 000 år gamla statyer som har nyproducerats och väckt känslor för det gudomliga som 

kvinna.86 Christ beskriver Gudinnan som en kvinna hel i sig själv och att bilderna av 

Gudinnan väcker naturens helighet. Christ menar att när vi ser bilderna bekräftas en djup 

intuition som varit begravd i vår kultur, att vi är naturen och att naturen är helig.87   

 

 

 

                                                           
82 Christ. Rebirth of the Goddess, 109. 
83 Christ. Rebirth of the Goddess, 58. 
84 Christ. Rebirth of the Goddess, 70. 
85 Christ. Rebirth of the Goddess, 28. 
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Transcendens-immanens   

I filosofin finns det allt sedan Platon en föreställning om att det högsta goda är oföränderligt 

och evigt menar Christ. En grundläggande teologisk tanke är att Gud transcenderar den 

föränderliga världen. Om jorden är Gudinnans kropp transcenderar inte Gudinnan det 

föränderliga eftersom livet på jorden, i sin natur, är föränderligt. Hos Platon är det 

oföränderliga överlägset det föränderliga.88 Platons dualism har blivit filosofisk modell för 

kristen teologisk förståelse av Gud som en själ utan kropp, helt transcendent från världen, 

naturen och förändring. Där blir kvinnans kropp bilden av det föränderliga, korrupta och 

ofullkomliga. Hos Christ är Gudinnan källan till förändring i livscykeln, detta tvingar oss att 

tänka om våra föreställningar om gudomlig kraft. Bilden av Gudinnan låter oss förkasta den 

hierarkiska dualismen som format inte bara vår föreställning om det gudomliga utan även 

föreställningar om oss själva och världen. Vi måste finna alternativa sätt att tänka som inte är 

dualistiska och hierarkiska.89 Christ föreslår ett holistiskt, förkroppsligat tänkande där kropp 

och själ inte stor emot varandra, eller ens är var sin pol på en rät linje.90 

I Christs modell är Gudinnan fullt immanent och förkroppsligad i den ändliga och 

föränderliga världen. Christ förstår Gudinnan som en person, fullt förkroppsligad i världen, 

med vilken hon står i relation till.91 Hon finns i stenar, blommar och i människors hjärtan. 

Hon är organismen som enar cellerna i jordens kropp.92 Men för Christ är Gudinnan också en 

personlig närvaro, en kraft som väcks i böner och ritualer.93 Gudinnans kraft är en intelligent 

förkroppsligad kärlek som är grunden till alla varelser. Om denna kärlek är grunden till allt så 

ligger intelligens, kärlek, förkroppsligande relationer och beroende i sakernas natur menar 

Christ.94 Ingen av begreppen immanens eller transcendens är bra nog för att beskriva den 

gudomliga kraften hos Gudinnan enligt Christ. Gudinnan är mer än alla varelser i världen.95 

Jag tolkar Christ holistiska modell för det gudomliga som att Gudinnan dels är en 

förkroppsligad person men samtidigt en kraft som inte är identisk med världen. Denna kraft, 

som består av intelligent kärlek, står människan i relation med och kan nås genom böner och 

ritualer. Gudinnan är mer än alla varelser i världen, men hennes kraft är begränsad till livets 

förgänglighet då hon är en del av livscykeln.   

                                                           
88 Christ. Rebirth of the Goddess, 118. 
89 Christ. Rebirth of the Goddess, 119. 
90 Christ. Rebirth of the Goddess, 120.  
91 Christ. Rebirth of the Goddess, 123.  
92 Christ. Rebirth of the Goddess, 125. 
93 Christ. Rebirth of the Goddess, 123.  
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Teism-panteism-panenteism 

Christ menar att termerna teism och panteism endast fyller en mening i ett filosofiskt och 

teologiskt ramverk byggda på dualism och hierarki. Istället finner hon inspiration i begreppet 

panenteism vilket öppnar för en förståelse av det gudomliga som är bortom både 

ytterligheterna immanens och transcendens samt panteism och teism. 96  

 

Könsroll 

Christ menar att om jorden är Gudinnas kropp blir det än mer radikala följder än om det skulle 

vara Guds kropp som man. Både kvinnokroppen och jorden blir då åter heliga efter att 

tillsammans varit underordnade och blivit dominerade. Denna bild kan inspirera människan 

till att reparera de skador som jorden och kvinnan utsatts för.97 

Betyder bilden av Gudinnan som en kvinnas kropp att mannen är mindre helig och inte 

fullt ut kan delta i livets mysterier? Är gudinnereligioner lika orättvisa mot män som 

gudsreligioner varit mot kvinnor? Christ menar att i dessa frågor är det viktigt att komma ihåg 

att alla bilder av Gudinnan är metaforer. Metaforer, som man eller kvinna, varken beskriver 

eller begränsar det gudomliga menar Christ. De är istället ett sätt att fästa ett namn eller 

åberopa det gudomliga på. I vetskapen om den skada som manliga bilder av det gudomlig har 

gjort, varför då envisas med kvinnliga bilder? Då gudinnereligioner har växt fram i en tid då 

kvinnan, kvinnokroppen och naturen varit kränkt och nedvärderad i århundraden har 

metaforen om kvinnan möjligheten att bryta den långvariga kulturella attityder och fördomar 

om kvinnan och naturen. Metaforen om kvinnokroppen, menar Christ, ger ett helande till vår 

historiska situation. Då Gudinnan fortsätter att växa tror Christ att hon med tiden kommer få 

nya variation men också kompletteras av nya bilder av det gudomliga som man.98 

Jag tolkar det som att Christ vill gå bortom könsdualismen man-kvinna då vi pratar om 

det gudomliga. Just nu krävs det dock en föreställning om det Gudomliga som kvinna, detta 

för att bryta fördomar och attityder samt för att läka den historiska situationen.  

 

Sammanfattning  

Hos Christ har vi sett en föreställning av det gudomliga där jorden är Gudinnans kropp. 

Gudinnan är grundet till varat, uppehållaren av liv och en kraft människan står i relation med.  
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Gudinnan ses fullt förkroppsligad i den föränderliga världen samtidigt är Gudinnan en 

kraft, bestående av intelligent kärlek, som bryr sig om världens öde. Begreppen transcendens 

och immanens är inte bra nog för att beskriva den gudomliga kraften hos Gudinnan. Bilden av 

Gudinnan tvingar oss att förkasta den hierarkiska dualismen mellan kropp och själ. Istället 

föreslås ett holistiskt tänkande där kropp och själ inte står emot varandra. Gudinnan är fullt 

förkroppsligad i världen, samtidigt är Gudinnan mer än världen då hon är organismen som 

enar allt, och som allt står i personlig kontakt med. Begreppet panenteism ses som ett sätt att 

tänka bortom dessa ytterligheter.  

Att Gudinnan är kvinna är av vikt då denna bild kan bryta traditionen av underordning, 

samt inspirera till att reparera skadan som jorden och kvinnan utsatts för. För den sakens skull 

ska inte mannen nedvärderas. Alla bilder av Gudinnan är metaforer och nya bilder, till 

exempel av det gudomliga som man kan komma att komplettera Gudinnan. 

 

9.2. Hur förstås relationen mellan det gudomliga och skapelsen? 

9.2.1. Ruether 

Personlig-opersonlig  

Hos Ruether befriar Gud människan från falska system av hierarkier och pekar istället på nya 

möjligheter. Dessa möjligheter har sin grund i oss själva och i den ursprungliga källan.  

Detta frigörande möte med Gud, blir för människan ett möte med sitt egentliga jag som blir 

uppståndet från det främmande jaget.99 Gud är den som förnyar livet och uppehåller planeten 

och den komiska gemenskapen.100 Ruether beskriver i det avslutande kapitlet i Gaia and God 

hur två gudomliga röster talar till människan från naturen. Den första talar från bergstopparna 

med en maskulin röst och talar om vad en ska och inte ska göra. Det är en röst som talar om 

makt och lagar, men som gör detta för att försvara det maktlösa och att tygla makten och de 

som besitter den. Den andra rösten är Gaias och den talar från hjärtat av all materia. Rösten 

kan inte översättas till lagar eller kunskap utan uppmanar oss istället till gemenskap.101 

Ruether menar att båda dessa röster behövs. Vi behöver organiserade system och normer för 

ekologiska relationer men utan den andra rösten blir dessa lagar utan hjärta och får då inga 

rötter i känslan av medlidande.102  

                                                           
99 Radford Ruether. Sexism and God-Talk, 71. 
100 Hessel, Dieter T. och Radford Ruether, Rosemary. Christianity and Ecology. Cambridge: Harvard University 

Press, 2000, 106.   
101 Radford Ruether. Gaia and God, 254. 
102 Radford Ruether. Gaia and God, 255. 
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Jag tolkar Ruethers föreställning om det gudomliga som personlig. Det är en Gud som 

är den ursprungliga källan till varat men som även ingriper i historien och befriar från falska 

system av hierarkier. Det är även en Gud som förmanar med sin röst och talar till människan 

om rätt och fel.  

 

Intern-extern relation   

Människan är en del av den levande organismen Gaia.103 Människan och alla andra livsformer 

på jorden enas som en familj av den enda källan till liv. Varje livsform har sin självständiga 

relation med Gud och sitt syfte. Människan kan därför inte se andra livsformer som sin 

egenskap utan ett eget vara.104 Ruether beskriver hur de små jagen och det stora jaget är ett. 

Det stora jaget är i oss och alla varelser besvarar detta förkroppsligande genom sin mångfald 

av kreativt arbete som utgör världen. Vi kan välja att söka vårt egocentriska jag, leva i 

förnekelsen av andra, och tillslut förgifta källan till liv. Eller så kan vi leva tillsammans med 

våra medvarelser och låta vår kreativitet bygga upp deras och vårt välmående. Vår kreativitet 

blir på så sätt näring i livets gemenskap även då vi avstår vårt jag för det stora jaget. Ruether 

avslutar ett kapitel i Gaia and God med en, vad hon menar, är en bön av ultimat tillit. 

”Mother, into you hands I commend my spirit. Use me as you will in your infinite 

creativity”.105  

Jag tolkar Ruethers föreställning av relationen mellan Gud och skapelsen som intern. 

Människan kan välja att leva i gemenskap och medvetenhet om andra varelser eller att leva 

egoistiskt, vilket blir destruktiv för andra former av liv. Då alla livsformer har ett syfte och en 

relation till Gud påverkas även Gud av förnekelsen av den andra. Bönen om ultimat tillit talar 

om hur människan vill låta sig påverkas av Gud, detta för helhetens välmående. På så vis 

menar jag att båda parter i relationen påverkar varandra.   

 

Människan överordnad naturen, människan som en del av naturen, människans uppgift är att 

ödmjukt samarbeta med naturen 

Människan har inget hem utanför jorden menar Ruether, och en förstörelse av detta hem blir 

på så vis en förstörelse av människan själv. Detta lämnar människan med ett stort ansvar.106 

Människan är den enda varelsen med ett reflektivt medvetande. Ruether beskriver på så sätt 
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att människan är universums sinne, platsen där universum blir medveten om sig själv.107 

Naturen följer sina lagar och dessa kan människan inte förändra däremot kan människan 

konstruera sin existens inom dessa ramar konstruktivt eller destruktivt.108 Ruether menar att i 

en ekologisk kontext blir uppgiften för människan att fokusera sin medvetenhet på jorden så 

att sinnet kan söka att förstå livets nät och hur människan kan leva i det som upprätthållare, 

inte som förstörare. Människans förmåga till medvetenhet ska dock inte separera oss från 

resten av naturen. Det finns andra egenskaper som andra varelser besitter som inte människan 

har. Medvetandet bör vara det som påminner oss om vårt släktskap med alla andra varelser.109 

Ruether beskriver människan som vaktmästare i relationen till andra livsformer. En 

vaktmästare som varken har skapat eller äger resten av liven men som har det ultimata 

ansvaret för omvårdnaden gentemot den sanna källan till liv, Gud. 

Människan och andra former av liv är en del av en familj byggd på ömsesidigt 

beroende, menar Ruether. Varje livsform har sitt eget syfte, rättighet att existera och relation 

till Gud. Människan kan därför inte lägga andra livsformer under sin makt som saker utan ett 

eget vara.110 Naturen måste ses som ett ”du”, en medvarelse med sin egen integritet.111  

Jag tolkar det som att människan är en del av det som är skapelsen då människan kan 

inte leva någon annanstans. Människan får då inte utnyttja naturen som en resurs då allt 

levande fyller sitt eget syfte och allt är ömsesidigt beroende av varandra. Människan har dock 

fått en speciell uppgift av Gud att ansvara för vårdnaden av skapelsen likt en vaktmästare. 

Därför tolkar jag Ruethers tankar som att människans uppgift är att ödmjukt samarbeta med 

naturen.  

 

Sammanfattning 

Hos Ruether har vi sett en relation mellan det gudomliga och skapelsen där Gud befriar från 

hierarkiska system i skapelsen och pekar på nya möjligheter. Gud förnyar livet och uppehåller 

planeten och den kosmiska gemenskapen. Det är en Gud som talar till människan dels med en 

förmanande röst om makt och lagar, men också en röst som talar genom hjärtat från all 

materia och uppmanar till gemenskap. Detta menar jag är en personlig Gud.  

Alla livsformer har ett syfte och en självständig relation med Gud. Alla livsformer blir 

ett i det stora jaget som förkroppsligas i allt. Denna relation besvaras med en mångfald av 
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kreativitet från alla varelser. Människan kan välja att utnyttja denna kreativitet destruktivt för 

resten av livets gemenskap och bryta andra livsformers relation till Gud eller på ett näringsrikt 

vis. I en bön beskrivs den ultimata tilliten till det gudomliga och ett hopp om att individen 

skall användas på det sätt som det gudomliga vill. Detta tolkar jag som en intern relation där 

båda parter, Gud och skapelsen, påverkar varandra.  

Människan beskrivs som universums sinne, den plats där universum blir medveten om 

sig själv. Uppgiften för människan blir, i en ekologisk kontext, att fokusera sitt medvetande på 

jorden så vi kan förstå livets nät och leva som upprätthållare i det. Den unika förmågan till 

reflektion separerar inte människan från resten av naturen. Människan beskrivs som en 

vaktmästare i relationen till andra livsformer. Människan varken har skapat eller ägande över 

dessa liv, däremot det ultimata ansvaret. På så vis ser jag att människans uppgift är att 

ödmjukt samarbeta med naturen.  

 

9.2.2. McFague 

Personlig-opersonlig  

McFague kombinerar en personlig och en organisk modell då hon beskriver Gud. McFague är 

medveten om problemet med en personlig Gud, dels går det emot nutida vetenskap och om 

det nu går att tillhandahålla en personlig Gud, vilken sorts person skulle denna Gud 

föreställa?112 McFague menar att de monarkiska, patriarkala bilderna av Gud inte går att 

kombinera med en vetenskaplig och ekologisk hållning. De mer intima modellerna av Gud 

som moder eller fader, älskare eller vän behöver också balanseras med mindre 

människocentrerade modeller.113 I den personliga delen av McFagues modell beskriver hon 

Gud som ande. Ande som i den gudomliga vinden, det livgivande andetaget hos alla varelser, 

den dynamiska kraft som skapar och återskapar i hela universum.114 Det huvudsakliga 

argumentet för att tala om Gud som ande, menar McFague, är att komma bort från den Gud 

som skapar ordning, kontrollerar och ger direktiv åt skapelsen för att istället fokusera på den 

djupa relationen mellan Gud och skapelsen där Gud är källan till liv och livskraften.115 

McFague beskriver Guds handlingar som kroppens ande på två sätt. Dels är anden källan till 

liv, andetaget i skapelsen. Och dels är anden källan till förnyelse av livet, ändamålet och 

riktningen för alla kroppar på jorden.116  
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Gud nås i McFagues modellen genom det kroppsliga, det immanenta.117 Fokus hamnar 

på det som är nära och på jorden, att möta Gud här och nu, inte senare i himlen.118  

Jag tolkar beskrivningen av den personliga delen av McFagues modell som just 

personlig. Detta då Guds ande beskrivs som källan till liv och samtidigt en dynamisk kraft 

som återskapar och förnyar livet för alla kroppar på jorden. På så vis bli Gud grunden till allt 

som är men även någon som ingriper i historien och förnyar livet. Människan kan dessutom 

komma i kontakt med genom det kroppsliga i världen.  

 

Intern-extern relation  

I McFagues modell är Gud alltid förkroppsligad, Gud i skapelsen och skapelsen i Gud. 

Världen är Guds kropp.119 Människan har förmågan att förstå hur skapelsen fungerar, vi vet 

hur vi gör för att sköta om Guds kropp men vi vet också hur vi gör för att förstöra den. 

McFague menar att både människan och Gud är ansvariga för världen.120 McFague lyfter att 

den viktigaste innebörden i modellen där skapelsen är Guds kropp är den nya antropologin 

som den kräver. Människan är alltid en relationell och beroende varelse och lever i totalt 

beroende av de andra delarna av kroppen. Samtidigt är människan ansvarig för varje liten bit 

av kroppens välmående.121 

Jag förstår McFagues relation mellan Gud och skapelsen som intern. Människan har 

vetskapen om hur Guds kropp skall skötas för att den skall må bra och hur den skall skötas för 

att inte må bra. Med detta kommer ett ansvar. Samtidigt är även människan en beroende 

varelse som påverkas av andra delar av Guds kropp. På så vis påverkar både Gud och 

människa varandra.  

 

Människan överordnad naturen, människan som en del av naturen, människans uppgift är att 

ödmjukt samarbeta med naturen 

McFague menar att faktumet att allt levande på jorden är förkroppsligat ger oss en gemenskap 

med varandra.122 McFague beskriver hur bilden av den ensamma, bördiga, planeten mitt i 

rymden påminner oss om att vi alla är i detta tillsammans. Vi är inte aliens eller turister på 

jorden. Människan har utvecklats på planeten och hör hemma här precis som alla andra 
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livsformer, ingen annanstans kan människan leva eller utvecklas. Om människan hör hemma 

på jorden betyder det också att vi vill ta hand om den. Vi måste tänka på jorden som vårt hem 

och inte som ett hotell menar McFague.123 Som den självreflekterade delen av Guds kropp har 

människan blivit partner med Gud att ta hand om skapelsens hälsa. Människan är inte längre 

toppen av evolutionen, utan är på en och samma gång den mest beroende men också den mest 

kraftfulla varelsen.124 

I McFague modell är Jesus den lins som de kristna tolkar Gud, världen och sig själva 

igenom.125 McFague menar att vi genom historierna om Jesus och hans följeslagare kan lära 

oss något om formen och mönstret på vilket sätt de kristna kan förstå den gudomliga 

immanensen. Historien om Jesus föreslår formen för Guds kropp och denna form beskriver 

målet för skapelsen. 126 Historien om Jesus pekar på inklusiv kärlek för alla, speciellt för de 

utstötta. Det är ett icke-hierarkiskt och inklusivt liv. McFague menar att Guds översvallande 

kärlek sträcker sig till alla varelser och speciellt de förtryckta och behövande. Guds kärlek är 

gränslös.127 Guds obegränsade kärlek riktar sig mot den förtryckta, men vem den förtryckte är 

skiljer sig genom historien McFague menar att i denna miljökritiska tid måste vi bredda 

tanken om vem den förtryckta är till att även inkludera icke-mänskliga djur och jorden 

själv.128  

För att markera Jesus fokus på kroppen lyfter McFague två exempel från Jesus liv. Då 

han helar kroppar och då han äter. Jesus helande av kroppar måste ses som centralt i hans lära. 

De fokuserar på kroppslig smärta och kroppslig befrielse. Att Jesus helar kroppar genom Gud 

är ett tecken på att kroppen räknas. Det pekar på att kroppsligt välmående är av prioritet i 

evangeliet.129 Gällande Jesus ätande blir två motiv tydliga. För det första så skall allting delas, 

även om det bara så är två bröd. Och för det andra så är det är ett hopp om överflöd, om en 

fest som mättar den djupaste hunger hos alla varelser. McFague menar att det i berättelserna 

om Jesus ryms två visioner, ett minimum och ett maximum. Minimum är uppmaningen att 

allas minsta möjliga behov måste ses, även den mest behövande. Och maximum, att tron att 

de djupaste behoven också ska bli mättade i framtiden. Att fokusera på mat, det mest 

grundläggande behovet för kroppens hälsa, gör att Guds kärleksmotiv fördjupas. Det är också 
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en vision om att alla ska sitta vid samma bord, lejon, lamm och människor. Mat är grunden till 

allt liv. Det är en vision om helhet.130  

I McFagues modell möter människan Gud i världen och främst i världens kött, när vi 

mättar de hungriga, helar de sjuka eller reducerar växthusgaser. Vi möter också Gud då vi tar 

hand om trädgården och tar väl hand om jorden. Detta blir människans kallelse och centrala 

mål.131 

Jag tolkar det som att detta går in i kategorin människans uppgift är att ödmjukt 

samarbeta med naturen. Detta därför att McFague beskriver hur människan, som den 

självreflekterande delen av Guds kropp, blivit partner med Gud att ta hand om skapelsen. Hon 

beskriver även att människans centrala mål är att ta hand om jorden samt att evangeliet om 

Jesus talar om på vilket sätt detta skall ske.  

 

Sammanfattning 

Hos McFague ser vi en relation mellan det gudomliga och skapelsen där en modell för en 

personlig Gud söks som, för den sakens skull, inte är människocentrerad. Resultatet är Gud 

som ande, det livgivande andetaget hos alla varelser men som också är den dynamiska kraften 

som skapar och återskapar i universum. Människan möter Gud genom den kroppsliga världen. 

Jag tolkar denna relation som personlig.  

Människan kan antingen skada Guds kropp eller sköta om den beroende på hur vi lever. 

Samtidigt är också Gud ansvarig för världen. Guds kropp och människan är ömsesidigt 

beroende av varandra. På så vis ser jag att relationen är intern. 

Människan hör hemma på jorden och ingen annans stans. Jorden bör därför ses som ett 

hem, snarare än ett hotell. Människan utgör den självreflekterande delen av Guds kropp och är 

därmed partner med Gud i att ta hand om skapelsen hälsa. Inspiration till på vilket sätt det ska 

ske finns i Nya Testamentet där Jesus pekar på en inklusiv kärlek för alla och speciellt den 

utstötte. I denna miljökritiska tid måste även det icke-mänskliga, jorden och naturen räknas in 

i den förtryckta. Naturen är den nya fattiga. Även Jesus helande av kroppar och delande av 

mat lyfts som goda exempel på att kroppen räknas och att allt liv är en helhet. Människans 

kallelse och centrala mål är att ta hand om jorden, det är också där människan möter Gud. Jag 

ser därför att människans uppgift är att ödmjukt samarbeta med naturen.  
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9.2.3. Christ 

Personlig-opersonlig  

Som själen eller den levande kraften i världens kropp är Gudinnan intelligent, medveten, 

levande och en person som en kan starta en relation med. Gudinnan talar till människan 

genom den naturliga världen genom mänskliga relationer och drömmar. Människan kan tala 

till Gudinnan i sånger, genom meditation, böner och ritualer. 132 

Christ menar att människan upptäcker Gudinnan genom att ge sig in i relation med till 

exempel träd, berg, människor och i försöket att inte separera sig från andra. Men för Christ är 

Gudinnan också en personlig närvaro, en kraft som väcks i böner och ritualer. Christ tror att 

när hon talar till Gudinnans namn kommer hon i relation till en kraft som bryr sig om hennes 

liv och världen öde. Christ förstår Gudinnan som en person, fullt förkroppsligad i världen, 

med vilken hon står i relation till.133  

Jag tolkar det som att det i Gudinnans kropp finns en levande kraft som är intelligent, 

medveten, levande och likt en person en kan starta en relation med. Denna kraft beskrivs som 

en personlig närvaro som människan kan tala till genom böner och ritualer, kraften talar till 

människan genom relationer och drömmar. Denna kraft bryr sig om människans liv och 

världens öde. Jag ser därför Gudinnan som personlig.  

 

Intern-extern relation  

Christ beskriver hur Gudinnan söker det största möjliga goda för största mängden varelser, 

men hennes kraft är begränsad. Gudinnan kan inte förändra den naturliga cykeln av död och 

liv då hon inte står utanför naturlagarna, naturens cykler är hennes cykler. Döden är till 

exempel ingen fiende, utan en del av livscykeln.134 Gudinnan försöker få oss att älska 

intelligent och inklusivt och när vi gör det så går Gudinnans vilja igenom och hon gläds påstår 

Christ. När människan skadar livets nät och misslyckas med Gudinnans uppmaningar lider 

hon. Gudinnan kan bara inspirera oss om vi öppnar upp oss själva för hennes kraft. Gudinnans 

kraft är en begränsad kraft som verkar i den ändliga och föränderliga världen. Hon kan inte 

förändra kriserna i världen utan att samarbeta med dem som påverkar och påverkas av dem. 

Det är ett ömsesidigt beroende. Kraften i sig beskriver Christ som intelligent, förkroppsligad 
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kärlek vilket är grunden till allt som är. På så sätt menar Christ att kärlek, relationer och 

beroende ligger i sakers natur. 135  

Jag tolkar det som att skapelsen kan påverka Gudinnan. Då människan till exempel 

älskar intelligent och inklusivt gläds Gudinnan och hon lider då människan skadar livets nät. 

Om mäniskan öppnar upp sig för Gudinnans kraft kan hon inspirera och påverka människan 

till att förbättre kriserna i världen. Att Gudinnan inte står utanför naturlagarna begränsar 

hennes kraft, något som borde ifrågasätta hennes eventuella allsmäktighet. Gudinnan tycks ha 

en etisk hållning som stämmer överens med utilitarismen då hon söker det största möjliga 

goda för största mängden varelser. Jag tolkar denna relation mellan Gudinnan och skapelsen 

som intern.  

 

Människan överordnad naturen, människan som en del av naturen, människans uppgift är att 

ödmjukt samarbeta med naturen 

Christ beskriver hur allt på jorden som är, har en djup samhörighet med varandra. Alla 

varelser är beroende av varandra i livets nät. Detta är den mest utmärkande uppfattningen av 

naturen och människans plats i den.136 Christ menar att den första sanningen om människan är 

att vi är en del av naturen och precis som alla andra varelser relationella, beroende av 

varandra och förkroppsligade. Att människan har en intelligens sätter oss varken över eller 

utanför naturen. Vår intelligens bör istället ses som ett uttryck för den intelligens som 

existerar i naturen. Christ menar att stenar och träd kan kommunicera med oss om vi bara 

lyssnar till dem. Vi är heller inte de enda som kan uttrycka känslor, hundar kvider och katter 

jamar. Inte heller är vi ensamma om att utveckla teknik till exempel spinner spindlar nät och 

fåglar bygger bon.137 Människan är dock, så vitt vi vet, den enda varelsen i naturen med 

förmågan att reflektera över konsekvenserna av vårt handlande. Detta är det unika med 

människan, likt det unika hos bevingade djur är att de kan flyga. Det sätter dock inte oss högre 

eller klassar oss som bättre än andra varelser. Att förstå människans natur som en del av 

naturen inspirerar till en större respekt för olika mänskliga erfarenheter. Om det 

grundläggande mänskliga sägs vara rationell medvetenhet, rationell självreflektion och en 

rationell förmåga att fatta moraliska beslut är det lätt att se att den utbildade vita mannen ses 

som mer människa än andra. ”Den andra”, kvinnan, barnet och människor av annan härkomst 

och kultur blir då närmare naturen. Om det grundläggande mänskliga istället är att intelligent 
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älska andra människor och varelse i livets nät och att glädjas i det ändliga, givna livet kopplas 

det grundläggande mänskliga inte lika lätt till den vita mannen.138 Varken intelligensen eller 

förmågan att älska separerar oss dock inte från naturen, istället menar Christ att allt som vi är 

härrör från naturen och vår grund i den. 139  

Människans styrka i förmågan att reflektera måste nu användas för att skapa en ny plats 

för människan i livets nät. Att tänka och handla fel har skapat mycket av de problem som 

människan och jorden nu möter. Ett mänskligt hopp kan endast finnas i människans förmåga 

att tänka och handla annorlunda gällande vår plats i livets nät menar Christ. I 

gudinnereligoner är källan till moral den djupa känslan av samhörighet med andra varelser. Vi 

lever moraliskt om vi lever medvetet och ansvarsfullt medvetna om värdet hos varje varelse vi 

delar livet med. 140 Om vi värderar känslan av djup samhörighet, om vi älskar livet, både vårt 

egna och andra och om vi tillsammans agerar efter vad vi vet då kanske vi kan bygga en bättre 

framtid för oss själva och alla andra på jorden.141  

Jag tolkar Christ tankar som att människan är en del av naturen. Varken intelligensen 

eller förmågan att älska separerar människan från naturen och människan har heller inte något 

speciellt ansvar eller särskild uppgift gentemot Gudinnan att förvalta skapelsen. Människan 

skall dock utnyttja sina unika förmågor på bästa sätt för allas goda, men se sig som en del av 

naturen. På samma sätt ska andra livsform agera efter sina förmågor.  

 

Sammanfattning 

Hos Christ har vi sett en relation mellan det gudomliga och skapelsen där Gudinnan talar till 

människan i den naturliga världen genom relationer och drömmar. Gudinnan är den levande 

kraften som är intelligent och medveten och något en kan starta en relation med. Genom 

böner och ritualer kommer människan i relation med en kraft som bryr sig om hennes liv och 

världens öde. Jag tolkar därför relationen mellan Gudinnan och skapelsen som personlig.  

Gudinnan är en del av den föränderliga världen och står inte utanför naturlagarna. Hon 

tycks ha en utilitaristisk hållning då hon söker största möjliga goda för största mängden 

varelser. Gudinnan försöker få oss att älska inklusivt och då hon lyckas så gläds hon. När 

människan misslyckas med Gudinnans uppmaningar lider hon. Gudinnan kan inte förändra 
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världens kriser utan att samarbeta med dem som påverkar och påverkas av kriserna. Det är ett 

ömsesidigt beroende. Därför ser jag relationen som intern.  

Allt på jorden har en djup samhörighet och är beroende av varandra. Den första 

sanningen om människan är att vi är en del av denna natur och precis som alla andra varelser 

relationell och beroende. Människans intelligens sätter oss inte över naturen, utan måste ses 

som ett uttryck för den intelligens som existerar i naturen. Det rationella medvetandet ses 

dock inte som det grundläggande mänskliga utan istället lyfts förmågan att intelligent älska 

andra varelser i livets nät fram. Detta för att den vita utbildade mannen inte ska ses som mer 

människa än andra. Förmågan att reflektera måste användas för att skapa en ny plats för 

människan i livets nät, med medvetenheten om samhörigheten vi delar med allt annat på 

jorden. Jag tolkar detta som att människan är en del av naturen.  

 

10. Likheter och skillnader 

Transcendens-immanens   

Alla teologer vill gå bortom dualismen transcendens-immanens och söker istället lösningar 

där det gudomliga är nära skapelsen men ändå inte identiskt med den. Ruether föreställer sig 

jorden som den levande organismen Gaia vari det finns en andlig dimension som uppehåller 

och förnyar liv. Det är en Gud där det materiella och det gudomliga, som håller samman allt, 

blir till ett. Ruether går på så vis bortom distinktionen mellan transcendens och immanens. 

McFague och Christ tänker sig världen som det gudomliga förkroppsligat, detta utan att det 

gudomliga är identiskt med världen. De lägger båda, likt Ruether, in en gudomlig kraft i sina 

modeller som är grunden till allt och uppehåller livet. McFague beskriver denna kraft som 

Guds ande, det livgivande andetaget som får människan att känna sig hemma på jorden. 

Denna kraft relaterar till skapelsen likt människans själ relaterar till kroppen. På så vis 

kombinerar McFague begreppen transcendens och immanens för att beskriva det gudomliga. 

Christ beskriver att den gudomliga kraften bryr sig om världens öde och att allt står i 

personlig kontakt med denna. Christ menar att Gudinnan inte låter sig beskrivas med 

distinktionen transcendens och immanens, istället beskrivs Gudinnan mer holistiskt. 

 

Teism-panteism-panenteism 

Alla tre teologer vill gå bortom ytterligheterna teism och panteism och anammar samtliga 

istället en panenteistisk föreställning om det gudomliga.  
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Könsroll 

Ruether och Christ är kritiska till föreställningen om Gud som man. De menar att denna bild 

måste tappa sin privilegierade plats, då den förstärker den sociala hierarkin där patriarkatet 

styr. Ruether menar att problemet inte löses genom att identifiera Gud som kvinna, vi måste 

gå bortom även detta. Hon föreslår istället ett språk där det gudomliga är frälsare, befriare och 

källan till varat. Detta med inspiration från icke-patriarkala texter i Bibeln. Christ vill till 

skillnad från Ruether lösa problemet genom att beskriva det gudomliga som kvinna i 

Gudinnan. Christ menar att föreställningen om det gudomliga som kvinna har möjlighet att 

bryta historiens fördomar om kvinnan och naturen. McFague väljer att utan motivering 

benämna det gudomliga i sin modell som Gud. Hon poängterar dock nödvändigheten av 

mångfalden av modeller där irrelevanta bilder måste bytas ut. Hon föreslår tillexempel att 

Gud som vän fyller en bättre funktion för feminister än Gud som fader.  

 

Personlig-opersonlig  

Samtliga teologer har en aspekt av en personlig Gud i sina modeller. Hos alla tre är detta i 

form av en livgivande kraft som människan står i relation med. Ruether lyfter hur både Gud 

och Gaias röst talar till människa och Christ lyfter att Gudinnan talar till skapelsen genom den 

naturliga världen genom relationer och drömmar. McFague menar att människan möter Gud i 

den kroppsliga världen. Hos Christ har vi sett att Gudinnan bryr sig om världens öde och detta 

efter ett utilitaristiskt förhållningssätt. Ruether menar att kraften befriar från hierarkier och 

förnyar liv något även McFague håller med om. 

 

Intern-extern relation  

Hos samtliga teologer har vi sett en intern relation mellan det gudomliga och människan. Det 

gudomliga har hos samtliga teologer förmågan att påverka människan som den livsgivande 

kraften och uppehållaren av liv. Människan påverkar Gud främst då människan misslyckas 

med att se sin plats eller lever destruktivt i livets nät.  

 

Människan överordnad naturen, människan som en del av naturen, människans uppgift är att 

ödmjukt samarbeta med naturen 

Gällande människans relation till naturen så skall först nämnas att samtliga teologer är 

överens om att förmågan till reflektivt medvetande inte sätter människan över naturen. 

Samtliga beskriver istället att människan är den plats i universum där universum blir 
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medveten om sig själv. I Halls kategorisering finner jag att Ruether och McFague tydligt går 

in i kategorin ödmjukt samarbetande med naturen. Ruether beskriver människan som en 

vaktmästare med det ultimata ansvaret för naturen. McFague beskriver människan som Guds 

partner som skall ta hand om skapelsen hälsa. Christ ser människan som en del av naturen. 

Människan skall använda sin egenskap att intelligent älska till att just älska varelserna i livets 

nät samt sin förmåga till intellekt för att finna en ny plats för människan i livets nät. 

Människan har dock inget särskilt ansvar inför Gudinnan att förvalta skapelsen. 

 

11. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur det gudomliga förstås inom forskningsfältet 

ekofeministisk teologi. Detta gjordes med hjälp av ett urval av teologer bestående av 

Rosemary Radford Ruether, Sallie McFague och Carol Christ. Frågeställningen sökte hur det 

gudomliga förstås hos teologerna och besvarades med hjälp av en innehållslig idéanalys 

bestående av två analysfrågor med tillhörande följdfrågor. Analysen har tillåtit mig att dra 

följande slutsatser som svar på frågeställningen;  

 

Transcendens-immanens   

I ekofeministisk teologi har vi sett en beskrivning av det gudomliga som vill gå bortom den 

traditionella föreställningen om en teistisk Gud som är höjd över det jordiska. Istället söks nya 

modeller där det gudomliga antingen beskrivs som både transcendent och immanent eller inte 

låter sig beskrivas med hjälp av denna dualism och ett mer holistiskt tänkande anammas. 

Exempelvis beskrivs världen som det gudomliga förkroppsligat, men för den sakens skull inte 

identiskt med det gudomliga. Det gudomliga rymmer även en livgivande, befriande och 

livsuppehållande kraft som har en intim kontakt med världen likt människans kropp och själ.   

 

Teism-panteism-panenteism 

Termen panenteism används för att beskriva förhållandet där det gudomliga är i världen och 

världen i det gudomliga, samtidigt som de bådas integritet bevaras. Detta är ett sätt att tänka 

som återfinns hos samtliga teologer och som känns som en grund för deras sätt att föreställa 

sig det gudomliga. 
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Könsroll 

Ekofeminismen söker ett språk för det gudomliga som är bortom det patriarkala. Att beskriva 

det gudomliga som manligt måste tappa sitt privilegium enligt ekofeministisk teologi, detta 

till förmån för nya bilder som kan fungera som befriande för fler. Till exempel beskrivs det 

gudomliga som befriare, livgivare, källan till varat eller som en vän. Att beskriva det 

gudomliga som kvinna och då i form av Gudinnan förkommer även. I det fall teologerna 

befinner sig i en kristen kontext används bibeltexter som inspiration för beskrivningar av det 

gudomliga. Till exempel lyfts Exodus Gud som befriar slavar och gudsnamnet ”Jag är den jag 

är” som goda exempel på ett språk om det gudomliga bortom det patriarkala. 

 

Personlig-opersonlig  

I ekofeministisk teologi beskrivs det gudomliga som personlig framför opersonlig. Det 

gudomliga är medveten om skapelsen och handlar utifrån den vetskapen som en förnyande 

kraft som till exempel kan befria från hierarkiska strukturer. Det gudomliga och skapelsen kan 

även komma i kontakt med varandra.  

 

Intern-extern relation  

Relationen mellan det gudomliga och skapelsen ses som intern då båda parter har förmågan 

att påverka varandra och de ses som ömsesidigt beroende av varandra. Skapelsen möter det 

gudomliga i den kroppsliga världen och i relationer. Både det gudomliga och skapelsen kan 

påkalla varandra uppmärksamhet och inleda en relation.  

 

Människan överordnad naturen, människan som en del av naturen, människans uppgift är att 

ödmjukt samarbeta med naturen 

Människan måste enligt ekofeminister förstå sig själv som en del av naturen och förmågan till 

reflektivt medvetande måste ses som att människan är den plats där universum blir medveten 

om sig själv. Föreställningen att människan har ett speciellt ansvar inför det gudomliga att 

förvalta skapelsen förekommer inom ekofeministisk teologi. Människan beskrivs då som en 

vaktmästare eller det gudomligas partner, detta betyder varken att människan står över eller 

utanför naturen. I det fall teologerna befinner sig i en kristen kontext hämtas inspiration till ett 

gott handlande från evangeliet om Jesus där han pekar på inklusiv kärlek, kroppens betydelse 

och delandet av mat som en vision om en helhet.  
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12. Avslutande diskussion 

Hur svarar dessa slutsatser mot den tidigare presenterade forskningen? Kerstin Andersson 

fastslog i sin slutsats, gällande vilken gudsbild som är fruktbar för en teologisk miljöetik, att 

den auktoritära och patriarkala guden måste lämnas till förmån för en som står närmare 

skapelsen. Det krävs dessutom en Gud som inte bara har omsorg för människan utan för allt 

levande. Maria Jansdotter menade att ekofeminismen försöker etablera en gudsuppfattning där 

Guds transcenden och immanens är integrerad och där Gud ses som en kosmisk livskraft i 

livets cirkel. Hon menade även att Gud inte har någon särskild relation till människan. 

Slutsatsen i denna analys stämmer på det stora hela in på Andersson och Jansdotters resultat. 

Det gudomliga är nära skapelsen och har en relation med allt levande, transcendensen och 

immanensen är integrerad och det gudomliga beskrivs som en livgivande och befriande kraft 

som är bortom den auktoritära och patriarkala guden. Mitt resultat skiljer sig från Jansdotters 

då jag menar att det gudomliga har en relation med skapelsen, människan inkluderad. I min 

analys har människan dessutom, hos Ruether och McFague, ett särskilt ansvar gentemot det 

gudomliga att förvalta övriga skapelsen. Dessa två teologer finns inte i Jansdotters material, 

däremot gör Christ det. Detta får ses som ett tecken på att det ryms en bredd av olika 

uppfattningar och nyanser inom det ekofeministiska fältet.  

Susan Power Bratton menade i sin slutsats att försöket att rekonstruera det transcendenta 

givit en mängd olika definitioner av det immanenta. Denna iakttagelse stämmer med min 

slutsats då teologerna i mitt material valt olika vägar för att hantera distinktionen mellan 

transcendens och immanens.  

Denna uppsats har varit begränsad till ett mindre antal teologer då större utrymme inte 

ryms i denna kandidatuppsats. En intressant framtida forskning skulle därför kunna vara ett 

mer omfattande analysarbete som skulle inbegripa fler teologer, kanske från olika delar av 

världen men även det ekofeministiska forskningsfältet. Ytterligare ett ämne som aktualiserats 

av uppsatsens slutsats är hur vida dessa beskrivningar av det gudomliga går att finna hos 

religiösa samfund idag. Att analysera vad samfund förkunnar i bekännelseskrifter, 

predikningar samt utbildningsmaterial för miljöarbete utifrån slutsatsen av denna uppsats är 

ett sätt att göra det på. Än mer intressant är kanske vilken förställning om det gudomliga som 

finns hos den enskilde troende. Väljer den troende att bekänna ”Vår Fader, du som är i 

himlen” framför ”Vår livgivande kraft, du som är på jorden”? 
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13. Slutord 

Sallie McFague skriver i inledningen till sin bok A New Climate for Theology att teologin i 

klimatfrågan måste fokusera på att bryta ner och bygga upp två huvuddoktriner: vilka vi är 

och vem Gud är. Hon menar att det är tolkningen av relationen mellan Gud och världen som 

är den kritiska frågan. En första uppgift för teologer är att skydda och uppmuntra till ett rätt 

tänkande om Gud och oss själva.142 Teologer måste bidra med ett språk att tala om det 

gudomliga, och vår relation till det, som förhoppningsvis leder till ett annorlunda 

handlande.143  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 McFague, Sallie. A New Climate for Theology. Minneapolis: Fortress Press, 2008, 2.   
143 McFague. A New Climate for Theology, 3.  
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