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1. Inledning
Kristologin är en viktig del i den kristna tron och har en central del för många praktiserade kristna 

världen över. Den traditionella kristologin utmanas från två olika håll, både från den postkoloniala 

teologin och den feministiska teologin.  Den klassiska kristologin utgår ifrån tvånatursläran som 

innebär att Kristus anses ha både en gudomlig och mänsklig natur. Kritiken riktas mot den 

dualismen som denna läran har inneburit. Den feministiska kristologin påvisar problemet att den 

traditionella kristologin har varit exklusiv.1 Medan den postkoloniala teologin vill problematisera 

det kristna traditionshållet eftersom den ofta har förmedlat en vit, västerländsk och manlig norm. 

Det har bidragit till att kristendomen har använts i syftet för att upprätthålla västerländska och 

heteronormativa förställning vilket har bidragit till att se andra etniciteter och sexualiteter som 

något som är avvikande.2  

Kwok Pui Lan kritiserar hur den vita feministiska medelklassteologin har misslyckat med att

ta in andra perspektiv i sin teologi och endast utgått från sin egen position. Detta har bidragit till att 

de ofta har sett sina upplevelser som kvinnor som normerande för teologin och för kvinnor världen 

över. En kristologi som inkluderar perspektiv från flera delar av världen vidgar de kristologiska 

föreställningar som finns.  Den bidrar till att ge en medvetenhet till hur etnocentrism, förtryck mot 

kvinnor och kolonialism har påverkat kristologin. Problematiken är framförallt i att det har varit vita

västerländska män som har format teologin och gjort universalistiska anspråk utifrån detta.  Den 

postkoloniala feministiska teologin bidrar med att påvisa flera aspekter och flera teorier som 

utmanar och därför bidrar till att teologin får vidgas.  Den postkoloniala feministiska teologin 

lyssnar på röster som har blivit exkluderade och gör upp med maktanspråk som har gjorts i 

historien. I takt med att vår värld globaliseras och att människor flyttar och rör på sig mellan olika 

världsdelar blir det viktigare att förstå alla delar som har påverkat formandet av världen. Då 

etnocentrism, kolonialism, imperialism, neokolonialism och förtryck mot kvinnor fortfarande 

påverkar vår värld. Dessa begrepp behöver vi förstå för att se vad som har format den teologi som 

vi anser som normerande och för att bryta oss loss från maktanspråk som gjorts utifrån teologin. 

Syfte

Syftet med min uppsats är att undersöka en postkolonial feministisk teologi med utgångspunkt  i 

1 Sigurdson, Ola ”Kristologi ” I Systematisk teologi en introduktion Mattias Martinsson, Ola Sigurdson och Jayne       
Svenungsson (red.) s. 167-187.  Stockholm: Verbum, 2007, s 183 
2 Jansdotter Samuelsson, Maria: ”Feministisk teologi: interkulturella och postkoloniala perspektiv” I Kön, teologi & 
Etik. Maria Jansdotter Samuelsson, Johanna Gustafsson Lundberg och Annika Borg (red), 57- 70 Lund: Studentlitteratur
AB. 2011 s, 69 f
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Mercy Amba Oduyoye och Jacquelyn Grant.  Mitt fokus är vilken kristologi de presenterar. Syftet 

är att undersöka samverkan mellan kolonialism, feminism och teologi och hur det har påverkat den 

kristologiska bilden.  

Mitt andra syfte med uppsatsen är att göra en kritisk prövning av den postkoloniala 

feministiska teologin. Syftet är att se vad den kan bidra med när den sätts i relation till kristologin. 

Problemformulering och frågeställning

Den postkoloniala feministiska kristologin utmanar den traditionella kristologin. Dess utgångspunkt

är den postkoloniala och feministiska erfarenheten. För att vidga vår förståelse av vad en kristologi 

kan innebära i en globaliserad värld är det viktigt att lyfta in dessa relevanta teorier som ifrågasätter 

att det är vita män som formulerar teologin och befäster vad som är normerande för den teologiska 

diskussionen.  Det behövs för att bedriva en teologi som är mångfacetterad och som kan bidra med 

nya perspektiv. 

Utifrån detta kommer jag i denna uppsats att behandla tre frågeställningar: 

1. Vilka kristologiska bilder finner jag i en postkolonial feministisk teologi utifrån Mercy 

Amba Oduyoye och Jacquelyn Grant?

2.  Hur förhåller sig deras kristologi till den postkoloniala feministiska teologin? 

3. Är den här kristologin rimlig?  

Material 

De två teologerna vars arbeten är mitt primärmaterial i denna uppsatsen är Jaquelyn Grant och 

Mercy Amba Oduyoye. 

Mercy Amba Odyuyoye är en feministisk teolog och har varit aktiv i den ekumeniska 

rörelsen. Hon har bidragit mycket i det afrikanska samhället utifrån sitt arbete som feministisk 

teolog och arbetat hårt för kvinnors röster och de bekymmer som kvinnor möter. Hon har även 

publicerat många artiklar och skrivit flera böcker. Hon har varit verksam under en lång tid och gått 

igenom stora delar av de förändringar som har skett i den moderna afrikanska historien.3 Hon var 

även med och startade ”Circle of Concerned African Women Theologians” som har bidragit med 

teologi skapad av kvinnor från den afrikanska kontinenten. Jag kommer utgå från de artiklar och 

delar av böcker hon har skrivit om kristologi. 

3 Kwok, Pui Lan Mercy Amba Oduyoye and African women's theology Journal of Feminist Studies in Religion 20 no 1 
s 7-22,(2004):  s  7
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Dessa är artikeln ”Jesus Christ” i boken Hope Abundant – Third World and Indigenous 

Women´s Theology. Artikeln ”The Christ for African Women” i With Passion and Compassion – 

Third World Women Doing Theology. Kapitlet ”Jesus Saves” i Beads and Strands – Reflections of 

an African Woman on Christianity samt hennes kapitel ”Jesus the Divine – Human: Christology” i 

Introducing African Womens Theology. Jag utgår även delvis från två av hennes böcker Hearing 

and Knowing och Dougthers of Anowa. 

Jaquelyn Grant är en afro-amerikansk feministisk teolog och en av de mest tongivande inom

den womanistiska teologin och ses som en av de som la grunden för den. Mitt primärmaterial är 

hennes bok White Women´s Christ and Black Women´s Jesus som bidrar med en kritisk granskning 

till den feministiska kristologin. Båda Mercy Amba Oduyoye och Jaquelyn Grant har valts till 

denna uppsats utifrån det faktum att de är tongivande inom sina fält och att de har varit verksamma 

under en längre tid. Båda engagerar sig i frågor som berör kvinnors erfarenheter och har erfarenhet 

av hur en vit norm har präglat teologin och hur en teologi kan skapas som ifrågasätter den här 

normen. 

Som sekundärmaterial använder jag mig främst av två böcker. Den första är Postcolonial 

Imignation & Feminist Theology av Kwok Pui-lan och är min utgångspunkt för den postkoloniala 

feministiska teologin. Kwok Pui-lan visar på hur den feministiska och postkoloniala teologin är 

sammankopplade med varandra och visar på varför det är viktigt att ha båda dessa perspektiv. Kwok

Pui-Lan är en av de första teologer som antar utmaningen att koppla ihop dessa ämnen. 

Den andra boken som används som sekundärmaterial är Introducing feminst Christologies 

av Lisa Isherwood och den bidrar för att ge en tydligt bild av vad en feministisk kristologi innebär 

och vilka ämnen och frågor som engagerar den feministiska kristologin idag.  Dessutom använder 

jag mig av Kön, Teologi och Etik av Maria Jansdotter Samuelsson, Johanna Gustafsson Lundberg 

och Annika Borg och kapitlet om kristologi av Ola Sigurdson i Systematisk teologi – en 

introduktion till min teori.  Samt artikeln ”Postcoloniality, Feminist Spaces and Religion” i  

Postcolonialism, Feminism & Religious Discourse av Musa W. Dube. 

Metod

Som metod kommer jag att använda mig av innehållslig idéanalys utifrån ”Att förstå religion – 

metoder för teologisk forskning”  av Carl Henric Grenholm. Min andra utgångspunkt är att använda

mig av fyra analysfrågor för att belysa texterna som undersöks i uppsatsen. 

Den innehållsliga idéaanalysen innebär att klargöra logiska samband mellan skilda 
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ståndpunkter och pröva argumentets hållbarhet. Med en innehållslig idéanalys vill jag beskriva och 

klargöra innehållet i de texter jag har som utgångspunkt.  Det som är av intresse är innehållet i 

texten. Författarens ståndpunkter som framförs i texten och de logiska samband som finns mellan 

olika ståndpunkter i texten och hur författaren argumenterar för dessa ståndpunkter. De uttryck och 

satser som är mångtydiga tolkas och de logiska strukturerna klargörs i texten. Ett syfte med den 

innehållsliga idéanlysen är att ta ställning och se om de utsagor som kommer fram i texten är 

hållbara och kan godtas.  För att se om de är rimliga testas om argumenten i texten är logiskt giltiga 

och om de uttrycker samma påståenden. Så när vårt syfte med en text är att tolka och förstå de idéer

som kommer fram i texten och se om idéinnehållet i texten kan godtas så är det en innehållslig 

idéanlays vi utgår ifrån. 4

 Som en del av metoden ska jag utgå från fyra analysfrågor för att analysera mitt material. 

Dessa fyra analysfrågor är: 

1. Påverkar kontexten kristologin och i så fall hur?

2. Är Jesus manlighet ett problem i texterna?

3. Hur ser teologerna på den kristologiska aspekten av befrielse? Vad har den för betydelse för 

dem?

4. Vilken betydelse har Jesus lidande?  

I slutdiskussionen kommer jag utgå från dessa två frågor: 

Hur vi kan koppla kristologin till det postkoloniala och hur kan kristologin kopplas till det 

feministiska? 

Teori

I min teori vill jag lyfta de begrepp som jag finner viktiga för att att jag ska kunna bedriva min 

uppsats.  De begrepp som jag vill klargöra är kristologi, feministisk kristologi,  feministisk teologi, 

och postkolonial teori.  

Kristologi

Kristologin är en reflektion över Jesus av Nasaret, som kallas Kristus i den kristna teologin.  

Traditionellt har den kristna läran hävdat att Jesus Kristus är både Gud och människa. Den 

kristologiska reflektionen utgår från detta, den prövar om detta stämmer och vad det innebär. 

4 Grenholm, Carl-Henric Att förstå religion:metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur AB, 2006, s 213 f
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Kristologi har sedan sin början berört frågan om vem Jesus är.  De kristologiska reflektionerna kan 

delas upp i två områden,  de två delarna är det som berör hans person och existens och hans verk.  

Där frågorna delas upp i vem och vad han är och vad han gör. 5 En annan viktigt fråga är vem Jesus 

är för att kunna göra det han gör.  Inkarnationsläran är en fråga som har varit viktigt inom den 

kristologiska reflektionen. Inom kristologin brukar man prata om låg och hög kristologi. Där den 

låga kristologin betonar Kristus mänsklighet och den höga kristologin betonar Kristus och Gud och 

hur de hör ihop med varandra. Detta innefattas i den traditionella frågan, om Kristus är människa, 

Gud eller både och? 6År 451 hölls ett möte i Kalcedon där diskussionen handlade om vem Kristus 

var. De skrev ner en kort bekännelse som befäste att Kristus är en person i två naturer. Den innebär 

att Kristus är både Gud och människa. 7

Feministisk kristologi 

Det är den traditionella kristologin som den feministiska kristologin utgår ifrån i sin kritik. Den 

feministiska kristologin har vanligtvis tagit avstånd från det som är traditionell kristologi.   

Kristologi kan ses som i grunden en hermeneutiskt aktivitet, så som teologin ses i stort. Detta då vi 

inte kan göra direkt anspråk på kunskap om Gud. 

Den avgörande kristologiska frågan där kristologin har relationaliteten som utgångspunkt 

handlar då inte så mycket om vem Kristus är utan var han är.   Det går att uttrycka det som att 

kristologi handlar om vem han är så länge den frågan också tar upp frågor som berör vilka vi är och 

var vi är. Om vi ser kristologin som en hermeneutisk aktivitet, då kan vi inte frånsäga oss de frågor 

som berör kön och kultur som den feministiska kristologin vill ställa. Dessa är även frågor som 

berör vår tid.  Den brittiske teologen Graham Ward belyser att den kritiska kristologin kan ses som 

en del av det inkarnatoriska skeendet. Han säger ”Att bedriva kristologi är att skriva in Kristus i de 

tider och kulturer vi bebor”8 

Feministisk teologi

Kvinnor och män har historiskt levt och verkat i olika sfärer både i hemmet och samhället och 

genom patriarkala strukturer är det män som har haft tolkningsföreträde och format teologin. Detta 

är något som feministiska teologer tar fasta på. Alltså är den teologin som de flesta människor möter

androcentriskt präglat. Den feministiska teologin har två uppdrag som kan ses som de huvudsakliga.

5 Sigurdson, Ola ”Kristologi” I Systematisk teologi en introduktion Mattias Martinsson, Ola Sigurdson och Jayne 
Svenungsson (red.) s 167- 187 Stockholm: Verbum, 2007  s 167 f

6 Sigurdson, Ola, aa, s 171 f
7 Sigurdson, Ola, aa, s 175
8 Sigurdson, Ola, aa, s 184 f
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Dessa är först att kritisk synliggöra och granska patriarkala strukturer och androcentriska normer 

inom den kristna traditionen.  Och den andra handlar om att konstruktivt vara med och bidra till 

förändring. Detta genom att presentera alternativa perspektiv som är inkluderade och framhåller 

kvinnor.  9

Postkolonial teori

Uppkomsten av västerländska imperier under 1700-talet till 1900-talet är det som postkoloniala 

teorier utgår ifrån. Den utgår från uppdelandet av världen,  att tillvägagångssättet med 

underkuvande och motstånd var det som skapade kolonialism och de kedjereaktioner som sedan 

dess har varit igång.  Den postkoloniala teorin utgår ifrån försöket av att dela upp världen kulturellt,

ekonomiskt och politiskt utifrån en eurocentrisk världssyn. Den moderna imperialistiska synen var 

att detta var något positivt för alla. Detta bidrog till att dessa ideologer sågs som legitima och gjorde

att de var utländska nationer som blev dominerade och i sin tur  bidrog till en världsvid europeisk 

orienterad ekonomi.

Länders politiska självständighet från kolonier markerade inte slutet av kolonialism. 

Eftersom de kolonialistiska strukturerna fortfarande formade länderna. Det är detta som har lett till 

behovet av en postkolonial teori. De postkoloniala studierna har blivit kända att för att belysa den 

litterära processen av dominering och motstånd. 

Kolonisatörerna trodde på sin egen överlägsenhet när det gällde religion, ras, ekonomi och 

kultur. Det var den här överlägsenheten som bidrog till att de ville ordna och ändra världen utifrån 

sin egen identitet. Grunden till den här ideologin var tron på det moderna samhället, kristendomen 

och den industriella utvecklingen. Detta bidrog till att de koloniserade såg sin egen religion, ras, 

ekonomi och kultur som bakåtriktad. Man tänkte sig också att det skulle kunna ske en omvandling 

alltså att de koloniserade kunde bli räddade, utvecklas och bli moderniserade.  Kolonialismen är en 

process som påverkar alla institutioner av den koloniserade.  Den postkoloniala teorin vill förstå den

komplexa konstruktionen av de koloniserade och kolonisatörerna.  Detta innebär hur historia, 

geografi, antropologi, reseskildringar, romaner, kristen mission och påståenden om väst 

överlägsenhet och hur de erövrade världen och ville omvandla den till västerländska mönster av 

tanke, religion, utbildning, ekonomi och kultur. Den postkoloniala teorin tar upp olika sätt för de 

koloniserade att motstå den här domineringen genom att avkolonisera sitt eget land och 

avkolonisera tankar. För att förespråka sin egen befrielse och bättre former av internationella 

9 Jansdotter Samuelsson, Maria: ”Feministisk teologi – vad är det och hur görs det?”  I Kön, Teologi & Etik,  Maria 
Jansdotter Samuelsson, Johanna Gustafsson Lundberg och Annika Borg (red), Lund: Studentlitteratur AB. 2011, s 27
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relationer. Den postkoloniala analysen vill förändra de importerade globala strukturer av förtryck 

och exploatering som existerar.  Även om de postkoloniala teorierna inte undviker att ha en 

internationell karaktär så är de historiskt specifika. Detta när fokus är hur kolonisatörer har 

kontrollerat tidigare koloniala centrum i speciella länder, kontinenter och grupper. Den 

postkoloniala teorin vill förstå och motstå imperialism från olika dominerade kontinenter, länder, 

nationer, kön, ras, klass, etniska grupper och ekonomi. Dube kopplar ihop den postkoloniala teorin 

med feminism. Hon definierar den som en global rörelse av kvinnor och män som vill förstå 

konstruktionen av kvinnor som andra klassens medborgare i samhället och vill förändra denna syn 

så att de blir människor med fulla rättigheter i sin kontext. Dube har sin utgångspunkt från kvinnor 

från andra och tredje världen. Hon ser hur den feministiska analysen av den andra kvinnan har 

påvisat hur den koloniala ideologin har karaktäriserat underkastelse och sett människor som i behov

av att bli räddade. Två och tredje världs kvinnor ser sig själva som både förtryckta av patriarkala 

strukturer i sina egna samhällen, den patriarkala strukturen av kolonisatörer och den imperialistiska 

strukturen av västerländska kvinnor och män. Hon tar upp att västerländska feminister borde vara 

självkritiska och se att de inte själva har undgått den kolonialistiska representationen som finns av 

koloniserade kvinnor och kvinnor från två-tredje världen. 10  

Hon tar utgångspunkt i bland annat Spivak. Hon ställer sig frågan om den underordnade kan 

prata och säger att de inte kan det. Hon säger att det är kvinnliga intellektuella som ska vara 

ansvariga för att representera den som är underordnad. Den intellektuella ska då vara medveten om 

sin egen position och se de olika former av förtryck som finns.  Hon tar även utgångspunkt i 

Mohanty som har riktat kritik mot de universalistiska tendenser som finns av feminismen och att 

utgångspunkten är väst som centrum. Både Mohanty och Spivak lyfter att det är problematiskt att 

definiera de postkoloniala feministiska rummen, då definitionen av vem som kan göra postkolonial 

feminism ser olika utifrån olika teoretiker. Mohanty säger att den postkoloniala kvinnan ska 

representera sig själv medan Spivak säger att den underordnade kvinnan inte kan representera sig 

själv och därför ska representeras av en hög utbildad och självkritisk intellektuell.11 Hon tar upp 

fyra punkter och den första innebär att postkoloniala feminister verkar inom det förflutna och 

nuvarande internationella förtrycket som fortsätter att förtrycka dem i sina nuvarande liv.  Den 

andra punkten tar upp att det internationella förtrycket av tidigare kolonisatörer har påverkat de 

koloniserade kvinnorna. Den tredje punkten är att den avkoloniserade praktiken av två och tredje 

10 Dube, Musa. ”Postcoloniality, feminist spaces and religion”. I  Postcolonialism, Feminism & Religious Discourse , 
Laura E. Donaldson and Kwok Pui-lan(red.) s 100-120 London: Routledge, 2002, s 100-104

11 Dube, Musa ”Postcoloniality, feminist spaces and religion.”, s 107
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världs feminismen tillåter sig att omfamna och möta inhemska och religiösa världssyner. 

Den fjärde punkten är att den postkoloniala feminismen måste möta egna förtryckande 

strukturer kring kön som finns i det inhemska systemet. De postkoloniala feministiska rummen 

verkar inom de världsvida internationella relationer som finns av dominering, förtryck och 

motstånd. Den postkoloniala feminismen vill se hur kvinnor från olika bakgrunder har påverkats 

och är påverkade av kolonialism och i kombination av de patriarkala systemen. 12

Disposition 

Kapitel två inledes med en kort översikt hur den feministiska teologin utvecklades till att bli ett 

globalt fält.  Vidare i kapitel 2 belyser jag vad en postkolonial feministisk teologi innebär och tar 

upp vanliga frågeställningar och teman i den feministiska kristologin. I kapitel 3 går jag vidare och 

analyserar Mercy Amba Oduyoye och hennes kristologi utifrån kontext, Jesus manlighet, befrielse 

och lidande. I Kapitel 4 analyserar jag Jacquelyn Grants kristologi med samma teman som hos 

föregående teolog. I kaptitel 5 sker min slutdiskussion. Där analyserar jag vad postkolonial och 

feministisk teologi kan bidra till den kristologiska diskussionen. Sedan genomför jag en kritisk 

granskning där jag prövar huruvida denna kristologi kan anses vara rimlig.

2. Postkolonial teologi och feministisk kristologi
Rosemary Radford Ruether sammanfattar i en artikel i Feminst Theology hur den feministiska 

teologin har blivit global under de 40 år den varit verksam.  Hon utgår från en amerikansk kontext 

men är medveten om att det går att beskriva att den feministiska teologin hade sin startpunkt i andra

kontexter. De första uttrycken för feminism i ett teologisk sammanhang var i teologiska seminarier 

vid liberala kyrkosamfund, så som metodister, presbyterianer och lutheraner eftersom dessa började 

viga kvinnor som präster. När fler prästvigdes och började studera teologi uppstod också frågan om 

hur feminism är kopplad till teologi och hur feminister tolkar om den kristna tron.  De arbeten som 

hade gjorts av några av de första feministiska teologerna från USA så som Mary Daly, Elizabeth 

Schüssler Fiorenza, Letty Russell och Rosemary Radford Ruether lästes av personer från andra 

kontinenter.  Den feministiska teologin i Latinamerika utvecklades när kristna kvinnor blev kritiskt 

medvetna till befrielseteologin och då började ställa frågor som berörde genus. 

Det som Ruether ser som den andra utvecklingen i den feministiska teologin började under 70 och 

80-talet då afro-amerikaner, asiater, koreaner och latinamerikaner började med teologisk utbildning.

12 Dube, Musa, ”Postcoloniality, feminist spaces and religion”, s 115 ff
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Deras kritik riktades mot att den feministiska teologin innehöll rasistiska tendenser.  En av de 

punkterna som de tog var att kvinnors erfarenheter inte vara samma för alla. De skapade nya namn 

för sin teologiska reflektion utifrån deras kvinnliga och etniska historier. Afro-amerikanerna tog 

namnet womanist, latinamerikanerna kallade sig för mujerista och de koreanska feministerna utgick

från korean minjung.  Deras perspektiv på teologi bidrog till att de fick plats på de teologiska 

fakulteterna. Under den här tiden började det även synas en internationell förändring av feministiska

kristna teologer i Latinamerika, Asien och Afrika.  Den feministiska teologin växte fram i teologiska

cirklar med kvinnor som var utbildade och var involverade i befrielseteologi.  De ville att kvinnligt 

förtryck skulle inkluderas i den befrielseteologin som fanns men som ofta hade sin utgångspunkt 

från mäns erfarenheter.  De ville att den feministiska teologin skulle kontextualiseras utifrån deras 

regionala kontexter. Även om teologin fortfarande är influerad av väst, så har man börjat söka sina 

egna historiska och kulturella rötter och utvecklas i sina egna kontexter över hela världen.13 

Postkolonial feministisk teologi

Kwok Pui-lan  behandlar i sitt första kapitel den postkoloniala föreställningsförmågan och en 

önskan att frigöra sig från detta kolonialistiska syndromet som har haft många olika former.14  

Kwok är inte bara intresserad av att analysera den koloniala diskursen eller dekonstruera den 

västerländskt dominerade vetenskapen, utan också  att se det ömsesidiga beroende av 

kultur som korsats både av de som koloniserade och de som blev koloniserade. Hon vill även se hur

det koloniala systemet av vetenskap har bidragit med sin influens långt efter att kolonisatörerna är 

borta. En annan aspekt som Kwok befäster är att de som har varit progressiva teologer i USA så 

som de feministiska teologerna, befrielseteologer och teologer med utgångspunkt  från sin etniska 

minoritet inte har fokuserat på teologins kollision med kolonialism. Detta trots att de 

uppmärksammat andra kritiska kategorier som genus, klass och ras. 15 När andra vågens feminism 

kom under 1960-talet och feministiska teologer utmanade patriarkatet i kyrkan och samhället så tog 

de inte med hur vita kvinnor har varit i maskopi med kolonialism och slaveri.16  

I sin bok vill Kwok reflektera över den feministiska teologin från ett postkolonialt 

perspektiv. Hon tolkar de teologiska texterna och bibeln utifrån en postkolonial feministisk 

hermeneutik. Den feministiska teologin är inte bara multikulturell utan också interkulturell. Det 

13 Radfod Ruether, Rosemary The Development of Feminist Theology: Becoming Increasinlgy Global and Interfaith, 
Feminist Theology 20 no. 3 (2012): 185-189 DOI: 10.1177/09667350124369115, s. 185-189
14 Kwok, Pui-lan Postcolonial Imagination & Feminist Theology, London:  SCM PRESS, 2004,  s 2
15 Kwok, Pui-lan, aa, s 7 
16 Kwok, Pui-lan, aa, s 18
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multikulturella utgår från att teologin är en del av från flera gemenskaper och kulturella kontexter 

medan det interkulturella innebär att kulturer är sammanlänkande med varandra som ett resultat av 

kolonialism, slaveri och västerländsk kulturell dominans.  Det interkulturella kan ske i kulturer 

medvetet av människor och på ett naturligt vis, men också genom våldsamma medel som vi har sett 

i historien av den moderna tiden.  Det blir därför en viss spänning och motstånd när kulturer förs 

samman med den kultur som är den koloniserande. 17

Den här teologin som görs utifrån kvinnors erfarenheter är ny. Då kvinnor har varit 

representerade men inte representerat sig själva.  Som asiatisk postkolonial feministisk teologi ser 

Kwok tre kritiska rörelser, dessa kan inte ses som linjära utan samverkar på ett komplicerat vis. 

Dessa tre är den historiska, dialogiska och diasporiska föreställningen.18 

Den historiska föreställningen berör hur man återskapar en historia som inte blivit berättad. 

Det första problemet som dyker upp är vilken subjektivitet vi ger till de kvinnor som historiskt inte 

haft subjekt status.19 Den historiska föreställningsförmågan vill inte bara rekonstruera det som har 

varit i det förflutna utan söker också att frige det förflutna så det som är nu är ett liv värt att leva.  

Minnet är ett stark verktyg för att bevara institutionell glömska.  En kvinna från tredje världens 

kropp har upplevt mycket i en förslavad och kolonial kontext. Den har upplevt sådant som hunger, 

piskande, våldtäkt men även motstånd, överlevnad och läkning.  Historien kan inte ses som linjär 

eller progressiv.  Då den är full av för mycket dubbeltydigheter och oförutsägbarheter. 

Den dialogiska föreställningsförmågan framställer en process av kreativ hermeneutik i 

Asien.  Den vill beskriva komplexiteten, de olika multidimensionella kopplingar som finns och de 

olika nivåer av betydelser som ligger bakom det nuvarande uppdraget att relatera bibeln till Asien.

Detta är en dialogisk uppgift eftersom det handlar om ett samtal kring olika religiösa och kulturella 

traditioner.  Den dialogiska föreställningsförmågan vill överbygga öppningen mellan tid och rum 

för att skapa nya horisonter och länka ihop element som är olika i vårt liv så att det blir en helhet.20 

Den teologi från Asien som Kwok beskriver vill skapa en ny teologi som verkar inom den levande 

traditionen i Asien alltså med människors religion och den asiatiska politiken. Dock tycker hon att 

denna teologi har saknat att ta in aspekten hur koloniseringen påverkat länder och kulturen i Asien. 

Hur ska detta möte mellan de som koloniserade och de som blev koloniserade kunna genomföras? 

Det finns flera metoder kring hur dessa möten sker i den postkoloniala litteraturen men det är inte 

lika tydligt inom den teologiska diskursen.  Den tolkning som sker utifrån den dialogiska 

17 Kwok, Pui-lan, Postcolonial Imagination & Feminist Theology, s 20 f
18 Kwok, Pui-lan, aa, s 30 f
19 Kwok, Pui-lan, aa, s 34
20 Kwok, Pui lan, aa 37 f
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förställningen är viktig när den sätts i relation till andra religiösa traditioner och när denna 

tolkningen sker som en kreativ process, men det krävs ett fördjupat engagemang med postkoloniala 

teorier och kulturella studier.  Det är viktigt att belysa att det är olika röster som lyfts och att dessa 

är inte jämlika i en postkolonial värld och även att visa kulturer domininerar mer.  Hon utgår från 

Homi Bhabha som tar upp att när kulturer möts i en postkolonial kontext så är dessa mötena 

genomsyrade av makt och auktoritet. Denna spänning som kan finnas vid kulturella skillnader blir 

tydlig i diskussionen om problem så som ras, klass, kön och sexualitet. Den dialogiska 

föreställningen får begrunda de teoretiska utmaningar som existerar när den dominerade och 

underordnade gruppen möter varandra och de möten som sker mellan människorna och de 

identiteter de bär på. I mötet mellan två kulturer så är inte den makten som existerar dem emellan 

endimensionell eller frivillig, utan full av spänningar och motstånd. Den dialogiska föreställningen 

som finns om kultur är flytande och inte statiskt.  

Den tredje punkten är den diasporiska föreställningen. Diaspora blir allt mer ett globalt 

fenomen på grund av nya kulturella och ekonomiska grupper som har uppstått efter kolonisering. 

Detta har skett genom en påtvingad eller frivillig migration.  Från början så har termen diaspora 

sina rötter i den judiska erfarenheten men är numera ett begrepp som har breddats och finns i flera 

kulturella och geografiska kontexter.  Den diasporiska diskursen är idag flytande och den utmanar 

oss att starta frågor som berör vad som är centrum och periferi, hur det är att ha flera identiteter, hur

relation mellan det som är ”hem” och ”världen” ser ut, de politiska och teoretiska implikationer som

att korsa gränser och identitet hos ett diasporiserat kvinnligt subjekt. Den diasporiska 

föreställningen ser Kwok Pui-lan som en historieberättare. Det är en person som väljer vilka delar 

och legender från det kulturella och historiska minnet som personen bär på för att få ihop en 

berättelse som har berättats vidare i generationer och en berättelse som ändras för varje generation. 

Den vill bidra till att göra det kvinnliga diasporiska subjektet mångfaldigt.  Det är en person som 

förhåller sig till flera saker på samma gång, genom myter som den väver in med exempelvis den 

amerikanska kulturen och historien. 21Den uppgift som den diasporiska föreställningen har är att 

lösa upp den norm för kultur och kristendom som definieras utifrån en västerländsk syn, eftersom 

detta hänger ihop med universalistiskt och kolonialt tänkande. 22 

Kwok har vissa teman som hon utgår ifrån som källor till en postkolonial feministisk 

teologi.  Dessa innefattar kvinnors erfarenheter, bibeln, tradition och förnuft och tar upp hur den har

exkluderat och maskerat röster från mångfaldigt marginaliserade kvinnor  Den postkoloniala 

21 Kwok, Pui-lan Postcolonial Imagination & Feminist Theology, s 41-46 
22 Kwok, Pui-lan, aa, s 48 
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feministiska teologin ska se vidare från en eurocentrisk tradition och ”människans förnuft”. Detta är

ett steg för att kunna uttrycka teologiska visioner. Enligt Rosemary Rosemary Radford Ruether  

feministiska teologin från kvinnors erfarenheter och den har inte haft en stor del i den teologiska 

forskningen. I diskussionen om kvinnors erfarenheter som en källa till den feministiska teologin tar 

Kwok upp fyra problem som finns.  Den första innefattar sanningsanspråket som baseras på 

kvinnors erfarenheter, den andra innefattar den universalistiska tendensen som finns i feministisk 

diskurs, den tredje är den postmoderna utmaningen med subjekt och den fjärde den politiska 

skillnad och solidariteten som finns bland kvinnor. Den feministiska teologen Mary Daly och andra 

vita feministiska teologer såg patriarkatet som den gemensamma fienden för kvinnor och de 

androcentriska tolkningar som gjordes av symboler och olika praktiker.  Delores Williams som var 

womanistisk teolog påpekade att det är stor skillnad mellan vita och svarta kvinnors upplevelser av 

patriarkatet.23 

Det är problematisk att den västerländska normen antas vara utgångspunkt som norm för 

mänsklig erfarenhet då denna tanke kommer från den koloniala erfarenheten.  Om utgångspunkten 

är mänsklig erfarenhet och inte tar in olika kulturer så är det bevis på något som har kolonialistiska 

motiv. 24 Det postkoloniala perspektivet påvisar att patriarkatet inte är detsamma världen över utan 

ser olika ut men att det är skapat med utgångspunkt från den vita blicken.  Det är viktigt att teologin

lyssnar på flera olika röster eftersom det bidrar till kritik av fältet och ger oss förståelse för att en 

identitet formas i mötet med andra. Därför påpekar Kwok Pui-lan att det är viktigt att lyssna till 

andra och att detta är extra viktigt när det är en förtryckt grupp men också till de som har möjlighet 

att förtrycka. 

Den andra punkten som Kwok tar upp är bibeln.  Hon ser bibeln som en källa och resurs för 

teologi och att den är extra viktig för kvinnor som väljer att stanna kvar inom den kristna 

traditionen. Detta eftersom den feministiska teologin utmanar bibelns auktoritet, kanons gränser, 

androcentriska förutfattade meningar av texten och historien av tolkning. 

För att bibeln ska kunna användas som en resurs måste den utifrån en postkolonial situation  

belysa några problem först, innan den kan användas för skapandet av feministisk teologi. Dessa 

problem berör hur bibeln används i den koloniala diskursen, hur kolonialismen har påverkat det 

akademiska studiet av bibeln och de olika läsningar som görs av bibeln utifrån ett postkolonialt 

perspektiv. En del innefattar att bibeln har använts som medel för att förtrycka och passager i bibeln

användes för det syftet, till bland annat politiska och militära anfall av väst. Bibeln användes för att 

23 Kwok, Pui-lan, Postcolonial Imagination & Feminist Theology, s 53 f
24 Kwok, Pui-lan, aa, s 56
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stödja västerländska tankar.25 Hon uppmanar till att lyfta frågor om det historiska medvetandet och 

de antaganden som finns utifrån det. Kritik kan riktas mot den historiska kritiska metoden då andra 

kulturer utgår från sina egna antaganden om historia och vad en kritisk metod är.  Den kritik hon 

lyfter mot metoden är att den ses som universellt giltig.  Men den västerländska historieskrivningen 

är inte universellt giltig utan den måste vidgas. Den postkoloniala kritiken utmanar den 

västerländska tolkningen.  Den kritiserar bland annat de som har haft makt. Den använder bibeln i 

en mångreligiös kontext som situationen ser ut i många av länderna i tredje världen. Den vill ha 

röster från de grupper som har varit marginaliserande och inte har fått höras och den ställer sig 

också i relation till andra hermeneutiska ramverk som finns så som postmodernismen.  När bibeln 

ses utifrån den postkoloniala feministiska kritiken sker det utifrån flera perspektiv och dessa 

perspektiven innefattar ras, klass, erövring och kolonialism.  Det postkoloniala perspektivet bidrar 

till det feministiska studiet kring bibelsyn på många viktiga sätt. Detta eftersom den ifrågasätter de 

existerande paradigm av kvinnor och kön i bibeln och utmanar feministiska problem. Postkoloniala 

teoretiker påpekar att den ojämlikhet som finns mellan könen är bidragande för den koloniala 

rasismen och imperialistiska auktoriteten. Bibeln används selektivt för att legitimera denna 

imperialistiska auktoritet 

Det tredje punkten som Kwok Pui-lan tar upp är tradition. Postkoloniala feministiska 

teologer visar andra perspektiv och frågor som västerländska feministiska kritiker inte lyfter. 

Kvinnor som inte är av europeisk och euro-amerikansk härkomst känner att den västerländska 

teologin ofta ses som en universell tradition för kyrkor i världen. Därför är det viktigt utifrån ett 

postkolonialt perspektiv att vidga begreppet av tradition. Europa måste flyttas från centrum om det 

ska bli en mer mångfacetterade teologisk föreställning eftersom den europeiska teologin är den som 

setts som den kristna traditionella.  Det postkoloniala och multikulturella ger oss en syn på hur den 

kristna traditionen formats med mötet av andra kulturer. Feministiska teologer från olika kulturer 

kritiserar den västerländska kristna traditionen. Men de har också upptäckt att vid skapandet av 

teologi kan de använda sig av myter, legender och andra orala litterära resurser.  I många länder i 

tredje världen så har den vita manliga kristna traditionen varit det som setts normen medan den 

tradition som de själva utgått ifrån blivit kontextuell.  Den västerländska traditionen utmanas av det 

postkoloniala perspektivet. De resurser som ursprungsbefolkningen har ska användas jämlikt och 

tolkas intertextuell med de västerländska källorna.26

Den fjärde och sista punkten som Kwok Pui-lan berör är den om förnuft som är en laddad 

25 Kwok, Pui-lan Postcolonial Imagination & Feminist Theology, s 59 ff
26 Kwok, Pui-lan Postcolonial Imagination & Feminist Theology, s  63-68 
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term för postkoloniala feministiska teologer. Då idén om människans förnuft uppkom i samband 

med upplysningen har de utsatts för en dubbel risk eftersom de som kvinnor sågs som 

känslomässiga och irrationella i relation till män och som koloniserade sågs som barnlika och i 

behov av vitas förmyndarskap.27 Endast ett skifte från manligt till kvinnligt subjekt är inte 

tillräckligt, risken blir att gå in i den roll som mannen haft som har haft överlägsen status.  Utan att 

hänsyn inte tas till att ras, religiös anslutning, sexuell läggning, ålder, fysiska möjligheter och 

kolonialism formar identiteten och personens kunskap.28

Den postkoloniala kritiken visar hur texter i vår nutid är ihopkopplade med koloniala 

intressen i väst.29 Den postkoloniala feministiska kritiken visar hur relationen mellan kolonialism 

och patriarkatet samverkar med varandra och att de utan varandra inte är fullständiga. Med befrielse

som utgångspunkt så blir Jesus den som utmanar patriarkatet men även imperialism, kolonialism 

och militärism. 

 Kwok menar att alla de som hon behandlar i sin bok inte ser sig som postkoloniala 

feminister och därför går det inte heller att benämna dem som sådana. Detta beror på att feminism 

som ämne kan vara svårt att prata om i dessa kontexter då synen på feminism är att den är formad 

av radikala medelklass feminister i väst. När det gäller den postkoloniala teorin kan det bero på att 

den är ny och att den inte har använts i relation till kristna doktriner. Dock betyder inte detta att 

Kwok Pui-lan ser att den postkoloniala feministiska teologin inte hör ihop med vad tredje världens 

kvinnors och inhemsk teologi berör. Då deras skrifter reflekterar kring förståelsen av sociala, 

kulturella och politiska påverkan av kolonialism och neokolonialism. Detta är en teologi som 

fortfarande är i utveckling och det finns inget som täcker den pluralistiska postkoloniala kontexten, 

eftersom erfarenheter av kolonialism inte kan ses som homogena.30 Hon kritiserar att många vita 

feministiska teoretiker och teologer ger prioritet kring frågor som är ihopkopplade med förtrycket 

av kön och belyser det mer än andra former av förtryck så som rasism, klassism, heterosexism och 

kolonialism. Patriarkatet ses som roten till alla samhällsproblem och de ser vita kvinnor som offer 

snarare än som förtryckare.31

 Kwok Pui-lan tar upp den teologin som har skapats i reaktion mot och utmanar den 

traditionella teologin som har definierats utifrån en vit manlig medelklass och eurocentrisk norm. 

Dessa är feministiska teologer så som womanister, mujeristas, latinamerikanska, färgade feminister 

27 Kwok, Pui-lan, aa, s 70
28 Kwok, Pui-lan, aa, s 73
29 Kwok, Pui-lan, aa, s 79
30 Kwok, Pui-lan, aa, s 126
31 Kwok, Pui-lan, aa, s 130 
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och postkoloniala feministiska teologer.  Kwok Pui-lan säger att det viktigaste bidraget för den 

postkoloniala feministiska teologin kommer vara att göra sig en ny föreställning om hur teologi och 

den politiska makten är ihopkopplade med varandra och göra det genom att belysa genus, ras, klass,

sexualitet osv. En viktigt del i den postkoloniala feministiska teologin är hur teologin har formats av

kolonialmakten.32 Kwok tar även upp kristologi och postkolonialism och de mångfaldiga röster som

öppnar upp för att skapa en kreativ teologi om föreställningar om Kristus.33 Målet är att 

dekonstruera de bilder av Kristus som har skapats av vita och koloniala konstruktioner så att 

marginaliserade grupper kan göra sina egna teologiska påståenden om Kristus.34

Feministisk kristologi

Lisa Isherwoods Introducing feminist Christologies lyfter in icke-europeiska röster i centrum som 

en del av debatten om kristologi. Detta mot bakgrund av den skada som koloniserade länderna har 

upplevt med exporten av den europeiska Kristus.35 Det som är centrum i kristologin är 

inkarnationen och det är vad kristologin vill förklara.  Den vill förklara Jesus person och vad den 

har haft för betydelse. Lisa Isherwood beskriver dagens kristologiska debatt som öppen och mer 

berikande än tidigare.36 Den feministiska kristologins centrum är befrielsen och den trycker på 

gränser åt alla håll.  Det är det verkliga livet utifrån män och kvinnor som är startpunkten och 

bibliska historier och andra former av litteraturer är tillagda för att finna vägar vidare. Under den 

korta tiden som feministisk teologi har funnits har den förändrats eftersom den teologi som tar sin 

ansats i människors levda erfarenheter kommer att vara tvungen att vara flexibel och vilja förändras.

Detta är i stor kontrast till teologi som börjar med en absolut verklighet och orubblig metafysik. 

Kristus ansikte kommer att förändras i mötet med nya kontexter.  Då den feministiska 

teologin först var präglad av en vit medelklass så är den nu breddad med flera olika erfarenheter och

därför blir den Kristus som vi möter mer inklusiv och även mer utmanande än vad den har varit i 

den tidigare kristologiska historien. Feministiska teologer berör och använder sig av postmoderna 

och postkoloniala diskurser. 

Det dualistiska kristna tänkandet måste förändras eftersom det har orsakat skada vilket 

berättas utifrån livserfarenheter från kvinnor och män från hela världen.  Den Kristus som kom i 

samband med soldater och missionärer har varit en Kristus som har varit erövrare och är en bild 

32 Kwok, Pui Lan, Postcolonial Imagination & Feminist Theology,  s 144 
33 Kwok, Pui Lan, aa, s 171
34 Kwok, Pui Lan, aa, s 182
35 Isherwood, Lisa, Introducing Feminist Christologies. London: Sheffield academic press, 2001, s 7

36 Isherwood, Lisa, aa, s 9
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som har förstört mycket. Detta eftersom den koloniala Kristus styrde inhemska människor som blev

både utnyttjade och exploaterade.37  I samband med detta så blir den postkoloniala diskursen viktig 

för teologin eftersom den framhäver orättvisor, bland annat de vi ser i samband med den koloniala 

Kristus. Den postkoloniala teorin är även viktigt då den bidrar till nya insikter och sätt att tänka 

kring teologin. Det Lisa Isherwood ser som feministisk kristologi är det som placeras som hjärtat av

skapelsen i det gudomliga och det som är hjärta i människors liv, utan att vara i det dualistiska 

tänkandet. 

En fråga som har varit viktig inom den feministiska kristologin är om en manlig frälsare kan

frälsa kvinnor. Den feministiska teologin ville förstå varför kvinnor blev exkluderade och förstå de 

erfarenheter kvinnor hade i teologin och kyrkan. Orsaken till problemet sågs vara mycket djup och 

ett förslag var att Kristus manlighet kunde var en del av problematiken. En fråga som ställdes i 

samband med det var om Kristus inte kan erfara det kvinnliga, kan då en kvinna bli försonad? 

Kristendomen stod för en universell frälsning, men trots detta förnekade den att kvinnor deltog i alla

delar av livet. Det manliga problemet har varit att det funnits en androcentrisk norm i kristendom 

som har påverkat kvinnor främst då de har setts som underlägsna män.38  

Det är vanligt med bilder i mytologi som är maskulint präglade som en bild där en son offrar

sig till sin far för att det goda ska ske. Historier som dessa skapar ett band mellan far och son. 

Berättelsen berör hur de knyter an till varandra och där fadern lär söner de ovärderliga lektionerna 

om att vara hjälte och den glorifiering som det är att offra sig.  En sådan här historia är i centrum av 

den kristna tron och det är en historia som ses som en universell frälsning. Det är en berättelse som 

har varit problematisk för kvinnor, då den har bidragit att de har gjorts till offer av den eller att de 

känner främmande sig för den. Då kvinnor inte har sett att deras liv pratar om offer och lidande som

något frälsande utan något som krossar den mänsklighet de försöker glädjas i.  De försoningsteorier 

som man har använt utifrån den här historien har varit problematiska för kvinnor.  När kvinnor är 

utgångspunkt i reflektionen påvisar det att försoningsteorier har bidragit till att kvinnor har blivit 

offer.  När en ritual skapades utifrån Jesu lidande och död och sågs som en frälsande handling i 

kristendomen bidrog det till förtryck och missförhållande och det uppmuntrade dessa 

förhållanden.39

En del av den feministiska teologin berör befrielse utifrån de erfarenheter som kvinnor har. 

Då de feministiska teologerna engagerar sig i det som är kvinnors liv. Där Kristus är del av kvinnors

37 Isherwood, Lisa, Introducing Feminist Christologies, s 11 f

38 Isherwood, Lisa, aa, s 15 ff

39 Isherwood, Lisa, aa, s 25 f
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dagliga kamp. 40 Kristus är den som befriar. Men den befrielseteologin som skulle innefatta befrielse

för alla människor misslyckades att ta in aspekten av kvinnor och det är en del av det kvinnliga 

förtrycket.41  

Kristus som förkroppsligad berör det som är kristendomens centrum och som tron utgår 

ifrån, nämligen att Gud blev inkarnerad. Det bidrar till att köttet ses som centralt i att påvisa det 

gudomliga, då ordet blev kött och bodde bland oss. Denna delen har även varit problematisk för 

kvinnor men även för kristendomen. Den teologi som adresserar den problematik som finns i 

inkarnationen utgår från kvinnors erfarenheter. 42 Kristus som förkroppsligad ger oss nya 

utmaningar eftersom den tar upp saker som inte har diskuterats innan när det gäller kvinnors 

kroppar. Kristus kommer vara där Jesus hade sin tydligaste innebörd bland de marginaliserade 

personerna i samhället och där blir frälsningen och Guds rike tydligt. 

Ytterligare en kristologisk bild är Kristus som ekologisk. Traditionellt har mycket av 

kristendomens fokus varit på människan men en inkarnerad religion behöver lägga fokus på hela 

skapelsen. Därför blir ekofeminism viktigt för den kristna teologin. Den normerande kristologin har

utgått från det manliga villkoret som det centrala för de frågor som har berört kultur och produktion.
43 Den Kristus som befriar som utgår från kvinnors erfarenheter med koppling till naturen kräver att 

det sker ett paradigmskifte bort från dominans och mot ett mer ömsesidigt och rättvist sätt för 

produktion.  Det behövs fler bilder som adresserar krisen i ekologi utifrån Kristus. 44

 Feministiska teologer har sett Jesus som centrum för ekoteologi både som förlossare, 

frälsare och den som ser naturen som en del av kosmos.45 När den teologiska reflektionen utgår från

kvinnors egna förkroppsligade erfarenheter och jorden, då förändras teologin.  Den traditionella 

kristendomen har utgått från ett dualistiskt tänkande och en allsmäktig Gud och detta har haft 

negativa konsekvenser för planeten och den icke-mänskliga världen. De patriarkala problemen och 

de sår som finns på jorden och himlen är inte separerade.46 

 En annan kristologisk bild som feministiska teologer har sysslat med är den lidande Kristus.

Kristus som lider har varit en bild som ur många aspekter har använts mot kvinnor. Det segrande 

40 Isherwood, Lisa, Introducing Feminist Christologies,  s 33 

41 Isherwood, Lisa, aa, s 42

42 Isherwood, Lisa, aa, s 52

43 Isherwood, Lisa, aa, s 70 ff

44 Isherwood, Lisa, aa, s 74

45 Isherwood, Lisa, aa, s 84

46 Isherwood, Lisa, aa, s 86
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lidandet har varit något positivt inom kristendomen och detta i kombination med en föreställning 

om manlighet har utgjort en risk för kvinnor och barn.

 Även om många västerländska kvinnor önskar att tona ner eller omtolka Jesu lidande så är 

inte detta hela historien.47 Handikappsteologi är ett sådant exempel, det börjar precis som den 

feministiska teologin med kroppen som utgångspunkt och har den som en positivt plats för den 

teologiska reflektionen. 48Idén om en lidande Kristus har varit problematisk för kvinnor och 

speciellt för de med färg eftersom de har lidit av ett dubbelt förtryck som resultatet av en sådan bild.

Kvinnors engagemang med teologiska koncept förändrar utifrån att erfarenheten är grund och detta 

bidrar till att det blir kontextuell teologi.49  

 En bild som diskuteras inom den feministiska kristologin är att hitta ett kvinnligt ansikte till

Kristus. De har då pratat om Christa eller en Christa gemenskap. Feministiska teologer vill ha bort 

de delar som är förtryckande i de kristologiska symbolerna. De vill hitta en bild som inte är 

patriarkal och en symbol som är mer inkluderande och befriande.50 En sådan ide är Sophia 

traditionen som handlar om visdomen som engagerar sig i frågor berörande den feministiska tanken.

Sophia traditionen är inkluderande och den vill ha rättvisa och förstärkande. Sophia traditionen 

öppnar upp för försonande möjligheter.51

3. Bilden av Kristus i afrikansk teologi.

Kontext 

Oduyoyes utgångspunkt är frågor som berör kristologi och kvinnor och det är utifrån den kontexten 

hon formar sin kristologi. Hon ställer sig frågan vad kvinnor har för relation till kristologi? Vad 

säger kvinnor om kristologi? Finns det en kvinnlig kristologi? Tar den traditionella kristologin in 

perspektiv från kvinnors liv? Hon utgår från det perspektiv som afrikanska kvinnor har om 

Kristus.52 Den afrikanska teologin är en kontextuell teologi och Oduyoye reflekterar över vilka 

bilder av Jesus som kvinnor har inom en afrikansk kontext. För att vi ska förstå vem Jesus har varit, 

är nu och är i framtiden så måste varje generation själva formulera sin tro i relation till nutiden. Den

47 Isherwood, Lisa, Introducing Feminist Christologies, s 87 f 

48 Isherwood, Lisa, aa, s 89

49 Isherwood, Lisa, aa, s 101

50 Isherwood, Lisa, aa, s 103

51  Isherwood, Lisa,aa, s 117 
52 Amoah, Elizabeth and Oduyoye, Mercy Amba. ”The Christ for African Women”. I With Passion and Compassion: 
Third World Women Doing Theology. Virgina Fabella, M.M and Mercy Amba Oduyoy(red.), 35-46. New York: Orbis 
books, 1988, s 35

20



Emma Jansson

teologi som afrikanska kvinnor utgår ifrån relaterar till afrikanska mäns teologi,  då dom har gjort 

de flesta teologiska tolkningar men deras teologi anknyter också till dem som förde kristendomen 

till Afrika. Men numera så kan dock afrikanska kvinnor själva med egna ord formulera det som de 

tror på. Precis som den klassiska kristologin blev formad av judisk religion men även med 

influenser från grekiskt och romerskt håll precis så kommer även afrikanska religioner och kulturer 

forma kristologin. De beskriver bland annat Jesus som stamfader, kung och en äldre broder. Som en 

stamfader så står Jesus mellan mänskligheten och Gud som en talesperson och som Okyeame så är 

Jesus uttolkare och förespråkare. Precis som kristna kallar sig det efter Kristus, så namnger folk sina

barn efter sina förfäder. De säger att Kristus är kung och de kan koppla ihop det med ledare som har

varit både passionerade och modiga när det gäller att bygga gemenskap. De har sett kungliga ledare 

av Akan som har en titel med namnet Osegfey som betyder den som räddar kampen och den 

segrande krigaren. Jesus blir då både stamfader och kunglig.  Ledare sågs som gudomliga alltså var 

det inget problem kring diskussionen om Kristus som både gudomlig och mänsklig.  I flera 

traditionella afrikanska kulturer har de som styrt setts som skyddade av gudomlighet, så när man 

pratar om att Kristus är både gudomlig och mänsklig så behöver man inte gå tillbaka till den 

filosofiska debatten inom tidig kristendom för att förklara gudomligheten.  När kvinnor beskriver 

sin tro har de använt sig av kulturella paradigmer.53

Jesus manlighet 

Dopet i Kristus får oss att se oss själva som en ny mänsklighet utifrån Kristus. Oduyoye tar upp att 

Galaterbrevet 3:27-28 har använts för avskaffandet av slaveri och rasism så visar feminister också 

på att sexism är oförenligt med att vi alla är i Kristus. Kristna döps in i Kristus oavsett vilken social 

status de har. Därför är den mänsklighet som tas in i Kristus lika mycket kvinnors mänsklighet. Det 

finns ingen distinktion mellan könen i treenigheten, kvaliteter som benämns som feminina och 

maskulina är båda med. 54

Befrielsen av kvinnor behöver ske i kyrkan.  Det var Augustinus som sa att kvinnan var skild

från mannen och därför inte Guds avbild, men mannen var skapad till Guds avbild.  Medan Martin 

Luther tyckte att kvinnan endast skulle gå till kyrkan, arbeta i köket och ha hand om barn. I debatten

om kvinnans roll så blir vissa afrikaner överraskade när kristna säger att att det är Kristus vilja att 

kvinnor ska vara fria att utveckla den sanna mänskligheten som Gud förväntar sig av alla 

53 Oduyoye, Mercy Amba: ”Jesus Christ”. I Hope Abundant – Third World and Indigenous Women´s Theology. Kwok 
Pui-Lan, 167-185. New York: Orbis books, 2010, s 167 f
54 Oduyoye, Mercy Amba Hearing and knowing, New York: Orbis books, 1993, s 137
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människor.55 

I den hebreiska historien möter idén om en av Gud sänd person som kom i Messias,  Guds 

smorde. Messias förväntades vara en manlig figur med makt, en härskare över Guds folk och en 

profet kallad av Gud att leda människor.  Messias fortsätter att ses som mäktig och manlig. 

Oduyoye tar upp att de är inte medvetna om konceptet av den väntande personen i den afrikanska 

mytologin. Vissa är memorerade i legender, man de är inte alltid manliga. Det har funnits både män 

och kvinnor som har offrats för att ge fred och välstånd till gemenskaper. 56

Afrikanska kvinnor har en annorlunda erfarenhet och interpretation av den gemensamma 

verkligheten av den levda kristendomen. Ett exempel är när Pobee föreslår att Kristus är Okyeame 

det vill säga Guds härskare och för honom så kan inte Okyeame vara något annat än manlig. I den 

bild av härskaren som finns i Akan-systemet så kan emellertid Okyeame vara både man eller 

kvinna.  

Den Kristus som afrikanska kvinnor tillbedjar, ärar och litar på är den segrande Kristus, i 

medvetande om att ondska är en verklighet. Död och den livsförnekade kraften är en erfarenhet hos 

många kvinnor och så blir den Kristus som stred mot dessa krafter och gav tillbaka hennes barn till 

änkan i Nain, den afrikanska kvinnans Kristus.57 

Oduyoye ser det som att de afrikanska kvinnliga teologerna inte ser några problem med den 

Kristus som kommer från Gud. De känner redan till frälsare som båda kan vara män eller kvinnor. 

De ser att Jesus manlighet har använts orättvist för att exkludera kvinnor men detta hindrar inte att 

det för Jesus själv är normerande att inkludera människor.58  

Befrielse

Den populära bilden av Kristus i teologin i Afrika är främst den som räddar. Vad innebär det, att 

Jesus räddar? Oduyoye menar att svaret på den här frågan är den kristologiska frågan för vår tid. 

Oduyoye tittar på vad Kristus mänsklighet innebär när vi ser den genom sexism och rasism.  Den 

Kristus som finns i Kristendomen berör mänskliga behov på alla nivåer och behovet av frälsning 

finns i Afrika, som för människor världen över.59 Försoning till och i Gud är nyckel för den kristna 

tolkningen av Kristushändelsen som är inom den judisk-kristna frälsningshistorien.  Utifrån den 

55 Oduyoye, Mercy Amba Doughters of Anowa. New York: Orbis books, 1995, s 5

56 Amoah, Elizabeth och Oduyoye, Mercy Amba. ”The Christ for African Women”. I With Passion and Compassion: 
Third World Women Doing Theology s 36
57 Amoah, Elizabeth och Oduyoye, Mercy Amba,  aa, s 43
58 Oduyoye, Mercy Amba: ”Jesus Christ”. I Hope Abundant – Third World and Indigenous Women´s Theology,  s 180
59 Oduyoye, Mercy Amba Beads and Strands:Reflections of an African Woman on Christianity. New york: Orbis book, 
2004,  s 18 f
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kristna förståelsen så är Kristus den som ger oss frälsning. Den Kristus vi finner i Nya Testamentet 

grep kvinnor och män iväg från all dominering, till och med från dödens gap.  Oduyoye utgår från 

två bilder, nämligen krigaren och befriaren och hon ser dessa som två bilder som hör ihop med 

varandra. De bidrar till att ge oss hopp att vara sant mänskliga. Befriaren gör oss fria genom 

processen av frälsning.   

När Gud befriar Israel från slaveriet i Egypten så är det en frälsande handling som kommer 

från Guds nåd. Det är detta som gör att det historiska exodus är fascinerande. För det visar att Guds 

frälsning gäller också samhället när det finns ett system som inte är rättvist. Det som Gud gjorde för

Israel, det var också nödvändigt att göra för de koloniserade människorna i Afrika, och för dem som

hölls i slaveri inom Afrika. 

En tolkning av frälsning som endast fokuserar på att exklusivt återupprätta Guds skadade 

heder och på frälsningen genom Kristus blod, tenderar att leda till debatter som lämnar syndaren 

och slaven som åskådare. Att frälsa är inte bara att köpa tillbaka. Denna del kan överskugga den 

som berör Guds handlade att ta av våra bojor så vi kan vara fullt mänskliga.  Gud griper tag, tar bort

oss från de miljöer som är förtryckande och bryter orättvisa förhållanden och bryter ner 

avhumaniserande strukturer. 

Oduyoye beskriver att frälsning ofta är inkluderat av känslan av att bli räddad. Gud räddar 

från det onda, som död, mord och förföljelse. I psalm 72 så beskrivs Gud som den som försvarar 

fattiga och räddar barn som är nödställda. Hon beskriver att den försoning som Afrika erfar genom 

att vända till Gud genom Kristus inte bara handlar om befrielse från fel religion eller fel regering. 

Utan även från förvrängningen av den mänskliga naturen för att göra det möjligt för några att ta från

andra och för människor att trycka ner mänsklighet hos andra. Gud berör nämligen helheten av 

människans existens och relationen till Gud och andra människor. Befrielsen är Guds plan för att 

göra oss sant mänskliga. Genom att sända Kristus så visade Gud på att fysiskt obehag har en 

begränsad makt. Han ber människor att inte acceptera fysiska smärta fatalistiskt utan med den makt 

människan fått att istället ta slut på den. I Jesus så möter vi en Gud som sätter andra först och räddar

andra. Det är Gudsriket som gör att vi alla blir försonade under Guds lag och gör Jesus till vår 

frälsare.  Folket som räddas av Gud har Guds rike som prioritering. Det är syftet för varför Jesus 

levde och dog och det befriar från principer av makt och rike. Därför så fortsätter vi arbete och leva 

för Gud och detta ser Oduyoye som befrielse.60

Kristologi för afrikanska kvinnor är historien om Jesus som räddar, den som inte bara 

60 Oduyoye, Mercy Amba,  Beads and strands:Reflections of an African Woman on Christianity, s 21-25
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tillkännager men också kommer och lever goda nyheter. Tillkännagivandet innebär Guds befriande 

arbete i historien, men det är också en historia som väljer ut kvinnor för att vara Guds agenter för 

frälsning. Den afrikanska kvinnliga teologin är genom sitt liv och berättande av Jesus den som 

räddar och genom detta där kristologin blir urskiljd.61

Oduyoye tar upp att i den del afrikanska samhällen finns tabu kring menstruation och att 

Kristus är den som befriar från tabun som dessa. Kristus befriar från sjukdom och från uteslutning i 

samhället. Kvinnor är förtrycka och bär på flera bördor, de är förtrycka bland annat genom rasism 

och fattigdom. Kristus motarbetar och upphäver dessa förtryckande strukturer. Kristus transcenderar

och förvandlar kulturen och har befriat oss att göra detsamma. Jesus av Nasaret blir för kvinnor 

Kristus, den smorde som befriar, följeslagaren, vän, lärare och sant barn av kvinnor. Genom hans 

omtanke och barmhärtighet blir han undervisare av alla. Jesus undervisar inte bara genom liknelser 

utan med mirakel, så som brödundret.  Med sina egna händer lagade han vad andra ska äta och han 

är känd för att bryta brödet. Jesus är Kristus är både sant mänsklig och sant gudomlig och endast 

Gud är den sanna barmhärtige. Det är Kristus som har kommit för afrikanska kvinnor och för 

Afrika, frälsaren och befriaren av världen. Kristus blir en verklig vän och följeslagare, befriar 

kvinnor från antaganden av patriarkala samhällen, och ärar, accepterar och sanktionerar singellivet 

såväl som det gifta livet, föräldraskap såväl som om man inte har barn.62 

En kristologi som Oduyoye presenterar som är en av de som är vanligaste i Afrika är Jesus 

som befriare.  En kristologi som handlar om Jesus som befriare använder sig av myter för att 

genomföra underverk där samhällen blir räddande från hunger och våldsamma angrepp från fiender.

Detta sker både fysiskt och andligt.  Hon beskriver att den kristologi som kvinnor ofta utgår ifrån är 

den befriande. Jesus är en bror eller släkting som befriar kvinnor från mäns förtryck. Det är enklare 

för kvinnor att relatera till en Kristus som känner hunger, törst, hemlöshet och ser sig själv som 

förtryckt. Jesus som befriare är ett paradigm för den kulturkritik som många afrikanska kvinnor 

ägnar sig åt.63

Jesus gör genom Guds mission kvinnor fria från sexism, förtryck och marginalisering genom

sin död och uppståndelse.64  Genom att möta den kvinnohatande kulturen blir Jesus befriare för alla.

Berättelsen om hur Jesus botar kvinnan som blöder har blivit en viktigt bild inte bara för helande 

utan också för total befrielse från kulturellt förtryck.65 Det finns ett samband mellan kvinnors 

61 Oduyoye, Mercy Amba Introducing African Womens theology, Sheffield, Sheffield Academic Press Ltd, 2001, s 57 f
62 Amoah, Elizabeth and Oduyoye, Mercy Amba. ”The Christ for African Women.” I With Passion and Compassion:    
Third World Women Doing Theology., 43 ff
63 Oduyoye, Mercy Amba: ”Jesus Christ”  I Hope Abundant – Third World and Indigenous Women´s Theology, s 168
64 Oduyoye, Mercy Amba, ”Jesus Christ”, aa,  s 172
65 Oduyoye, Mercy Amba, aa, s 174
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erfarenheter och befrielsen i Jesus som får oss att upptäcka de band som Gud binder med olika 

kvinnor i evangelierna.66 Kvinnor tar inte efter lidandet utan gör det istället till en källa för befrielse 

och den befrielsen bidrar till en helhet av livet. Kristologin har direkt relevans för kvinnornas liv.67 

Lidande

På en kontinent där lidande inte ser ut att ta slut, så är en lidande Kristus en attraktiv bild för då kan 

Kristus vara en följeslagare. För den afrikanska tanken, så behöver alla födelser vara som födelse 

verkar: det måste leda till en ny födelse, så att kvinnor föder en annan som i sin tur kan föda det 

nya. I en kontinent där hunger, törst och hemlöshet är ständig verklighet för miljoner, så är Jesus en 

följeslagare. Kvinnor vet att även om Jesus tog på sig sig hunger frivilligt så visade han att lidande 

inte är Guds plan. Det finns en betoning av den segrande Kristus i afrikansk kvinnlig andlighet. 

Denna kristologi visar strukturer i världen och mänskliga erfarenheter som påverkar afrikaner 

negativt, så som fällandet av träd i Brasilien och att torka intensifieras i Sahel.  Så de kvinnliga 

teologerna som reflekterar kring betydelsen av Jesus i sina liv undviker inte den sociopolitiska och 

ekonomiska analysen. De gör detta i både nationella och globala kontexter, men framförallt så gör 

de detta i sina dagliga liv som kvinnor i gemenskap. Genom detta så gör de vad Jesus gjorde.68

Jesus beskrivs som Guds lidande tjänare  Messias är tjänaren som lider men vars närvaro 

alltid säger att Guds framtid för mänskligheten står okränkt trots allt som händer.   

Afrikaner vill ha en helhets bild av livet. Det kräver en Kristus som berör hela livet och som 

visar att det inte finns något som inte är Guds angelägenhet. Behovet att nytolka Kristologi i Afrika 

kan bli illustrerad av frågor kring lidande som afrikanska studenter ofta ställer. Det går att läsa i 

Gamla testamentet att Gud inte tillåter mänskligt lidande, så varför använder Gud då korset som 

vägen för frälsning. Om Jesus av Nasaret, Kristus representerar ”det rätta och de goda av att vara 

människa” vad säger det om mänskligt lidande och speciellt frivilligt accepterade av begränsande 

tillstånd? 

 Jesus Kristus är liv där människor upplever att de blivit överskuggade av död och han ger 

även liv där fysiskt död har kommit för tidigt. Hans accepterade av död kan också läsas som ett 

resultat av kärlek, eftersom Gud endast kan fostra kärlek även om det passerar genom död. För 

Afrika måste det handla om att vända död till liv. 

Oduyoye tar upp den teologi som är skapad av män från Afrika. En av personerna är Kwesi 

66 Oduyoye, Mercy Amba, ”Jesus Christ”,  Hope Abundant – Third World and Indigenous Women´s Theolog, s 176
67 Oduyoye, Mercy Amba, ”Jesus Christ”, aa, s 178 f

68 Oduyoye, Mercy Amba, Introducing African womens theology,  s 57
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Dickson som skriver om korset och han understryker korsets frälsande natur och visar att det är en 

stark symbol för kristologi i Afrika. Död är ett tillfälle för att söka mer liv.  Villigheten att lida för 

att andra ska ha få mer liv är en idé som har betytt mycket för afrikansk ideologi enligt honom. 

En annan person är Setiloane, hans teologi om korset fokuserar på Guds prioriterade val för 

de fattiga till slutet så att de ska ledas ut från fångenskap av avhumaniserade villkor. För honom är 

den korsfästa Kristus den afrikanska Kristus och korset är basen för hopp i Afrika. 69

Jesus ses som en vän till både de som är andligt eller fysiskt sjuka. Bilden av Jesus är den 

som hjälper människor att bära sorg, ensamhet och lidande.70 Den Kristus som vi möter är en som 

berör hela livet. Oduyoye tar upp ett exempel med en nigeriansk kvinna som är offer under många 

olika förtryck och saker så som ondskefulla krafter, hunger, barnadödlighet men även ett förtryck 

som är tredubbelt som utgår från kultur, religion och socioekonomi. Frågan blir då vad Jesus får för 

roll i en sådan här situation.  Den Jesus som tar på sig svagheten själv som sker i inkarnationen blir 

då en lidande Kristus men också befriare och vän.

Oduyoye hänvisar till Sougas teologi som länkar lidande och Kristus uppståndelse med 

kvinnor. En kvinna i tredje världen kan besegra historisk förtryck genom Jesus korsfästa kärlek. Där

Jesus bär på ett budskap av befrielse för alla människor och speciellt de människor som inte har det 

bra. Jesus gör kvinnor fria från svaghet och lidande. En annan framträdande bild bland afrikanska 

kvinnoteologer är Jesus som en lidande tjänare. Jesus är den som identifierar sig med lidandet och 

speciellt lidandet hos kvinnor. Den lidande kärleken läker mänsklighetens skador. Kristus som 

helaren är en annan populär bild.  Den lidande kärleken verkar inom inkarnationer och tar bort det 

som döljer den glädje som är den sanna mänskligheten. Delandet befriar från det onda och de 

krafter som förnekar livet.71 

Sammanfattning

Kontextens betydelse för Oduyoye utgår från kvinnors erfarenheter i den afrikanska kontexten. Den 

är även en kontextuell teologi. Teologin måste ha sin utgångspunkt i vår tro i relation till vår tid nu. 

Den afrikanska religionen och kulturen formar den teologi som skapas. De kopplar ihop 

traditionella bilder de har haft med kristologin. 

Vad gäller frågan om Jesus manlighet ses som ett problem för Oduyoye tar hon upp att 

mänskligheten i Kristus är lika mycket kvinnlig och manlig utifrån dopet. Hon tar upp Jesus 

69 Amoah, Elizabeth and Oduyoye, Mercy Amba. ”The Christ for African Women”. I With Passion and Compassion: 
Third World Women Doing Yheology, s 37- 41
70 Oduyoye, Mercy Amba: ”Jesus Christ”, Hope Abundant – Third World and Indigenous Women´s Theology, s 173
71 Oduyoye, Mercy Amba: ”Jesus Christ”, aa, s 175-177
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manlighet med historier om frälsaren från den egna kulturen och kontexten och där har frälsare  

traditionellt kunna vara både män och kvinnor. Så eftersom afrikaner redan känner till frälsaren som

både män och kvinnor ses detta inte som ett problem. Det som ses som ett problem är när Jesus 

manlighet används för att exkludera kvinnor eftersom Jesus ses själv som en som inkluderade 

människor. 

Befrielsen är en viktigt del av den teologi som Oduyoye utgår ifrån. Där vi möter Jesus som 

den som befriar. En viktigt bild av Jesus är den som räddar.  Befrielsen är en del för att göra oss sant

mänskliga. Kristus befriar från sjukdomar och uteslutning i samhället. Kvinnor är dubbelt förtryckta

under rasism och fattigdom.  Kristus ses som en vän och följeslagare som befriar kvinnor från 

patriarkala samhällen.  En kristologi där Jesus befriar innefattar att samhällen blir räddade från 

hunger och våldsamma angrepp från fiender. Det är en befrielse som är både fysisk och andlig. En 

kristologi som är vanlig för kvinnor att utgå ifrån är just den som utgår från befrielse. Jesus är den 

som gör kvinnor fria från olika former av förtryck genom sin död och uppståndelse. 

En lidande Kristus är en attraktiv bild för den ser Kristus som följeslagare. Jesus visar att 

lidandet inte är den plan Gud har för människor. Jesus ses som en person som berör hela livet. Jesus

bidrar med liv där saker är överskuggade med död och ger liv där fysisk död har kommit för tidigt. 

Jesus hjälper den som bär på sorg, ensamhet och lidande. När Jesus själv tar på sig det som är 

svaghet då blir inkarnationen en lidande Kristus men även en vän och en som befriar. Jesus gör 

kvinnor fria från svaghet och lidande. En annan bild som är framträdande för afrikanska kvinnor är 

Jesus som en lidande tjänare. Jesus identifierar med lidandet hos kvinnor och hans lidande kärlek 

kan läka skador hos mänskligheten. 

4. En womanistisk kristologi. 

Kontext

En del kristna feminister har använt kvinnors erfarenheter som kontexten för att göra feministisk 

teologi. De hävdar sin rätt att ställa teologiska frågor utifrån sin erfarenhet, det vi kallar en 

kontextuell teologi. De har utmanat förställningar och tolkningar som är mer etablerade utifrån 

egenskapen av att vara kvinna och att Jesus har använts för att godkänna de tolkningarna.  

Kvinnliga teologer har börjat att omvärdera kristologin genom att utgå från kvinnors erfarenheter 

som den primära kontexten. Jacquelyn Grant tar upp de begränsningar som finns med den 

feministiska kristologin när den primära källan är kvinnors erfarenheter och kontext och när den blir

utmanad av svarta kvinnors erfarenheter. Hon argumenterar för att rasism, sexism, klassism och 
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förtryck är utgångspunkten när man vill skapa en teologi och kristologi som är en helhet.  Den här 

helhetsanalysen ger en helhetsteologi och kristologi och den utgår från svarta kvinnors som 

representerar ett förkroppsligade av detta trefaldiga förtryck. Denna befrielse är en helhet, snarare 

än att den bara delvis ger befrielse. Grant utgår från konceptet av att kontextualisera som sin metod 

i boken. Feministisk teologi utgår från kontexten som är kvinnors erfarenheter och hur den berör 

kampen i kyrkan och samhället. Kristologin måste utgå från det större feministiska perspektivet. 

Den primära källan är kvinnors erfarenhet vid skapandet av teologi och det är denna kontext som 

det feministiska kommer ifrån.72 

De kvinnor som hon använder sig av i sin bok är noga utvalda utifrån de bidrag som de har 

haft i den feministiska diskussionen i den svarta kyrkan och samhället under 1800- 1900-talet. För 

att beskriva den kontext som svarta kvinnor levde under i USA finns två viktiga historiska fenomen.

Dessa historiska fenomen är svarta kvinnor som levde i slaveri och svarta kvinnor som arbetade 

med hushållsarbete. Grant undersöker dessa två i den svarta kvinnans tillvaro och studerar hur de 

har påverkats av rasism, sexism och klassism. Hon utgår från att det går att hitta teologiska 

perspektiv och kristologiska tankar även om dessa kvinnor inte var systematiska teologer.73 Det hon 

definierar som kvinnors erfarenheter är händelser, känslor och kamper som kvinnor möter under 

olika omständigheter i livet.  Grant ser att flera av kvinnors erfarenheter hänger ihop med varandra 

inbördes och detta utifrån dimensioner som är historiska och politiska utifrån de erfarenheter som 

kvinnorna har.  Den feministiska teologin är även relaterad till kyrkan.  Därför är det en av de 

områden som är Grant fokuserar på, men hon berör även teologin i relation till samhället. Precis 

som befrielseteologer så använder sig feministiska teologer av sina erfarenheter som kvinnor för att 

bestämma vilka frågor som ställs för att ta reda på vilken betydelse Jesus har.  Den feministiska 

teologin skakar av sig den manliga grund som har funnits i skapandet av teologi. Den kristologiska 

tolkningen tar plats inom en kontext som bygger på erfarenheter,  så innan kvinnor reflekterar kring 

Jesus så behöver de rätten att hävda sin plats och sina erfarenheter, så att de kristologiska 

erfarenheterna blir deras.74 Och den feministiska kristologins utgångspunkt är att kvinnors 

erfarenheters ska få ta plats i relationen till teologi och kristologi. Och när den blir en giltig källa till

teologi så ger detta kvinnors erfarenheter en helt ny riktning.75 Jaquelyn Grant talar om att 

72 Grant, Jacquelyn White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: Feminist Christology and Womanist Respons. 

Atlanta, Georgia: ,  1989, s 2 f

73 Grant, Jacquelyn, aa, s 7

74 Grant, Jacquelyn, aa, s 9- 11

75 Grant, Jacquelyn, aa, s 47
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womanistisk teologi ska byggas på en läsning av bibeln som är relaterad till nutida erfarenheter. Det

är detta perspektiv som gör så det blir begripligt för människor som är förtryckta.76 Det är Kristus 

som utmanar att ställa nya frågor utifrån den kontexten vi befinner oss i.77 

Jesus manlighet 

Grant belyser att det finns ett kristologiskt problem som syns i diskussionen om prästvigning och 

ledarskap för kvinnor i kyrkan. Frågan om kvinnors kamp i kyrkan är politisk utifrån att den berör 

prästvigning och ledarskap men även att den innefattar teologiska problem. De teologiska problem 

formuleras utifrån om kvinnor är människor och kan representera Kristus. Den fråga som Grant 

ställer sig är vilken betydelse Jesus får idag i relation till den kamp som kvinnor för?  

Problematiken diskuteras utifrån de politiska kamper som har förts i olika kyrkor av kvinnor och det

är i den här kontexten som nya frågor börjar formuleras, bland annat de kristologiska. 78

Vad är problematisk kring kristologi för feminister? Varför är ofta argument emot kvinnor 

ofta kristologiska när det är i relation till deras förtryck och underkastelse? Det problematiska har 

varit utifrån det faktum att Jesus var man.  Det är den här problematiken som har hindrat och gjort 

det svårare för kvinnor att inneha ledarskapsroller i kyrkan och i samhället. Grant ställer sig frågan 

vad kvinnors status i kyrkan och samhället har att göra med Jesus Kristus?  Detta  är hennes grund i 

den kristologiska undersökning hon gör.  Grant argumenterar för att det finns en koppling mellan 

hur vi uppfattar Jesus och oss själva. Den sociala kontexten begränsar människan och detta har gjort

att Jesus Kristus har definierats utifrån hans manliga medvetande.  Det är framförallt män som har 

format teologin och därför har deras tolkning varit den som har setts som normativ. Jesus Kristus 

har använts för att belägga den syn som har funnits kring kvinnors status. Den kritiska fråga som 

Grant tar upp handlar om hur kyrkan har berättat om Jesus och hur detta har stått i relation till dess 

kvinnosyn 79 

Det som blir det centrala problemet i den kristna trosåskådningen för feminister är 

framförallt kristologin. Därför är det centralt fokus i Grants bok. 80 Den utveckling som har skett av 

den feministiska kristologin ger mening till evangeliet om Jesus Kristus för oss idag och påverkar 

76 Grant, Jacquelyn, White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: Feminist Christology and Womanist Respone, s 

212

77 Grant, Jacquelyn, aa, s 220

78 Grant, Jacquelyn, aa s 9 

79 Grant, Jacquelyn, aa, s 63 f 

80 Grant, Jacquelyn , aa, s 46
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att kvinnor kan bli befriade från de strukturer som har gjort att de inte har varit delaktiga i 

mänskligheten på samma sätt. Den feministiska kristologin vill att teologin ska se på kvinnors 

erfarenheter i relation till teologin och kristologin. För det perspektiv som kvinnors erfarenheter 

innebär bidrar med en ny syn på teologi. 

Kristologiska tolkningar har bidragit till att stödja det förtryck som finns av kvinnor i kyrkan

och i samhället. I början av boken så inleder Grant med frågan hur Jesus kan kopplas ihop med den 

status som kvinnor har just i kyrkan och samhället. Ett svar på den frågan är att visa teologer utgick 

från Jesus Kristus. Han blev den som fick legitimera förtrycket av kvinnor. Grant vill även få svar 

på varför många av de argument som stöttar förtrycket av kvinnor ofta är kristologiska. Jesus 

Kristus är det som den kristna tron utgår ifrån därför utgår teologer ifrån honom när de ska hitta 

grunden och tolka trons natur. Det är så deras analys tolkas att vara autentisk och auktoritär till att 

definiera vad den kristna tron innebär. Därför om vi kunde påvisa att Jesus såg statusen av kvinnor 

som något som kunde tolereras i samhället då skulle detta kunna ses som något som kan vara så för 

evigt. 

Problematiken med kvinnors underordnade status kan besvaras om vi utgår från problemet 

som berör ledarskap. Då upptäcker vi att kvinnor generellt har blivit utestängda från ledande 

positioner i samhället. Eftersom kvinnor har betraktats som det kön som är svagare och inte är 

psykologiskt eller politiskt utrustade att vara ledare. Den roll som har tilldelats kvinnor har varit 

ihopkopplad med familjen, så som att vara mamma, fru och ta hand om hemmet. Där kvinnor bara 

varit ett stöd i struktur för det ledarskap som män har, så som när det gäller affär, politik eller 

religion. Utifrån problematiken som diskuteras i kapitlet kring prästvigning av kvinnor så visar detta

att det också är ett problem som existerar i kyrkan. Uteslutningen av kvinnor från ledande positioner

har i kyrkan ungefär samma anledningar som de som går att se i samhället, men utgår från 

historiska, bibliska och teologiska försvar.  Problemet med ledarskap kan ses som bredare men de 

argument som uttrycks mot kvinnors möjlighet att ha ledarroller är ungefär detsamma, men de är 

mer inriktade specifikt mot att kvinnors inte ska prästvigas.  Ett argument som oftast används mot 

att kvinnor ska prästvigas är att Jesus lärjungar var män.  Om Jesus skulle vilja ha kvinnor då hade 

han inkluderat dem bland de 12 lärjungarna. Men eftersom han inte gjorde det ska kvinnor inte bli 

präster. Det är problematisk att bryta en tradition där det endast har varit män som ledare. Det sågs 

som psykologisk förvirrande och historiskt splittrande att kvinnor skulle kunna representera 

ämbetet. Att bryta den katolska traditionen där det endast har varit män som är ledare är inte lätt. 

De argument som anförs berör framförallt vem Jesus valde eller vem han själv var.  Det 
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politiska beslut att Jesus valde tolv manliga lärjungar och som inneburit att det varit en apostolisk 

följd förstoras av den ontologiska frågan om vem/vad Jesus var.  John Paul Boyer lägger fram det 

på ett bra sätt. Att Jesus var jude, palestinier och en man från första århundradet kan ses som 

tillfälligheter för Kristus mänsklighet, men att han var man istället för kvinna uppfattas däremot 

som ytterst väsentligt för hans mänsklighet. Argumentationen är att Kristus aldrig hade kunnat varit 

en kvinna utan haft en annan personlighet.  

Det finns en problematik i argumentation ”i persona christi” som står för Kristus person 

eftersom det i den katolska traditionen är prästens sakramentala natur som konkretiserar problemet. 

Påven Paul utkom 1976 med en deklaration som berörde om kvinnor kan bli präster. Franjo 

Cardinal Seper presenterade denna deklaration och där kom det fram att det är Guds avbild som är 

huvudproblemet i denna fråga som berör prästvigningen. När Kristus roll uttrycks sakramentalt så 

förväntas en naturlig likhet mellan Kristus och prästen i rollen av Kristus och om inte prästen är en 

man så är det svårt att se prästen som en bild av Kristus. Senare deklarerade den katolska kyrkan att 

eftersom prästen representerar Kristus själv, så är han faktiskt i sin person Kristus. Stuart säger att 

om könet på prästen skulle ändras då skulle även bilden av Gud ändras. Dessa argument har funnits 

i andra kyrkor också mot att kvinnor ska kunna vara ledare i kyrkan. Det som blir tydligt är att 

frågan om ledarskap och prästvigning för kvinnor är kopplad till frågan att Jesus var man. Teologer 

och kristna använder sig av detta kristologiska argument för att stödja företrädet av Jesu manlighet. 

Det är inte bara viktigt att Jesus blev människa, eller att Jesus var både gud och människa, men att 

Gud blev man. Därför ses Jesus som både gudomlig och man. Detta har bidragit till att Jesus 

manlighet har sett som det viktiga som definierar vem Jesus Kristus är och detta är den kristologiska

frågan. Därför kommer frågan fram om Jesus kan vara en källa till frälsning för kvinnor utifrån det 

faktum att den manliga Jesus har varit en grund i förtrycket av kvinnor. Denna frågan berör både 

kristologin och soteriologi.81 

Kristologin skapades i kontexten av patriarkatet och vad får då Jesus manlighet för betydelse

i ett patriarkalt samhälle?  Den feministiska kristologin har två uppgifter när den berör frågor om 

patriarkatet. Den första innebär att den feministiska kristologin ska visa på hur traditionella manliga

artikulerade kristologier har används för att hålla fast kvinnor snarare än att rädda dem. 

Den andra punkten innebär att den feministiska kristologin ska visa på konstruktiva medel för 

befrielse för kvinnor genom befrielsen av Jesus Kristus från förtryck och tolkningar som är 

förvridna. Grant föreslår att när detta ska ske så måste kristologin och soteriologin hållas i dialektal 

81 Grant, Jacquelyn , White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: feminist christology and womanist respone, s 

74-78
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spänning till varandra, den ena kan inte finans utan den andra. Kristologin har varit problematisk 

sedan den först formulerades för kvinnor. Då Guds inkarnation blev unikt representerad i den 

historisk manliga personen Jesus. Det är detta som bidrag till att det varit en sådan ensidig 

kristologisk tolkning genom historien av teologi. Därför behöver kvinnor om de ska bli frälsta skapa

ny kristologi och strata med de frågor som utgår från deras egna erfarenheter.82 Argumenten här är 

att eftersom Jesus var man, så måste också de som representerar honom vara manliga. Kvinnor 

representerar inte den här bilden och detta är något som inte går att diskutera. 

Jaquelyn Grant tar utgångspunkt i två personer i diskussionen om Jesus manlighet. En av 

dessa är Jarena Lee som argumenterar för att kvinnor också har rätt till att predika. Hon 

argumenterar för att Jesus dog både för kvinnor och för män. Jesu korsfästelse var universell 

frälsning, det var inte bara frälsning för män eller endast en frälsning för vita. Jesus död på korset är

likvärdig för alla. Hon betonar att i den här frågan finns ett ontologiskt problem.  Det problemet 

innefattar att om nu Jesus var en manlig frälsare så är det Jesus manlighet som skulle vara det 

centrala. Men om vi ser Kristus som frälsare för alla, då är det hans mänsklighet och helheten av 

honom som är det som är viktigt. 

Den andra person som Jaquelyn Grant utgår ifrån är Sojourner Truth. Hon är också 

medveten om den problematik som Lee tar upp. Hon tar upp det faktum att vissa forskare och ledare

i kyrkan kopplar Jesus manligt med Evas synd som relateras till kvinnors status. I hennes kända tal 

”Ain´t I a woman” utmanar hon den här argumentationen.  Där tar hon upp aspekten att Kristus kom

från både Gud och en kvinna och att mannen hade inget att göra med honom. Hon argumenterar att 

om den första kvinnan som Gud skapade hade möjligheten att vända upp och ner på vår värld, så 

argumenterar hon för att vi kvinnor också har den möjligheten.  Grant håller med både Lee och 

Sojourner att det som är det viktiga med Jesus inte är att han är manlig, utan att hans betydelse 

ligger i hans mänsklighet.  Utifrån detta så befäster de att de viktigaste händelserna i Jesus liv var 

hans liv, prästerliga arbete, korsfästelsen och uppståndelsen. Detta är dessa händelserna som gör att 

det blir konkret.  Gud blir konkret inte bara genom mannen Jesus, för han blev korsfäst, men han är 

också viktigt för de som tar emot den utmaningen som den uppståndne frälsaren Kristus ger.  Det 

resulterade att Lee argumenterade att kvinnor fick predika och för Sojourner fick det betydelsen att 

kvinnor också har möjlighet att rädda världen. Det betydde även att Kristus var med i de 

erfarenheterna som de svarta kvinnorna bar på.  Problematiken ligger i de teologiska och 

82Grant,  Jacquelyn, White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: Feminist Christology and Womanist respone, s 
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kristologiska frågorna som berör bilder och symboler.83

Befrielse

Den svarta feminismen utgår från det tredimensionella förtryck som svarta kvinnor upplever. Dessa 

tre är ras, kön och klass. Den mänskliga befrielsen kan inte uppnås om man endast tittar på ett av 

dessa förtryck. Befrielsen måste utgå från en multidimensionell analys. Svarta kvinnors erfarenheter

har både varit ignorerade av vita feminister och svarta män som kämpade för befrielse. En 

womanistisk teologi har svarta kvinnors erfarenheter som sin utgångspunkt. Detta utifrån svarta 

kvinnors erfarenheter i samhället men också i kyrkan. Den visar på att de svarta kvinnorna ofta har 

förkastat den förtryckande strukturen i kyrkan.  Den womanistiska teologin utgår från svarta 

kvinnors liv och erfarenheter och tolkar detta på ett meningsfullt sätt utifrån den kristna tron. Svarta

teologer har tagit kärnan av betydelsen av Jesu liv och tolkat den i relation till svarta människor och 

till viss del så inkluderas också svarta kvinnor i detta. En viktigt punkt för de är att den historiska 

Jesus är viktigt för att förstå vem han var och vad det får för betydelse för oss idag. De utgår från att

Jesus är Kristus, alltså den inkarnerade Guden. Utifrån deras erfarenhet som belyser dem att Jesus 

står för frihet. Där friheten som Jesus ger innebär frihet från socialpsykologiska, psykokulturella, 

ekonomiska och politiska förtryck av svarta människor. Jesus blir en politisk Messias. Hans 

definition av hans prästerskap innefattar att fria människor från slaveri. Jesus identifierade sig med 

de som ansågs som de minsta i samhället och i dagens Amerika så är det svarta personen. Det leder 

till att identifikation är så betydande att Jesus blir svart.84  

Grant beskriver den feministiska befrielseteologin och riktar sedan kritik mot den. Hennes 

utgångspunkt är Letty Rusell som är från en reformerad tradition och Rosemary Ruether Radford 

som är från en katolsk tradition. För feministiska befrielse teologer är bibeln endast en av många 

källor. De analyserar bibeln utifrån ett feministisk perspektiv och har en kritisk utgångspunkt.  För 

Letty Russel är ett av bibelns centrala budskap kvinnors befrielse.  För Ruether handlar det om att 

ge mening till Jesus mänsklighet och att det är möjligt även fast att bibeln skrevs i en patriarkal 

tradition och båda ser detta som både en befriande och kritisk dimension. Feministisk befrielse 

teologi måste ha kvinnors frågor om utgångspunkt.  Grant delar in befrielse feministerna efter de 

som är mer konservativa och de som är mer liberala och intar en vänsterposition Där Rusell står för 

83 Grant,  Jacquelyn White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: Feminist Christology and Womanist Respone, s 
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det mer konservativa perspektivet och Ruether för det mer liberala.85 Rusell utgår från en mer 

konservativ ståndpunkt utifrån två anledningar.  Hon har störst fokus på bibeln och är noggrann med

den bibliska undersökningen. Hon omtolkar bibliska symboler och ser vad de betyder för oss idag. 

Hon representerar därför synen att bibeln är primär inom den vita feministiska befrielseteologin.  

Den andra punkten utgår från hennes hantering av tradition där hon hanterar gamla koncept men 

öppnar upp dem så att kvinnor också har möjligt att delta och reformera strukturer.  Som 

utgångspunkt har hon kvinnors befrielse i sin teologi och vill bidra till jämställdhet mellan könen.  

Hon utgår från reflektioner från sitt egna liv som relateras till evangeliet. Den feministiska teologin 

kommer från erfarenheten av förtryck i samhället.  Kvinnor behöver bli fria från den tradition som 

har varit förtryckande.  Detta genom att acceptera den del traditionen som är betydelsefull för att 

människan ska kunna bli befriad utifrån ett feministiskt perspektiv i vårt samhälle idag.86 Russell 

vill att vi ska koppla ifrån Kristus verksamhet från hans manlighet. Istället ska han ses i samband 

med att ”vara den nya människan”.  Då Jesus manlighet endast är något tillfälligt och Jesus 

mänsklighet är det som är det centrala. Den nya människans innebörd är eskatologiskt. Den 

eskatologiska hermeneutiken som används betyder att vi ska ifrågasätta våra handlingar och även 

samhället med det eskatologiska budskapet som vi möter i bibeln.  Där utgångspunkten är våra egna

liv och från människor som har erfarenheter där de längtar efter befrielse. Det eskatologiska 

budskapet är att Gud gör oss fria.87 Jesus står för befrielsen och gör de relationer som är ojämlika till

jämlika och leder oss in i frihet.  

Ruether är själv medveten att hon utgår från ett perspektiv som är vänster då hon tidigt i sitt 

liv var emot sådant som rasism, klassism, imperialism och sexism.  Tre punkter som hon har i sin 

befrielse feminism som utgår från kontexten vid skapandet av teologi. Dessa tre är kvinnors sociala 

villkor, hur det villkoret har fungerat för att förtrycka kvinnor och hur hon relaterar sexism till andra

former av förtryck.88 Det skapades en negativ dualism mellan män och kvinnor.  Där män hade makt

över kvinnor och denna dualismen har stannat kvar inom både den protestantiska och katolska 

traditionen.89

Kritiken av tradition påverkar det förslag om kristologi som Ruethar har.  En del av hennes 

85 Grant, Jacquelyn, White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: Feminist Christology and Womanist respone, s 
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kristologi är att hon relaterar sexism till andra former av förtryck som rasism, klassism, 

antisemitism och häxor.  Ruethers diskussion kring rasism centrerar kring det outtalade kriget 

mellan svart teologi och feministisk teologi.  Hon ser att det finns sociala omständigheter som har 

gjort att svarta och vita kvinnor har varit skilda. Hon vill att kvinnor ska få tillbaka en mänsklighet 

som är större än sexistiska och rasistiska lojaliteter. Det inte outtalade kriget mellan rasism och 

sexism har gjort det svårt för vita kvinnor och svarta män att hävda deras egna rasism och sexism.  

Det fanns rasism inom kvinnorörelsen mot svarta. Kvinnorörelsen hade missat en analys som 

innehöll både klass och ras.  Om endast sexism ses som den ultimata formen av förtryck så mörkar 

man sättet som sexism är integrerad strukturellt med klass och ras.  Ruether vill att strukturen av 

sexism ska ses tillsammans med andra strukturer och att kvinnorörelsen ska vara en kontext av olika

grupper.  Det var inte bara kvinnorörelsen som bara innehöll en analys, utan även den svarta 

rörelsen. Där låg fokuset på befrielsen av svarta män och inkluderade inte sexism och 

klassfördomar. 

Hon tar även aspekten att den svarta kyrkan har missat att räkna in den lägsta klassen av 

svarta. Den svarta kyrkan har blivit en medelklassgemenskap. Den sexism och klassfördomar som 

finns i den svarta kyrkan och gemenskapen har bidragit till främlingskap för svarta kvinnor och de 

svarta av lägre klass. Därför ser Grant det inte som en teologi för de flesta svarta människor men 

hon ser att den funkar för att konfrontera den vita makten som har funnits.

Det finns ett problem mellan den överordnade och underordnade relationen. Hon vill ha en 

kontext där domineringen av alla relation när det beror ras, kön, klass och miljö bryts ner bland 

människor för att nå en gemensam jämlikhet.90 

Genom att fokusera på det befriande perspektivet av den historiska Jesus, så kan vi landa i 

den riktiga betydelsen av kristologi. Med ett sådant fokus ser vi att Kristus primära fokus var att 

befria de fattiga och de förtryckta och att återställa en rättvis ordning. 

Hon finner att vi måste röra oss mot en mer ekologisk-befrielse världssyn för att ta seriöst på

hur hela skapelsen hänger ihop.  Patriarkatet hör ihop med den dominering som har varit av naturen.

Våldet mot naturen är speciellt relaterat till våldet av kvinnor i den patriarkala kulturen. Det är 

ingen olycka att naturen är symboliserad som kvinnlig och feminin, som män har dominerat naturen

har de dominerat kvinnor. 

Hennes närmande av befrielse kommer fram i frågan ”Kan kristologi befrias från hur den är 

90 Grant, Jacquelyn, White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: Feminist Christology and Womanist Respone, s 

132-137
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påverkad av strukturerna från patriarkatet och verkligen uttrycka befrielse för kvinnor?”  Hon har 

ett positivt svar till den frågan. Den nya mänskligheten är att den ska befria från förtryck. Det är en 

kristologi av omvandling och social förändring. Talar till kvinnor som är de som är längst ner i 

samhällets skala. Det är inte hans manlighet som gör honom till befriare utan det är i hans person av

den nya mänskligheten i tjänande och ömsesidigt självbestämmande. För att nå den här nya 

mänskligheten av helhet så behöver vi bli befriade från olika former av förtryck. Den 

befrielsepraxis som betonas hos befrielseteologer säger att startpunkten för den feministiska 

kristologin ska vara att möta Jesus på nytt utifrån de synoptiska evangelierna och att det ska ske 

utifrån det han gjorde och sa.  Då ser vi hur Jesus utmanade seder och lagar under hans tid 

berörande kvinnor.  Befrielsen kommer när vi befriar andra så som vi också själva har blivit 

befriande.

Grant riktar kritik mot de perspektiv som Rusell och Ruether representerar. Grant ser både 

på de bidrag och de problem som är förenade med befrielse feminismen. Den lyfter tre viktiga 

problem. Den första är manligheten av Jesus som ersatt med Kristuslikhet av Jesus och den andra 

berör konceptet av  att tjäna som är den främsta av Jesus karaktär och en uppgift som vi alla är 

kallade till. Den tredje är att de som engagerar sig i befrielse ser en relation mellan kristologi och 

andra former av förtryck. Detta har bidragit att vita befrielse feminister kan skapa en ny teologisk 

agenda. Dock så kritiserar hon om detta går att förstås utförligt av icke-vita kvinnors erfarenheter. 

Det är främst två punkter som reflekterar till detta perspektivet  

 Grant finner att Ruether gör en korrekt kritik av den svarta nationalistiska rörelsen och 

kyrkan av att de saknade en analys som innefattade kön och klass. Men det hon gör inkorrekt är att 

hon ser spänningen mellan svarta kyrkor och kvinnors rörelse. Det är viktigt att lyfta fram att svarta 

mäns svar till kvinnorörelsen lika mycket beror på den rasism som fanns i kvinnorörelsen som det 

fanns sexism i den svarta rörelsen. Blir orimligt att säga att vita kvinnor bryr sig mer om svarta 

kvinnor och lägre klasser än vad svärta män skulle göra. Ruether föreslår att Maria Magdalena kan 

vara en bättre befrielsemodell för kvinnor än Jesus. Grant ser att det är svårt att se att en vit kvinnas 

frälsnings modell ska vara mer befriande för svarta kvinnor än den modellen som utgår från en vit 

man. 91

Lidande

En ledande bild av tron på Jesus är den som en gudomlig person som lider med människor som är i 

91 Grant, Jacquelyn, White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: feminist christology and womanist respone, s 
140-146
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situationer av förtryck. För svarta kvinnor var Jesus viktigt för deras förståelse eftersom de kände 

att de kunde identifiera sig med Jesus eftersom han också identifierade sig med dem.  Som Jesus 

blev förföljd och fick lida orättvist, på samma sätt har de också fått lida orättvist. Jesus led och det 

kulminerade i korsfästelsen. Den korsfästelse som svarta kvinnor har erfarit har inneburit våldtäkt 

och barn som såldes. När Jesus led så var det inte bara som människa, eftersom han ses som den 

inkarnerade Guden. Harold Carter gjorde en observation kring svartas böner och såg det generella 

draget att det inte gjorde skillnad mellan Jesus, Gud eller den Heliga Anden i treenigheten. Jesus 

sågs som den som förde ett samtal till världen via skapelsen och var makten bakom kyrkan.  En 

gammal slavkvinna som Jacquelyn Grant tar upp i sin bok kände att hon kunde identifiera sin kamp 

och smärta med Jesus.  Kampen som hon förde fick henne att inse att Jesus skulle besvara henne 

och kalla henne. Hon var som slavkvinna på botten av mänskligheten. Hon har inga materiella saker

som mat eller vatten, men hon kan ge sina tårar och kärlek till Jesus. Mötet för de svarta kvinnor 

sker med Jesus utifrån deras erfarenhet att han hjälper de svaga.

 Utifrån detta kommer vi in på en person som heter Sojurner Truth, hennes utgångspunkt i 

livet och hennes predikningar var Jesus.  Hennes utgångspunkt när hon predikade var alltid orden 

”När jag fann Jesus”. I den predikan som Jacquelyn Grant refererar till är en som utgår från hennes 

liv och den kamp hon har fört från den tid när hennes föräldrar togs från Afrika och såldes. Den 

fortsätter sedan fram till när hon fann Jesus och detta skedd när hon kämpade för svarta människor 

och kvinnors rättigheter. I mötet med Jesus blev hon fylld av hans kärlek. Det var en aktiv kärlek 

som gav henne modet att kämpa för frihet. De frågor hon brann för under sitt liv var avskaffandet 

av slaveriet och kvinnors rättigheter. 92 

Sammanfattning

Utifrån de fyra analysfrågorna ska jag sammanfatta vad Grant säger om kontexten för kristologi, 

Jesus manlighet, befrielse och lidande. Rasism, sexism, klassism och förtryck är hennes 

utgångspunkt för att skapa en kristologi och teologi som en helhet. Kontexten blir svarta kvinnors 

representation av detta förtryck. Hon utgår från att kontextualisera in sin bok. Hon beskriver svarta 

kvinnors kontext utifrån två viktiga historiska fenomen, svarta kvinnor som levde i slaveri och de 

som jobbade med hushållsarbete. Utgångspunkten blir erfarenheten för att få fram vad Jesus har för 

betydelse och Kristus utmanar oss att ställa nya frågor i den kontext vi befinner oss i. 

Ett kristologisk problem är synen på om kvinnor ska få prästvigas och vara ledare i kyrkan. 

92 Grant, Jacquelyn,White Women´s Christ and Black Women´s Jesus: Feminist Christology and Womanist Respone, s 
212 ff
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Det är en fråga som berör om kvinnor kan representera Kristus.  Problematiken har utgått från det 

faktum att Jesus var man och hur det har påverkat kvinnors roll och status.  Grant tar sin 

utgångspunkt i Jarena Lee och Sojourner Truth. Lee betonar att Jesus död på korset är likvärdig för 

alla människor och att Jesus mänsklighet ska betonas snarare än hans manlighet. Sojourner Truth tar

upp aspekten att Kristus kom från både Gud och en kvinna. Grant instämmer i att det är Jesus 

mänsklighet som är det centrala. Kristus är även med i de erfarenheterna som svarta kvinnor bär på. 

Kristologin har varit problematisk för kvinnor sedan den först formulerades och därför behöver 

Kristus tolkas om utifrån kvinnors egna erfarenheter. 

 Befrielsen har sin utgångspunkt i ett tredimensionellt förtryck som svarta kvinnor upplever 

som utgår från  ras, kön och klass. Befrielsen av kvinnor har jämställdhet som ett av sina mål.

En bild som är vanlig är Jesus som en gudomlig som lider med människor och som är 

närvarande i förtryckande situationer. Svarta kvinnor känner att de kan identifiera sig med Jesus 

utifrån sina egna erfarenheter. Lidande innebär att de kan identifiera den kamp de själva för med 

Jesus. 

Är en feministisk postkolonial kristologi rimlig? 
Den fråga som jag ställt i denna uppsats innefattar hur det postkoloniala och det feministiska kan 

relateras till kristologin.  Min utgångspunkt för den här diskussionen blir det som Kwok Pui-lan 

presenterar som en postkolonial feministisk teologi i relation till den kristologi som Oduyoye och 

Grant representerar. En del blir även att diskutera om den här teologin kan anses vara rimlig och 

detta gör jag utifrån en kritisk granskning.

Jag är medveten om det det finns en problematik i mitt perspektiv när jag ska tolka de 

teologer jag har utgått ifrån,  vilket är att jag har inte har de erfarenheter som teologerna presenterar 

och inte kan förstå deras erfarenheter fullt ut. Dock finner jag att det är viktigt att uppmärksamma 

de teologiska reflektioner som de bidrar med för att vi ska inse de maktanspråk som den 

västerländska kristologin står för och har stått för. Därför är min utgångspunkt att lyssna på de som 

har andra perspektiv en mitt egna. Den här medvetenheten försöker jag ha med mig när jag nu ska 

föra en kritisk diskussion utifrån det jag har kommit fram till i uppsatsen.  Ett annan problem som är

värt att nämna är att Kwok ser att vissa av de progressiva teologerna i USA har missat att se hur 

teologin har samverkat med kolonialism. Bland annat skulle det då gå att kritisera mitt val av 

Jacquelyn Grant som kan ses som en av dessa progressiva teologer från USA och därför vill jag 

belysa att jag är medveten om den aspekten. Dock så utgår Kwok också från Grant i sin bok och det
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är en av orsakerna att hon valdes till uppsatsen men också utifrån problematiken att hitta teologer 

som själva benämner sig som postkoloniala feministiska teologer. 

Den postkoloniala feministiska teologi som vi möter är en kontextuell teologi med 

utgångspunkt i kvinnors erfarenheter. I Oduyoyes fall är det afrikanska kvinnor som formar teologin

och i Grants fall så är de svarta kvinnor i USA.  Det som de har gemensamt med varandra är att de 

båda lider under ett förtryck som är mångdimensionellt och ett förtryck som samverkar med flera 

olika strukturer på samma gång.  För de svarta kvinnorna i USA berör det klass, kön och ras och för 

Oduyoye är det förtryck från de patriarkala strukturerna, rasism och fattigdom. Det här förtrycket 

kan kopplas ihop både med det feministiska och med det postkoloniala. Det feministiska berör att 

de både inser att det är viktigt att forma teologi utifrån svarta kvinnors och afrikanska kvinnors 

erfarenheter och utifrån detta bidra till den teologiska diskussionen.  De feministiska delen som de 

båda bedriver är att de kritiserar den kristologi som har setts som den traditionella. Grant kritiserar 

även den feministiska teologi som har bedrivits som utgår från vita kvinnors erfarenheter. 

 Båda Grant och Oduyoye är påverkade av den västerländska utgångspunkten i teologin. 

Men båda tolkar om teologin utifrån svarta kvinnors erfarenheter, från Afrika och från USA.  Men 

främst är det Grant som utgår från den västerländska feminismen och tolkar om den utifrån svarta 

kvinnors erfarenheter. Grant är mer påverkad av väst eftersom det är inom den kontexten hon verkar

medan Oduyoye förhåller sig mer till de afrikanska män och kvinnors som har format teologi 

utifrån en afrikansk kontext.  Även om hon också är påverkad av den kristendomen som kom i 

samband med kolonialismen. Kwok ser hur teologi formas både i det multikulturella och det 

interkulturella och detta kan formas utifrån Oduyoye som är verksam på en kontinent där 

kolonialismen har präglat och Grant lever i land där förtryck mot svarta existerar.   

Utifrån de tre drag som Kwok ser i den postkoloniala feministiska teologin som är historia, 

dialogiskt och diasporisk kan vi relatera dem till Oduyoye och Grant. När det berör historien så  

formar båda sin egen kristologi utifrån sina egna erfarenheter och berättar en historia som tidigare 

inte blivit berättad och som inte har haft samma möjlighet att berätta sin historia.  De förhåller sig 

båda till en historia som varit både förtryckande och i relation till detta har de skapat sin teologi i 

samhällen där de har utsatts för ett mångdimensionellt förtryck som har samverkat med varandra. 

Utifrån det andra draget som berör det dialogiska kan Oduyoye relateras till att hon kopplar 

ihop teologin med den traditionella kulturen och religionen som finns och jämför de berättelser som

har funnits innan med den kristna berättelsen. Bland annat när hon pratar om frälsningen med Jesus 
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kopplas den ihop med frälsningshistorier från den egna kontexten. Och här kommer den dialogiska 

vikten in att tolkningen blir kreativ och sätts i relation till varandra. Dock får den dialogiska 

föreställningen begrunda de teoretiska utmaningar som existerar när den dominerade och 

underordnade gruppen möter varandra. Det är viktigt att komma ihåg att de båda inte tillhör den 

dominerade gruppen när de skapar sin kristologi då de båda bryter mot den teologi som har ansetts 

som traditionell. Oduyoye  relaterar teologin till den traditionella kulturen, det finner vi inte hos 

Gratt. 

Den diasporiska föreställningen utmanar oss att fråga vad som är centrum och periferi. Den 

innefattar flera identiteter och min tolkning är att Grant och Oduyoye båda verkar med att förhålla 

sig till det som är centrum och försöker ifrågasätta det som har setts som norm.  Diasporisk 

föreställning har som uppdrag att lösa upp den norm för kultur och kristendom som definierats 

utifrån en västerländsk syn, då detta hänger ihop med universalistisk och kolonialt tänkande som är 

något de båda kritiserar och arbetar med i sin teologi.  

Den fråga jag syftade att svara på i början av den här uppsatsen är vad deras kristologi bidrar

med. Min ståndpunkt är att deras kristologi öppnar upp för nya tolkningar och nya möjligheter när 

de personer som inte har haft möjlighet att skapa teologi tidigare börjar att göra det. Det är 

berikande att kristologin får fler former och fler röster. Ett annat tydlig bidrag är att den ifrågasätter 

makt som har utövats i teologin och kristologins namn och försöker frigöra sig från detta och öppna 

upp för nya möjligheter. Om en viss grupp är de enda som tolkar så leder det med  stor sannolikhet 

till en vis typ av tolkningar, när människor världen över tolkar vem Jesus var så får vi en teologi 

som är mångfaldig och som får oss att utmana den syn på Jesus som har sett som traditionell. 

  Både Grant och Oduyoye bidrar till att ifrågasätta den västerländska normen som finns 

inom kristologin. De ifrågasätter de bilder som har funnits av Kristus och de erfarenheter som har 

använts för att skapa kristologi. De utgår från sina erfarenheter som kvinnor när de skapar teologi 

och det ger nya bidrag till den kristologiska debatten. Kwok lyfter att det är problematisk att det 

västerländska har setts som norm för den mänskliga erfarenhet då detta är något som kommer från 

kolonialt tänkande. En kristologi som har utgångspunkt från olika delar av världen ger oss en 

mångfald och bidrar till fler bilder än om vi bara accepterar det som har varit den traditionella 

kristologin. Den postkoloniala kritiken utmanar de som har skrivit historien utifrån en västerländsk 

kontext och en av det postkoloniala är att ifrågasätta de som har haft makt och detta finner jag att 

både Oduyoye och Grant gör.  De bidrar med sin kristologi utifrån att de båda tillhör grupper som är
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marginaliserade. De utmanar även den traditionella kristologin som är sedd som universell och 

kommer med nya bilder och tankar för att skapa och forma en kristologi. 

En annan  viktig del av den postkoloniala feministiska teologin är att omtolka symboler som 

används vid kolonisering, något både Oduyoye och Grant gör. De tolkar om de kristologiska 

symboler som har funnits och finner båda nya vägar. De dekonstruerar de bilder som har gjorts av 

Kristus för att marginaliserade ska göra sina egna tolkningar. I Grants fall är det de svarta kvinnorna

som får ifrågasätta både den traditionella kristologin men även den vita medelklassfeminismen och 

Oduyoyes fall är det de afrikanska kvinnorna som formar teologin. 

Flera punkter har berörts där likheter går att finna mellan hur Grant och Oduyoye relaterar 

till det som Kwok ser som en postkolonial feministisk teologi. Men det finns även mycket i deras 

kristologi som skiljer dem åt. De kommer båda från olika kontexter och verkar på två olika 

kontinenter. Detta får självklart avtryck i den teologi de formar. Båda är utsatta för ett 

intersektionellt förtryck, men att detta förtryck ser olika ut för dem då de befinner sig i olika sociala 

kontexter.  De har olika fokus i sina problem. För Grant är Jesus manlighet ett större problem än vad

det är i Oduyoyes kristologi. Då Grant utgår från den diskussionen som har funnits för kvinnors rätt 

att bli prästvigda som framförallt har varit ett katolsk problem, men detta fokus finner vi inte i det 

Oduyoye har skrivit. Hon ser också att det är ett problem när Jesus manlighet används för att 

exkludera kvinnor, men det verkar inte vara ett större problem då det i den traditionella religionen 

har funnits berättelser om både manliga och kvinnliga frälsare.  Vi finner även att de betonar olika 

saker i sin kristologi, vilket kommer fram genom de analysfrågor jag har ställt i denna uppsats. Det 

som är störst fokus hos Oduyoye har hur Jesus befriar från förtryck, och hos Grant är framförallt 

frågan om Jesus manlighet en viktigt fråga. Även befrielse är för henne viktigt och utgår från det 

tredimensionella förtrycket. Men hon utgår även från befrielse från vita feministiska teologer som 

hon sedan utifrån svarta kvinnors erfarenhet ifrågasätter, vilket skiljer sig från Oduyoye som utgår 

från afrikanska kvinnor. 

Den postkoloniala kristologin är rimlig utifrån den aspekten att den bidrar till att utvidga de 

kristologiska bilder som finns. Om den traditionella kristologin ska frigöra sig från den förtryckande

aspekt den har bidragit till genom etnocentrism, kolonialism och exkludering av kvinnor så bör den 

inkludera den postkoloniala feministiska teologin i samtalet. Då den postkoloniala feministiska 

teologin ger oss nya bilder av vem Kristus var och därför bidrar med fler röster att inkludera. 

Utifrån en västerländsk kontext hjälper den postkoloniala feministiska teologin till att se de 
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förtryckande strukturer som kristologin har bidragit till. I en globaliserad värld så måste fler 

perspektiv inkluderas för att ge oss förståelse.  Med flera teologer från fler kontexter formas nya 

bilder som bidrar till större teologisk mångfald och påvisar tydligare vad en postkolonial feministisk

teologi kan innebära. Den här uppsatsen visar på hur en postkolonial feministisk teologi kan se ut. 

Uppsatsen omfång begränsar oss att få med flera perspektiv som säkerligen skulle berika 

diskussionen. En sak som kan anföras mot att den postkoloniala feminismen kan anses rimlig är att 

den postkoloniala teorin som den utgår ifrån kan formuleras på många olika sätt och är komplex.  I 

visa avseenden är den svårt att helt greppa då den samverkar med många olika strukturer och 

förtryck på samma gång. Olika teoretiker har även olika utgångspunkt vem som kan använda sig av 

en postkolonial teori.

Utifrån aspekten att den bidrar med nya perspektiv och ifrågasätter den traditionella teorin 

ser jag den som betydande och att den är rimlig då den bidrar till teologiska diskussionen, men det 

som gör det svårt är komplexiteten att fånga in vad en postkolonial teori innefattar. Dessa bitar 

behöver eventuellt bli tydligare för att en postkolonial feministisk teologi kan anses rimlig. 

Sammanfattning

Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka kristologi i samband med postkolonial 

feministisk teologi med utgångspunkt i teologerna Mercy Amba Oduyoye och Jaquelyn Grant. Den 

frågeställningen som jag utgått i uppsatsen lyder såhär: 

Vilka kristologiska bilder finner jag i en postkolonial feministisk teologi? Hur är relationen mellan 

kristologin och en postkolonial feministisk teologi?  Och är den här kristologin är rimlig? 

Den metod jag utgick från var en innehållslig idéanlys som syftar på att klargöra textens innehåll.  

För att se vilken postkolonial feministisk kristologi de presenterade  utifrån fyra analysfrågor. Som 

teori har jag utgått ifrån Kwok Pui- lan som presenterar det som jag i uppsatsen utgår ifrån som en 

postkolonial feministisk teologi. Lisa Isherwood bidrar också med att påvisa de olika bilder som 

finns inom en feministisk kristologi. Den postkoloniala teorin utgick även från Musa Dube som såg 

hur det postkoloniala samverkade med feminism. 

Kwok berör föreställningar som den historiska, dialogiska och diasporiska och vad de har 

för betydelse i den postkoloniala feministiska teologin. Den historiska berör hur man återskapar en 

historia som inte blivit berättad, den dialogiska handlar om att skapa en kreativ teologi som lyfter in

flera aspekter och den diasporiska berör den frivilliga eller tvingade migrationen och hur den 

påverkar teologin.  Efter detta så presenteras några feministiska kristologiska bilder som visar på 
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nya sätt att tolka kristologin.  Den feministiska kristologin berör Jesus manlighet, befrielse, 

förkroppsligad kristologi, ekologisk Kristus, lidande Kristus och att hitta en kvinnlig bild till 

Kristus. 

De kristologiska bilderna jag funnit i min analys utgick från fyra analysfrågor som har 

format de svar jag har fått. Analysfrågorna bidrar till den postkoloniala feministiska teologi och 

kristologi som presenteras. De frågor som har varit utgångspunkt är om och hur kontexten formar 

kristologin, de andra har varit om Jesus manlighet är ett problem för teologerna samt den 

kristologiska synen på befrielse och lidande.  Utifrån dessa fyra teman så ska jag presentera vilken 

kristologi jag har funnit hos Oduyoye och Grant och hur detta relateras till den postkoloniala 

feministiska teologin hos de båda. 

Hos Oduoyoye finner vi att kontexten som är afrikanska kvinnors erfarenheter påverkar 

teologin. Den andra punkten är Jesus manlighet som inte ses som ett problem då en frälsare 

traditionellt kunde vara både en man eller kvinna. Befrielsen från förtryck är en viktigt del i den 

kristologi som Oduyoye presenterar och det är en vanlig bild att ha Kristus som befriare i den  

afrikanska kontexten som Oduyoye utgår ifrån. Den lidande Kristus är den av en följeslagare som 

befriar från svaghet och lidande. 

Utifrån Grant undersökte jag samma teman och fann att att kvinnors erfarenhet även här är 

utgångspunkt för kontexten. Där det är de svarta kvinnornas erfarenheter som formar kristologin. 

Det som berör Jesus manlighet är hur den diskussionen har exkluderat kvinnor i olika former i 

samhället och kyrkan. Befrielsen utgår från ett tredimensionellt förtryck från ras, klass och kön och 

den lidande Jesus är den som är med i förtryckande situationer. 

Utifrån min andra frågeställning, hur kristologin och den postkoloniala feministiska teologin

kan relatera till varandra finner jag att den utgår från ett förtryck som samverkar med flera aspekter 

hos de båda teologerna. Dock har de olika utgångspunkt för den kontext de bedriver sin kristologi,  

båda utgår från kvinnors erfarenheter men Grant utgår från en amerikansk kontext och Oduyoye 

från en afrikansk. Grant är mer påverkad av en västerländsk kontext än vad Oduyoye är i sin 

kristologi. Då Grant formulerar sin med utgångspunkt i vita kvinnors kristologi, medan Grant utgår 

från afrikanska kvinnor, 

Den sista frågan som ställdes i denna uppsats är om en feministisk kristologi kan anses 

rimlig. De bidrag som jag finner att en postkolonial feministisk kristologi kan bidra med är att den 

utmanar den traditionella kristologin. Den bidrar till att skapa en kristologi som inkluderar flera 

perspektiv och har sin utgångspunkt i fler kontexter än den västerländska. Bilden av Kristus vidgas 

43



Emma Jansson

och det blir tydligare att se vad som har format den traditionella teologin i mötet med nya 

kristologier som har det feministisk postkoloniala som sin referens.  Det som gör kristologin rimlig 

är just att detta, att den ifrågasätter och öppnar upp för nya tolkningar, men det som är problematiskt

med den postkoloniala teorin är att det är svårt att definiera vad den innebär.  Flera olika 

postkoloniala teoretiker belyser att det finns olika sätt för vem som kan bedriva postkolonial teori 

och hur det ska bedrivas och vad den innefattar. Den postkoloniala  feministiska teologin som Kwok

presenterar har inte kombinerats i så många sammanhang. Därför behövs mer postkolonial 

feministisk teologi skapas för att kunna påvisa tydligare vad det är och hur den kan bedrivas och 

bidra till att utmana den traditionella kristologin ytterligare. 
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